
VIRTUALNI

SEJEM
KARIERNI

JE TUDI V TVOJI GLAVI

»eksplozija«
vprašanj na katera si 

želiš odgovoriti?
Ali že veš kaj želiš 
postati in si želiš svojo 
odločitev potrditi.  

Pomagali ti bomo odgovoriti na vprašanja KJE NADALJEVATI IZOBRAŽEVANJE, KAJ 

SO ZNAČILNOSTI POKLICEV, KAKO LAHKO SODELUJEŠ S PODJETJI IN DRUGIMI 

ORGANIZACIJAMI ŽE V ČASU IZOBRAŽEVANJA. 

PRIHODNOST
JE TVOJA IZBIRA

ZAKAJ OBISKATI SEJEM?

Raziskovanje srednjih šol, 

spoznavanje njihovih  

programov in drugih zanimivih 

obšolskih projektov šol. 

Poslušanje predstavitev "živih 

knjig", oseb, ki opravljajo poklic v 

realnem delovnem okolju. 

Spoznavanje neformalnih oblik 

usposabljanja,  vseživljenjskega 

učenja in aktivne participacije 

mladih.

Spoznavanje poklicev,  

zanimivosti iz delovnega 

okolja podjetij ter razmer na 

trgu dela.

Spoznavanje potencialnih 

delodajalcev z možnostmi za 

zaposlitev, študentsko delo, 

opravljanje učne prakse, 

vajeništva ipd.

Spoznavanje štipenditorjev in 

posrednikov štipendij.

Spoznavanje organizacij, ki 

izobražujejo, usposabljajo ali 

zaposlujejo mlade invalide.

Sodelovanje pri nagradnih kvizih 

in klepet z razstavljavci po izbiri.

Zanimive webinarje o 

kariernem načrtovanju 

osebnega in poklicnega 

razvoja.

Raziskovanje možnosti kam po 

pouku s spoznavanjem 

mladinskih centrov in njihovih 

programov.

Obišči razstavni 
prostor, kjer imaš 
veliko MOŽNOSTI ZA:

Kaj bom 
počel/a v 
bližnji 
prihodnosti? 

Kateri 
poklic 
mi je 
zanimiv?

Ali sem 
dovolj 
dober/a 
v …?

Katero 
srednjo šolo 
naj izberem?

Potrebujem 
pomoč!

Preveč 
informacij, 
ne znajdem se! 

Pogovore s kariernimi 

svetovalci v živo in 

psihometrično testiranje 

poklicnih interesov. 
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Kako in kdaj ?  
Sejem lahko obiščeš BREZPLAČNO, VARNO in 
ENOSTAVNO na povezavi www.karierni-sejem.si 
kjer izbereš sejem za osnovnošolce in raziskovanje se 
lahko začne. 

Virtualni razstavni prostori ti bodo na voljo 24 ur/7 dni, 
15. novembra od 8. ure dalje, vse do 24. ure 21. novembra 2021. 

Sprehod po sejmu je popolnoma brezplačen. Obišči predstavitve v 
živo, dogovori se za svetovanje ena na ena, postavi vprašanja, 
poklepetaj z razstavljavci, poslušaj osebne zgodbe t.i. »živih knjig« ali 
izdelaj svoj življenjepis.

Spremljaj nas na            in            ter spletni strani www.karierni-sejem.si,
da boš imel/a vse informacije.  

Vabljen/a k raziskovanju, spoznavanju in aktivnemu sodelovanju, 
kjer so dovoljene vse sanje!

SE VIDIMO na sejmu.   

Organizator in koordinator: Ustanovni člani in soorganizatorji dogodka:

Partnerji:
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