PREDSTAVITVE SREDNJIH ŠOL
Nekaj srednjih šol nam je poslalo predstavitve na daljavo, oglejte si jih:
Srednja ekonomska šola Roška: https://www.seslj.si/zakaj-roska/
Srednja oblikovna šola: https://oblikovna.si/novice/
Gimnazija Šiška (splošna in športna gimnazija)vabi na virtualni karierni sejem, zelo
zanimiva predstavitev: https://www.karierni-sejem.si/osnovni/
Šolski center Rogaška Slatina:
Gimnazija: https://scrs.si/osnovnosolci/program-gimnazije/
Tehnik optik: https://scrs.si/osnovnosolci/68-2/
Tehnik steklarstva: https://scrs.si/osnovnosolci/program-tehnik-steklarstva/
Steklar (vajenec): https://scrs.si/osnovnosolci/steklar-vajenec/

Gimnazija Jožeta Plečnika:
https://www.youtube.com/watch?v=y9ny9vMgqtE&feature=emb_title
Oglejte si publikacijo Gimnazije Jožeta Plečnika.
Publikacija GJP
Gimnazija in srednja šola Rudolfa Maistra Kamnik:
PROSIM VSTAVI TI!

Srednja gradbena, geodetska in okoljevarstvena šola Ljubljana: organizira Dan
odprtih oken že v decembru. Ne pozabi se prijaviti. Predstavitev šole:
Gradbeni tehnik: https://www.youtube.com/watch?v=4iwNl8iP1PQ
Geodetski tehnik:
https://www.youtube.com/watch?v=Sd7ET7bMhv0&feature=emb_title
Okoljevarstveni tehnik:
https://www.youtube.com/results?search_query=okoljevarstveni+tehnik
Zidar, tesar, kamnosek in pečar – polagalec keramičnih oblog:
https://www.youtube.com/watch?v=dh4ctltTF7I
Upravljalec težke gradbene mehanizacije:
https://www.youtube.com/watch?v=tLU0fMGLgwk&feature=emb_title
Plakat:
https://webmail.arnes.si/?_task=mail&_frame=1&_mbox=INBOX&_uid=13079&_part
=2&_action=get&_extwin=1

Gimnazija, elektro in pomorska šola Piran: se super predstavlja tudi na youtube:
https://www.youtube.com/channel/UCV1djVLfWNwn7YGGO0Y496w,
pa še povezave do predstavitev vseh programov, ki jih na šoli izvajajo:
https://mail.yahoo.com/d/folders/1/messages/41152/AF96LQE18E46X8eEtwoOOOu
Kv1I:4
Srednja lesarska šola v Ljubljani:
https://www.lesarska.sclj.si/index.php/predstavitveni-video
Srednja ekonomska šola Roška:
Šolska publikacija, dostopna na: https://www.seslj.si/zakaj-roska/
Splošno o šoli, predstavitveni film: https://www.youtube.com/watch?v=W2MQFosTtjM
Dijaki o strokovnih modulih na Roški: https://www.youtube.com/watch?v=9JchsIaZlZU
Na šoli imamo tudi možnost opravljanja delovne prakse v tujini, v Španiji (Erasmus+). Dijaki v tujini
preživijo 3 tedne na delovni praksi pri tujem delodajalcu, hkrati pa odkrivajo in spoznavajo novo kulturo.
Malaga: https://www.youtube.com/watch?v=3rSZ5Uf3fsw
Valencija: https://www.youtube.com/watch?v=aPJacbNZeFw
Gran Canaria: https://www.roskaerasmus.si/praksa-in-prosti-cas-v-las-palmasu-%f0%9f%93%b7/
Utrip na šoli lahko pogledate tudi na našem instagramu: https://www.instagram.com/roska_ses_ljubljana/
Za vsa dodatna vprašanja lahko kontaktirate šolsko svetovalko Alenko Nagode
na: alenka.nagode@seslj.si ali 040 607 604.

Informativni dnevi so še daleč, zato smo se odločili, da vam izobraževalne programe Srednje lesarske
šole Ljubljana predstavimo že prej.
Učence, bodoče dijake, vabimo, da se nam v torek, 22. 12. 2020, ob 10.00 in 10.30 pridružijo
na virtualnem Dnevu odprtih vrat Srednje lesarske šole Ljubljana, na katerem jim bodo učitelji
predstavili programa Lesarski tehnik in Mizar ter jim odgovorili na vsa njihova vprašanja.
Na predstavitev se vam ni treba prijaviti, le kliknete na povezavo do Zooma. Povežite se vsaj 5 minut
pred predstavitvijo.
Ob 10.00 vam bomo predstavili program Lesarski tehnik na povezavi: https://arnessi.zoom.us/j/99995220508?pwd=V0FvbHphWEI0Y1ZUUDBidUlXWllhZz09
(Meeting ID: 999 9522 0508, Passcode: 274268)
Ob 10. 30 vam bomo predstavili program Mizar na povezavi: https://arnessi.zoom.us/j/95589379492?pwd=cGd4aDlPWnB4RFdQc0ExNzBnZVV3Zz09
(Meeting ID: 955 8937 9492, Passcode: mizar)
Ekonomska šola Ljubljana – EŠL, Prešernova.
Pošiljam link do našega promocijskega kotička, kjer dijaki lahko najdejo brošuro in letak naše šole:

https://www.presernova.si/promocijski-koticek,50.html
Informacije za starše in učence pa so dostopne spodaj:
https://www.presernova.si/informacije-za-osnovnosolce,49.html
https://www.presernova.si/informacije-za-starse,48.html

Dan odprtih »oken« na Gimnaziji Bežigrad:
PROSIM DODAJ TI!

Online predstavitev Gimnazije Poljane:
PROSIM DODAJ TI!

.

