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Što smo radili u svibnju?
Kamo nakon osnovne škole?

Dan profesionalnog usmjeravanja
U utorak, 7. svibnja 2019. u Hotelu „Central“ održan je deveti
Dan profesionalnog usmjeravanja. Projekt koji je prvenstveno
namijenjen učenicima završnih razreda osnovnih škola održao
se na županijskoj razini.
Učenicima osmih razreda predstavile su se srednje škole
Bjelovarsko-bilogorske županije. Svojim inovativnim načinima
predstavljanja škole su približile svoje programe učenicima.
Također su učenici dobili korisne informacije preko
informativnih letaka te prilikom demonstracije određenih
zanimanja.

U srijedu, 22. svibnja 2019. u suradnji s pedagoginjom i
defektologinjom II. OŠ Bjelovar, održano je predavanje
roditeljima učenika osmih razreda o koracima koji predstoje pri
upisu u srednju školu.
Predavanje za roditelje o prvim koracima pri upisu u srednju
školu također se održalo u srijedu 29. svibnja 2019. u Osnovnoj
školi Mirka Pereša u Kapeli.

Prvi koraci nakon srednje škole

Pisanje molbe i životopisa

Viša stručna savjetnica HZZ-a Marija Jurić te stručna savjetnica
CISOK-a su u srijedu, 8. svibnja održale predavanje za
maturante Turističko-ugostiteljske i prehrambene škole Bjelovar
o prvim koracima nakon srednje škole.
Isti dan dio maturanata ove škole posjetio je prostor CISOK-a
kako bi dobili korisne informacije o uslugama koje im pruža
Centar. Također su imali priliku saznati informacije potrebne za
prijavu u evidenciju HZZ-a te kako se uključiti na tržište rada od
više stručne savjetnice Zavoda Višnje Jendrašić-Zeman.

U četvrtak, 23. svibnja održane su tri radionice na temu kako
kvalitetno napisati molbu i životopis. U radionicama su
prvenstveno sudjelovale nezaposlene osobe. Sudionici su
uvježbavali vještine pisanja molbe za određenog poslodavca.

Maturantima Ekonomske i birotehničke škole Bjelovar održano je
9. svibnja 2019. predavanje na istu temu. Upoznali su se s
višom stručnom savjetnicom HZZ-a Aditom Dvoraček koja ih je
upoznala s dodatnim informacijama vezanim uz tržište rada.

U velikoj dvorani Hotela „Central“ bile su organizirane
radionice „Kako je to biti srednjoškolac“ kroz koje su učenici
osmih razreda u interakciji sa srednjoškolcima saznali korisne
informacije o srednjoškolskim programima.

Također su pišući životopis u Europass formatu upoznali načine
Učenici završnih razreda Tehničke škole Bjelovar sve bitne
uređivanja i nadopunjavanja podataka u ovom obliku,
informacije o prvim koracima nakon srednje škole imali su prilike
prepoznatom na razini Europske unije kao i u drugim
saznati 14., 15. i 17. svibnja 2019. od stručne savjetnice
državama.
CISOK-a i više stručne savjetnice HZZ-a Ljilje Gelo.

Što smo za Vas pripremili u lipnju?
Kamo nakon osnovne škole?
U ponedjeljak, 3. lipnja 2019. stručna savjetnica će održati predavanje
roditeljima učenika osmih razreda I. osnovne škole Bjelovar o koracima koji im
predstoje pri upisu u srednju školu. Sudionici će se upoznati se s uslugama
CISOK-a, postupkom upisa, srednjim školama BBŽ-a te s faktorima i
procesima bitnim pri donošenju odluke o izboru programa.

Pisanje molbe i životopisa
Radionice su namijenjene nezaposlenim osobama i tražiteljima zaposlenja
kako bi svladali vještine pisanja molbe te vještine pisanja životopisa u Europass
formatu.

Mogu biti sve što želim
Sredinom mjeseca lipnja održat će se završna aktivnost projekta nastalog iz
suradnje s DV Ciciban na kojoj će roditeljima i ostalim sudionicima biti predstavljene aktivnosti i zanimanja s kojima su se upoznala djeca tijekom provedbe
projekta.

Kako se predstaviti poslodavcu?/Kako se predstaviti na prijemnom?
Organiziranje radionica sa svrhom usavršavanja vještina predstavljanja poslodavcima. Također će se omogućiti srednjoškolcima radionice nadogradnje vještina potrebnih za predstavljanje prilikom prijemnih ispita na fakultetima.
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