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*Gradivo in pravice so pridržane.

*Besedna zveza Dijaška skupnost je v tem programu istega pomena kot besedna zveza Skupnost dijakov. Besedna zveza
Skupnost dijakov je opredeljena v Sklepu o ustanovitvi vzgojno-izobraževalnega zavoda Gimnazija Bežigrad kot zakonsko
ustrezna.

1. IZBOLJŠANJE KOMUNIKACIJE NA ŠOLI
Znotraj Bežigrajske inovativne skupnosti smo zelo zaskrbljeni ob pomanjkanju
verodostojnih, hitrih in uradnih kanalov za posredovanje informacij ter novic med
vodstvom šole, Dijaško skupnostjo in posameznimi razredi. Številne dijakinje in
dijaki Gimnazije Bežigrad trdijo, da ne dobivajo aktualnih smernic in podatkov o
dogajanju na gimnaziji in načrtovanih projektih, dogodkih ter prireditvah, ki jih
organizira bodisi šola bodisi Dijaška skupnost. Pomanjkanje prave komunikacije
ima negativne posledice na delovanju šole in aktivnostih vseh dijakov in dijakinj.
Mnogi enostavno ne vedo, da na šoli potekajo dobrodelne prireditve, predavanja,
krožki, zbiralne akcije, tekmovanja, plesi, športni dogodki ipd. Kot primer slabe
prakse na področju obveščenosti dijakov in zaposlenih izpostavljamo decembrsko
zbiranje sredstev za otroke iz socialno šibkih družin. Ideja o zbiranju sredstev v
vsakem razredu je bila sicer odlična, a mnogi oddelki za to sploh niso vedeli.
Posledično smo na žalost zbrali manj denarja, kot bi sicer lahko. Med drugim
poudarjamo še slabšo obveščenost dijakov Mednarodne šole, zato imamo v ekipi,
ki je pristojen za zastopanje pravic dijakov iz Q in MM razredov. Ker si želimo, da
imajo vse dijakinje in dijaki gimnazije enake možnosti in enake izhodiščne
informacije, predlagamo osnovne ukrepe za izboljšanje komunikacije na GIMB.
• 1.1 Obvezna vsaj 1x tedenska uporaba šolskega radia. V BIS-u ocenjujemo,
da šola zapravlja odlično priložnost za množično obveščanje vseh o
prihajajočih aktivnostih Dijaške skupnosti in šole, saj imamo odlično postajo
za radijsko obveščanje. Radio bi uporabljajli predvidoma ob petkih v času
krajših odmorov (v slovenščini in angleščini), saj v času glavnega odmora za
malico veliko ljudi zapusti gimnazijo. V BIS-u ravno tako pozrdravljamo
pobude nekaterih dijakov za predvajanje glasbe v času odmorov. Poskusili
bomo skleniti dogovor z vodstvom šole tudi o uporabi radia za glasbene
namene po željah dijakov. Pri tem bomo poskusili uporabljati aplikacijo
BežiApp.
• 1.2 Odgovoren odnos predsednikov razredov. Vodstvo Dijaške skupnosti se
na rednih sejah sooča s klasično težavo neodgovornega odnosa zastopnikov
razredov, ki zaradi odsotnosti ali nepozornega poslušanja svojim sošolcem
ne posredujejo vseh pomembnih informacij, ki se nanašajo na vsakega
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dijaka ali dijakinjo. Ravno zato v Bežigrajski inovativni skupnosti predlagamo
uvedbo e-skupine, kjer bi sodelovali vsi predstavniki razredov in vsaj en
predstavnik (najveretneje predsednik) Dijaške skupnosti. Preko tega ekanala (lahko je Facebook, Instagram, Outlook uradna pošta šole ipd.) bi
potekala hitra (vsakodnevna) komunikacija med vodstvom DS in vsakim
razredom preko izvoljenih predstavnikov. Predsedniki ali podpredsedniki
razredov bi na takšen način obveščali Dijaško skupnost o težavah npr. v
matičnih učilnicah, zastavljali vprašanja, prosili za kakršno koli pomoč.
Dijaška skupnost pa bi vse predstavnike razredov obveščala o aktualnih
zadevah, delu in načrtih Dijaške skupnosti ter šole. Seveda je vseeno tudi
pomembna vloga razredničark in razrednikov.
1.3 Učinkovita uporaba uradnih profilov šole na družabnih omrežjih.
Dandanes mladi vse več časa preživijo na družabnih omrežjih, zato
ocenjujemo, da je to pomemben in hiter način posredovanja informacij.
Ponovno želimo zagnati uporabo Facebook računa šole za namene Dijaške
skupnosti in nadgraditi uradni profil šole na Instagramu. Za zgled nam je
lahko na primer Gimnazija Šentvid, ki svoj račun na Instagramu uporablja na
zabaven, koristen in učinkovit način, ki povezuje vse dijake, profesorje in
druge zaposlene. Na uradni spletni strani šole pa bomo prav tako ustvarili
zavihek »Dijaki za dijake«.
1.4 Učinkovito plakatiranje. Oglasni panoji na hodnikih in skupnih prostorih
šole so med dijaki in zaposlenimi v vsakodnevnem dostopu in jih v enem
dnevu lahko vidi tudi več kot 1000 ljudi. To obliko komuniciranja bomo
uporabljali pred večjimi dogodki in aktivnostmi, ki jih bo organizirala šola ali
Dijaška skupnost.
1.5 Uporaba PR službe za fotografiranje in snemanje. Izkušena in obširna
PR služba Bežigrajske inovativne skupnosti bo opravljala vse potrebne
promocijske obveznosti za Dijaško skupnost in Gimnazijo Bežigrad. Slike,
videi in plakati pripomorejo k večjemu zanimanju dijakov.
1.6 Še naprej bomo razvijali in nadgrajevali aplikacijo Bežiapp.

