ZA OSNOVNOŠOLCE

sreda, 13. 11. 2019 od 8. do 19. ure

ZA SREDNJEŠOLCE
petek,
15. 11.in2019
od 8. delavce
do 15. ure
za njihove starše, skrbnike,
učitelje
svetovalne
MARIBOR, ŠPORTNA DVORANA LJUDSKI VRT »LUKNA«
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KARIERNI SEJEM –
sejem poklicev in izobraževanja
Karierni sejem – sejem poklicev in izobraževanja je ukrep lokalnih
partnerjev, usmerjen v reševanje problema neskladja med ponudbo in
povpraševanjem na trgu dela. Mladim, ki nadaljujejo izobraževanje v
srednješolskih izobraževalnih programih, njihovim staršem, skrbnikom
in svetovalnim delavcem želimo predstaviti možnosti, pa tudi pasti pri
izbirah na kariernem področju. V sodelovanju z izobraževalnimi zavodi
in ustanovami, obrtniki, podjetniki, drugimi gospodarskimi subjekti ter
javnimi institucijami, bomo predstavili priložnosti za karierni razvoj v
našem mestu in regiji.
Mladi zelo zgodaj sprejemajo pomembne karierne odločitve in prav je, da
pri tem sledijo svojim željam, tudi če te ne morejo biti povsem usklajene z
obstoječimi ali predvidenimi potrebami na trgu dela. Vendar pa je pri tem
toliko bolj pomembno, da pridobijo prave informacije in se uspejo v danih
okoliščinah čim bolje prilagoditi.
Upamo, da se boste kariernega sejma tudi letos udeležili v čim večjem
številu, da boste ob tem pridobili koristne informacije, in da boste navezali
veliko koristnih stikov, ki jih potrebujete za kvalitetno načrtovanje vaše
izobraževalne in poklicne poti.

Komu je sejem namenjen?
Osnovnošolcem, njihovim staršem ali skrbnikom, učiteljem in strokovnim
delavcem, ki sodelujejo v programih karierne orientacije mladih.
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Kaj sejem ponuja?
Obiskovalci kariernega sejma bodo lahko:
•
•
•
•
•
•
•
•

spoznali posamezne poklice;
spoznali izobraževalne ustanove in programe, ki jih te izvajajo;
dobili informacije o razmerah na trgu dela in deficitarnih poklicih;
se udeležili delavnic, predavanj na temo načrtovanja izobraževalne in
karierne poti ter potreb na trgu dela;
se morda znebili predsodkov do posameznih poklicev;
se seznanili s potencialnimi delodajalci, z možnostmi za zaposlitev ali
za opravljanje prakse;
spoznali organizacije, ki izobražujejo, usposabljajo ali zaposlujejo
mlade invalide;
spoznali mladinske delavce, se seznanili z mladinskim delom in s
programi, ki jih izvajajo mladinski centri.

Dopoldanske aktivnosti bodo namenjene organiziranemu obisku
osnovnošolcev. Popoldanski del programa bo namenjen pogovoru otrok s
predstavniki posameznih poklicev. Za starše, skrbnike in strokovne delavce
bo v popoldanskem času organizirano predavanje na temo deficitarnih
poklicev in karierne orientacije.
Na kariernem sejmu se bo predstavil javni zavod Mladinski kulturni center
Maribor, skupaj z ostalimi mladinskimi centri, ki izvajajo aktivnosti neformalnega
izobraževanja ter spodbujanja kompetenc mladih na njihovi poti do zaposlitve.
Seznanili vas bomo z novim Kariernim centrom za mlade »VšečKAM in GREM«,
z njegovimi informativnimi, učnimi aktivnostmi za razvijanje poklicnih interesov
in načrtovanja kariere osnovnošolcev. Predstavil pa se bo tudi Svet invalidov
Mestne občine Maribor, skupaj z organizacijami, ki izobražujejo, usposabljajo
ali zaposlujejo mlade invalide. Pričakujemo, da se bo skupaj s srednjimi šolami,
podjetji, obrtniki in ostalimi organizacijami predstavilo več kot 70 razstavljavcev.
Podroben seznam razstavljavcev in spremljevalni program dogodka bomo
objavili v zadnjem tednu meseca oktobra.
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NEKATERE DODATNE INFORMACIJE
Za pomoč pri kariernem odločanju lahko mladi obiščejo Karierno
središče Maribor, Gregorčičeva ulica 15, ki deluje v okviru ZRSZ –
Območne službe Maribor. Tam je na voljo vrsta brezplačnih storitev
ter aktivnosti za učence, dijake, študente in delodajalce, z namenom
zagotavljanja podpore pri poklicni izbiri in kariernem razvoju.
Na individualno svetovanje se lahko naročite tudi po telefonu:
 02 23 57 673.

