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1. Predstavitve študijskih programov 

V tem tednu prihaja nov sklop predstavitev fakultet, in sicer:  
- četrtek, 18. 11. 2021, ob 19.00 – predstavitev študija PREDŠOLSKA VZGOJA 

(Pedagoška Fakulteta, Univerza na Primorskem), obvezne prijave: www.pro-mind.si  

  
- petek, 19. 11. 2021, ob 19.00 – predstavitev študija VETERINARSTVO (Veterinarska 

fakulteta), obvezne prijave: www.pro-mind.si 

  
- ponedeljek, 22. 11. 2021, ob 19.00 – predstavitev študija SOCIALNA PEDAGOGIKA 

(Pedagoška Fakulteta, Univerza na Primorskem), obvezne prijave: www.pro-mind.si 

Predstavitve potekajo vsak teden, zato spremljajte tudi e-maile, ki jih pošiljam v začetku 
tedna. 

2. Podjetniške delavnice 

Med delavnicami Gea College na temo podjetništva (objavljeno v oktobrskem novičniku) vas 
je večina izbrala temo Kako razviti poslovno idejo. Delavnico bomo za vas izvedli v živo, 1. 
12. 2021, ob 13.00, trajala bo do 14.30.  
Prijava na delavnico je obvezna na lidija.srsa@ledina.si. 
 
3. Heros – Mentorski program Fundacije YES 

Program Heros je namenjen spodbujanju podjetništva med mladostniki. Program je zasnovan 
iz osmih mesečnih srečanj, ki bodo potekala med novembrom in majem 2022. 
Vsakemu sodelujočemu dijaku bomo ponudili tudi individualno, karierno mentorstvo. Na 
koncu projekta bo trem najbolj nadobudnim dijakom dodeljena štipendija mentorskega 
programa fundacije YES v vrednosti 500 EUR, ki jih bo posameznik lahko namenil razvijanju 
svoje strasti. 
 

Prijava: https://forms.gle/32H3wzK77r6TyKuD9  
Več na: http://www.mladijunaki.si/index.html 
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4. Božiček za en dan 

 

Prihaja praznični december in nas z obdarovanjem kliče k povezovanju in veselju, ki ga 

doživljamo ob tem. Zato vse, ki bi želeli pričarati nasmeh in prebuditi upanje v boljši svet, 

vabim, da postanete Božiček za en dan. 

Več o projektu na: https://new.bozicekzaendan.si/ 

 

     

5. Uvodno izobraževanje za prostovoljce 

Uvodno izobraževanje, ki se ga letno udeleži okoli 250 posameznikov, je namenjeno 
vsem, ki se pripravljajo na prostovoljsko delo, in tistim, ki že delajo kot prostovoljci. 
Dotika se splošnih tem, pomembnih za izvajanje prostovoljskega dela. Daje širši pogled 
na področje prostovoljskega dela in prostovoljko/prostovoljca opozori na nevarnosti v 
prostovoljskem delu ter usmerja njeno/njegovo ravnanje. Izobraževanje je zasnovano po 
metodah izkustvenega učenja, vsi udeleženci so povabljeni k raziskovanju posameznih 
tem ter izmenjavi izkušenj. 

Zaradi velikega zanimanja so objavili nov termin. Več na: 
https://www.filantropija.org/dogodek/uvodno-izobrazevanje-za-prostovoljke-in-
prostovoljce-3-3-3-2-2-2-2-2-2-2-2-3/?wcs_timestamp=1637942400 

 

Lep pozdrav,  
Lidija Srša, 
svetovalna služba Gimnazije Ledina 
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