2. EKOLOGIJA IN TRAJNOSTNI RAZVOJ
Bežigrajska inovativna skupnost se jasno zaveda trenda uničevanje našega
planeta z ogljičnim odtisom, plastičnimi odpadki in nedgovornim odnosom
posameznikov. To bo povzročalo neizogibne negativne posledice na kakovosti
življenja prihodnjih generacij ter v celoti ali delno spremenilo naravo okoli nas.
Kot dijaki se tega moramo zavedati in narediti vse, kar je v naši moči, da na lokalni
ravni pomagamo našemu planetu. V BIS-u vztrajamo pri tem, da mora GIMB
(nadaljevati) vizijo eko-šole. Predlagamo nekaj korenitih ukrepov, ki bi jih lahko
ob predpostavki sodelovanja s strani vodstva šola uspešno realizirali.
• 2.1 Zmanjšanje količine plastike pri postrežbi šolske malice. Večina dijakov
na šoli tudi malica. S tem se porabi veliko plastike, saj je vsak sendvič zavit
posebej, sok dobimo v tetrapakih ipd. Plastično folijo, ki se sedaj uporablja
za zavijanje sendvičev pri malici, bomo nadomestili s papirnatimi vrečkami,
ki bistveno manj obremenjujejo okolje.
• 2.2 Zbiralne akcije papirja in drugih odpadkov za namene recikliranja.
Gimnazijo Bežigrad vsakodnevno obiskuje preko 1000 dijakov in več kot 100
zaposlenih. Vsi mi proizvajamo ogromno odpadkov, ki jih pogosto zavržemo
na neustrezen način. Želimo spodbuditi množične zbiralne akcije v prostorih
gimnazije. Posamezna zbiralna akcija bi potekala od 7 do 14 dni. Zbrane
odpadke bi Gimnazija Bežigrad predajala pristojnim službam za nadaljnjo
reciklažo. Na takšen način bo Dijaška skupnost proizvedla zaslužek in hkrati
pomagala okolju.
• 2.3 Nasaditev dodatnih dreves in eko-ureditev parka pred gimanzijo. V
ekipi se zavedamo pomena parka (Tijanovega gaja) za krepitev zdravega
življenjskega duha. V sodelovanju z MOL in GIMB želimo izboljšati počutje
dijakov v parku. Načrtujemo nasaditev dodatnih dreves in rož ter ureditev
nekaterih dostopnih poti. Spodbujali bomo športne aktivnosti v parku pred
gimnazijo v času glavnih odmorov.
• 2.4 »Bežigrajske flaške«. Dijake bomo opremili s steklenimi, aluminijastimi
ali plastičnimi (»prijazna« - večkrat reciklirana plastika) »flaškami«, z
bežigrajskim logotipom, in s tem zmanjšali nakupe vode v plastenkah.
»Flaške« po vsej verjetnosti ne bi bile brezplačne, vendar bi jih sofinancirali
z denarjem iz razpisov, ki jih razpisuje DSL oz. različni državni organi.

3. ORGANIZACIJA DOGODKOV IN PRIREDITEV TER
POVEZOVANJE DIJAKOV IN DIJAKINJ
V Bežigrajski inovativni skupnosti izpostavljamo pomanjkljivost Gimnazije
Bežigrad na področju organizacije skupinskih dogodkov in prireditev. Na šoli se v
zadnjih letih odvija malo špornih, kulturnih, glasbenih in drugih dogodkov ter
prireditev, ki bi lahko povezovale dijake in dijakinje iz različnih razredov. V
skupnosti ocenjujemo, da je na gimnaziji premalo ekipnega duha, sodelovanja in
druženja med posameznimi razredi. To ima nedvomno negativne posledice na
vzdušju znotraj šole in ne pripomore k socialnemu razvoju dijakov in dijakinj.
V BIS-u načrtujemo izvedbo različnih dogodkov in aktivnosti na različnih področjih
v šolskem in obšolskem času. Predstavljamo vam nekaj idej, a je ob tem potrebno
vedeti, da se bodo le-te v času mandata dopolnjevale.

• 3.1 ORGANIZACIJA DOGODKOV NA PODROČJU ŠPORTA
1) Medrazredni turnirji - izjemen pomen pri povezovanju vseh dijakov in dijakinj.
- Armwrestling turnir - naj roka Gimnazije Bežigrad. Vsak razred bo priskrbel
enega ali dva najmočnejša dijaka. Nato bodo izbranci iz posameznih razredov
tekmovali med seboj na medrazredni ravni v veliki telovadnici ob navzočnosti
gledalcev in navijačev. Za najboljše bi bile predvidene tudi nagrade!
- Turnir v taroku
- Šahovski turnir
- Turnirji iz različnih športnih disciplin (nogomet, odbojka, košarka ipd.)
- Morebitna izvedba tekmovanja za Naj razred ( skupni sešetevek rezultatov
posameznikov in oddelkov). Sodelovanje z BežiAppom in Managebacom.
2) Športni izleti, ekskurzije in tabori - zavzemali se bomo za bolj pogosto izvedbo
tovrstnih skupnih medgenaracijskih športnih izletov, ekskurzij in taborov v
najbolj prepoznavne slovenske in tuje kraje. Možnost upoštevanja OIV ur.
3) Nabor navijaških ekip za podporo Bežigrajčanov na športnih dogodkih na
drugih gimnazijah.

• 3.2 ORGANIZACIJA DOGODKOV NA PODROČJU KULTURE, GLASBE
IN PLESA
V skupnosti se zavedamo pomena kulture in glasbe pri splošni razgledanosti
vsakega posameznika. Poleg tega ocenjujemo, da so kulturni dogodki najbolj
pomembni z vidika spoznavanja novih ljudi, druženja in povezovanja. Predlagamo
kar nekaj idej za organizacijo tovrstnih prireditev. Ideje pa se bodo lahko v času
mandata dopolnjevale. Želimo upoštevati mnenje vsakega posameznika, zato so
vaše pobude vedno dobrodošle.
1) Bežikrst. V BIS-u ocenjujemo, da je Bežikrst pomemben mejnik v življenju
dijakov 1. letnikov Gimnazije Bežigrad in vseh drugih, ki ta dogodek z veseljem
in zanimanjem spremljajo. Z vodstvom šole se bomo dogovorili, da bo Krst
fazanov potekal v terminu, ki se ga bodo lahko udeležili vsi dijaki, saj gre za
enega izmed temeljnih dogodkov na naši šoli. Ta prireditev je priložnost za
preizkus naših športnih in navijaških veščin ter možnost za spodbujanje
zdrave tekmovalnosti. S tem dogodkom se prvošolci lažje socializirajo. Ravno
zaradi teh razlogov bomo posvetili posebno pozornost organizaciji Bežikrsta
in pri tem povabili k organizaciji in izvedbi čim več ljudi.
2) Bežiples. Ekipa Bežigrajske inovativne skupnosti obljublja vsaj 2x izvedbo
Bežigrajskega plesa. Februarja 2020 je bivša dijaška Vlada predsednika Mihe
Remca z odliko organizirala tovrstni dogodek, ki je po odzivih dijakov zelo
priljubljen in zaželjen. Bežigrajska inovativna skupnost je s strani bivše
vladajoče stranke Burazi prejela poročilo o izvedbi dogodka. Glede na prejete
informacije bomo vse pomanjkljivosti poskusili odpraviti. Med drugim se
bomo zavzemali za izvedbo dogodka v veliki telovadnici z dovoljenim večjem
številom ljudi. Organizirana bosta vsaj dva tovrstna plesa, na enem bomo
zbirali sredstva za dobrodelne namene, na drugem pa za razvoj Gimnazije
Bežigrad. Na dogodek imamo cilj povabiti priljubljene slovenske glasbenike in
bivše Bežigrajčane.
3) Plesni večeri s povezovanjem z drugimi gimnazijami. Pri kulturnih prireditvah
želimo sodelovati in se povezovati tudi z drugimi ljubljanskimi gimnazijami.
Tako se na primer z vodstvom DS Gimnazije Poljane že dogovarjamo o skupni
izvedbi glasbenega kulturno-plesnega dogodka.
4) Bežirock. Nadaljevali bomo tradicijo tega dokodka, na katerem se lahko
predstavijo mlade in perspektivne glasbene skupine.