Mestna občina Maribor podeljuje štipendije dijakom in študentom s stalnim
prebivališčem v Mestni občini Maribor. Štipendije so namenjene:
• dijakom srednjega poklicnega izobraževanja, ki se izobražujejo za
deficitarne poklice. Deficitarne poklice opredli Območna obrtnopodjetniška zbornica Maribor;
• nadarjenim dijakom in študentom, za nadpovprečen učni uspeh in
izjemne dosežke.
Razpis je objavljen vsako leto, v mesecu juliju, za naslednje šolsko oz.
študijsko leto.

Štajerska gospodarska zbornica organizira »Dan odprtih vrat«, ki
bo 28.11.2019 ob 16:30. V okviru tega dogodka bo predstavljeno
uvajanje vajeništva v regiji, podjetja iz regije pa bodo prikazala tudi
določene poklice v praksi (dogodek poteka na sedežih podjetij,
seznam teh bo objavljen v mesecu oktobru). Dogodek je posebej
namenjen osnovnošolski mladini, staršem oz. skrbnikom.
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Osnovnošolcem, ki jih zaradi lažjega odločanja o izbiri srednje šole
zanimajo tudi informacije o študiju, je na razpolago Karierni center Univerze
v Mariboru. Predstavniki Kariernega centra UM bodo prisotni tudi na
Kariernem sejmu, 13.11.2019 v Športni dvorani Ljudski vrt »Lukna«. Tam
vam bodo lahko posredovali informacije o študiju in pomenu pravočasnega
načrtovanja karierne poti. Študenti pa vam bodo predstavili tudi nekatere
študijske dosežke.

Fundacija za izboljšanje zaposlitvenih možnosti PRIZMA, ustanova, v
okviru Kariernega centra za mlade »VšečKAM in GREM« organizira v
petek, 15.11.2019 od 8. do 15. ure dodatni dan Kariernega sejma –
sejma poklicev in izobraževanja, ki je namenjen srednješolcem.
Predstavljali se bodo terciarni izobraževalni programi univerz in
visokošolskih ustanov. Poudarek bo na predstavitvah potreb kadrov
pri delodajalcih in mreženju delodajalcev s srednješolci za opravljanje
obvezne delovne prakse, projektnega dela, štipendiranja v času
šolanja, zaposlovanja, ipd. Organizirana bo tudi okrogla miza na temo
»Ženske v znanosti, tehničnih in naravoslovnih poklicih«.
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Karierni center za mlade 2019 – 2022
Informiranje, svetovanje in izobraževanje na področju karierne orientacije mladih
Na območju Mestne občine Maribor, Tkalski prehod 4, je vzpostavljena točka Kariernega centra 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, za učinkovito načrtovanje
njihove kariere.
Aktivnosti kariernega centra za mlade so namenjene tudi staršem in svetovalnim/strokovnim delavcem
osnovnih in srednjih šol, zato da mladim lažje nudijo podporo pri nadaljnjih kariernih odločitvah.
Informiranje
O možnostih nadaljnjega izobraževanja, pridobivanja štipendij ter opravljanja obveznih delovnih praks
idr. Predstavitve deficitarnih in perspektivnih poklicev ter poklicev prihodnosti na trgu dela. Osebno,
telefonsko, po elektronski pošti in tudi s pomočjo aktualnih družbenih omrežij.
Priložnostno je organizirano tudi na osnovnih in srednjih šolah ter na dogodkih, ki imajo poudarek na
zaposlovanju, razvoju kariere in izobraževanju mladih.

