Izpis
Ime in priimek

Maks Zaposljivež

Datum vpisa

09.10.2012

Pridobivanje znanja z aktivnim državljanstvom in odgovornim
delom na projektih
Osnovni podatki
Ime aktivnosti

Mladi na trgu delovne sile

Organizacija

Zavod Nefiks

E-mail

alenka@nefiks.si

Naslov

Rakovniška ulica 6

Nivo izvajanja

nacionalni

Pošta

1000 Ljubljana

Funkcija imetnika v
organizaciji

Vodja projekta

Telefon

01 42 77 145

Začetek dne

25.03.2010

www

www.nefiks.si

Konec dne

25.03.2011

Opis dejavnosti

Projekt je sestavljal niz okroglih miz in strokovnih posvetov na temo,
kaj lahko mladi za večjo
zaposljivost kasneje, storijo že v času študija. K sodelovanju smo
povabili številne slovenske
in tuje strokovnjake s področja zaposlovanja in izobraževanja ter
skupaj pripravili strokovno
publikacijo, ki je objavljena na spletni strani našega društva.
Publikacijo smo prevedli tudi v
angleški jezik.
Uporabnik je bil vodja projekta, zadolžen za načrtovanje, izvajanje in
evalvacijo projekta, vodenje
delovnega tima 12 sodelavcev, za načrtovanje vsebine z drugimi
sodelavci in s strokovnjaki in
za stike s ciljnimi javnostmi.

Samovrednotenje

Pri projektu sem spoznal tematiko zaposljivosti mladih. Naučil sem se
delo v skupini in vodenje le-te. Spoznal sem načine komuniciranja z
mediji ter ustvarjanje sporočil za javnost. Izpopolnil sem znanje
angleškega jezika s komuniciranjem z udeleženci iz tujine in s
pripravljanjem publikacije v angleškem jeziku.

Pridobljene kompetence
Vrsta kompetence

Sporazumevanje v tujem jeziku

Opis kompetence

Sporazumevanje z udeleženci iz tujine, priprava publikacije v tujem
jeziku.

Vrsta kompetence

Medosebne in družbene kompetence

Opis kompetence

Vodenje tima 12 sodelavcev, timsko delo, upravljanje z ljudmi.

Vrsta kompetence

Učenje učenja

Opis kompetence

Sodelovanje s strokovnjaki na področju zaposlovanja, pripravljanje
gradiva za mlade, moderiranje okroglih miz.
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Podatki o potrditvi vpisa
V imenu

Zavod Nefiks

Telefonska številka

01 42 77 145

Kontaktna oseba

Alenka Blazinšek

Datum potrditve

09.10.2012 09:08

E-mail

alenka@nefiks.si

IP naslov ob potrditvi

93.103.72.161

Ocena organizatorja

Maks je pri svojem delu pokazal veliko inovativnosti, zanesljivosti in
motiviranosti. Vestno je opravljal naloge in jih sistematično razporejal
med ostale. Projekt je bil izpeljan odlično, kar dokazujejo tudi
medijske objave.

V imenu

Zavod Nefiks

Telefonska številka

01 42 77 145

Kontaktna oseba

Alenka Blazinšek

Datum potrditve

29.10.2012 15:12

E-mail

alenka@nefiks.si

IP naslov ob potrditvi

84.255.253.8

Ocena organizatorja

Maks je bil dejaven sogovornik, imel je veliko samoiniciativnih idej in
trudil se je čim bolje sodelovati pri tematiki. Z njim bomo z veseljem
sodelovali tudi v prihodnje.
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