Vabilo
nana»FESTIVAL
SKREIRAJ
SE«
Vabilo
festival “SKREIRAJ
SE II -MUD”
Po lanskoletnem odmevnem dogodku
SKREIRAJ
SE, seusposabljanje
je GZS – Center
za
GZS Center
za poslovno
je v okviru
projekta
unisVET
- Uvajanje v
novih
izobraževalnih
poslovno
usposabljanje
okviru
projekta
programov
v srednjem
in strokovnem
UNISVET
(Uvajanjepoklicnem
novih izobraževalnih
izobraževanju s področja storitev za obdobje 2008programov v srednjem poklicnem in stroko2012, organiziral »Natečaj za najbolj izvirno predstavitev
vnem
izobraževanju
s področja
poklica
in najboljšo
promocijsko
akcijo«, nastoritev
katerem za
so
obdobje
odločilainponoviti
sodelovali
dijaki2008-2012),
ekonomskih, trgovskih
frizerskih in
šol
ter šol
s področja
predšolske vzgoje.
Zaključno
razširiti
lanskoletni
dogodek.
Ker prireditev
se nam
smojepoimenovali:
letos priključila tudi skupina, ki skrbi za
mapo učnih dosežkov dijakov, smo zaključni
»FESTIVAL
SKREIRAJ
dogodek
poimenovali SE«.
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Prireditev bo potekala
v sredo, 5. maja 2010 ob 13.00.

Pred GZS bo postavljen oder, na katerem
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Pred Gospodarsko zbornico Slovenije bo postavljen oder,
Festival SKREIRAJ SE II - MUD
na katerem se bodo s kulturnimi, plesnimi, glasbenimi in
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pričetkom ob 13.00 uri.

53 šol iz celotne Slovenije se bo na stojnicah predstavilo
Vljudnoakcijami.
vabljeni!
s svojimi promocijskimi
S tržnico želimo
predstaviti šole, ki delujejo v okviru projekta unisVET. S
festivalom želimo pokazati vse kreativne in ustvarjalne
ideje dijakov za promocijo poklicev.

Več informacij dobite na spletni strani:
www.unisvet.si

Vabimo vas, da se nam pridružite.

Veselimo
se vaše družbe!
Več informacij
dobite na spletni strani:

www.unisvet.si
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