
DOGODKI 
NA ŠC CELJE



9. 9. 2020, 14.00, B-13
Potopisno predavanje – Sardinija

Vabimo vas na potovanje po Sardiniji, otoku bogate
zgodovine in ponosnih ljudi, peščenih plaž in globokih
zalivov ter antičnih obalnih mest s čudovitimi uličicami.

Izvajalka: Tjaša Verdev



16. 9. 2020, 14.00, B-13
Gora ni nora …

Kako postati športni plezalec? Kakšne so prednosti in slabosti
tega športa? Poznate zgodovino plezanja na Slovenskem?
Podajmo se v svet športnega plezanja in proti najvišjim stenam
slovenskih gora.

Izvajalka: Tjaša Verdev



17. 9. 2020, 14.00, BE-07
Ste že poli(n)kani?

LinkedIn ni samo družabno omrežje, temveč je odlično orodje za
grajenje profesionalnega profila, mreže ter povezovanje s
strokovnimi kolegi. A le ob pogoju, da imate dobro postavljen
profil. Pridružite se nam in spoznajte uporabne vrednosti
omrežja.

Izvajalec: Andraž Pušnik



22. 9. 2020, 13.00, B-13
eTwinning

V sodelovanju s Cmepiusom bomo predstavili prednosti in koristi
uporabe platforme eTwinning pri izvajanju projektov in v razredu.
Dogodek je še posebej namenjen koordinatorjem Erasmus+
projektov.

Izvajalka: Maja Abramič



24. 9. 2020, 14.00, B-13
Pazite na svojo hrbtenico?

Večina ljudi večino delovnega časa preživi v sedečem položaju,
kar s seboj prinaša številne težave. S pomočjo fizioterapevtke se
bomo naučili nekaj preprostih vaj, ki jih lahko opravimo kar v
pisarni in nam hitro pomagajo razbremeniti hrbtenico.

Izvajalka: Lara Rosina



30. 9. 2020, 14.00, B-13
Kitke za vsako priložnost

Vas hčerka vsako jutro prosi, da ji naredite drugačno frizuro za v
vrtec ali šolo, vam pa zmanjkuje idej, spretnosti in časa? Na
delavnici se bomo naučili spletanja kitk in oblikovanja pričeske za
naše najmlajše in zase.

Izvajalka: Eva Boh



8. 10. 2020, 14.00, B-13
Z motorjem čez Pireneje

Prisluhnite zgodbam z motorističnega popotovanja po
poti čez gorovje, ki ločuje Francijo in Španijo.

Izvajalka: Vlasta Vrbančič



PRIJAVI SE:

ALI V PROJEKTNI PISARNI
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