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1. Predstavitve študijskih programov
Med počitnicami se začenjajo online predstavitve študijskih programov in poklicev. Na
nekaterih predstavitvah bodo poleg študentov na vprašanja odgovarjali tudi zaposleni na
določenem strokovnem področju.
Ponedeljek, 25. 10. 2021, ob 19.00: predstavitev študijskega programa in poklica RAZREDNI
POUK (Pedagoška fakulteta, Univerza na Primorskem)
obvezne prijave: PRIJAVA (Razredni pouk) ali na spletni strani www.pro-mind.si
Torek, 26. 10. 2021, ob 19.00: predstavitev študijskega programa METALURŠKE
TEHNOLOGIJE (Naravoslovnotehniška fakulteta, Univerza v Ljubljani)
obvezne prijave: PRIJAVA (Metalurške tehnologije) ali na spletni strani www.pro-mind.si
Sreda, 27. 10. 2021, ob 19.00: predstavitev študijskega programa FILOZOFIJA in
SOCIOLOGIJA (Filozofska fakulteta, Univerza v Ljubljani)
obvezne prijave: PRIJAVA (Filozofija in Sociologija) ali na spletni strani www.pro-mind.si
Četrtek, 28. 10. 2021, ob 19.30: predstavitev študijskega programa ETNOLOGIJA KULTURE in
KULTURNA ANTROPOLOGIJA & ŠPANŠČINA in KNJIŽEVNOST (Filozofska fakulteta, Univerza
v Ljubljani)
obvezne prijave: PRIJAVA (Etnologija kulture & Španščina) ali na spletni strani www.promind.si
Petek, 29. 10. 2021, ob 19.00: predstavitev študijskega programa FOTOGRAFIJA (VIST –
Visoka šola za storitve)
obvezne prijave: PRIJAVA (Fotografija) ali na spletni strani www.pro-mind.si

2. Dejavnosti Mladih zmajev med jesenskimi počitnicami
Mladi zmaji te vabijo, da se jim pridružiš na jesenski avanturi zabavnih aktivnostih, ob tem
raziskuješ lastne potenciale in uživaš v dobri družbi!
-

IZLETI
Odpravili se boste v Trbovlje na spoznavno srečanje s čisto pravimi roboti, se
preizkusili v bowlingu in prespali v Zavetišču Gmajnice, kjer boste razbijali mite o
živalih črne barve.
Totalna panika v Zasavju: 28. 10. 2021 od 9.00 do 17.00
Bowling: 29. 10. 2021 od 15.00 do 20.00

-

-

Zmaji v Zavetišču II – noč črnih mačk in psov: 29. 10. 2021 ob 8.00 do 30. 10. 2021
ob 16.00
KREATIVNI MARATON
Mladi zmaji se boste poigravali z zanimivi triki za ustvarjanje fotografij in pripravili
kar dve razstavi!
KLIK - spoznavanje praktične fotografije: 25. 10. do 29. 10. 2021 med 14.00 in
19.00
Ulična galerija ODNOS Praznovanje / Vsakodnevje – otvoritev razstave in
otvoritev 3D razstave na DIGI MC: 25. 10. 2021 ob 17.00 in 26. 10. 2021 ob 18.00
Otvoritev razstave v Govorilnici PORTAL 2-7-7-7-8: 27. 10. 2021 ob 18.00
SAMO ZA PUNCE
V času jesenskih počitnic bomo punce odkrivale svoje glasbene talente in uživale
v dobri družbi.
Girls rock – Jesenska dogodivščina: 26. 10. do 28. 10. 2021 med 12.30 in 17.00
Čas za punce: 29. 10. 2021 od 16.00 do 19.00

3. Delavnica: 3 stvari o DIY podkastih
Info center ŠKUC vabi na delavnico 3 stvari o DIY podkastih. Namenjena je vsem, ki se
zanimate za podkaste, in tiste, ki vas zanima, kaj podkasti sploh so. Na delavnici se boste
lahko seznanili z odprtokodnimi orodji, ki omogočajo urejanje podkastov, ter z viri, ki so
uporabni za nadaljnje učenje. Delavnico bo vodila Tanja Matijašević. Srečanja bodo potekala
15. 11., 29. 11. in 6. 12. 2021 ob 17.30. Prijave so obvezne na: ustvarjalno.skuc@gmail.com.

4. Fotografski in likovni natečaj Biseri Slovenije.
Hiša Evropske unije vas vabi k sodelovanju na fotografskem in likovnem natečaju Biseri
Slovenije. Namen natečaja je v fotografiji ali z likovnimi deli upodobiti bistvo trajnostnega in

odgovornega turizma v Sloveniji ter tako ozaveščati o omenjeni tematiki in predstaviti
raznolikost naravnih lepot naše države. Najboljša dela bodo razstavljena in nagrajena s
praktičnimi nagradami. Natečaj poteka v okviru serije dogodkov Odkrivaj EU.
Vsak lahko sodeluje z največ tremi fotografijami ali likovnimi deli.
Rok prijave je podaljšan do 7. 1. 2022.
https://slovenia.representation.ec.europa.eu/novice-dogodki/dogodki/nagradni-natecajbiseri-slovenije_sl

5. Društvo Ključ vabi na usposabljanje za nove prostovoljke in prostovoljce
Društvo Ključ obvešča vse, ki bi želeli postati njihovi prostovoljci in prostovoljke, da bodo 8. in
9. 11. 2021 (verjetno tudi 10. in 11. 11.) v popoldanskem času izvedli osnovno izobraževanje
za nove prostovoljce. Vabijo vas, da svojo prijavo pošljete na info@drustvo-kljuc.si do 29. 10.
2021. Število mest je omejeno. Natančne informacije o programu, uri in lokaciji izobraževanja
prejmete kot odgovor na prijavo. Več informacij na: https://drustvo-kljuc.si/uposabljanje-zanove-prostovoljce/

6. Priložnost za 18-letnike: Discover EU
Si star/-a 18 let? Ali pa morda poznaš 18-letnika/18-letnico?
Prijavi se in pridobi 30-dnevno vozovnico za potovanje z vlakom po EU! Pobuda je
namenjena mladim, ki želijo potovati in izkoristiti pravico do prostega gibanja v Evropski
uniji, odkrivati evropsko raznolikost, spoznati kulturno bogastvo in zgodovino Evrope ter se
povezati z ljudmi cele celine.
Prijava je možna do 26. oktobra!
https://europa.eu/youth/discovereu_sl
7. Mednarodni projekt YISMUN – Youth Internatinal Summit Model United Nations
Iščemo predstavnike Gimnazije Ledina, ki bi sodelovali pri mednarodnem projektu
spodbujanja diplomacije in kulturne izmenjave na virtualnih platformah YISMUN – Youth
Internatinal Summit Model United Nations. Vaša naloga bo tudi udeležba na januarski
konferenci od 8. do 9. 1. 2022. Prijave zbirajo do 28. 10. 2021, vprašanja naslovite na:
anajulija@aznoh.si ali zaziehuml@college.harvard.edu. Za boljšo predstavo, kaj je YISMUN, si
poglejte fotografije in poročila s prejšnjih konferenc, poiščite jih na Instagramu
@yismun_official in obiščite spletno stran https://yismun.com.
Nisi našel/-la nič zase? Preglej še vsebine na strani http://www.lmit.org/.
Lep pozdrav,
Lidija Srša,
svetovalna služba Gimnazije Ledina

