
     
 

Ljubljana, 19. januar 2015 

 

  

Zavod RS za zaposlovanje vabi na sejem izobraževanja in poklicev Informativo! 

ZANIMIVE VSEBINE ZA UČENCE, DIJAKE IN SVETOVALNE SLUŽBE 
 

 

Spoštovani, 

 

Letošnji sejem izobraževanja in poklicev Informativa, ki se bo odvijal 23. in 24. januarja 2015 na 

Gospodarskem razstavišču, prinaša zanimive vsebine tako za učence in dijake, kot tudi za svetovalne 

službe. Informativa bo ponovno oba sejemska dneva ponudila predstavitev različnih poklicev in 

izobraževanj, na voljo v Sloveniji in tujini. 

 

 
Učenci bodo lahko pridobili informacije o srednješolskih programih, programih višjih strokovnih šol, 

spoznali poklice, predstavljena pa jim bosta tekmovanji v poklicnih spretnostih SloveniaSkills in 

EuroSkills, zanje pripravljajo različna predavanja ipd. 

 

 
Dijakom bodo na voljo predstavitve programov in fakultet vseh štirih slovenskih univerz, visoke in 

višje strokovne šole, pa tudi številne informacije, nujne v času šolanja – bivanje, prehrana ipd. 

Dijakom in študentom je namenjenih tudi več zanimivih predavanj v organizaciji različnih 

organizacij. 

 

 
Posebno pozornost je v letošnjem letu Informativa namenila tudi svetovalnim službam v osnovnih 

in srednjih šolah. Tako si lahko v nadaljevanju ogledate program, ki bo samo za vas na voljo v 

petek, 23. januarja. Program zajema različne teme, povezane z delom svetovalnih služb.  

 

 
Informativa bo kot vedno poskrbela tudi za to, da lahko obisk izkoristijo tudi odrasli. Na voljo jim 

bodo programi podiplomksih študijev, infomracije o prekvalifikacijah, jezikovnih tečajih in delu v 

tujini pa tudi enodnevna brezplačna konferenca Poslovna Informativa. 

 

URNIK PROGAMA ZA SVETOVALNE SLUŽBE V PETEK, 23. JANUARJA 2015 (mala predavalnica) 

 

9.00–10.00 

STARŠI IN SVETOVALCI - PARTNERJI PRI NAČRTOVANJU KARIERE MLADOSTNIKOV 

pripravlja: KADIS, D. O. O. 

predava: MARUŠA GORŠAK 

Starši so prvi »vir informacij«, na katere se mladi obrnejo po nasvet glede načrtovanja kariere, a ti na to 

vlogo pogosto niso pripravljeni. Na drugi strani šolskim svetovalcem zmanjkuje časa za aktivnosti, ki bi 

mladim olajšale načrtovanje kariere. Kaj lahko storimo? Združimo moči in omogočimo staršem, da 

bodo prevzeli aktivno vlogo v tem procesu. 

 

11.00–12.00  

PREDSTAVITEV SREDNJEŠOLSKEGA IZOBRAŽEVALNEGA PROGRAMA ZA ZAPOSLITEV NA 150 RAZLIČNIH 

DELOVNIH MESTIH 

Pripravlja: SKUPNOST EKONOMSKIH, TRGOVSKIH IN UPRAVNIH ŠOL SLOVENIJE 

Predava: DUŠAN VODEB, predsednik Skupnosti 

Predstavili bomo izobraževalni program in nekaj organizacijskih in vsebinskih sprememb, ki omogočajo 

veliko več kreativnosti in podjetnosti ter nudijo največje možnosti za zaposlitev ali ustanovitev lastnega 

podjetja. Novosti: modularno izobraževanje, odprti kurikul, kreditni sistem, sodelovanje z delodajalci in 

najboljša izobraževalna okolja za razvoj podjetniških idej, znanj in spretnosti. 

 

12.30–13.30  

EKONOMIJADA 2015 IN MEDNARODNI SEJEM UČNIH PODJETIJ – PREDSTAVITEV DOGODKA 

Pripravlja: SREDNJA UPRAVNO ADMINISTRATIVNA ŠOLA LJUBLJANA v sodelovanju z GS1 SLOVENIJA 

V Ljubljani se bodo 19. marca 2015 zbrali dijaki in profesorji srednjih ekonomskih šol Slovenije. Na 2. 

strokovnem srečanju bomo v praksi preverili in razvijali pogoje za razvoj sodelovalnega in timskega dela 

ter podjetništva. Osrednja tema srečanja bo sledljivost – Globalni jezik poslovanja. Srečanje organizira 

Srednja upravno administrativna šola Ljubljana v sodelovanju z GS1 Slovenija. 
 

Več na www.informativa.si 
 

http://www.informativa.si/

