
petek in sobota, 22. in 23. januar 2021
od 9. do 18. ure

na spletnem mestu Informative!



ZAKAJ SE UDELEŽITI 13. INFORMATIVE – 
ONLINE?
Virtualni sejem bo deloval na enak princip, kot fizični, a s 
številnimi prednostmi in prilagoditvami ter funkcijami, ki 
se prenašajo na digitalno izkušnjo. 

ONLINE Informativa bo potekala 2 dni, 22. in 23. januarja 
2021 med 9. in 18. uro!

Spletna platforma bo učencem in staršem zagotavila vse 
informacije na enem mestu v najbolj varni in udobni 
obliki.
Sprehod po virtualnem sejmu bo tako VAREN, 
BREZPLAČEN in ENOSTAVEN, neposredno iz udobja 
vašega doma!

Učenci boste v dveh dneh lahko spoznali:
večino srednjih šol z vsemi svojimi programi;
šolske centre in njihove članice;
dijaške domove;
jezikovne tečaje; 
obšolske dejavnosti;
ponudnike dijaškega dela;
ponudnike didaktičnih pripomočkov, strokovne in 
mladinske literature, učbenikov in priročnikov ...

KAJ PA STARŠI?
Tudi starši se lahko udeležite Informative! Na voljo vam 
bodo predstavitve različnih programov:
višje strokovne šole; 
visoke šole, fakultete, univerze;
ponudniki programov mednarodne mobilnosti, 
ponudniki štipendij za študij v tujini; 
izobraževanje odraslih, vseživljenjsko učenje, dodatno 
izobraževanje;
štipenditorji in posredniki štipendij, ponudniki 
študentskega dela, študentski in drugi zaposlitveni 
servisi, ponudniki praktičnega usposabljanja, 
ponudniki (prvih) zaposlitev; 
državne institucije, javni zavodi;
društva, zveze društev, zbornice ... 
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KAJ SI BOSTE UČENCI LAHKO OGLEDALI?
Informativa se je pričela že leta 2009 in je do danes 
največji vseslovenski predinformativni izobraževalni 
dvodnevni dogodek, ki se odvija tri tedne pred uradnimi 
informativnimi dnevi in tako na enem mestu predstavi 
pregled izobraževalnih programov, ki so na voljo v 
Sloveniji ter v tujini.

KAJ JE INFORMATIVA?

INFO TOČKA (pregled vseh vsebin pred vstopom v 
virtualni sejem)
VIRTUALNE SEJEMSKE DVORANE, organizirane po pod-
ročjih, kot so srednje šole, fakultete, poklicno 
izobraževanje;
PREDAVALNICA (z webinarji v živo in video 
predstavitvami poklicev in izobraževalnih programov);
SKUPINSKA KLEPETALNICA (chat room za pogovor
s predstavniki šol in spoznavanje poklicev).

Spremljajte novice na www.informativa.si, na Facebook 
profilu @informativa in na Instagram profilu @informativa_

KATERIH SKLOPOV SE BOSTE LAHKO 
UDELEŽILI? PREDSTAVITVEMEDIA

KOLEDAR

INFORMACIJE

GRADIVA

FAQ
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REGISTRACIJA

V KLEPETALNICI SE DRUŽITE Z 
(NOVIMI) PRIJATELJI IN 

PRIDOBITE VSE POTREBNE 
INFORMACIJE.

DRUŽENJE NA 13. 
INFORMATIVI BO VARNO, 
NUJNO IN NEPOZABNO!

PRISLUHNITE VRHUNSKIM 
WEBINARJEM.

RAZISKUJTE. PLATFORMA 
VAM BO OMOGOČILA

VSE INFORMACIJE
V ŽIVO! 

SPREMLJAJTE SPLETNO 
STRAN INFORMATIVE, KJER 
BOMO OBJAVILI URNIK IN 

SEZNAM PROGRAMOV.

POIŠČITE ŽELEN PROGRAM 
IN WEBINARJE V ISKALNIKU.

SPOZNALI BOSTE LAHKO 
SVOJE BODOČE POTENCIALNE 

PROFESORJE.

IZPSOJA 
OPREME

SEJEMSKI 
INŽENIRING

ORGANIZACIJA 
DOGDKOV RAČUNOVODSTVO

STORITVE ZA
TUJCE

MARKETINŠKA 
AGENCIJA

SELITVENI 
SERVIS

USTVARITE SI IDEJO, KAM BI SE 
ŽELELI VPISATI IN KATERI 

POKLIC ZASLEDOVATI!

KAKO OBISKATI E-INFORMATIVO?

Tokrat boste svoj obisk na PREDINFORMATIVNIH dnevih lahko opravili BREZ SPREMSTVA 
STARŠEV, saj se bomo po šolah sprehajali od doma, v copatih in brez maske. Lahko pa imate 
starše ob sebi, da namesto vas zapišejo vse koristne informacije. 

ZA OBISK INFORMATIVE BO NEKAJ DNI PRED INFORMATIVO 
NA VOLJO REGISTRACIJSKI OBRAZEC ZA PRIJAVO NA SEJEM 
IN OBISK BREZPLAČNIH VSEBIN!

ORGANIZATOR INFORMATIVE: 
Proevent, d.o.o.
Dunajska cesta 10
1000 Ljubljana
E-naslov: info@informativa.si 
Telefon: +386 1 300 32 19 www.informativa.si