4. AVTONOMNI PRORAČUN, FINANCE IN USTVARJANJE
DOBIČKA ZA RAZVOJ ŠOLE
V zadnjih letih se pojavlja vse več vprašanj o financiranju Dijaških skupnosti
znotraj slovenskih srednjih šol. Kot vemo obstaja veliko načinov pridobivanja
sredstev, ki so nujna potrebna za realizacijo vseh začrtanih projektov na šoli. Na
zakonski ravni to vprašanje ni urejeno že več desetletij, a ima posamezna šola v
okviru proračuna Zavoda precej avtonomije za prerazporeditev sredstev za
funkcioniranje šole, tudi za namene delovanja Dijaške skupnosti. V Bežigrajski
inovativni skupnosti predlagamo ključne načine pridobivanja sredstev za namene
DS. Pri pogajanjih z vodstvom GIMB bomo poskusili pridobiti dovoljenje za vse
modele pridobivanja sredstev za javno korist vseh dijakov in dijakinj.
• 4.1 Ustanovitev avtonomnega proračuna Dijaške skupnsoti ali ustanovitev
sklada za Dijaško skupnost znotraj obstoječega proračuna šole. V BIS-u
ocenjujemo, da mora imeti Dijaška skupnost Gimnazije Bežigrad
zagotovljena konstanta sredstva za realizacijo ključnih projektov in odpravo
težav, ki že več let otežujejo izobraževanje vsem dijakom in dijakinjam.
Zavedamo se, da je pri tej točki izjemno pomemben dialog z vodstvom
Gimnazije Bežigrad. Zadovoljni bi bili s predvideno letno vsoto denarja za
delovanje Dijaške skupnosti, ki se oblikuje na začetku koledarskega leta ob
razdelitvi sredstev za delovanje zavoda.
• 4.2 Pridobitev denarnih sredstev na razpisih in prošnje za MOL in MIZŠ.
Dijaška skupnost obratuje znotraj državne ustanove in za to ima vse pravice
za pridobitev sredstev in podporo s strani državnih institucij. Pri tem je
potrebno pripravljati ustrezno in kakovostno dokumentacijo.
• 4.3 Pridobitev sredstev na prireditvah oz. dogodkih, zbiralnih akcijah in
sejmih. Bežigrajska inovativna skupnost načrtuje izvedbo mnogih
dogodkov, kjer se bodo prostovoljno ali tudi na podlagi kart zbirala sredstva
za namene dijakov. Tako na primer načrtujemo tudi novoletni sejem v
Tijanovem gaju, kjer bi posamezni razredi dobili priložnost za prostovoljene
prispevke prodajati različne dobrine (več o oragnizaciji sejma v 13. točki tega
programa). Denar se bo tudi zbiral s pomočjo zbiralnih akcij, na primer
Velika zbiralna akcija papirja.

5. ŠOLSKA PREHRANA IN NAČIN PREHRANJEVANJA
V Bežigrajski inovativni skupnosti se zavedamo nekaterih težav, ki nastajajo pri
postrežbi malice in kosil. Kot smo že omenjali v 2. točki tega programa, želimo
prioritetno zmanjšati količino plastične embalaže in odpadkov, ki jih proizvaja
Gimnazija Bežigrad. Pri tej točki programa pa želimo nameniti posebno pozornost
kakovosti prehrane in zmanjševanju kolon pri postrežbi kosil. V BIS-u predlagamo
nekaj manjših ukrepov, ki lahko korenito izboljšajo način prehranjevanja na
Gimnaziji Bežigrad.
• 5.1 Pomen medrazredne komunikacije z Dijaško skupnostjo pri izboljšanju
šolske malice in kosila po željah dijakov. Dijaška skupnost mora namenjati
veliko posluha željam dijakov glede šolske prehrane. Obljubljamo, da bomo
preko ustaljenih kanalov komunikacije, ki so omenjeni v 1. točki tega
programa, pozvali predstavnike razredov, da vsaj 1x mesečno posredujejo
mnenje dijakov glede kakovosti prehrane, predlagali bodo lahko tudi ideje
za izboljšanje šolske prehrane. Zagnali bomo tudi uporabo spletnih anket o
kakovosti prehrane. Dijaška skupnost bo omenjene pohvale, pritožbe, želje
in ideje posredovala organizatorju šolske prehrane in poskrbela za čim
boljšo realizacijo zahtev dijakov. Le skupaj lahko soustvarjamo bolj zdrave,
kvalitetne in bolj priljubljene obroke. V skupnosti bomo še naprej spodbujali
in podpirali pester izbor menijev za malico in kosilo.
• 5.2 Izboljšanje stanja pri postrežbi kosila. Glede na dolgoletne izkušnje
naših dijakov in dijakinj se bomo z vsemi svojimi močmi prizadevali za
zmanjšanje kolon pri postrežbi kosil ter poskrbeli za več prostora med
prehranjevanjem. Izpostavljamo dva ukrepa in eno disciplinsko prošnjo za
dijake in zaposlene.
1) V BIS-u ocenjujemo, da je mogoča bolj učinkovita raba prostora v
pritličju šole za namene prehranjevanja v času kosila. Predlagamo
postavitev vsaj dveh dodatnih miz, ki bi nekoliko razbremenili dijake
pri prehranjevanju, še posebej v najbolj obremenjenih urah.
2) Želimo omogočiti vsem, da lahko kosilo v lepem vremenu pojejo tudi
v parku pred gimnazijo. Tudi tam bi lahko postavili dodatne mize.
3) Pozivamo dijake k večji disciplini in predčasni pripravi dijaške izkaznice
za hitrejšo postrežbo kosila.

