MESTNA OBČINA MARIBOR

PROGRAM – KARIERNI SEJEM – SEJEM POKLICEV IN IZOBRAŽEVANJA
SREDA, 13. NOVEMBER OD 8. – 19. URE
PREDSTAVITEV NA STOJNICAH
Predstavitev na stojnicah bo potekala od 8. do 19. ure. V času od 8. do 13. ure bo potekal
organiziran prihod osnovnošolcev (predvsem osmo in devetošolcev z učitelji). Prijavljenih je
39 osnovnih šol iz Maribora in širše okolice, v dopoldanskem času pričakujemo približno
2.000 otrok. Na več kot 80 razstavnih enotah se bodo predstavljala podjetja, srednje šole in
druge organizacije, ki zaposlujejo ali izobražujejo kadre. Predstavljali se bodo tudi mladinski
centri, ki delujejo v Mestni občini Maribor ter organizacije, ki delovno usposabljajo in
zaposlujejo mlade s posebnimi potrebami. V popoldanskem času pričakujemo predvsem
starše z otroci in svetovalne delavce_ke na področju karierne orientacije mladih – posebej
svetovalne delavce_ke osnovnih šol.

16.00
PREDAVANJE ZA STARŠE NA TEMO KARIERNE ORIENTACIJE MLADIH S POSEBNIMI
POTREBAMI IN PRESTAVITEV PROJEKTA PREHOD MLADIH
Ob 16. uri bo predavanje za starše na temo karierne orientacije mladih s posebnimi
potrebami. Predavala bo gospa Mojca Arh, univ. dipl. psihologinja, svetovalka s področja
vseživljenjske karierne orientacije in koordinatorica pri projektu Prehod mladih, ki se izvaja v
okviru Združenja izvajalcev zaposlitvene rehabilitacije v RS.
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17.00
PREDAVANJE O SPLOŠNI KARIERNI ORIENTACIJI MLADIH
Ob 17. uri bo sledilo predavanje o splošni karierni orientaciji mladih. Predavala bo dr. Sabina
Žnidaršič Žagar, karierna svetovalka iz Centra za osebni in profesionalni razvoj študentov
Univerze v Ljubljani.

16.00 - 18.00
ŽIVA KNJIŽNICA
V času obeh predavanj, to je od 16. do 18. ure, bo Mladinski kulturni center Maribor
organiziral Živo knjižnico, to je pogovor otrok s predstavniki različnih poklicev. Starši lahko
torej otroke prepustijo mladinskih delavcem, sami pa ta čas poslušajo predavanje, ki bo v
neposredni bližini.
Živa knjižnica je knjižnica kot vsaka druga – ima knjige, knjižničarja_ko, bralce_ke in
čitalnico. Posebnost Žive knjižnice je ta, da so knjige ljudje (tako imenovane žive knjige), ki
skozi dialog z bralci_kami delijo svoje življenjske zgodbe.
Tokrat se bodo zgodbe knjig navezovale na njihove poklice, ki jih opravljajo. Bralci_ke pa
bodo imeli_e možnost na zanimivejši način pridobiti informacije o poklicu. Pogovor knjige in
bralca_ke poteka individualno. Eno branje pa traja največ 30 min.
Cilj Žive knjižnice poklicev je, da mladi_e iz prve roke izvedo kakšen je poklic v praksi.
Knjige, ki sodelujejo na tokratni Živi knjižnici poklicev, bodo govorile o svojih osebnih
izkušnjah s tem poklicem.
Predstavniki_ce poklicev na Živi knjižnici:
o

VARILEC (kovinski tehnik)

o

INŽENIR ELEKTROTEHNIK

o

VOJAK

o

UČITELJICA LIKOVNE VZGOJE in PISATELJICA

o

PODJETNICA in MANAGERKA

o

POLICISTKA

o

NOVINAR

o

FIZIOTERAPEVTKA

o

SOCIALNI PEDAGOG / KOORDINATOR PROJEKTOV

o

KULTURNA DELAVKA

o

PROGRAMER (IT strokovnjak)

o

PROGRAMERKA

o

INŽENIR BLOCKCHAIN TEHNOLOGIJE

o

PROGRAMER RAČUNALNIŠKIH IGER

o

PROFESOR IN INŽENIRKA TELEKOMUNIKACIJE

