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Uvod
STEER priročnik za mlade je namenjen oblikovanju korakov do statusa
mladinskega delavca z mešanico različnih učnih tehnik, ki so posebej
zasnovane tako, da vas opremijo s potrebnimi spretnostmi in znanjem za
načrtovanje prehoda od izobraževanja do dela za mlade NEET. Platforma za
e-izobraževanje STEER vključuje module za e-učenje z različnimi tematskimi
pristopi, ki zagotavljajo znanje o NEET-ih, vključno s procesnimi potmi da
postanete kvalificiran mladinski delavec in da pridobite Youthpass certifikat.
Oblikovana so različna spletna interaktivna orodja, da olajšajo učni proces in
spodbujajo družabno mreženje in izmenjavo informacij med ciljnimi skupinami
in zainteresiranimi stranmi. S pomočjo tega vodnika boste lahko sledili
korakom do e-izobraževanja in pridobili certifikat Youthpass.
Poleg tega lahko po zaključku modulov e-izobraževanja in pridobitvi
Youthpass certifikata uporabite ta priročnik, da vam pomaga oblikovati načrt
za prehod vaših varovancev od izobraževanja do dela. Ta vodnik vam bo
zagotovil strukture, orodja in vaje, ki bodo motivirali vaše varovance in olajšali
njihovo načrtovanje prehoda na trg dela.
Kako uporabljati STEER e-izobraževanje:
STEER platforma za e-izobraževanje je bila zasnovana na podlagi smernic
za dostopnost do spletnih vsebin (WCAG) 2.0, kot odprto učno gradivo
dostopno tako učencem s posebnimi potrebami kot tudi izobraževalnim
strokovnjakom. Do gradiva za e-izobraževanje in do Youthpass certifikata
lahko dostopate po naslednjih korakih.
1#:

www.steerproject.eu in kliknite slimbol E-izobraževanja
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2#

Prijava

3#

Ustvarite nov profil
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Korak

4#

Po uspešni prijavi boste dostopali do modulov

Choose a module and press the enroll me button
Korak

5#
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6#

7#

Ozberite “E-izobraževanje”