6. IZOBRAŽEVALNI PROGRAM, IZLETI, EKSKURZIJE IN
TABORI
Gimnazija Bežigrad je po naših ocenah ena najboljših gimnazij na področju
ponujanja kakovostnega in zanesljivega izobraževalnega programa, še posebej z
vidika priprav na maturo. Vseeno pa smo v skupnosti prepričani, da šola ni zgolj
pouk v učilnicah, ampaj je tudi spodbujanje raziskovalne dejavnosti in širjenje
obzorij na vseh področjih. Na šoli primanjkuje različnih zanimivih krožkov, zelo
redki so izobraževalni izleti, ekskurzij in taborov pa skorajda ni. Poleg tega
ocenjujemo, da DS GIMB namenja premalo časa sodelovanju z drugimi
gimnazijami na raziskovalnem področju. Želimo si, da bo naša gimnazija postala
zgled drugim izobraževalnih ustanovam. Ob vsem tem pa je ključna dobra
promocija dogodkov ter zanimiv praktičen pristop do izobraževalnih programov.
V Bežigrajski inovativni skupnosti predlagamo modele za izboljšanje
izobraževanja na GIMB
• 6.1 Spodbujanje organizacije novih krožkov po željah dijakov in promocija
le-teh. Bežigrajska inovativna skupnost se bo v primeru izvolitve v DS GIMB
zavzemala in spodbujala promocijo različnih krožkov. Verjamemo, da
znanstveni krožki poglabljajo znanje dijakov na področjih, ki jih še posebej
zanimajo ter hkrati povezujejo različne razrede in generacije. Vedno so
dobrodošle ideje dijakov po ustanovitvi novih krožkov. V primeru izvolitve
bomo kot Dijaška skupnost nudili pomoč vsem posameznikom pri njihovih
prizadevanjih po ustanovitvi inovativnih znanstevnih krožkov. V sklopu
nekaterih znanstvenih krožkov pa želimo dijakom prav tako ponujati več
strokovnih izletov in ekskurzij.
• 6.2 Spodbujanje organizacije predavanj. Ocenjujemo, da na šoli poteka
premalo predavanj na različnih znanstevnih področjih. Predavanja, ki
potekajo na šoli so pogosto nezanimiva in hkrati dijaki sploh niso obveščeni
o izvedbi le-teh. V ekipi bomo posvetili več pozornosti mnenju in željam
dijakov po poglabljanju znanja. Skozi šolsko leto bomo spremljali želje vseh
vas in npr. 1x mesečno vabili znane in prepoznavne strokovnjake iz cele
Slovenije, da z nami širijo poglobljeno znanje o temah, ki nas najbolj
zanimajo. Kot primer lahko izpostavimo, da že sedaj načrtujemo predavanje
o nevarnosti kajenja, saj je to izrazita problematika nekaterih najstnikov.

• 6.3 Spodbujanje organizacije znanstvenih ekskurzij. Na podlagi primerjave
izvedbe tovrstnih vsebin na drugih gimnazijah, smo v ekipi prišli do
spoznanja, da na GIMB organiziramo izjemno malo znanstvenih in
izobraževalnih ekskurzij, izletov ter taborov. Z vodstvom šole se bomo
pogajali o večjem številu omenjenih ekskurzij. Prioriteti kraja in teme
izvedbe tovrstnih ekskurzij pa bosta v večji meri odvisni od idej in želij
dijakov in dijakinj.
• 6.4 Izvedba znanstvenega multipraktika. V BIS-u želimo nadaljevati
tradicijo organizacije znanstvenega multipraktika, saj je med dijaki in
zaposlenimi zelo priljubljen. Več o načrtih izvedbe omenjenega
multipraktika lahko preberete v točki 15. tega programa.
• 6.5 Povezali se bomo s Hišo eksperimentov in na šoli uvedli tematski
dogodek »dan eksperimentov«.
• 6.6 Opravičevanje od pouka v primeru udeležbe na predavanjih,
strokovnih izletih in ekskurzijah. Zavzeli se bomo za bolj urejeno
opravičevanje izostankov zaradi udeležbe npr. na predavanjih, ki jih
organizira vodstvo in DS GIMB. Mnogi nas prosijo, da se dijakom omogoči
opravičen odhod od pouka eno uro pred predvidenim predavanjem, saj
drugače zaradi poznih terminov predavanj dijaki zamudijo šolsko kosilo.
Poskusili se bomo dogovoriti z vodstvom tudi v tej smeri. Prav tako
pričakujemo, da bodo profesorji spodbujali udeležbo svojih dijakov na
predavanjih, ki pomembno poglabljajo znanje vseh nas.

7. SODELOVANJE Z ZUNANJIMI ORGANIZACIJAMI IN
ŠOLAMI, DRŽAVNIMI ORGANI TER PROMOCIJA
GIMNAZIJE BEŽIGRAD
Gimnazija Bežigrad velja za eno najbolj prepoznavnih gimnazij v Republiki
Sloveniji. Ocenjujemo, da moramo to prepoznavnost še naprej krepiti in razvijati,
zato bomo zelo aktivno sodelovali z mladinskimi organizacijami po celi Sloveniji,
z državnimi institucijami, drugimi srednjimi šolami in mediji.
• 7.1 Sodelovanje z mladinskimi oz. dijaškimi organizacijami. Tovrstno
sodelovanje je izjemno pomembno za vsako gimnazijo in vse dijake.
Prioritetno bomo poglobili in izboljšali sodelovanje z Dijaško organizacijo
Slovenije (DOS) in Dijaško skupnostjo Ljubljana (DSL). V ekipi smo
prepoznali, da je bilo znotraj GIMB zelo malo skupnih aktivnosti v povezavi
z omenjenima organizacijama. Obe organizaciji bomo povabili na ogled
GIMB. Na rednih in izrednih sejah DOS-a in DSL-a bomo omenjali
problematiko mladih tako znotraj GIMB kot tudi nasploh v Sloveniji. Kot
Dijaška skupnost Gimnazije Bežigrad bomo čim aktivneje sodelovali z
mladinskimi organizacijami pri skupnih projektih, ki so pomembni za položaj
mladih v RS.
• 7.2 Sodelovanje z drugimi srednjimi šolami in (fakultetami). V Bežigrajski
inovativni skupnosti smo prepričani, da je sodelovanje z Dijaškimi
skupnostmi drugih srednjih šol zelo koristno, saj na ta način povezujemo
dijake, lažje izvajamo skupne aktivnosti in dogodke ter se bolj učinkovito
borimo za pravice mladih v RS. To sodelovanje bomo nedvomno krepili.
• 7.3 Sodelovanje z državnimi institucijami. Menimo, da je kjučno
sodelovanje z MIZŠ, MOL in EU pri izvajanju skupnih projektov in
kandidaranju za sredstva na nekaterih razpisih.
• 7.4 Sodelovanje z mediji (javnimi in komercialnimi). Potrudili se bomo
privabiti čim več pozornosti medijev (tudi tiskanih).

