Zakaj se vključiti?

Logotipi partnerjev

Dijaki

Zadružni center za socialno dejavnost Centro cooperativo di attività sociali Cooperativa sociale - Società cooperativa,
Trst (prijavitelj in vodilni partner), Italija

Praksa v tujini je izkušnja za vse življenje, saj
spoznavaš nove metode znotraj svojega poklica,

Center Republike Slovenije
za poklicno izobraževanje,
Ljubljana, Slovenija

pridobivaš mednarodne izkušnje in samostojno
bivaš v tujini.

Gospodarska zbornica Slovenije,
Ljubljana, Slovenija

Podjetja
Pridobite povezave z mednarodnimi dijaki,

Šolski center Nova Gorica,
Nova Gorica, Slovenija

se postavite na zemljevid kot odprto in do
mladih prijazno podjetje ter ostanete v stiku s

Ufficio Scolastico Regionale per il
Friuli Venezia Giulia – Deželni šolski urad
za Furlanijo Julijsko krajino,
Trst, Italija

sodobnimi pristopi in tehnologijami.

Koordinatorji

ECIPA SOCIETA’ CONSORTILE a R.L.,
Benetke, Italija

Digitalna
platforma
Inpraxi
Spoznajte digitalno platformo
Inpraxi, ki dijakom, podjetjem
in koordinatorjem bistveno
olajšuje organizacijo
čezmejnega usposabljanja
z delom.

Pomagajte svojim dijakom poiskati ustrezno
prakso in koordinirati njihov obisk v tujini.
Obogatite svoje izkušnje z navezavo stikov s
podjetji in organizacijami v tujini.

Kontakt
Gospodarska
zbornica Slovenije
Dimičeva ulica 13
Si–1000 Ljubljana

Šolski center
Nova Gorica
Cankarjeva 10
Si–5000 Nova Gorica

andreja.sever@gzs.si
www.gzs.si

irena.cetina@scng.si
www.scng.si

ECIPA Nordest
Via della pila, 3/b
30175 Marghera, Veneto
europa@ecipa.eu
www.ecipa.eu
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Dijaki

Koordinatorji

Podjetja

Vsi podatki na
enem mestu

Enostavno obveščanje
dijakov in staršev

Nenehen stik s prihodnjimi
zaposlenimi

Platforma Inpraxi

S platformo Inpraxi hitro in enostavno dosežete

Na platformi Inpraxi delodajalci z lahkoto

na enem mestu

tako dijake kot tudi njihove starše in jim

najdete najprimernejše kandidate, ki bodo v

združuje vse podatke,

predstavite vse informacije točno takrat, ko jih

podjetje prinesli nova znanja in ideje ter dvignili

ki jih potrebujete za

potrebujejo.

poslovanje na višjo raven.

enostavno organizacijo
odlične čezmejne
delovne prakse.

Poenoten postopek
organizacije prakse
Platforma predstavlja odlično orodje, s katerim
koordinatorji poenotite in poenostavite postopek

Pregleden seznam vseh
podjetij, ki nudijo prakso

organizacije prakse za dijake, s tem pa si
olajšate delo.

Na platformi so najboljša in najprimernejša
podjetja le klik stran, zato ste lahko pri izbiri
prepričani, da vam bo praksa zares pomagala na
poti do znanja.

Predstavitev podjetja
tudi čez mejo
S pomočjo platforme lahko svoje podjetje
predstavite tudi v mednarodnem okolju ter mu
tako dvignete ugled in prepoznavnost.

