
10.30 - 10.45

9.30 - 10.00 KAKO Z MLADIMI SPREGOVORITI O ZAPOSLITVENEM RAZGOVORU 

Urban Štiberc, Zavod RS za zaposlovanje

PREGLED KVALIFIKACIJ NA IZBRANIH POKLICNIH PODROČJIH
Majda Stopar, Center RS za poklicno izobraževanje (CPI)

9.15 - 9.30 Vstop udeležencev v virtualni prostor

Odmor za kavo

 
PRIPRAVA MLADIH NA KARIERNO POT

 

16. 3. 2023, 9.30 - 12.00
 

Webinar mrež Euroguidance, Europass in SOK/EOK 2023, Platforma Zoom
 

10.00 - 10.30

KARIERNI KOTIČEK V OBLAKU: NOVOSTI EUROPASS 

Špela Pogačnik Nose, CPI - Nacionalni center Europass
Nejc Jensterle, CPI - Nacionalna koordinacijska točka SOK/EOK

IZBOR PRIROČNIKOV ZA KARIERNO SVETOVANJE MLADIM

Kreativnost+odgovornost=prihodnost
Barbara Viki Šubic, Center arhitekture Slovenije

Poklicne knjižice Kariernega centra za mlade
Helena Felicijan, Društvo Novus

11.15 - 12.00

10.45 - 11.15



KAKO Z MLADIMI SPREGOVORITI O ZAPOSLITVENEM RAZGOVORU

Zaposlitveni razgovor je dogodek, s katerim se vsaj enkrat v življenju sooči velika
večina delovno aktivnega prebivalstva. Kljub temu, da predstavlja bistven
element selekcijskega postopka, je lahko zaposlitveni razgovor za marsikoga
zelo stresna izkušnja. Za zmanjšanje neprijetnih občutij in povečanje možnosti
uspeha je ključna dobra priprava. Na predavanju se bomo dotaknili tistih
značilnosti zaposlitvenega razgovora, na katere se lahko vnaprej pripravimo, in
poskusili med drugim odgovoriti na nekatera najpogostejša vprašanja.

Urban Štiberc (ZRSZ)  je magister psihologije, ki na Zavodu RS za zaposlovanje deluje predvsem
na področju poglobljenega kariernega svetovanja, kjer brezposelnim osebam in drugim iskalcem
zaposlitve nudi strokovno podporo pri načrtovanju kariernega razvoja in odpravljanju ovir. V
svetovalnem procesu raziskuje karierne interese, osebnostne lastnosti in sposobnosti, načrtuje
ustrezne aktivnosti za uspešno aktivacijo. Poleg tega deluje na področju kariernega svetovanja
šolajoči mladini, kjer z učenci in dijaki skupaj raziskuje značilnosti izobraževalnega sistema,
poklicev in trga dela.

 PREGLED KVALIFIKACIJ NA IZBRANIH POKLICNIH PODROČJIH

Seznanili se boste z uporabnimi svetovalnimi pripomočki, ki so nastala v
sodelovanju nacionalne koordinacijske točke SOK/EOK, strokovnjaki CPI in
zunanjimi sodelavci, specialisti za posamezna poklicna področja. Nove spletne
publikacije (24) prinašajo celovit pogled na celo paleto strokovnih področij, ki
skupaj s poglobljeno predstavitvijo vsake posamezne panoge in njenih razvojnih
trendov, lahko služi kot izhodišče za poklicno orientacijo in načrtovanje karierne
poti.

Majda Stopar (CPI) je sodelovala pri pripravi publikacij pregleda kvalifikacij na izbranih
poklicnih področjih. Sicer pripravlja in razvija poklicne standarde, nacionalne poklicne
kvalifikacije, programe usposabljanja in izpopolnjevanja ter sodeluje pri pripravi dodatnih
kvalifikacij na področju kmetijstva, gozdarstva, hortikulture in varstva okolja. Svetuje na področju
postopkov pridobitve nacionalnih poklicih kvalifikacij za kandidate, podjetja, svetovalce in
izvajalce postopkov. Vključena je v različne domače in mednarodne projekte, še posebej se
posveča aktivnostim, ki so povezane s trajnostnim razvojem.



KARIERNI KOTIČEK V OBLAKU: NOVOSTI ZA UPORABNIKE EUROPASS

Na predstavitvi bomo predstavili kako v Europass sistemu zabeležimo digitalna
znanja ter kakšna novost za uporabnike je dvofaktorska avtentifikacija.
Nacionalni center Europass je v lanskem letu pripravil nove publikacije za pomoč
pri urejanju v sistemu Europass.  Praktično bomo pokazali, kako si uporabnik v
sistemu Europass zabeleži pridobljene kvalifikacije.

Špela Pogačnik Nose (CPI) vodi projekt Europass v Sloveniji od implementacije leta 2005, je
tudi članica evropske delovne skupine za razvoj pobude Europass. Europass predstavlja širši
javnosti, tako iskalcem zaposlitve, mladim in strokovni javnosti. 

Nejc Jensterle (CPI) skrbi za izvajanje aktivnosti na projektu nacionalne točke SOK/EOK, zlasti
za delovanje spletnega portala ter vzdrževanja registra SOK. Ukvarja se tudi z evalvacijo
Slovenskega ogrodja kvalifikacij ter mapiranjem kvalifikacij iz SOK ter poklici ESCO.

IZBOR PRIROČNIKOV ZA KARIERNO SVETOVANJE ZA MLADE
V predstavitvi boste spoznali vsebinske poudarke priročnika KREATIVNOST +
ODGOVORNOST = PRIHODNOST, priročnik za odkrivanje kompetenc in želja za
poklicno usmerjanje. Na kratko bo predstavljen bo tudi program IGRIVA
ARHITEKTURA, ki je aktivni program vzgoje in izobraževanja otrok in mladine o
prostoru, arhitekturi in oblikovanju. V drugem delu bodo predstavljeni priročniki
oz. karierne e-žepnice za mlade na poti samospoznavanja in načrtovanja
kariere, ki so bile razvite zaradi potrebe pri delu z mladimi v okviru skupinskih in
individualnih oblikah dela. Namenjene so otrokom osnovne šole in dijakom.

Barbara Viki Šubic (Center arhitekture Slovenije) je arhitektka, soustanoviteljica in direktorica
Zavoda za izobraževanje o arhitekturi, prostoru in oblikovanju, Center arhitekture Slovenije.
Sodelovala je pri pripravi številnih projektov na področju vzgoje in izobraževanje na področju
prostora in arhitekture v Sloveniji in tujini. 

Helena Felicijan (Društvo NOVUS) deluje na področju karierne orientacije v kariernem centru za
mlade, kjer mladim in staršem, nudi strokovno podporo pri načrtovanju kariere in izbiri šole ter
poklica. V sklopu projekta »VšečKAM in GREM – Karierni center za mlade«, je sodelovala pri
pripravi kariernih žepnic in razvoja VR simulatorjev poklicev. 

PRIJAVA

Prijava: do 13. 3. 2023 na https://1ka.arnes.si/a/eefb918a 
Ob predhodni prijavi je udeležba na dogodku brezplačna.

Organizatorji: nacionalne kontaktne točke EUROPASS, EUROGUIDANCE
in SOK/EOK Slovenija. Sofinancira Evropska unija. Izražena stališča in
mnenja so zgolj stališča in mnenja avtorja(-ev) in ne odražajo nujno stališč
in mnenj Evropske unije ali Evropske komisije. Zanje ne moreta biti
odgovorni niti Evropska unija niti Evropska komisija.

https://1ka.arnes.si/a/eefb918a

