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Što smo radili u veljači?
Želiš se dodatno obrazovati?
Tokom mjeseca veljače organizirana su grupna informiranja u 7 termina o
mogućnostima besplatnog obrazovanja u tekućoj godini. Nezaposlene
osobe su saznale važne informacije o aktualnim programima
osposobljavanja i usavršavanja te pogodnostima koje ostvaruju
pohađanjem programa obrazovanja. Tokom izlaganja su imali priliku
postavljati dodatna pitanja o programima te prijaviti svoju zainteresiranost
za neke od njih. U tekućoj 2019. godini Hrvatski zavod za zapošljavanje,
Područni ured Bjelovar provodi 22 različita programa obrazovanja iz raznih
djelatnosti. Upisi i polasci su u tijeku, prijavite se i vi!

Kamo nakon osnovne škole?

Dan škole—Medicinska škola Bjelovar

Stručna savjetnica održala je radionice za tri 8. razreda
Osnovne škole Garešnica 18. veljače na temu „Kamo nakon
osnovne škole?“. Učenici su aktivno sudjelovali u velikom
broju te su postavljali pitanja u vezi odabira srednje škole.
Imali su priliku izračunati vlastite upisne bodove te ih
usporediti s bodovima na prošlogodišnjim upisima.

U ponedjeljak, 11. veljače Medicinska škola Bjelovar obilježila je
Dan škole. Tom prigodom je stručna savjetnica CISOK-a održala
predavanje završnim razredima farmaceutskog tehničara i
medicinskog tehničara opće njege o prvim koracima nakon
srednje škole. Većina učenika planira nastaviti obrazovanje na
visokoškolskim ustanovama. Obzirom na uskoro donošenje
odluke učenici su odmah sa savjetnicom dogovorili termine

12. Tjedan psihologije
U razdoblju od 18. do 24. veljače 2019. godine, u organizaciji
Hrvatskog psihološkog društva i suorganizaciji Hrvatske
psihološke komore, održan je 12. Tjedan psihologije. Tim
povodom za sve učenike/ce zainteresirane za studij psihologije
stručna savjetnica za profesionalno savjetovanje psihologinja
Renata Jakić pripremila je prezentaciju pod nazivom
PSIHOLOG-što i gdje radi? u petak, 22. veljače. Psihologinja
je održala predavanje za nezaposlene osobe u ponedjeljak 25.
veljače na temu: „Selekcija za zapošljavanje- što je, gdje i
kako se provodi?“.

Prvi koraci nakon srednje škole
Učenici 3.c razreda, smjer prodavač Komercijalne i trgovačke
škole Bjelovar posjetili su prostor CISOK-a Bjelovar u pratnji
razrednika u četvrtak, 14. veljače. Stručna U petak, 22. veljače
prostor CISOK-a su posjetili učenici dvaju 4. razreda, smjer
komercijalist Komercijalne i trgovačke škole Bjelovar. Predavanje
na temu „Prvi koraci nakon srednje škole“ održala im je stručna
savjetnica CISOK-a u suradnji sa stručnom savjetnicom HZZ-a,
PU Bjelovar. Upoznati su s uslugama CISOK-a, postupkom
prijave u evidenciju nezaposlenih te procesom donošenja odluke
u slučaju nastavka obrazovanja.

Što smo za Vas pripremili u ožujku?
Kamo nakon osnovne škole?

Europass in English

U četvrtak, 7. ožujka 2019., u Osnovnoj školi Velika Pisanica
održat će predavanje na temu „Kamo nakon osnovne škole?“
za učenike 8. razreda i njihove roditelje.

U ponedjeljak, 11. ožujka 2019., u sklopu nastave Engleskog
jezika studenti 2. godine studija mehatronike i računarstva
Veleučilišta u Bjelovaru upoznat će se s kreiranjem životopisa
u Europass formatu.

Želiš se dodatno obrazovati?
U petak, 1. ožujka 2019., stručna savjetnica CISOK-a održat
će u Ispostavi Čazma grupno informiranje s ciljem motiviranja
nezaposlenih osoba na pohađanje programa obrazovanja
odnosno stručnog osposobljavanja i usavršavanja.

Prvi koraci nakon srednje škole / Upoznaj sebe i
odaberi karijeru
Stručna savjetnica će u petak,15. ožujka i četvrtak, 21.
ožujka 2019., održati pet predavanja učenicima maturantima
Ekonomske i turističke škole Daruvar o prvim koracima
nakon srednje škole. Također će u petak, 15. ožujka 2019.
provesti dvije radionice s učenicima 3.-ih razreda spomenute
škole na temu: „Upoznaj sebe i odaberi karijeru“.

Dodjela diploma
U ponedjeljak, 4. ožujka 2019., će se u prostorijama CISOK-a
održati dodjela diploma polaznicima programa stručnog
osposobljavanja iz engleskog, njemačkog i talijanskog jezika.

Kamo nakon osnovne škole?
U ponedjeljak, 11. ožujka 2019., utorak, 12. ožujka, utorak 19.
ožujka te petak, 22. ožujka, će se u
prostorijama CISOK-a održati
predavanje na temu „Kamo nakon
osnovne škole?“ za učenike 8.
razreda II. osnovne škole Bjelovar.
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