
CILJI TEDNA

KAJ SE BO DOGAJALO MED CELOTNO KAMPANJO?

BILTEN TEDNA

• Predstaviti številne priložnosti, ki jih lahko poklicno 
izobraževanje in usposabljanje zagotavlja mladim in 
odraslim pri „odkrivanju njihovih talentov“ prek poklicnega 
izobraževanja in usposabljanja.

• Zagotoviti, da podjetja spoznajo ogromen potencial 
in koristi vlaganja v človeške vire z vključevanjem v 
začetno zagotavljanje spretnosti mladim, pa tudi z 
nadgradnjo znanj in veščin ter pridobivanjem novih 
spretnosti pri odraslih.

• Okrepiti sporočilo, da je poklicno izobraževanje in 
usposabljanje pot, ki jo lahko s ponosom uberete in 
zasledujete ob zavedanju, da bo koristila vaši prihodnosti.

• Pokazati, da je poklicno izobraževanje in 
usposabljanje pametna izbira, da je lahko zabavno, 
vodi do visokokakovostnih delovnih mest in povečuje 
zaposljivost.

• Poudariti, da obstajajo izvrstne priložnosti poklicnega 
usposabljanja, ki vas uspešno pripravijo na zanimive 
in izzivov polne poklicne poti.

• Pokazati, da nikoli ni prepozno, in da je poklicno 
izobraževanje zaželena možnost za ljudi vseh starosti.

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. Obstaja več načinov, 
kako lahko sodelujete v kampanji za promocijo Tedna: bodisi tako, da pripravite svoj lasten dogodek bodisi, 
da širite glas o Tednu. 

Kot del Evropskega tedna poklicnih spretnosti lahko organizirate svoj 
lasten dogodek in postanete del velikega omrežja posameznikov in 
organizacij, ki spodbujajo poklicno izobraževanje in usposabljanje.

Svoj dogodek lahko prijavite na spletni strani. Prijavljeni dogodki in 
aktivnosti bodo souporabljali blagovno znamko z vizualnim slogom 
Tedna. Imeli bodo dostop do promocijskega gradiva in koristi od 
večje prepoznavnosti, če so vključeni na spletni strani.

V promocijo Tedna se lahko vključite prek svojih omrežij in kanalov. 
V zvezi z Evropskim tednom poklicnih spretnosti bo izšel cel niz 
vsebine, vključno z videi, informacijskimi grafičnimi podobami, letaki 
in fotografijami. Ta gradiva so idealna za razdeljevanje na dogodkih, 
pa tudi za izmenjavo prek vaših spletnih kanalov. Prav tako lahko 
ustvarite svojo lastno vsebino, kot so videi, fotografije in navedki z 
vašega dogodka in aktivnosti.

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

Evropski teden 
poklicnih spretnosti    

julij
prtje prijave dogodka

september
Začetek Tedna za udeležence dogodka in 

splošno javnost  

november
Uradni teden bo potekal od 5. do 9. 

novembra

december
Dogodki potekajo do konca 

decembra

#DiscoverYourTalent #EUVocationalSkills

oktober
Odprtje spletnega glasovanja za nagrade za 

odličnost na področju poklicnega izobraževanje 
in usposabljanja

Zaposlovanje, 
socialne zadeve in 
vključevanje