8. UDOBJE DIJAKOV IN POČUTJE DIJAKOV
V BIS-u tej točki posvečamo še večjo pozornost, saj nam je pomembno, da se vsi
dijaki na Gimnazija Bežigrad počutijo čim bolje, saj je šola pravzaprav naš drugi
dom. Skozi celotno šolsko leto smo prejemali številne prošnje po prenovi in
zamenjavi določenih problematičnih točk na GIMB. V tej točki izpostavljamo
najbolj problematična področja, ki se bodo skozi mandat zagotovo dopolnjevala.
• 8.1 Nakup dodatne sedežne garniture in t.i. imeovanih mehkih kotičkov. V
zadnjem času smo s strani dijakov dobili ogromno zahtev po prenovi in
nakupu sedežne garniture v vseh nadstropjih šole. S tem se absolutno
strinjamo in bomo poskusili v najkrajšem možnem času to zahtevo izpolniti,
saj mnogi dijaki med odmori sploh ne dobijo prostora za sedenje in
druženje.
• 8.2 Spodbujanje namiznih športov med odmori. V BIS-u se bomo še naprej
zavzemali za ohranitev tradicije namiznih športov v pritličju šole. Mize za
namizni nogomet bodo poskrbeli za sproščenost, zabavo in
povezovanje dijakov med odmori.
• 8.3 Rastline in zeleni kotički po šoli. Boljše počutje dijakov bomo dosegli
tudi z rastlinami, postavljenimi po celi šoli, ter po možnosti tudi z živalmi
(akvariji ...) v učilnicah za biologijo. To bo, kot je bilo s študijami že dokazano,
pozitivno vplivalo na splošno psiho ter tudi na koncentracijo dijakov pri
pouku.
• 8.4 Predvajanje glasbe po radiu med odmori. Zopet bomo uvedli
predvajanje glasbe med glavnim odmorom. Imamo načrt uporabljati
aplikacijo preko katere bodo dijaki lahko izražali svoje glasbene želje. Če se
aplikacija zaradi različnih dejavnikov ne bo obnesla (v mislih imamo
predvsem zlorabe – norčevanje) jo bo nadomestilo ročno predvajanje
glasbe.
• 8.5 Razstave po šoli. Povečali bomo obseg razstav, ki jih imajo dijaki (izdelki
bodo razstavljeni tudi po preostanku šole, ne zgolj v knjižnici).

9. ZDRAVJE DIJAKOV
Zdravje dijakov in zaposlenih je ključno za brezhibno in pozitivno delovanje šole.
V tej točki programa bi radi navedli nekaj ključnih predlogov, ki lahko izboljšajo
športno, zdravstveno in kondicijsko stanje dijakov in tudi zaposlenih.

• 9.1 Popust na mesečno vadnino v enem ali več od ljubljanskih fitnesov za
dijake in dijakinje GIMB. V Bežigrajski inovativni skupnosti ocenjujemo, da
veliko Bežigrajčanov obiskuje fitnes, zato je ta predlog še kako aktualen za
mlade generacije. Glede na to, da se Gimnazija Bežigrad nahaja v Ljubljani
je optimalna rešitev za večino dijakov - sklenitev dogovora z enim od
ljubljanskih fitnesov.

• 9.2 »Športna minutka«. V parku pred gimanzijo se bomo potrudili utrditi
tradicijo športnih skupinskih vadb med glavnim odmorom. Na teh »športnih
minutkah« se bomo lahko razgibali in se hkrati družili. Imamo načrt, da bi
na tovrstne športne odmore občasno povabili tudi profesorje športne
vzgoje.

• 9.3 Raznolikost šolskega sadja. V Bežigrajski inovativni skupnosti se bomo
zavzemali za pestrost šolskega sadja, saj zaenkrat dijaki dobivajo pretežno
jabolka in skoraj ničesar drugega. Menimo, da ima raznolikost sadja
pomembno vlogo pri izboljšanju imunskega sistema.

10. DOBRODELNE PRIREDITVE
V Bežigrajski inovativni skupnosti si iskreno želimo, da bi bila Gimnazija Bežigrad
solidarna šola. Dijaška skupnost bi lahko del sredstev, ki jih bo zbrala na
prireditvah, sejmih in drugih aktivnostih namenila tistim, ki ta denar najbolj
potrebujejo - torej ranljivim skupinam prebivalstva. V nadaljevanju vam
predstavljamo nekaj načinov zbiranja sredstev za dobrodelne namene.
• 10.1 V primeru izvolitve bi zelo aktivno sodelovali z Interact klubom
Ljubljana in Zvezo prijateljev Mladine Slovenija (ZPMS). Interact Klub velja
za eno ključnih organizacij v Sloveniji za zbiranje sredstev za dobrodelne
namene. Interact klubu bi lahko nekaj krat omogočili prodajo npr. slaščic in
drugih dobrin znotraj gimnazije. Prepričani smo, da bi na takšen način lahko
zbrali ogromno sredstev. Poleg tega bomo kot Dijaška skupnost promovirali
delovanje kluba in ljudi, ki omogočajo nesebično pomoč tistim, ki so se znašli
na robu družbe.
• 10.2 Dobrodelni Bežiples. Kot smo že omenjali v točki 3.2 tega programa,
bo Bežigrajska inovativna skupnost vsaj 2x organizirala Bežiples. Na enem
od teh plesov se bodo zbirala sredstva za dobrodelne namene.
• 10.3 Novoletno medrazredno zbiranje sredstev za dobrodelne namene. V
ekipi podpiramo ustaljeno tradicijo zbiranja sredstev za božična in
novoletna darila za otroke iz socialno šibkih družin. V letu 2019 smo na šoli
žal zbrali premalo sredstev zaradi slabe obveščenosti in slabše
komunikacije. V prihodnjih letih želimo to pomanjkljivost odpraviti in zbrati
čim več sredstev v vsakem oddelku. Pri tem pa je seveda med drugim
pomembna tudi odgovornost vsakega posameznika.

