
Teden Evrope, 5.–9. maj 2014

Poišči svojo zvezdo, 
  izberi svojo pot
Ponedeljek, 5. maj

10.00–18.00   Evropska knjižnica pod krošnjami
10.00–17.00   Informativna stojnica in kolo sreče
11.00–12.00   Poišči svojo zvezdo, izberi svojo pot
                       Okrogla miza o priložnostih EU za mlade in predstavitev programa v Tednu Evrope
12.30–13.30   Kako do kakovostne osebne predstavitve delodajalcem in izobraževalnim ustanovam po Evropi – predavanje o 
        možnostih, ki jih 
        ponuja pobuda Europass
13.30–13.40   Aktivatorji: dan Evrope – izobraževalna oddaja za mlade (RTV Slovenija)
13.40–14.30   Z evropskim življenjepisom Europass do boljše zaposlitve doma in v tujini – individualno svetovanje (Europass)
                       Udeleženci, ki želite povratne informacije glede svojega življenjepisa, ga prinesite s seboj.

Torek, 6. maj

10.00–18.00   Evropska knjižnica pod krošnjami
10.00–17.00   Informativna stojnica in kolo sreče
10.00–11.00   Prišli, videli, zmagali. Mladi z izkušnjo prakse ali študijske izmenjave v tujini – okrogla miza/pogovor z mladimi 
        (Cmepius)
11.00–12.00   Vas zanima praksa ali študijska izmenjava v tujini? – individualno svetovanje (Cmepius)
11.30–12.30   Varno brskanje po spletu v 60 minutah – predavanje (Safe.si)
12.30–12.40   Aktivatorji: dan Evrope – izobraževalna oddaja za mlade (RTV Slovenija)
13.00–14.00   Mladost na stopnicah EU – življenje in delo v evropskih državah – delavnica (Eures)
14.00–15.00   Z evropskim življenjepisom Europass do boljše zaposlitve doma in v tujini – individualno svetovanje (Europass)
                       Udeleženci, ki želite povratne informacije glede svojega življenjepisa, ga prinesite s seboj.
17.30–18.20   Kako ujeti zvezdo – lutkovna igrica za najmlajše (Mini Teater)
                       Dobimo se ob 17. uri pred Hišo EU, Breg 14. Po najmlajše (3+) in njihove starše bodo prišle lutke in jih odpeljale v 
        bližnji Mini Teater.

Sreda, 7. maj

10.00–18.00   Evropska knjižnica pod krošnjami
10.00–17.00   Informativna stojnica in kolo sreče
10.00–11.00   Pasti in priložnosti nakupovanja prek spleta in reševanje čezmejnih potrošniških sporov – predavanje (Evropski 
        potrošniški center)
11.00–11.10   Aktivatorji: dan Evrope – izobraževalna oddaja za mlade (RTV Slovenija)
13.00–14.00   Mladost na stopnicah EU – življenje in delo v evropskih državah – delavnica (Eures)
14.00–15.00   Z evropskim življenjepisom Europass do boljše zaposlitve doma in v tujini – individualno svetovanje (Europass)
16.00–17.00   Kaj lahko Evropski socialni sklad naredi za mlade na področju trga dela in socialne vključenosti – delavnica (Služba 
        Vlade RS za razvoj in evropsko kohezijsko politiko in Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve ter enake možnosti)

Četrtek, 8. maj

10.00–18.00   Evropska knjižnica pod krošnjami
10.00–17.00   Informativna stojnica in kolo sreče
12.00–13.00   Tvoja podjetniška pot se začne z dobro poslovno idejo – delavnica (Tehnološki park Ljubljana)
13.00–13.10   Aktivatorji: dan Evrope – izobraževalna oddaja za mlade (RTV Slovenija)
15.00–16.00   Kulturna dediščina je priložnost za mlade – projekt Dostopnost – predavanje (Slovenski etnografski muzej)
16.30–17.30   Priložnost zaposlitve v institucijah EU za mlade – spoznajte EPSO, poklicne poti in izbirne postopke – delavnica 
        (ambasadorka za kariero v EU)

Petek, 9. maj

10.00–18.00   Evropska knjižnica pod krošnjami
10.00–17.00   Informativna stojnica in kolo sreče
11.00–11.50   Kako ujeti zvezdo – lutkovna igrica za najmlajše (Mini Teater)
                       Dobimo se ob 10.30 pred Hišo EU, Breg 14. Po najmlajše (3+) in njihove starše bodo prišle lutke in jih odpeljale v bližnji
        Mini Teater. Zgodbica pripoveduje o tem, da ima vsakdo med nami lastno pot, zato mora vsak poiskati svojo zvezdo.
12.50–13.00   Aktivatorji: dan Evrope – izobraževalna oddaja za mlade (RTV Slovenija)
13.00–14.00   Erasmus+: Mladi v akciji; priložnosti za mlade in mladinske organizacije – predavanje (Movit)
14.00–14.30   Eurodesk, informacijski servis za mlade – predstavitev novega evropskega mladinskega portala ter delavnic za 
        spodbujanje mladih k udeležbi na evropskih volitvah (Movit)
14.00–15.30   Preveri svojo E+ projektno idejo – individualno svetovanje za mladinske projekte v okviru programa Erasmus+ (Movit)
15.00–16.00   Živa knjižnica: mednarodno prostovoljstvo – pogovor z mladimi prostovoljci EVS (Movit)
16.00–16.30   Gledališče priložnosti Erasmus+ za mlade (Movit)

Dobimo se na Bregu 14 v Ljubljani. Vabljeni!


