Novičnik 2: karierni dogodki
V tem šolskem letu se bo veliko dogodkov preselilo na splet. Vabljeni, da se na
ta način udeležite tudi predstavitve fakultet in ostalih vsebin.
- 18. Karierni sejem MojeDelo.com, ki bo 22. 10. 2020
http://kariernisejem.com/
V dvorani MLADI se bodo obiskovalcem predstavile številne fakultete, kjer
bodo dijaki lahko pridobili prve informacije o študijskih programih in smereh.
Za dodatno motivacijo bosta mladim na voljo atraktiven Lov na zaklad in
hekaton za dijake in študente.
Za dijake pripravljamo tudi delavnico MojePrvoDelo, ki je namenjena iskalcem
prve zaposlitve in druga predavanja ter delavnice. Med drugimi bosta med
govorci tudi Boštjan Nachbar in Bine Volčič, ki bosta z obiskovalci delila svojo
karierno pot.
Ne spreglej ponudbe zanimivih delavnic:
* prof. dr. Matej Tušak: Psihologija poti do uspeha
* dr. Blaž Fortuna, CEO v Qlector, d. o. o., raziskovalec na Institutu Jožef Stefan:
Umetna inteligenca v industriji 4.0
* dr. Matjaž Gams, Institut Jožef Stefan: Eksistencialne nevarnosti človeštvu
prihajajo od nas samih; pandemija in dolgoživost
* doc. dr. Aida Kamišalić Latifić: Tehnologija blockchain – miti in resnice
* Milan Gabor: Etični heker – poklic prihodnosti
* Sašo Kronegger: Digitalni odtis v času koronavirusa
* Filip Pesek: Kako lahko z uporabo digitalnega marketinga in ostalih
prefriganih orodij prideš do svoje sanjske karierne priložnosti
* Bine Volčič: Karierna pot Bineta Volčiča – motivacijsko predavanje
* Boštjan Romih: Retorika in javno nastopanje
* Moderiran pogovor s Katarino Benček, Cool Fotrom, Midva kuhava in
Alenko Košir
* Boštjan Nachbar: Karierna pot Boštjana Nachbarja – motivacijsko predavanje
Prijava na dogodek https://bolhaslo.wufoo.com/forms/z19yfpbb1647l74/
Celoten program http://kariernisejem.com/

- World education fair; virtualni sejem izobraževanja v tujini. Na
sejmu boste lahko stopili v kontakt s predstavniki različnih
univerz iz vsega sveta. Za vse, ki se zanimate za študij v tujini.
Več na https://www.integraledu.si/wef
- Prostovoljstvo na področju turizma in potovanj; če te je naslov
pritegnil si poglej https://www.youthhostel.si/si/page/prostovoljski-program in sporoči, če bi se
udeležil predstavitve programov.
Prijave zbiram do 22.10., na lidija.srsa@ledina.si
- Natečaji https://www.lmit.org/category/za-mlade/natecaji
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