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FTESE PËR PJESËMARRJE NË PANAIRIN E 7-TË INFORMATIV NË SLLOVENI
Ministria e Arsimit të Sllovenisë njofton se në datat 23-24 janar 2014, në qytetin e Lubjanës
do të zhvillohet “Panairi i 7-të Informativ”. Në këtë veprimtari ftohen për të marrë pjesë
përfaqësues nga institucione të vendeve të tjera të fushës së arsimit dhe kulturës si:
mësues, profesorë, këshilltarë, të rinj dhe të gjithë ata që janë në kërkim për informacion
mbi arsimin dhe trajnimin e mëtejshëm.
“7th Informativa” bashkon institucionet sllovene dhe ato të huaja (shkollat e mesme,
kolegjet profesionale, fakultete dhe universitete për kurse të gjuhës dhe programe
mësimore etj.), ofron bursa për programe studimi dhe prezanton ofertat e para të
punësimit. Ajo u jep mundësi të shkëlqyera të rinjve në karrierë dhe i pajis ata me
informacionin përkatës për arsimimin e mëtejshëm dhe njëkohësisht të aftësimit të tyre
profesional. “7th Informativa” i mundëson nxënësit të njihen praktikisht me të gjitha
programet e studimit sipas niveleve në shkolla dhe universitete, duke i lehtësuar në këtë
mënyrë për përzgjedhjen e duhur të shkollës ose të universitetit, para se të fillojnë
procedurat e regjistrimit në mars të vitit 2015.
Pjesëmarrja në këtë panair parashikon edhe forma të ndryshme të reklamimit dhe të
promovimit si: leksione, diskutime në tryezë të rrumbullakët, si dhe performancë të
programit arsimor të një vendi të caktuar, paketa për sponsorizim, etj.
Për një informacion më të hollësishëm lidhur me kushtet e aplikimit, mënyrën e
plotësimit të formularit të aplikimit, si dhe tarifave për pjesëmarrje referojuni adresës së
internetit në vijim:
www.informativa.sl;
Uroš Pohlin, Project Manager
uros.pohlin@proevent.si;
+386 1 300 32 03
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