VABILO NA BREZPLAČNI WEBINAR
kripto valute in zgodnje učenje angleščine nas združita v e-simbiozo
15. 12. 2020 na Zoomu
Spoštovani!
Projekt Munera 3 povezuje 86 slovenskih šol, ki s pomočjo Evropskih socialnih skladov in
Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport med leti 2018 in 2022 izvajamo programe
nadaljnjega poklicnega izobraževanja in usposabljanja za zaposlene na strokovnih področjih
tehnike, biotehnike in storitev v vseh dvanajstih statističnih regijah Republike Slovenije. Del
projekta so tudi brezplačni seminarji, ki jih v času dela na daljavo izvajamo v obliki webinarjev.
Pred koncem letošnjega koledarskega leta smo za vas v duhu časa in aktualnih razmer
pripravili brezplačni webinar za področje storitev, ki ga koordiniramo na Srednji upravno
administrativni šoli Ljubljana in Gimnaziji Celje - Center. Gre za dogodek mreženja za področje
storitev.
Kdaj vas pričakujemo?
V torek, 15. 12. 2020, ob 16.50, z uradnim začetkom ob 17:00.
Kje vas pričakujemo?
V videokonferenčni aplikaciji Zoom. Vsi prijavljeni boste pravočasno (predvidoma dan pred
dogodkom) dobili navodila za dostop. Predhodna registracija v Zoom ni potrebna.
Kaj smo pripravili za vas?
Ker se zavedamo različnih interesov na področju storitev, smo za vas pripravili tri tematske
sklope. Dva bosta potekala istočasno v dveh ločenih »sobah«:
-

»soba 1«: o trenutno zelo aktualnih in razvpitih kriptovalutah ter veriženju blokov s
predavateljem
Romanom
Bergincem,
ustanoviteljem
spletnega
mesta
allaboutcrypto,si,

-

»soba 2«: angleščina v vrtcu v povezavi z vedno večjim pomenom učenja tujih jezikov
v zgodnjem obdobju s predavateljico mag. Mijo Selič, vodjo jezikovne šole C00lSch00l.

Po koncu obeh webinarjev se dobimo v »skupni sobi«, kjer nam bo doc. dr. Urška Fric iz
Fakultete za informacijske študije Novo Mesto, predstavila Platformo e-Simbioza.
Srečanje bomo zaključili ob 18:30.
Kako se prijavite, kje lahko dobite dodatne informacije?
Na spletni strani PRIJAVA WEBINAR MUNERA 3 STORITVE izpolnite prijavo najkasneje do
13. 12. 2020, 20.00.
Za dodatne informacije pokličite na 041 708 945 oz. nam pišite na info@gcc.si.
Vljudno vabljeni!
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