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Što smo radili u ožujku?
Želiš se dodatno obrazovati?
Prvi dan u mjesecu održano je grupno informiranje za nezaposlene u Ispostavi Čazma o mogućnostima besplatnog obrazovanja
u tekućoj godini. Tokom izlaganja su imali priliku postavljati dodatna pitanja o programima te prijaviti svoju zainteresiranost za
neke od njih.

START UP tjedan

Kamo nakon osnovne škole?

Povodom održavanja Startup Europe Week-a koji ima za cilj
U četvratak 7. ožujka 2019. održano je predavanje za učenike i
približiti poduzetništvo ljudima i dati im smjernice za razvoj posla,
roditelje 8.-ih razreda OŠ Velika Pisanica gdje su sudionici
u prostoru CISOK-a održane su dvije aktivnosti. U srijedu, 13.
imali priliku upoznati se s uslugama CISOK-a, postupkom
ožujka održana je radionica za nezaposlene osobe u postupku
upisa, srednjim školama BBŽ te donošenjem odluke o izboru
samozapošljavanja “Startaj s HZZ-om – mjere za
zanimanja.
samozapošljavanje“. Nezaposlenim osobama o postupku
Također, učenici 8.-ih razreda II. osnovne škole Bjelovar
pokretanja vlastitog posla govorila je stručna savjetnica za
posjetili
su prostor CISOK-a sa svojim razrednicima te su
samozapošljavanje, HZZ-a PU Bjelovar.
sudjelovali
u radionicama „Kamo nakon osnovne škole?“.
U četvrtak, 14. ožujka provedena je radionica “Uz poticaj do novih
Radionice su provedene 11. ožujka, 12. ožujka, 19. ožujka te
radnika” za poslodavce koji su započeli poslovanje kraj 2017./
22. ožujka 2019.
tijekom 2018. te koji potencijalno mogu biti korisnici mjera
Radionice su provedene i s učenicima završnih razreda OŠ
sufinanciranja zapošljavanja.
Đulovac i PŠ Veliki Bastaji u ponedjeljak 18. ožujka 2019.
Dodjela diploma
Učenici su aktivno sudjelovali na radionicama, postavljali su
U ponedjeljak, 4. ožujka 2019., u prostorijama CISOK-a održala
pitanja i na kraju okvirno izračunali svoje bodove za upis te ih
se dodjela diploma polaznicima programa stručnog
uspoređivali s prošlogodišnjim bodovnim rasponima za
osposobljavanja iz engleskog, njemačkog i talijanskog jezika.
određeni smjer, prema interesu.

Europass in English

Prvi koraci nakon srednje škole/Upoznaj sebe i odaberi
karijeru

U ponedjeljak, 11. ožujka 2019., u sklopu nastave Engleskog
jezika studenti 2. godine studija mehatronike i računarstva
Veleučilišta u Bjelovaru upoznati su s kreiranjem životopisa u
Europass formatu. Dobili su korisne savjete kako sastaviti svoj
CV i popratno pismo. Tokom sata su pronašli prikladan
natječaj i sastavili svoje zamolbe za posao uz pomoć stručne
savjetnice CISOK-a i profesorice engleskog jezika.

U petak, 15. ožujka održana su tri predavanja za učenike 4.
razreda Ekonomske i turističke škole Daruvar. Hotelijerskoturistički tehničari, ekonomisti i agroturistički tehničari saznali su
više o uslugama CISOK-a, koji su im prvi koraci prilikom
uključivanja u tržište rada ili mogućnosti savjetovanja u vezi
donošenja odluke o nastavku školovanja. Također su provedene
dvije radionice s učenicima 3.-ih razreda gdje su procjenjivali
svoje sposobnosti i interese u vidu lakšeg donošenja odluke o
karijeri i pravcima nakon srednje škole.

Upoznaj zanimanje— suradnja s DV Ciciban
U srijedu, 27. ožujka 2019., skupina djece predškolske dobi
upoznala se s poslovima projektiranja i gradnje objekata.

Što smo za Vas pripremili u travnju?
Što i kamo nakon „faksa“?
Studenti završnih godina studija na Veleučilištu u Bjelovaru
saznat će korisne informacije o rokovima i dokumentaciji
potrebnoj za prijavu na Zavod za zapošljavanje, mogućnostima i
uvjetima sufinanciranja zapošljavanja mladih, projektima HZZ-a
kojima se potiče zapošljavanje i dodatno obrazovanje mladih,
mogućnostima zapošljavanja u inozemstvu i ostalo što stručnjaci
HZZ-a i CISOK-a znaju.

Prvi koraci nakon srednje škole
U četvrtak, 4. travnja stručna savjetnica će održati predavanje
maturantima Srednje škole Čazma o prvim koracima nakon
srednje škole.

Želiš se dodatno obrazovati?
U četvrtak 17. travnja i 24. travnja u 13,00 sati održat će se
grupno informiranje za nezaposlene osobe o mogućnostima
besplatnog obrazovanja iz područja metala i građevine.

Prvi koraci nakon srednje škole / Upoznaj sebe i
odaberi karijeru
Stručna savjetnica će u ponedjeljak,1. travnja i petak, 5.
travnja održati tri predavanja učenicima maturantima
Tehničke škole Daruvar o prvim koracima nakon srednje
škole. Tada će provesti i šest radionica s učenicima trećih i
drugih razreda spomenute škole na temu: „Upoznaj sebe i
odaberi karijeru“.

Kamo nakon osnovne škole?
U petak, 12. travnja 2019. dolaze nam učenici završnih
razreda OŠ Dubrava, PŠ Farkaševac, kako bi se upoznali s
uslugama CISOK-a, postupkom upisa u srednju školu, koje
su sve srednje škole u našoj županiji te s procesom
donošenja odluke. o izboru zanimanja.

Upoznaj zanimanje— suradnja s DV Ciciban
U ponedjeljak, 15. travnja 2019., skupina djece predškolske dobi
upoznat će se s poslovima prodaje ortopedskih pomagala.
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