
VKLJUČITE SE

KAJ SE BO DOGAJALO MED CELOTNO KAMPANJO?

julij 
Odprtje prijave dogodka

september
Začetek Tedna za udeležence dogodka

 in splošno javnost

oktober 
Odprtje spletnega glasovanja za nagrade  

za odličnost na področju poklicnega  
izobraževanje in usposabljanja

november 
Uradni teden bo potekal 

od 5. do 9. novembra

december
Dogodki potekajo do 

konca decembra

BILTEN O DRUŽBENIH 
MEDIJIH

Evropski teden poklicnih spretnosti je pobuda, ki poteka na nacionalni, regionalni in lokalni ravni 
s številnimi dogodki, ki bodo potekali od 5. do 9. novembra 2018 na Dunaju. Družbeni mediji se 
lahko uporabljajo za promocijo vašega dogodka in povezovanje z drugimi dogodki v vaši panogi ali na 
vašem območju. Prav tako lahko pomagajo povečati prepoznavnost vaše organizacije in vaše neposredno 
povezovanje z morebitnimi udeleženci.

Izmenjajte svoje izkušnje s svojimi dogodki na številnih 
platformah družbenih omrežij. To bo odličen način za širjenje 
glasu in spodbujanje drugih, da poiščejo dogodke, zato je 
pomembno, da je vaša vsebina vključujoča! Dobro je uporabiti 
kombinacijo pisne in vizualne vsebine, kjer koli je to mogoče 
(manjša verjetnost obstaja, da se bomo denimo pomaknili mimo 
besedilne objave na Facebooku in jo spregledali, če je pripeta 
slika, ki pritegne pozornost). Pri oblikovanju svoje lastne vsebine 
je najpomembneje, da dosledno označujete in uporabljate 

uradne oznake za večjo prepoznavnost kampanje, te oznake 
pa lahko uporabljamo v pisni in vizualni vsebini. Drug ključni 
napotek je ustvarjalnost! Dodajanje čustvenih simbolov, filtrov 
in slik z dogodka v živo je odličen način, da nas občinstvo opazi 
in da ostaja vključeno ves Teden. Nikoli ne pozabite, da mora 
vsebina ustrezati okolju (čustvene simbole izbirajte modro), 
posameznike pa prosite za dovoljenje, da jih objavite na svojih 
fotografijah in v svoji vsebini.

Več na spletnem mestu: ec.europa.eu/vocational-skills-week 

SPREMLJAJTE NAS!
Spremljajte nas na platformah teh družbenih omrežij in 
sodelujte v pogovorih z uporabo naslednjih oznak:

#EUVocationalSkills

#DiscoverYourTalent

Prosimo, da brez oklevanja delite vsebino teh kanalov.

@EU_social       @EuropeanYouthEU       @socialeurope 

OBJAVITE VSEBINO
Na Tednu lahko sodelujete tako, da ustvarite vsebino 
o svojem delu na področju poklicnega izobraževanja 
in usposabljanja z objavljanjem fotografij in videov. Ne 
pozabite uporabljati oznak, da bi dosegli in navdihnili več 
ljudi po vsej Evropi!

#DiscoverYourTalent #EUVocationalSkills

Evropski teden 
poklicnih spretnosti    

Zaposlovanje, 
socialne zadeve in 
vključevanje


