Well we got no class … And we got no principles
And we got no innocence … We can't even think of a word that rhymes

ZGRABI PRILOŽNOST
Kaj naredi študent, ki mu študijske predavalnice ne
ponujajo dovolj odgovorov za potešitev njegove radovednosti?
Preko leta se mora takšen študent krepko potruditi, da dobi
kakšen odgovor, enkrat na leto pa mu je ponujena
nepogrešljiva priložnost, da dobi vse odgovore in še več na
enem mestu. Ta priložnost se imenuje Študentska arena.
Študentska arena je letos v času od 16.-18. oktobra
potekala že osmič zapored. In vsako leto je bil obisk le-te večji.
S tem se lahko strinja vsak, ki je mogoče samo za hip pokukal
na Gospodarsko razstavišče in bil priča raznolikim
posameznikom željnim informacij.
Geslo študentske arene: ZGRABI priložnost je najboljši
opis tega, kar ti študentska arena ponuja. Ena izmed takih
priložnosti je kopica brezplačnih izobraževanj razdeljenih po
tematskih vsebinah. Tako smo se letos lahko pozabavali v
predavalnicah SVAROG, ŽIVA, TRIGLAV ali LADA. Vsega
skupaj je bilo letos 77 predavanj raznolike in pestre vsebine.
Za vsakega se je torej nekaj našlo. Letos so bila še posebej
zanimiva predavanja na temo predsedniških volitev, (ki jih je
vodila Mladina, Mediana), izvedeli smo tudi nekaj informacij o
bolonjskem študiju, raznih športnih aktivnostih pod okriljem
ŠOU-a, hkrati pa so bila vzpostavljena tudi pomembna
vprašanja, s katerimi se srečujemo (Kako uspešno iskati
zaposlitev, odkrivanje planetov izven našega osončja, zakaj
sploh rak itd.)
Sama sem se udeležila izobraževanja, ki ga je vodila
Slovenska Filantropija. Osrednja tema je bila prostovoljstvo v
Afriki, poleg tega pa sem izvedela veliko tudi o opravljanju
prostovoljstva v tujini, na kakšen način se lahko povežemo s
slovenskimi in tujimi prostovoljnimi organizacijami, kako izbirati
projekte, kje poiskati informacije in še in še.
Zame je bila študentska arena letos, tako kot lani,
zanimiva in nepozabna izkušnja. Na njej imajo študentje, dijaki,
skratka vsak, ki pride, priložnost stopiti v svet filmov in

sodelovati še v neštetih drugih aktivnostih, ki so se nahajale na
ploščadi. Študentska arena je zanimiva tudi po tem, da so na
njej s stojnicami predstavljajo razne državne ustanove,
humanitarne, prostovoljne, nevladne, mednarodne in
študentske organizacije, izobraževalne institucije, podjetja, …
Vsako leto imamo torej priložnost pokukati tja, kamor
smo si vedno želeli, pa nismo vedeli, kako. Dane so nam
priložnosti, da izvemo marsikaj novega in koristnega. In vse,
kar moramo storiti je, da jo zgrabimo!
Če ste letos zamudili Študentsko areno …
… potem ne ponovite tega naslednje leto!!
Špela Peterlin

Opomba uredništva:
Vsi ustvarjalci Predora se iskreno zahvaljujemo
Študentski areni, ki nam je omogočila predstavitev našega
časopisa. Hkrati pa bi radi omenili tudi, da je bila na Študentski
areni organizirana okrogla miza z Vlasto Nussdorfer, ki se nam
v tem časopisu predstavlja na začetnih straneh.

ZDRAVOOO IN VESELOOO!!!
Odpira se nov prostor (find the place which was never been born before– IN TO NI
IME!!!). Zakaj?? Samo zato, ker se. Je prostor, kamor lahko greš, ko nimaš kaj za početi.
Prostor, kjer lahko čvekaš o čemerkoli. Prostor, kjer boš tudi ti odločala/odločal, kaj se
bo v »placu« delalo. Prostor, kjer se bo tudi kaj ustvarjalo, počelo kaj koristnega ali tudi
nekoristnega. To je prostor, kamor lahko prideš brez zadrege in tudi če se ti ne da nič,
pač ne počneš ničesar. Vzdušje – sproščeno, vsi (bolj ali manj) leni, a tudi za akcijo.
Prostor je naš in vaš, če se ti da, boš lahko delal karkoli – tudi vodil dogajanje …
Verjetno ne veš, za kaj se gre, brez skrbi, tudi nam še ni povsem jasno! PRIDI IN ZAŽIVI
Z NAMI. Bo, kar boste določili vi!!!!!
Če vas karkoli od tega zanima, nam pišite na monika.bohinec@gmail.com, pokličite na
031 350 344 (Tanja) oz. 031 521 076 (Monika) ali pa zgolj sledite novičkam na spletni
strani http://predor.si21.com/ …
Nekaj mladih se nas je namreč, tako samostojno kot tudi v okviru večih drugih
projektov, odločilo, da bo organiziralo povsem sproščen dnevni center za mlade … Leta bo poskušal slediti željam vseh sodelujočih, tako da, če vas ta projekt v kakršni koli
obliki zanima (želite pomagati pri organizaciji, želite preživljati čas v tem centru,
potrebujete nove prijatelje, pogovor, bi radi možnost ustvarjanja …) nas le kontaktirajte
in o vsem se bomo pogovorili … Vsi smo malo nad/pod 20 …, zato brez treme.
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