Dnevi Kmetijske šole Grm in biotehniške
gimnazije 2021
Kmetijska šola Grm in biotehniška gimnazija se nahaja na Sevnem pod
Trško goro pri Novem mestu. Šola deluje v okviru Grma Novo mesto –
centra biotehnike in turizma. Ima lastno posestvo z vinogradi, sadovnjaki,
rastlinjaki, hlevi, polji in gozdovi. Pomembna prednost šole je veliko
praktičnega dela - tako na šolskem posestvu kot v gospodinjski učilnici,
gostišču Na trgu, v šolskih laboratorijih in pri delodajalcih. Dijaki prihajajo z
vseh delov Dolenjske, Bele krajine in Posavja. Tisti bolj oddaljeni lahko
bivajo tudi v šolskem dijaškem domu.
V jesenskem času vsako leto prirejamo Dneve odprtih vrat, v januarju pa
dogodek Postani dijak za en dan. Na ta način imajo vsi, ki jih naši
izobraževalni programi zanimajo, možnost, da nas obiščejo in spoznajo nas
in naše delo.

Letošnje šolsko leto je, seveda, posebno leto, zato smo zaradi epidemiološke
situacije zasnovali naša snidenja nekoliko drugače. Vabimo vas, da se nam
pridružite na virtualnih Dnevih Kmetijske šole Grm in biotehniške
gimnazije 2021, ki bodo od ponedeljka, 18. 1., do petka, 22. 1. 2021. Dobili
se bomo vsak dan ob 17. uri v živo na ZOOM videosrečanjih. Lahko pa nas
boste spremljali tudi na platformi Facebook Live.
V kratkih, 15-minutnih predstavitvah bomo z vami profesorji Kmetijske
šole Grm in biotehniške gimnazije. Dotaknili se bomo različnih vsebin s
področja biotehniške gimnazije, kmetijstva, gozdarstva, naravovarstva,
cvetličarstva, vrtnarstva, mesarstva in slaščičarstva. Tako boste lahko dobili
informacije iz prve roke, z nami poklepetali ali pa samo prisluhnili, s čim se
na šoli sploh ukvarjamo. Za več informacij spremljajte naš FB in Instagram
profil ter spletno stran Kmetijske šole Grm in biotehniške gimnazije.
Prisrčno vabljeni na druženje z nami!
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Kratke predstavitve različnih vsebin s
področja biotehniške gimnazije, kmetijstva,
gozdarstva, naravovarstva, cvetličarstva,
vrtnarstva, mesarstva in slaščičarstva.

Prisrčno vabljeni v našo družbo!
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Več na:
https://www.facebook.com/grmnovomesto/
https://www.instagram.com/grm.novomesto/
https://ksgrm.net/

Povezave do ZOOM srečanj bomo
objavili dva dni pred dogodkom.