11. ŠOLSKI PREPOZNAVNI ZNAKI (LOGOTIP, KAPUCARJI,
HIMNA, NAVIJAŠKA EKIPA), INFORMATIVNI DNEVI
Šola kot ustanova mora imeti jasne, nazorne in lepe prepoznavne znake, ki bodo
pripomogli k boljši prepoznavnosti gimnazije ter bodo krepili ekipni duh na
medrazredni in medgeneracijski ravni. V nadaljevanju navajamo naše ključne
ideje in ukrepe za to področje.
• 11.1 Nabava in izbor kapucarjev oz. hudijev za vse dijake in dijakinje. V
letu 2019 smo bili priča nekoliko netransparentnemu naročilu šolskih
kapucarjev oz. hudijev. Dijaki niso zmogli izbrati prave barve izdelka, saj se
je kasneje ugotovilo, da te barve kapucarjev ni dovolj na zalogi. Posledično
so bili mnogi razočarani nad izgledom naročenih kapucarjev. Letos in v
prihodnjih letih bomo poskusili zagotoviti boljši izbor in transparenten
razpis, ki bo ponujal zgolj tiste različice hudijev, ki so na zalogi. Seveda se
bomo še naprej zavzemali za absolutno brezplačno naročanje kapucarjev z
logotipom šole za vse dijake.
• 11.2 Preučili bomo možnost posodobitve oz. zamenjave logotipa šole.
Mnogi dijaki ste v svojih dopisih predstavnikom Bežigrajske inovativne
skupnosti izpostavili zastarelost in slabši izgled trenutnega uradnega
logotipa Gimnazije Bežigrad. Vodstvo šolo bomo pozvali k dovoljenju za
začetek postopka za zamenjavo logotipa. Dijaška skupnost bo morda
ustvarila razpis za ustvarjanje novega logotipa. Najbolj kreativni Bežigrajčani
in Bežigrajčanke boste tako dobili priložnost tekmovati med seboj v
pozitivnem smislu in izdelati najboljši novi logotip šole.
• 11.3 Uradna navijaška ekipa GIMB. Ustanovili bomo navijaško ekipo, ki bo
s pomočjo bobnov in megafona skrbela za odlično vzdušje na tekmah.
Navijaško skupino bi radi okrepili z maskoto zmajčka, simbolom naše šole.
• 11.4 Uradna navijaška himna GIMB. Izdali smo razpis za navijaško himno,
(za katero bodo dijaki glasovali). Himna bo nato predstavljena in
promovirana na vseh možnih družabnih omrežjih in predvajana po radiu.
• 11.5 Bežigrajske nogavice. Glede na pobude nekaterih dijakov smo se
odločili, da bomo poskusili izvesti enotno nabavo nogavic z logotipom GIMB
za vse dijake in dijakinje Gimnazije Bežigrad.
• 11.6 Informativni dnevi na Gimnaziji Bežigrad. Informatidvni dnevi morajo
postati bolj zanimivi, predvsem je treba vključiti več idej dijakov.

12. OBNOVA IN NAKUP ŠOLSKE INTERNE
INFRASTRUKTURE
Dijaki Gimnazije Bežigrad v zadnjem času izpostavljajo zastarelost nekaterih
esencialnih naprav in predmetov na Gimnaziji Bežigrad. V to področje Dijaška
skupnost sicer zelo težko posega, saj gre predvsem za velike finančne vsote, ki so
vezane na državno in šolsko financiranje. Vseeno bi pa radi izpostavili dve
zaskrbljujoči težavi, ki ju lahko odpravimo v okviru prizadevanj Dijaške skupnosti.
Poleg teh dveh predlogov, smo že v točki 8.1 volilnega programa napovedali
zamenjavo sedežne garniture.
• 12.1 Zamenjava šolskih računalnikov v knjižnici Gimnazije Bežigrad. V ekipi
ocenjujemo, da je ta finančni poseg nujen, saj trenutni računalniki delajo
zelo počasi, v knjižnici za to prihaja do kolon in nestrpnosti dijakov.

• 12.2 Obnova glavnega vhoda v šolo. Šolski glavni vhod se ne obnavlja več
kot 15 let. Vrata so izjemno zastarela in dajejo slab vtis o izgledu šole.
Zamenjava glavnega vhoda ni tako finančno obremenjujoča, a lahko
korenito spremeni zunanjo podobo šole.
• 12.3 Kavomat ali avtomat z zdravimi živili. Številni dijaki so v predvolilnem
času na nas naslovili številne prošnje po ponovni postavitvi kavomata ali
avtomata z živili v pritličju Gimnazije Bežigrad. To idejo podpiramo, a se
zavedamo, da bo pri tem potrebno vzpostaviti dialog morda celo z
Ministrstvom za zdravje RS, saj je avtomat nekoč že deloval, a so ga nato
umaknili. Upamo, da nam bo uspelo najti kompromisno rešitev.
• 12.4 Nabava grafičnih kalkulatorjev za dijake Q in MM razredov. V BIS-u se
bomo odzvali prošnji dijakov in dijakinj mednarodne šole po financiranju
omenjenih kalkulatorjev. Cena teh kalkulatorjev znaša od 100 do 150 evrov,
zato je prav, da za njih poskrbi šola, saj predstavljajo veliko finančno breme
za mladino. Predlagamo tudi organizacijo sejma, kjer bi bil možen odkup
omenjenih kalkulatorjev.

13. NOVOLETNI SEJEM
V Bežigrajski inovativni skupnosti se bomo aktivno zavzemali za organizacijo
Novoletnega sejma v parku pred gimnazijo, saj ta spodbuja zbiranje sredstev za
različne namene in hkrati povezuje dijake ter spodbuja njihove kreativne in
podjetniške sposobnosti.