Razvijanje interesov mladih in spoznavanje sveta dela ter poklicev
Učne in debatne delavnice s poudarkom na praktičnih in virtualnih predstavitvah poklicev, vključno s
predstavitvami poklicev v realnem okolju. Spoznavanje poklicev tudi s pomočjo obiskov delovnih mest,
intervjujev zaposlenih, hitrih zmenkov z delodajalci, generiranja podjetniških idej, ipd.
Organizirano kot dodatne dejavnosti v okviru dnevov dejavnosti (kulturni dnevi, naravoslovni dnevi,
tehniški dnevi) idr.

Individualno karierno svetovanje s šolajočo mladino
Spodbuja mlade k spoznavanju sebe, prepoznavanju talentov, kariernih interesov in kompetenc za
življenje ter delo. Mladim omogoča celovito podporo pri oblikovanju kariernih ciljev, tako glede izbire
šolanja kot poklica.
Uporaba različnih orodij in vprašalnikov, med drugim tudi t.i. psihodiagnostičnih pripomočkov in
pripomočkov za samostojno vodenje kariere.

KONTAKT:
Fundacija PRIZMA, Tkalski prehod 4, Maribor
tel. 030 201 030, k.vaupotic@fundacija-prizma.si
tel. 02 333 13 42, u.pavlic@fundacija-prizma.si
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Podporne aktivnosti za starše, za lažje načrtovanje kariere mladih
Strokovne delavnice, motivacijska srečanja in predavanja za starše, s spoznavanjem kariernih orodij,
izobraževalnih programov in poklicnih ter zaposlitvenih priložnosti na trgu dela, za zagotavljanje
podpore staršem, saj so ključni pri raziskovanju in izbiri nadaljnje poklicne poti svojih otrok.
Organizirano npr. v okviru roditeljskih sestankov ali šolskih dni dejavnosti.

 romocija in krepitev sodelovanja deležnikov na področju izvajanja storitev karierne
P
orientacije
Strokovna srečanja, sejemski dogodki s promocijo izobraževalnih programov in poklicev, strokovni
ekskurziji v tujino in strokovne razprave z deležniki ter s svetovalnimi/strokovnimi delavci na šolah z
namenom razvoja, izmenjave in prenosa dobrih praks na področju izvajanja storitev karierne orientacije
na lokalnem/regionalnem nivoju.
NAMIG!
Osnovnošolci, srednješolci in svetovalni/strokovni delavci vabljeni, da nas
kontaktirate na točki in si zagotovite dodatne aktualne koristne informacije o
zanimiv perspektivnih poklicih, izobraževalnih programih in s pomočjo projektnih
aktivnosti spoznate poklice za lažje nadaljnje karierno odločanje.
Vse aktivnosti so za udeležence BREZPLAČNE, saj karierni center za mlade sofinancira Republika
Slovenija in Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada v obdobju 2019 – 2022.
Nosilec projekta »VšečKAM in GREM« na KRVS:

Projektni partnerji:

Projekt podpirata tudi:
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Vir: Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport

Za konec ali
za začetek
dodajamo prikaz
sistema vzgoje
in izobraževanja.
Želeli bi ga
dopolniti
z vašimi
možnostmi,
ki jih imate
na področju
zaposlovanja.
Poskušamo lahko
tako, da vas še
enkrat vljudno
povabimo na
Karierni sejem –
sejem poklicev in
izobraževanja!
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REPUBLIKA SLOVENIJA

Ta projekt sofinancira Evropski sklad za regionalni razvoj
v okviru programa sodelovanja Interreg V-A Slovenija-Avstrija.
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REPUBLIKA SLOVENIJA
MINISTRSTVO ZA GOSPODARSKI
RAZVOJ IN TEHNOLOGIJO

Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija
iz Evropskega sklada za regionalni razvoj.
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Vabimo vas na KARIERNI SEJEM –
sejem poklicev in izobraževanja,
ki ga organizira
Mestna občina Maribor,
skupaj z Zavodom RS za zaposlovanje
- Območno službo Maribor
in ostalimi lokalnimi partnerji
V SREDO, 13. NOVEMBRA 2019
OD 8. DO 19. URE
v Športni dvorani Ljudski vrt »Lukna«,
Mladinska ulica 26 v Mariboru
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PRI ORGANIZACIJI KARIERNEGA SEJMA SODELUJEJO

