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PRIHODNOST JE TVOJA IZBIRA
UČENCE OSNOVNIH ŠOL VABIMO K OBISKU
VIRTUALNEGA KARIERNEGA SEJMA 2021!
VIRTUALNI KARIERNI SEJEM 2021 je osrednji dogodek s
področja karierne orientacije mladih na območju kohezijske regije
Vzhodna Slovenija (KRVS).

Spletni dogodek učencem na enem mestu www.karierni-sejem.si predstavlja različne
izobraževalne programe srednjih šol ter perspektivne in zanimive poklice po katerih povprašujejo
slovenska in mednarodna podjetja.
Dogodek pomaga mladim odgovoriti na vprašanja KJE NADALJEVATI IZOBRAŽEVANJE, KA J SO
ZNAČILNOSTI POKLICEV, KAKO LAHKO SODELUJEJO S PODJETJI IN DRUGIMI
ORGANIZACIJAMI ŽE V ČASU IZOBRAŽEVANJA.

Komu je sejem namenjen?
Osnovnošolcem, predvsem višjih razredov, njihovim staršem/skrbnikom in učiteljem ter
strokovnim delavcem, ki skrbijo za karierno orientacijo na osnovnih šolah.

Kaj lahko obiskovalci pričakujejo na sejmu?
Predstavitve srednjih šol,
njihovih programov in
drugih zanimivih obšolskih
projektov šol.

Predstavitve možnosti kam
po pouku s spoznavanjem
mladinskih centrov in
njihovih programov.

Predstavitve neformalnih
oblik usposabljanja,
vseživljenjskega učenja in
aktivne participacije mladih.

Predstavitve poklicev,
zanimivosti iz delovnega
okolja podjetij in razmer na
trgu dela.

Predstavitve organizacij, ki
izobražujejo, usposabljajo ali
zaposlujejo mlade invalide.

Predstavitve štipenditorjev
in posrednikov štipendij.

Predstavitve "živih knjig",
oseb, ki opravljajo poklic v
realnem delovnem okolju.

Potencialne delodajalce s
predstavitvami možnosti za
zaposlitev, študentsko delo,
opravljanje učne prakse,
vajeništva ipd.

Možnost sodelovanja v
nagradnih kvizih in klepet z
razstavljavci po izbiri.

Zanimive webinarje o
kariernem načrtovanju
osebnega in
poklicnega razvoja.

Možnost pogovora s
kariernimi svetovalci v živo
in psihometrično testiranje
poklicnih interesov.

Kaj sejem ponuja?
BREZPLAČEN dostop do razstavnih
prostorov izobraževalcev in delodajalcev.
Sprehod po virtualnem sejmu bo
BREZPLAČEN, VAREN in ENOSTAVEN.
Sejem bo potekal enako kot ﬁzični sejmi s številnimi prednostmi ter funkcijami, ki jih omogoča
digitalna izvedba. Virtualni razstavni prostori bodo za obiskovalce na voljo 24 ur/7 dni,
15. novembra od 8. ure dalje, vse do 24. ure 21. novembra 2021.
Dogodki v živo bodo v času sejma na voljo po vnaprej določenem urniku, ki bo objavljen na
spletni strani dogodka pred pričetkom. Obiskovalci bodo lahko sodelovali na webinarjih, iskali
nasvete v Karierni svetovalnici in poslušali osebne zgodbe, izkušnje v Živi knjižnici.

PRIPOROČILA STROKOVNIM DELAVCEM OSNOVNIH ŠOL:
ORGANIZIRA JTE SKUPINSKI OBISK SEJMA PO RAZREDIH!
Vse zainteresirane šole lahko sodelujete tudi v obliki organiziranega obiska s preprostim
prijavnim postopkom:
1. svoj interes pošljete na prijava@karierni-sejem.si;
2. prejmete povezavo za registracijo, da vpišete svojo šolo in oblikujete razrede;
3. učenci se ob vaši podpori registrirajo v oblikovane razrede in pričnejo z raziskovanjem sejma;
4. vi pa s prijavo v portal spremljate in usmerjate aktivnosti učencev.
Na osnovi vaše prijave vas bomo povabili na informativni ON-LINE webinar, ki bo potekal 28.
oktobra 2021. Predstavili vam bomo delovanje organiziranega obiska in odgovorili na vsa vaša
vprašanja. Vaše prijave na organiziran obisk bodo mogoče od 8. novembra 2021 dalje.
Dogodek organizira in koordinira Fundacija za izboljšanje zaposlitvenih možnosti PRIZMA, ustanova, s partnerji projekta Karierni
center za mlade »VšečKAM in GREM«, skupaj z Mestno občino Maribor, Zavodom Republike Slovenije za zaposlovanje - Območno
službo Maribor in drugimi partnerji s ciljem predstaviti različne izobraževalne in karierne priložnosti znotraj 8 statističnih regij
(Podravske, Pomurske, Koroške, Savinjske, Zasavske, Posavske, Jugovzhodne Slovenije in Primorsko-notranjske), pa tudi širše.

Želimo vam uspešen obisk dogodka.
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