PODROBNI OPIS IZVEDBE SEJMA
Sejem naj bi se odvijal v zadnjem tednu pred novoletnimi počitnicami in bi trajal
2 do 3 dni. Vsak razred bi postavil svojo stojnico, na kateri bi imeli določene
aktivnosti (npr.: prodaja piškotov, čaja, palačink, okraskov ipd.). Denar bi zbirali
kot prostovoljne prispevke, tako bi se izognili pravnim in davčnim oviram. Vsak
razred bi nato zaslužek prispeval v sklad GIMB ali DS, ki bi ga uporabili za razvoj
šole (npr. nakup računalnikov). Da bi pospešili tekmovalnost, bi dijakom razreda,
ki bo zaslužil največ, dovolili, da zaslužek obdržijo ali da jim šola s tem denarjem
na primer pokrije krajši razredni izlet. Podobno tradicijo novoletnega sejma imajo
na trboveljski gimnaziji. V dveh dneh njihovi razredi povprečno zaslužijo okoli 400
evrov, nekateri pa celo tudi do 760 evrov s srečolovom. Če te vsote denarja v
posameznem razredu pomnožimo s številom razredov npr. na Gimnaziji Bežigrad,
z lahkoto ugotovimo, da imamo izjemno priložnost zaslužiti precej veliko sredstev
za razvoj šole.
Za večjo priljubljenost in boljši obisk sejma se bomo povezali z Mestno občino
Ljubljana in Četrtno skupnostjo Bežigrad. Pospešili bomo tudi oglaševanje
omenjenega sejma.

14. AKTIVNO DRŽAVLJANSTVO
V Bežigrajski inovativni skupnosti smo zelo zaskrbljeni, da se mladi vse manj
zanimajo za dogajanje v državi. Pasivnost mladih generacij pogosto zelo dobro
ustreza odločevalcem, saj lahko na takšen način brez pomislekov spregledajo in
ne upoštevajo zahtev mladih po odpravi težav pri zaposlitvah ter izničenju
prekarnega dela. Politiki spregledajo zahteve po boljšem izobraževalnem sistemu,
po prijazni politiki do okolja, po odpravi stanovanjske problematike itd. Mladi
nimajo več zaupanja v politiko in se zato tudi ne udeležujejo volitev. Posledično o
naši skupni prihodnosti odločajo starejše generacije, položaj mladih pa je iz leta v
leto slabši. V zadnjem desetletju se zato v Sloveniji soočamo s pojavom »brain
drain« ali beg možganov, ko mladi izobraženci odhajajo na delo v tujino. Tako
izgubljamo visoko kvalificiran kader. Nadaljevali bomo projekt predsednika
Simona Trussevicha - Demokracija v šoli, ki spodbuja aktivnost mladih na
posamezni šoli in jih poziva k glasnemu in jasnemu izražanju stališč. Več
podrobnosti o tem projektu lahko preberete na tej povezavi:
https://casoris.si/demokracija-v-soli/. Za Gimnazijo Bežigrad predlagamo nekaj
dogodkov in urepov, ki bodo spodbudili zanimanje mladih za aktivno
državljanstvo. Hkrati pa bomo dali jasen znak politikom, da nam ni vseeno za našo
prihodnost.
• 14.1 Okrogle mize z odločevalci. Na šolo bomo povabili predsednika države,
ministrico za izobraževanje znanost in šport ter župana Mestne občine
Ljubljane. Njim bomo predstavili težave mladih, zastavili nekaj vprašanj in
dogodke oz. srečanja tudi burno medijsko promoviral. S pozivanjem mladih
k aktivnemu državljanstvu bomo v prihodnosti pričakali pozitivne
spremembe na vseh področjih v naši državi in višjo volilno udeležbo.
• 14.2 Naše zahteve in problematiko bomo pošiljali pristojnim uradom in
institucijam.
• 14.3 Poskusili bomo dobiti termin v oddaji Odmevi, da lahko celotni
javnosti predstavimo težave mladih na terenu pa tudi pomanjkanje
opreme na GIMB zaradi slabšega financiranja s strani države.

15. ŠPORTNI, KULTURNI IN ZNANSTVENI MULTIPRAKTIK.
BONITETE NA ŠOLI IN DEFINICIJA STATUSA ŠPORTNIKA.
15.1 Športni multipraktik.
Na začetku leta 2020 je bil na šoli organiziran športni multipraktik. Odziv dijakov
in dijakinj na ta dogodek je bil zelo pozitiven. Na dogodku smo lahko iz prve roke
slišali s čim so se soočali predstavljeni športniki na svoji športni poti. V letu 2021
je športni multiptaktik zaradi epidemiološke slike odpadel. V ekipi menimo, da
moramo tradicijo iz preteklih let nadaljevati in ta dogodek organizirati vsaj enkrat,
saj je bilo v lasnkem šolskem letu to zares zanimivo. Lahko bi zajeli več športov,
morda tudi tiste manj popularne. Zanimivo bi bilo, če bi povabili športnike, ki so
bivši dijaki Gimnazije Bežigrad in to bomo tudi poskusili storiti.
15.2 Kulturni multipraktik
V ekipi ravno tako podpiramo tradicijo izvajanja kulturnih multipraktikov. V letu
2021 smo kulturni multipraktik izvedli na daljavo zaradi slabih epidemioloških
razmer. V prihodnjih letih si bomo prizadevali, da le ta poteka v živo. Povabili
bomo znane umetnike z različnih področij (glasba, gledališče, filmska industrija,
slikarstvo, kiparstvo ipd.). Z dijaki bodo delili svoje izkušnje in znanje.
15.3 Znanstveni multipraktik
V ekipi se zavzemamo za nadaljevanje izvajanja znanstvenih multipraktikov. V letu
2021 smo kulturni multipraktik izvedli na daljavo zaradi slabih epidemioloških
razmer. V prihodnjih letih si bomo prizadevali, da le ta poteka v živo. Ker si želimo,
da dijaki od teh predavanj odnesejo kar največ, bomo poskusili dodati čim več
praktičnih in zanimivih vsebin v program izvajanja omenjenega multipraktika.
15.4 Bonitete na šoli in definicija statusa športnika
Dijaki športnih oddelov imajo številne bonitete, da lahko učinkovito kombinirajo
treninge in šolo. Menimo, da bi lahko na podlagi števila treningov te bonitete
zagotovili tudi dijakom športnikom iz splošnih oddelkov. Poznamo kar nekaj
športnikov, ki obiskujejo program splošne gimnazije in marsikdo izmed njih
trenira toliko ali celo več kot posamezniki iz športnih oddelkov. Želimo zagotoviti
vsem, da imajo vsi vsaj približno enake možnosti.

