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Osnovni podatki
 

Pridobljene kompetence
 

Ime in priimek Maks Zaposljivež Datum vpisa 09.10.2012

Pridobivanje znanja na taborih in s prostovoljnim delom

Ime aktivnosti Udeležba na gasilskih vajah in tekmovanjih

Organizacija Prostovoljno gasilsko
društvo Ceh

Nivo izvajanja Nacionalni

Naslov Primer 4 Mentor/ica - vodja Alenka Blazinšek

Pošta 1000 Ljubljana Delovni jezik Slovenščina

Telefon 01 42 77 140 Začetek dne 23.09.2007

www http://www.mladins
ki-ceh.si/

Konec dne 30.10.2011

E-mail info@ceh.si Število delovnih dni 212

Opis dejavnosti Na področju gasilstva delujem že sedem let. Letos sem pristopil v
starejšo skupino, starejših mladincev. Člani prostovoljne gasilske
skupine se srečujemo enkrat tedensko na pripravah, kjer poteka
praktično in teoretično izobraževanje. Enkrat mesečno se udeležimo
tekmovanj na regijskem področju. Vsako leto se udeležimo tudi
nacionalnega tekmovanja. Poveljnik me je določil za vodjo čete na
tekmovanju, dosegli smo 4. mesto med starejšimi mladinci.

Namen in cilj Usposobiti se za pomoč pri gašenju požarov in pri naravnih nesrečah.
Usposobljenost za udeležbo na tekmovanjih na nacionalni in
mednarodni ravni.

Samovrednotenje Na gasilskih vajah in tekmovanjih sem se naučil timskega dela in
ukrepov v kriznih situacijah.
Spoznal sem pomen soodvisnosti drug od drugega v kritičnih trenutkih.
Osvojil sem nova znanja na področju gasilstva, zaščite in prve pomoči.
Naučil sem se vodenja tima.

Vrsta kompetence Sporazumevanje v tujem jeziku

Opis kompetence Pripravljanje na mesečna teoretična preverjanja znanja v skupini 6
posameznikov.

Vrsta kompetence Matematična pismenost, znanost in tehnologija

Opis kompetence Poznavanje in delo z gasilsko tehnologijo.

Vrsta kompetence Samoiniacitivnost in podjetnost

Opis kompetence Vodenje gasilske čete na nacionalnem tekmovanju.

Vrsta kompetence Medosebne in družbene kompetence

Opis kompetence Usposabljanje v timu, kjer je visoka soodvisnost med člani ekipe.
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