KOLEDAR TEKMOVANJ IN SREČANJ
srednjih šol in dijaških domov v šolskem letu 2008/09

DEJAVNOST

ORGANIZATOR

DATUM

Srečanje mladih kemikov 2009

Gimnazija in srednja
kemijska šola Ruše

19. 03. 2009

14. državno tekmovanje
kemijskih tehnikov

Gimnazija in srednja
kemijska šola Ruše

19. 03. 2009

Združenje šol za mehatroniko
Tekmovanje dijakov srednjih
Srednja šola tehniških strok
poklicnih in strokovnih šol:
Šiška v Ljubljani
program tehnik mehatronike
Tekmovanje dijakov srednjih
Srednja poklicna in
poklicnih in strokovnih šol:
strokovna šola Bežigrad
program mehatronik operater
Skupnost kmetijskih in živilskih šol

april 2009
april 2009

Tekmovanje dijakov
Šolski center Šentjur
17. 04. 2008
biotehniških šol Slovenije
Skupnost elektrotehniških in računalniških šol
Videomanija, srednješolski
mladinski filmski festival
Državno tekmovanje
elektrikarjev in elektrotehnikov

Srednja šola za
elektrotehniko in
računalništvo Ljubljana
ŠC Ptuj

22. 05. 2009
17. 04. 2009

Skupnost strojnih šol
Tekmovanje strojnih šol

Strojne šole Gorenjske

16. 04. 2009

Skupnost ekonomskih, trgovskih in upravnih šol
Mednarodni sejem učnih
podjetij - Celje

Srednja ekonomska šola
Celje, Centrala učnih podjetij
Slovenije
Ekonomska šola Novo Mest

18.03.2009

Srednja trgovska šola Kranj

10.04. 2009

Državno tekmovanje v tehniki
prodaje - Ljubljana

Srednja trgovska šola
Ljubljana

14.04. 2009

Tekmovanje v znanju iz
računovodstva - Celje

Srednja ekonomska šola
Celje

17.04. 2009

Tekmovanje v znanju iz
ekonomike - Novo Mesto
Tekmovanje GP » Zvezda »Ivančna Gorica

Skupnost zdravstvenih šol
Tekmovanje iz zdravstvene
Srednja zdravstvena šola
nege in prve pomoči za dijake
Ljubljana
srednjega strokovnega
izobraževanja
Tekmovanje iz pomoči in
Srednja zdravstvena šola
oskrbe za dijake srednjega
Ljubljana
poklicnega izobraževanja Ljubljana
Skupnost šol za gostinstvo in turizem

03. 04. 2009

03. 04. 2009

Gostinsko turistični zbor državno tekmovanje dijakov

oktober 2008

Mladi za turizem

marec 2009

Več znanja za več turizma

maj 2009

Državno tekmovanje dijakov v
kuharstvu

marec 2009

Državno tekmovanje v mešanju
pijač Bled

maj 2009

Državno tekmovanje v
poznavanju piva

maj 2009
Skupnost lesarskih šol

Strokovno srečanje učiteljev
lesarske stroke
Ljubljanski pohištveni sejem,
predstavitev dejavnosti
lesarskih šol Slovenije,
ocenjevanje revije Les in
podelitev nagrade za najbolje
predstavljeno lesarsko šolo
Lesariada - strokovno, športno
in kulturno tekmovanje
lesarskih šol Slovenije in gostov
iz tujine

Lesarska šola Maribor

september 2008
03. - 09. 11. 2008

Srednja gozdarska in
lesarska šola Postojna

23. 04. 2009

Predšolska vzgoja
Strokovno srečanje šol, ki
izvajajo IP predšolska vzgoja

Srednja šola Jesenice

23. 10. 2008

Skupnost gradbenih šol
Gradbeniada
Tekmovanje iz gradbene
mehanike

Srednja gradb., geod. in ek.
šola Ljubljana
Srednja gradb., geod. in ek.
šola Ljubljana

22.4.2009
13.5.2009