16. PARK PRED ŠOLO
V času mandata predsednika DS GIMB Tijana Adama je ob financiranju Mestne
občine Ljubljana nastal park, ki sedaj predstavlja pomemben prostor za
sprostitev, druženje in rekreacijo dijakov in dijakinj. Kljub temu, da je bil park
zgrajen in urejen relativno pred kratkim, v ekipi izpostavljamo številne
pomanjkljivosti in ovire, ki so jih navajali mnogi dijaki in zaposleni Gimnazije
Bežigrad. V skupnosti načrtujemo korenite posege v podobo parka. Želimo si, da
je park čim prijetnejše okolje za vse. Predstavljamo vam ključne načrte za razvoj
Tijanovega gaja.
• 16.1 Razmaknjene ploščice v parku. V parku pred šolo so plošče,
namenjene hoji, postavljene preveč narazen. To močno otežuje hojo po
parku (še posebej po dežju, ko nastane blato). Z Mestno občino Ljubljana (ki
je lastnik parka) se bomo poskusili dogovoriti, da bi v park dodali nove
plošče, da bo hoja v vseh vremenskih pogojih udobnejša in prijetnejša.
• 16.2 Blato pod mizami. Ker pod mizami v parku pogosto nastane blato, ta
problem bomo ravno tako v sodelovanju z MOL poskusili rešiti.
• 16.3 Šahovske figurice. Ker velika večina dijakov ne ve, kje se da dobiti
figurice za igranje šaha, ki ga imamo v parku, bomo uvedli »izposojo
šahovskih figuric«. Dijaki si bodo lahko šahovske figurice izposodili v
knjižnici, kjer bi se tudi vodila evidenca o izposoji.
• 16.4 Uvedli bomo redno košnjo parka.
• 16.5 V park bomo nasadili še nekaj dreves, grmovja in rož.
• 16.6 Čistilne akcije v parku. V koordinaciji z eko-krožkom (v primeru, da se
bo le-ta izvajal) bomo uvedli redne čistilne akcije. V primeru, da se krožek
ne bo izvajal, bomo ustanovili posebno skupino, ki bo čistila park. Dijakom,
ki bodo sodelovali pri čiščenju, se bodo opravljene ure štele v ure OIV.

17. DOPOLNILA VOLILNEGA PROGAMA GLEDE NA
ZADNJE PREDLOGE S STRANI DAJKOV IN DIJAKINJ
V zadnjem času smo v Bežigrajski inovativni skupnosti prejeli nekaj zelo
popularnih pobud s strani dijakov. V ekipi smo se odločili, da bomo nekaj od teh
predlogov dodali v naš program. Želimo si, da so ideje čim bolj izvedljive in realne,
zato ne moremo obljubiti 100% realizacije vseh načrtov, še posebej tistih, ki so
vezani na proračun šole.

• 17.1 Ločena izbira logotipa in barve na Bežikapucarju. Vsako leto
glasujemo za dizajn hoodija ampak ponavadi je tako, da nam je všeč barva
enega hoodija, ni nam pa všeč slika. Zato v Bežigrajski inovativni skupnosti
predlagamo, da se posebej glasuje za barvo in posebej za sliko/logotip, tako
kot smo to že realizirali v šolskem letu 2020. Zagotovili bomo transparenten
izbor in nakup kapucarjev, da ne bi bili dijaki nato razočarani. O končni verziji
in izgledu kapucarjev bodo lahko glasovali vsi dijaki preko šolskih uradnih
spletnih strani. Pomembno je, da se nas glas sliši!
• 17.2 Kreativno preoblikovanje zadnjih sten v matičnih učilnicah. Z
vodstvom šole se bomo dogovorili, da se dijakom posameznega razreda
omogoči barvanje oz. kreativno preoblikovanje zadnjih sten v njihovih
matičnih učilnicah. Na takšen način bomo lahko izboljšali vzdušje v razredu
in pripomogli k likovni ustvarjalnosti
• 17.3 Tematski plesi in glasbeni dogodki. V času nekaterih praznikov želimo
na GIMB organizirati tematske dogodke oz. glasbeno-plesne dogodke. Na
primer maškare v času Haloweena ali pusta.
• 17.4 Preverili bomo možnost postavitve »Bench machine« v fitnesu
Gimnazije Bežigrad. V skupnosti se zavedamo, da gre za precej velik zalogaj
denarja za realizacijo tega načrta, zato bomo poskusili urediti donacijo te
naprave šoli.

18. POSEBNOSTI IZVEDBE PROGRAMA V LUČI PANDEMIJE
COVID-19.
Pandemija korona virusa je prizadela najbolj vitalne dele naše družbe in v celoti
spremenila način našega vedenja in razmišljanja. V ekipi se po eni strani
zavedamo pomena spoštovanja vseh priporočil s strani pristojnih institucij in
hkrati pozivamo vse, da spoštujejo osnovna higienska pravila, kot so:
razkuževanje rok, čiščenje prostorov, vzdrževanja distance in higiena kašlja. Po
drugi strani pa v Bežigrajski inovativni skupnosti odločno nasprotujemo zelo
neživljenjskim omejitvam. Vodstvu šole bomo predlagali nekatere druge
alternative, saj ne želimo živeti v takšni realnosti, ki lahko negativno vpliva na
psihično počutje dijakov in zaposlenih. Kot ekipa se zavezujemo za realizacijo
našega načrta, a žal ni vse v naših rokah. Veliko je odvisno od epidemiološke slike
v Sloveniji in omejitev, ki bodo v določenem obdobju v veljavi. Skozi celotno leto
bomo spremljali situacijo in takoj, ko bo to mogoče, bomo organizirali dogodke,
ki so vezani na združevanje večjega števila ljudi. V času, ko to ne bo mogoče zaradi
državnih predpisov, bomo realizirali tiste dele programa, ki ne ogrožajo zdravja
ljudi in ne vplivajo na širjenje nalezljive bolezni. V tem negotovem času moramo
združiti moči in skupaj čimprej izkoreniniti Covid-19. V Bežigrajski inovativni
skupnosti upamo, da se bo to zgodilo v najkrajšem možnem času.
Skupaj zmoremo!

19. DOPOLNITVE PROGRAMA
1. Uvajanje predavanj in delavnic o finančni pismenosti, ekonomiji, podjetništvu ipd.
2. Morebitna vzpostavitev Tik Tok profila šole
3. Posodobitev LinkedIn profila šole
4. Dobrodelna zbiralna akcija starih oblačil, ki jih bomo namenili otrokom iz socialno šibkih
družin
5. Več krožkov in strokovnih predavanj v angleščini

