Vabilo osnovnošolkam (7., 8. in 9. razred)
azred) in srednješolkam

DAN ZA PUNCE. STEREOTIPI SO BREZ VEZE
Že veš, kaj boš počela, ko odrasteš? Razmišljaj po svoje in izberi poklic, ki si ga želiš.

Vir: Pozabljena polovica, 2007

Vabimo te, da se nam pridružiš na dogodku »DAN ZA PUNCE.. STEREOTIPI SO BREZ VEZE« in skupaj
bomo raziskali raznovrstne poklice s področja tehnike, naravoslovja in informacijske tehnologije.
tehnologije
Ker ne verjamemo v delitev na moške in ženske poklice, te vabimo, da se nam 18. junija ob 14. uri
pridružiš v kongresni dvorani Kristalne palače,
palače, Ameriška ulica 8 v Ljubljani (Ljubljanski nakupovalni
center BTC).
Na dogodek so vabljeni tudi tvoji starši, babice, dedki, tete, strici, sošolke in sošolci, mentorji in
učitelji, prijateljice in prijatelji.. Vsem, ki jih zanima naravoslovno-tehniški
naravoslovno tehniški svet, bomo pobližje
predstavili poklice, za katere se samo zdi, da so bolj primerni za fante kot za dekleta.
Program dogodka najdeš na naslednji strani.

PRIJAVE: Prosimo
rosimo, da udeležbo potrdite na e-mail danzapunce@zds.si.
danzapunce@zds.si
VEČ:

www.danzapunce.si

Dan za punce / Girls day

#Danzapunce

Dan za punce

Sponzor pogostitve je Sodexo d.o.o.

Projekt delno financira Evropska unija, in sicer iz Evropskega socialnega sklada
klada v okviru Operativnega programa razvoja človeških virov za obdobje 2007-2013,
2007
4.
Razvojne prioritete »Enakost možnosti in spodbujanje socialne
ialne vključenosti«, 4.1 prednostne usmeritve »Enake možnosti na trgu dela in krepitev socialne vključenosti«.

DAN ZA PUNCE. STEREOTIPI SO BREZ VEZE
Sreda, 18.6.2014
Kristalna palača BTC (Kongresna dvorana), Ameriška ulica 8, Ljubljana
PROGRAM

14:00 – 14:05

Uvodni pozdrav
Maja Šoba Tovšak, Koordinatorka projektov, Združenje delodajalcev Slovenije

Ko bom velika bom gradbinka ali lesarka
14:05 – 14:20

14:20 – 14:35

14:35 – 14.45

Mirjam Žnidarčič, svetovalna delavka, Šolski center Novo mesto, Srednja gradbena in lesarska šola
Jovana Rakić in Polona Cerar, dijakinji, Šolski center Novo mesto, Srednja gradbena in lesarska šola

Raziskovalna podmornica Calypso – plod raziskovanja, idej in dela dijakinj in dijakov
gimnazije Vič
Rok Capuder, profesor fizike in vodja projekta Calypso, Gimnazija Vič
Katja Brezovar in Petra Maršič, dijakinji in del ekipe projekta Calypso, Gimnazija Vič

Punce v podjetništvu
Mija Lorbek, ustanoviteljica in izvršna direktorica podjetja UNIKI Inteligentni mediji

Koliko različnih poklicev se skriva pri študiju gradbeništva in geodezije?
14:45 – 15:00

doc.dr. Alma Lamovšek Zavodnik, prodekanja za študentske zadeve, Univerza v Ljubljani, Fakulteta za
gradbeništvo in geodezijo, katedra za prostorsko planiranje

Kakšne poklice prinaša nov študij multimedije?
15:00 – 15:15

dr. Emilija Stojmenova, raziskovalka, članica VIII. katedre za telekomunikacije in laboratorija za
telekomunikacije (LTFE), Univerza v Ljubljani, Fakulteta za elektrotehniko

Nov tip podjetništva – start-up in kickstarter
15:15 – 15:30

Jaka Ogorevc, mladi raziskovalec doktorskega študija, član IV. katedre za merjenja in robotiko, član
laboratorija za metrologijo in kakovost, Univerza v Ljubljani, Fakulteta za elektrotehniko, ter del ekipe
Enolyse

Inženirsko znanje pride prav tudi v svetu fotografije
15:30 – 15:40

15:40

Milan Simčič, tehniški sodelavec, Univerza v Ljubljani, Fakulteta za elektrotehniko, ter ustanovitelj in
direktor izobraževalnega centra za fotografe Fotoučilnica
Zaključek

Projekt delno financira Evropska unija, in sicer iz Evropskega socialnega sklada v okviru Operativnega programa razvoja človeških virov za obdobje 2007-2013, 4.
Razvojne prioritete »Enakost možnosti in spodbujanje socialne vključenosti«, 4.1 prednostne usmeritve »Enake možnosti na trgu dela in krepitev socialne vključenosti«.