Tako lahko dostopate do vsakega modula
of each module

7

8#

9#

Preverite svoje znanje

Po zaključku vseh STEER 7 modulov boste imeli priložnost za
uporabo vseh materialov v praksi. Po zaključku usposabljanja
boste prejeli Youthpass certifikat.
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Youthpass je orodje za dokumentiranje in prepoznavanje učnih rezultatov iz
mladinskih dejavnosti. Je del strategije Evropske komisije za spodbujanje
priznavanja neformalnega učenja, uveljavljanje politike v praksi kar je tudi
namen STEER Youthpass potrdila, kjer boste imeli priložnost, da upravičite
znanje, ki ste ga pridobili in ga uporabite kot mladinski delavec.
V STEER Youthpassu lahko opišete, kaj ste naredili v projektu, vključno s
procesom e-izobraževanja in mentorstva ter kakšne so spretnosti in
kompetence, ki ste jih pridobili. Tako bo STEER Youthpass predstavljal
refleksijo osebnega procesa in rezultatov neformalnega učenja.
8 ključnih kompetenc za vseživljenjsko učenje je:
1. Komunikacija v maternem jeziku
2. Komunikacija v tujih jezikih
3. Matematične kompetence, competence v znanosti/tehnologiji
4. Digitalne kompetence
5. Učenje učenja
6. Družbene in socialne kompetence
7. Občutek za iniciativo in podjetništvo
8. Kulturna ozaveščenost
Opis vsake kompetence:
1.1.1 Komunikacija v maternem jeziku;
Komuniciranje v maternem jeziku je naša sposobnost izražanja misli, občutkov
in dejstev ustno ali v pisni obliki (poslušanje, govorjenje, branje in pisanje) ter
medsebojno komuniciranje z drugimi pri izobraževanju in usposabljanju, delu,
doma in med prostim časom .
1.1.2 Komunikacija v tujih jezikih;
Komunikacija v tujem jeziku je tesno povezana s komunikacijo v maternem
jeziku: temelji na sposobnosti razumevanja in izražanja misli, občutkov in
dejstev ustno ali pisno na delovnem mestu, doma, v prostem času,
izobraževanju in usposabljanju - v skladu z našimi željami ali potrebami.
Komunikacija v tujih jezikih zahteva tudi spretnosti, kot sta mediacija in
medkulturno razumevanje.
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1.1.3 Matematične kompetence, kompetence v znanosti/tehnologiji;
Matematične competence so naša sposobnost za uporabo seštevanja,
odštevanja, množenja, delitve in razmerij v ustni in pisni obliki, da bi rešili vrsto
težav v vsakdanjem življenju. Proces in dejavnost sta enako pomembna kot
znanje.
1.1.4 Digitalne kompetence;
Digitalne kompetence vključujejo samozavestno in kritično uporabo
tehnologije informacijske družbe za delo, prosti čas in komunikacijo. Podpirajo
ga osnovna znanja: uporaba računalnikov za pridobivanje, ocenjevanje,
shranjevanje, prodajo, predstavitev in izmenjavo informacij ter komuniciranje
in sodelovanje v omrežjih preko interneta.
1.1.5 Učenje učenja;
Učenje učenja je sposobnost organiziranja lastnega učenja. Vključuje
učinkovito upravljanje časa in informacij, tako za nas kot tudi za skupine.
Zavedati se moramo tudi našega učnega procesa in potreb ter prepoznati
različne priložnosti za učenje. To pomeni pridobivanje, obdelovanje in
asimiliranje novega znanja in veščin ter iskanje in izvajanje smernic. Učenje
učenja nas spodbuja, da gradimo na predhodnih učnih in življenjskih
izkušnjah.
1.1.6 Družbene in socialne kompetence;
Te kompetence so lahko najpomembnejše za mladinsko področje. Veliko jih je
mogoče pridobiti z aktivnim sodelovanjem pri kakršnem koli mladinskem delu
ali prostovoljstvu. Zajemajo vse oblike vedenja, ki jih bomo morda morali
učinkovito izražati v našem družbenem in delovnem življenju.
1.1.7 Občutek za iniciativo in podjetništvo;
Te kompetence se nanašajo na našo sposobnost, da ideje spremenimo v
delovanje, kar je zlasti pomembno za mladinsko delo in mladinske pobude.
Vključuje ustvarjalnost, inovativnost in tveganje ter sposobnost načrtovanja in
upravljanja projektov, da bi dosegli cilje.
1.1.8 Kulturna ozaveščenost.
Uveljavljanje pomena ustvarjalnega izražanja idej, izkušenj in čustev s
pomočjo različnih medijev, vključno z glasbo, uprizoritveno umetnostjo,
literaturo in vizualnimi umetnostmi.
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Primer Youthpass certifikata: https://www.youthpass.eu/downloads/13-62-216/website%20example%20certificate%20Youth%20Exchange.pdf
STEER Youthpass certifikat bo podoben, vendar bo prilagojen projektu
Po zaključku modulov e-izobraževanja in Youthpass certifikata lahko
mladinski delavci (STEER pripravniki) pregledajo motivacijske tehnike in vaje,
kar jim bo pomagalo razumeti osebnost svojih varovancev in jih bo vodilo
skozi ta proces s pomočjo strategije za prehodno načrtovanje.
STEER tehnike samoupravljanja:
Pomembno je preučiti specifične vidike, ki lahko dejansko izboljšajo prehod
od izobraževanja na delo in so povezani s tehnikami samozadostnega in
življenjskega upravljanja. Uspešen prehod se ne nanaša le na izobraževalne
zadeve ali mentorstvo, temveč je precej zapleten postopek, ki je povezan z
motivacijo, določanjem osebnih ciljev, pogumom, osebnim opolnomočenjem,
obvladovanjem tveganj in odpornostjo.
Motivacija je najpomembnejši vidik, ki ljudi spodbuja k njihovemu doseganju
ciljev, da se počutijo bolj izpolnjene in si izboljšajo kakovost življenja.
Po Danielu Golemanu, ki je obširno pisal o čustvenem vedenju, obstajajo
štirje elementi, ki sestavljajo motivacijo:
√ Osebni motiv doseči, želja po izboljšanju, da se dosežejo standardi;
√ Predanost osebnim ali organizacijskim ciljem;
√ Iniciativa, pripravljenost da se soočimo z izzivi’;
√ Optimizem, sposobnost, da nadaljujete in uresničujete cilje v primeru
neuspehov.
Osebna motivacija ni enostranski kovanec. Veliko prednosti prihaja z lastno
motivacijo. Na primer, ljudje, ki so sami motivirani, so bolj organizirani, imajo
dobre veščine za upravljanje časa in so bolj samozadostni in zaupajo.
Razumevanje in razvoj lastne motivacije vam lahko pomagata prevzeti
nadzor nad mnogimi drugimi vidiki vašega življenja in še posebej v procesu
mentorstva.
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Samo-motivacija je ključna življenjska spretnost in nekaj, za kar bi morali
vsi skrbeti – za svoj osebni razvoj. To je tudi ključni del čustvene
inteligence, eno od treh področij osebnih veščin, ki so sestavni del
koncepta.
Osnova za samo-motivacije je, da poznamo okoliščine ki nas motivirajo
To se morda zdi preprosto, vendar je vaša motivacija dobro skrita
v zavesti in osebnih mislih. Zelo verjetno je, da se vaša motivacija
lahko spremeni iz ure na uro ali vsak dan in se lahko nadaljuje
skozi vaše življenje. Ko se to zgodi, se vaše potrebe, cilji in
osebna volja spremenijo, nove pa se lahko razvijejo.
Obstajata dve glavni vrsti motivacije: "naravna/notranja" in "zunanja"
motivacija.
V najpreprostejši obliki lahko razmišljate o teh dveh vrstah motiva kot:
• Naravna/notranja = ljubezen, ker želimo
• Zunanja = denar, ker moramo
Podrobna definicija:
Naravna/notranja: Izvedete dejanje ali nalogo, ki temelji na
pričakovanem ali domnevnem zadovoljstvu izvajanja dejanja ali naloge.
Bistveni motivi vključujejo zabavo, zanimanje in osebni izziv.
Zunanja: Izvedeti dejanje ali nalogo, da bi dobili kakšno nagrado,
vključno z denarjem, močjo ali dobrimi ocenami.
Različne ljudi motivirajo različne stvari in v različnih obdobjih v svojem
življenju. Ista naloga ima lahko včasih več notranjih motivatorjev in
več zunanjih motivatorjev pri drugih, večina nalog ima kombinacijo
dveh vrst motivacije.
VIR:

(https://www.skillsyouneed.com/ps/self-motivation.html)
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Vsi bolje opravljamo delo ko v njem vidimo veselje.
Ko nas delo veseli lažje najdemo motivacijo.
Raziskava kaže, da je pomembno pod katerimi pogoji smo pod stresom.
Stres je lažje premagati, ko nas delo veseli.
Koristno je, če razmišljate o tem, kaj vas motivira za opravljanje določenega
delovnega mesta ali za opravljanje določene naloge, da razmišljate o
notranjih in zunanjih motivih.
Več na: https://www.skillsyouneed.com/ps/self-motivation.html
Veščine, ki so vključene v osebo motivacijo
V osebno motivacijo so vključene številne veščine.
To vključuje:
√ Določitev visokih, vendar realističnih ciljev.
√ Sprejemanje tveganja.
√ Sprejemati povratne informacije o tem kako se izboljšati.
√ Zavzetost in predanost osebnim ciljem.
√ Iskanje vedno novih priložnosti.
√ Slediti clijem tudi ko se pojavijo ovire
Tisti, ki so motivirani, jim je veliko lažje tudi motivirati druge. To je
lahko še posebej pomembno pri vodenju in mentorstvu. Kako ste
sami motivirani?
Več na: https://www.skillsyouneed.com/ps/self-motivation.html
Ocenite se preko Self-Motivation Quiz:

KVIZ O OSEBNI MOTIVACIJI
Za vsako izjavo obkrožite rezultat v stolpcu, ki vas najbolje opisuje (na
podlagi zgornje lestvice). Prosimo, odgovorite na vprašanja točno (ne kakor
mislite, da bo bolj pravilno), in ne skrbite, če se nekatera vprašanja zdijo v
"napačni smeri".
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Sploh ne

Redko

1

2

Zelo pogosto

Pogosto

Včasih
3

4

Nisem prepričan v mojo sposobnost, za dosego ciljev, ki sem jih postavil
zase.

Za dosego ciljev se še bolj trudim ko se pojavijo ovire

Pogosto si postavim nove cilje.
O svojih ciljih razmišljam pozitivno.
Go dosežem cilj se nagradim. Če končam delo v roku si z veseljem
vzamem odmor.
Verjamem da če se potrudim in se osredotočim, lahko dosežem
vse cilje.
Ko se približujejo roki za oddaje postanem anksiozen..
Če okoliščine ogrožajo moj uspeh, si hitro postavim druge cilje,
obstoječega pa opustim.
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Ko pridem do izredno dobre ideje to ponavadi pripišem sreči.

Ponavadi opravim samo toliko opravil, da je okolica zadovoljna.
Pogosto me skrbi da ciljev ne morem doseči in veliko časa
razmišlam o tem zakaj mi ne bo uspelo.
Predno si postavim nove cilje si zamislim končni uspeh.

SKUPNO:

REZULTAT: Nižji rezultat kaže na to, da se boste morda morali naučiti
strategij za povečanje motivacije.
44-60 - Čudovito! Opravite stvari, in ne dovolite, da vam kaj stoji na poti.
Zavestno se trudite, da ostanete motivirani in porabite veliko časa in napora pri
določanju ciljev in ukrepanju za dosego teh ciljev. S svojim uspehom privlačite in
navdihujete druge.Zavedate se, da vsi niso tako samo-motivirani kot vi!
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28-43 – Dobri ste pri samom otivaciji. Zagotovo boste uspeli - vendar bi lahko dosegli še veliko
več. Da bi dosegli tisto, kar želite, poskušajte povečati motivacijske dejavnike na vseh področjih
svojega življenja.
12-27 – Vaši osebni dvomi in strahovi vas odvračajo od uspeha. V
preteklosti ste verjetno imeli nekaj nepopolnih ciljev, zato ste se prepričali,
da niste dovolj motivirani – ciljev pa niste uresničili. Zdaj prekinite ta
škodljivi vzorec.
Vir: “Ali ste osebno motivirani?” Orodja: Osnove za odlično kariero.
www.mindtools.com
Nasveti za ohranjanje motivacije!
Pomembno je, da spremljate, kaj želite doseči, da ostanete motivirani in da
to dosežete. Nekaj nasvetov, ki vam bodo pomagali doseči tisto, kar želite
storiti:
Učenje
Branje, učenje in pogovor z ljudmi - znanje in informacije so ključnega
pomena za hranjenje vašega uma in ohranjanje radovednosti in motivacije.
Družite se z intuziastičnimi ljudmi
Izogibajte se negativnim ljudem in poiščite pozitivne in motivirane. Motivacijo je
lažje ohranjati če je tudi okolica motivirana.
Poztivnost
Ohranjajte pozitivni odnos, soočite se s problem in ovirami, ki so lahko
priložnosti za učenje.
Spoznajte svoje prednosti in slabosti
Trudite se odpraviti pomankljivosti in izpostaviti prednosti.
AKCIJA
Ne odlašajte, ocenite tveganja, vendar si prizadevajte za doseganje svojih
ciljev.
Poiščite pomoč in nudite pomoč
Ne bojte se prositi druge za pomoč in se ne zadržujte, če jim lahko pomagate.
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Postavite si osebne cilje:
Osebna motivacija, osebni cilji in dosežki so močno povezani. Motivacija in
dosežki pridejo ko oblikujete osebne cilje.
Kar želimo doseči se s časom spreminja.
Ambicije se lažje dosežejo ko imamo postavljene jasne cilje.
Razmerje med motivacijo, cilji in dosežkom
Ljudje postanejo bolj motivirani, ko začnejo razmišljati o tem, kaj so že
dosegli ali še lahko dosežejo glede na vrednost ali pomen.
Na splošno, več kot dosežemo, bolj samozavestni postanemo. Ker se
samozavest povečuje. Po drugi strani pa, ko ljudje ne dosegajo svojih ciljev,
lahko njihova samozavest trpi, kar lahko vpliva na njihovo motivacijo, da
dosežejo še več.
Pomembno je razumeti, da so samomotivacija, določanje ciljev in doseganje
le-the med seboj povezani. To vam bo pomagalo določiti realne cilje in
preprečevalo razočaranje.
Osebni cilji lahko zagotovijo dolgoročno usmeritev in kratkoročno
motivacijo.
Določanje ciljev in prizadevanje da jih dosežemo lahko poveča našo
samozavest in zaupanje ter nam pomaga, da se osredotočimo na to, kar
želimo v našem življenju. To je lahko način za izkoriščanje znanja in
upravljanje časa in virov, tako da se lahko osredotočimo na čim večji
izkoristek svojega življenjskega potenciala.
Jasno opredeljeni osebni cilji pomagajo spremljati napredek vaših dosežkov.
V vsakem primeru, če ne dosežete svojih ciljev v procesu, lahko ponovno
ocenite svojo situacijo in poskusite z novimi pristopi. Določitev jasnih
življenjskih ciljev in njihovo prilagajanje glede na okoliščine je eden
najmočnejših načinov, kako se motivirati skozi vse življenje.
Življenjski cilji
Ko razmišljate o željah in ciljih se morate zavedati da so spremembe
neizogibne
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Morda bi bilo koristno kategorizirati
cilje:
√življenjske
Akademski
cilji – Katero znanje in kvalifikacije si želite pridobiti
√ Karierni cilji – kakšno kariero si želite
√ Finančni cilji – kakšen zaslužek si želite na določeni točki
√ Etični cilji – želite del časa nameniti dobrodelnim dejavnostim ali
volunterstvu?
√ Kreativni cilji – želite umetniško napredovati
√ Zasebni cilji – kakšno zasebno življenje si želite
√ Fizični cilji – ali želite razviti svoje spretnosti v določenem športu ali drugi
telesni dejavnosti?
Vir: https://www.skillsyouneed.com/ps/setting-personal-goals.html
Osebno opolnomočenje
Osebno opolnomočenje za zavedanje, kdo res ste, in boljše zavedanje o sebi
in svoji osebnosti. S tem poudarjamo pomen razvoja svojih prednosti in
samozavesti ter postavljamo realistične cilje, ki lahko povečajo vaš resnični
potencial kot posameznik in kot mentor. Ljudje zelo pogosto spodkopavajo
svoje sposobnosti.
Oseba, ki si prizadeva za krepitev moči, lahko prevzame nadzor nad
svojim življenjem z ustvarjanjem pozitivnih odločitev in z določanjem
ciljev. Razvoj samozavedanja, razumevanje vaših prednosti in slabosti
ter poznavanje lastnih omejitev je ključnega pomena za osebno krepitev
moči.
Ukrepi za določanje in doseganje ciljev - kratkoročne in dolgoročne ter
razvijanje novih veščin - povečujejo zaupanje, ki je sama po sebi bistvenega
pomena za samozavest.
Kaj je osebno opolnomočenje?
Na osnovni ravni izraz "opolnomočenje" preprosto pomeni "postati
močan". To je proces, ki odraža vaše osebne vrednote, veščine in cilje, ki
pogosto zahtevajo, da se vaše vedenje prilagodi glede na vaše življenjske
cilje. Med tem procesom se zavedajte, da imajo ljudje svoje lastne
vrednosti in cilje, ki se lahko razlikujejo od vaših.
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Obstaja veliko drugih, bolj podrobnih definicij. Te se ponavadi
osredotočajo na idejo, da osebna krepitev daje posamezniku
sposobnost:
• Nadzora okoliščin in doseganja ciljev v osebnem in poslovnem življenju.
• Se zavedati prednosti in pomankljivosti za lažje spopadanje s problem in
za doseganje ciljev.
• Povečati prispevek pri delu v skupini
• Izkoristiti priložnosti za osebno rast.
Razvoj osebne krepitve moči običajno vključuje nekaj osnovnih sprememb v
življenju, kar ni vedno enostaven proces. Stopnja potrebnih sprememb se bo
od posameznika do posameznika razlikovala, odvisno od posameznega
izhodišča.
VIR: https://www.skillsyouneed.com/ps/personal-empowerment.html
Ocena in priprava za mladinske delavce projekta STEER:
Preden začnete načrtovati pomoč mladim NEET pri vstopu na trg dela,
morate upoštevati več vidikov. Izvajanje iskanja zaposlitve je kot načrtovanje
potovanja. Prvič, mladi morajo prepoznati, kaj želijo in kje želijo delati.
Samozdravljenje je prvi korak, ki mladim pomaga pri razjasnitvi njihovih
življenjskih in poklicnih ciljev ter izbire. To jim pomaga prepoznati stališča,
vrednote, interese in veščine, povezane z delom, in kako se ti nanašajo na
svet dela. Njihov prehod temelji na naslednjih osnovnih korakih, zato
varovanci razmišljajo in odgovarjajo na n vprašanja ...

