Z Nefiks kariernim dnem bi radi mladim, staršem in učiteljem osvetlili zavedanje, da
je študij POT in ne CILJ, ter jim pomagali gledati daljnosežno, do poklica, ki ga bodo
mladi v prihodnosti opravljali. Izbira karierne poti je avtonomna odločitev mladega,
ampak, pri njej mu moramo z zgledi, informacijami, izkušnjami in odpiranjem poti
pomagati vsi.
Pridruži se facebook skupini – TUKAJ
Aktivnosti, ki se lahko v okviru projekta izvedejo so:
- osnovna zadolžitev: zavrteti skladbo znanega slovenskega raperja, ki bo posneta
posebej za Karierni dan (npr. med glavnim odmorom) in predstavitev spletne strani
Kariernega dneva učencem (plakat na oglasni deski, letaki …)
Dodatne možnosti – če ambasadorji zmorejo in želijo, po predhodnem dogovoru
s šolami izvedejo:
a) učitelji: na začetku ure predstavijo svojo karierno pot in povedo, kakšna dela in
kje se še lahko zaposlijo posamezniki z enako izobrazbo
b) kratko Karierno delavnico (45 minut), ali
c) daljšo delavnico, ki bo temeljila na pogovoru z različnimi delodajalci (90 minut).
Naloge kariernih ambasadorjev (karierni ambasadorji so prostovoljci, ki bodo
pomagali pri izvedbi aktivnosti Nefiks kariernega dneva in bodo v stiku z šolami):
- podpisati dogovor o sodelovanju in prostovoljstvu,
- vzpostaviti stik z srednjimi šolami v svojem lokalnem okolju oziroma v okolju,
ki je njim najbližji, z namenom, da se predstavi projekt »Nefiks karierni dan
2016«, (želimo si, da bi šole vsaj na Nefiks karierni dan – 2.marec 2016,
predvajale Zlatkov komad),
- na srednji šoli dobiti posameznike, ki bodo pomagali pri izvedbi aktivnosti
(npr. učitelj, dijak, strokovni delavci ... ) ter z njimi podpisati dogovor o
sodelovanju,
- svoji vodji poročati, katere šole je že kontaktiral in katere šole bodo
sodelovale,
- svoji vodji poročati kako poteka organizacija dogodka na šoli,
- za vsako od aktivnosti boste dobili gradiva vnaprej, pomagali pa vam bomo
tudi pri pripravi.
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Kaj z
-

sodelovanjem pridobijo karierni ambasadorji:
povezani boste v mrežo kariernih ambasadorjev,
naučili se boste osnov karierne orientacije,
navezali boste stike s srednjimi šolami v vašem lokalnem okolju,
in po izvedenem dogodku dobili vpis novo pridobljenega znanja v e-Nefiks.
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