TEDEN VSEŽIVLJENJSKEGA
UČENJA NA GESŠ
TRBOVLJE
9. in 10. 9. 2021
Spoštovani,
izberite in pridružite se nam!
Veseli vas bomo!
Dijaki in učitelji GESŠ Trbovlje

Delavnice v šolskem parku, petek,
10. 9. 2021, od 9.00 do 13.00 – 45
minut – posamezna delavnica
»Imate tudi vi težave s spanjem?
Predstavljamo vam, kaj lahko naredite za boljši
spanec. Ne posegajte takoj po uspavalih,
prisluhnite našim predlogom!«

Miti o cepljenju in njihov vpliv na odnos do
cepljenja. Ali ljudje raje prisluhnemo
znanstvenikom in verjamemo v znanstvene
dosežke, podkrepljene z znanstvenimi dokazi,
ali raje prisluhnemo govoricam, pogosto
neresnicam in živimo v nevednosti
oziroma tudi zmoti?
Primerjava Slovenije, Avstrije in
Švice glede ukrepov za zajezitev
SARS-CoV-2

Tako velike epidemije človeštvo ni pričakovalo,
zato smo ljudje z veliko mero nestrpnosti in
nelagodja sprejemali vse ukrepe, povezane s
korona virusno epidemijo.

Obvezna prijava na:
tajnistvo@gess.si do 7. 9. do 12.00 ure.

Kakšni pa so bili ti ukrepi v Sloveniji, Avstriji in
Švici? Kako so bili učinkoviti v prvem in drugem
valu epidemije?

»Zakaj me moja babica ne prepozna več?«
so se spraševala dekleta in se poglabljala v
raziskovanje demence. Starostna meja obolelih
se niža, vendar ob prepoznavanju znakov lahko
z različnimi tehnikami izboljšamo svoj spomin,
da nam bo služil dlje časa.

» A ti tudi dovnloudaš?«
Vsak je že kdaj izdeloval seminarsko nalogo,
PowerPoint ali si želel le spremeniti ozadje na
telefonu. S tem pa smo s spleta naložili
fotografijo, brez da bi plačali zanjo, pravilno
označili vir. Smo s tem dejanjem kršili avtorske
pravice?
V Sloveniji so srčno-žilna obolenja
vzrok 38 % smrti. Ali veste, da bi 80
% le-teh lahko preprečili? Če ne
veste kako, oziroma, če vas na področju
srčno-žilnih obolenj še kaj zanima, je ta
delavnica prava za vas.

Kaj drži in kaj ne o kontracepcijskih tabletah?
Razbijmo mite o tej, za mlade tako pomembni
tematiki.
Koliko nevarnih virusov dejansko poznamo?
S pomočjo računalniške igre se izobrazimo in na
zabaven način spoznajmo različne viruse po
svetu.

Športne aktivnosti na šolskem
igrišču, petek, 10. 9. 2021,
od 9.00 do 13.00
»Vsi po srcu mladi migamo radi!«

Predstavitve ekonomskega tehnika
v šolskem parku, petek, 10. 9.
2021, od 9.00 do 13.00 – 45 minut
– posamezna predstavitev

Imaš podjetniško žilico? Bi se rad
preizkusil v trženju?
Spoznaj delovanje in ponudbo učnega
podjetja Čokoloko, od ideje do
ustanovitve, in sodeluj pri trženju.

Športne aktivnosti, ki bodo potekale na
gimnazijskem igrišču: sodelovalne igre,
ki bodo zabavne in prilagojene
posamezni starostni skupini (vrtec,
osnovna šola, starostniki).

Za spodbujanje in pomoč pri izvedbi
bodo poskrbeli dijaki športnih oddelkov
GESŠ Trbovlje.

Dijaki GESŠ Trbovlje in bivši dijaki
bodo z nami delili izkušnje s
tritedenske prakse v tujini
(Portugalska) v okviru programa
Erasmus+.

Naravoslovno popoldne z našimi
bivšimi dijaki, četrtek, 9. 9. 2021

Naravoslovno popoldne – od 16.00 do
20.00. Bivši dijaki GESŠ Trbovlje –
naravoslovci (biologija, fizika, farmacija,
medicina) nas bodo navduševali z
zanimivimi predavanji in delavnicami s
svojih področij dela in študija.

