BREZPLAČNA STROKOVNA EKSKURZIJA Z
OGLEDOM TALENT CENTRA V GRADCU

»DOBRE PRAKSE KARIERNE ORIENTACIJE MLADIH
PREPOZNAVANJE TALENTOV IN USMERJANJE
MLADIH V NADALJNJE IZOBRAŽEVANJE, SVET
DELA TER POKLICE«
30. SEPTEMBER 2021
Fundacija za izboljšanje zaposlitvenih možnosti Prizma, ustanova, vodilni partner
projekta »VšečKAM in GREM« na območju kohezijske regije vzhodna Slovenija
(KRVS), organizira strokovno ekskurzijo z ogledom Talent Centra Štajerske
gospodarske zbornice v Gradcu.

Dogodek bo osvetlil dodano vrednost aktivnosti talent centra na
področju karierne orientacije mladih v Gradcu.
Predstavljene bodo različne oblike in načini dela s šolajočo mladino.
Možnost bo preizkusiti nekatere nove metode in pripomočke za
spoznavanje talentov in poklicnih interesov mladih, s pomočjo katerih
je nadaljnja izobraževalna in karierna pot mladih ciljno usmerjena.
Vljudno vabljeni!
Vodeni ogled in predstavitve bodo potekale v angleškem jeziku. Ekskurzija vključuje
avtobusni prevoz in pogostitev/prigrizek.

CILJNA SKUPINA DOGODKA:
Strokovni delavci osnovnih in srednjih šol, psihologi, pedagogi in drugi strokovni delavci ter karierni
svetovalci na področju karierne orientacije na območju kohezijska regija Vzhodna Slovenija.
Pomembno je upoštevanje ukrepov zoper COVID-19. Ustrezno dokazovanje PTC pogojev je za vse prijavljene obvezno. Na avtobusu, kot v drugih
zaprtih prostih, je uporaba zaščitne maske obvezna za vse.
Glede na nenehno spreminjanje ukrepov in s tem povezanimi pogoji za potovanja, prečkanja meje, gibanja v zaprtih prostorih v večjih skupinah, bodo vsi
prijavljeni pred dogodkov obveščeni o morebitnih spremembah glede ukrepov.

OZADJE DOGODKA:
Na območju kohezijske regije Vzhodna Slovenija (KRVS) je vzpostavljen Karierni center za mlade - VšečKAM in GREM, kjer mladim med 6. in 19. letom
starosti nudimo informiranje, individualno karierno svetovanje in poučne delavnice za razvijanje poklicih interesov in učinkovito načrtovanje njihove kariere.
Aktivnosti kariernega centra za mlade so namenjene tudi staršem in svetovalnim/strokovnim delavcem osnovnih in srednjih šol, da mladim lažje nudijo
podporo pri nadaljnjih kariernih odločitvah. Več informacij na https://www.kariera-mladi.si/. Vse aktivnosti so za udeležence BREZPLAČNE, saj karierni
center za mlade sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada v obdobju 2019 – 2022.

PROGRAM DOGODKA
9:15
10:00

11:30 - 12:15

ODHOD IZ CELJA - parkirišče Dvorana Zlatorog,
ODHOD IZ MARIBORA - avtocestno počivališče Dobrenje - Vzhod

Sprejem in pregled dejavnosti zbornice v izobraževanju in karierni orientaciji
Dr. Martin Neubauer, vodja WIFI

12:15 - 13:00

Predstavitev nevladne izobraževalne organizacije WIFI z obiskom prostorov za
poklicno usposabljanje in opazovanje procesa usposabljanja
Mag. Jörg Geister

13:00 - 14:00

Kosilo

14:00 - 16:30

Predstavitev Talentcentra, vključno z ogledom različnih testnih postaj in
možnostmi preizkusa na njih
·Mag. Maria Andrlik, vodja Talentcentra

16:30

Odhod iz Gradca

17:45

Prihod v Maribor - avtocestno počivališče Dobrenje - Zahod

18:30

Prihod v Celje - parkirišče Dvorana Zlatorog

*Organizator si pridržuje pravico za manjše spremembe v programu, ure se lahko spremenijo, glede na razmere na cestah in prehodu meje. V
primeru izrednih razmer si pridružuje tudi pravico do odpovedi dogodka.

Prijave sprejemamo do vključno 17.9.2021 oziroma
do zapolnitve prostih mest.
Zaradi omejenega števila prijav vas prosimo, da se iz
vsake organizacije/šole na dogodek prijavi največ
en predstavnik.

PRIJAVE POŠLJITE:
Fundacija PRIZMA, Tkalski prehod 4, 2000 Maribor,
j.vizjak@fundacija-prizma.si
Društvo Novus, Trg mladosti 7, 3320 Velenje (prostori
Visoke šole za varstvo okolja Velenje),
helena.felicijan@drustvo-novus.com

Udeležba je brezplačna, vaša prijava ob upoštevanju
izkazovanja PCT pogoja je obvezna.
NE ODLAŠAJTE S PRIJAVO, SAJ JE ŠTEVILO
MEST OMEJENO!

RIC Novo mesto, Topliška cesta 2, 8000 Novo mesto,
tea.sulic@ric-nm.si
Podjetniški inkubator Kočevje, Novomeška cesta 16
(industrijska cona LIK), 1330 Kočevje,
maja.rupnik@lu-kocevje.si