Ali se poznate:
Sedanje prakse dokazujejo, da mladi lahko predstavijo in opišejo svoje
izobraževanje in praktične spretnosti, vendar se ne zavedajo svojih družbenih,
komunikacijskih in drugih veščin, ki jih imajo. Veliko mladih nima jasne ideje o
tem, kakšna bi bila lahko njihova poklicna pot in kakšno bo njihovo življenje.
Zato je pomembno, da si zastavijo nekaj ključnih vprašanj.
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Kaj želim početi? Kaj me resnično veseli? Kako lahko odgovorim na ta
vprašanja?
Ena od razpoložljivih strategij je da razmislite o tem kaj želite narediti v svoji
karieri in jo začneti načrtovati. Včasih to, kar je bilo prvotno načrtovano, ne
privede do zahtevanih rezultatov. Še dve veljavni strategiji sta da sledite
okvirnemu načrtu in preizkusite več različnih služb. Določite svoje
sposobnosti in spretnosti ter kako jih lahko združite, da se prilegajo različnim
delovnim mestom. Samozavedanje je bistveno za uspeh v vaši karieri in
življenjski poti. Pred začetkom načrtovanja procesa prehoda iz izobraževanja
na trg delovne sile je treba upoštevati več vidikov:
• Pomanjkanje informacij, mrež in povezav med mladimi, zlasti tistih iz
družin, ki nimajo pomembnega družbenega kapitala. Mnogi mladi nimajo
znanja o resničnem svetu in trgu dela ter celo ignorirajo svoj potencial.
Nekateri niso ustrezno pripravljeni za realistične poklicne poti. Več o tem,
kako jih lahko vodite skozi poklicno pot najdete v modulu 2.
• Mladinski delavci se morajo zavedati, da veliko mladih nima veščin, ki so
pomembne za različna delovna mesta. Mladinski delavci morajo
spodbujati razvoj novih veščin tudi pri tistih, ki imajo akademsko
izobrazbo. Včasih akademsko znanje mlade premalo podkrepi s
praktičnim znanjem, ki ga lahko in morajo z neformalnim izobraževanje
mpodkrepiti. Omenjeno nastane kot problem prav tako ker potrebe na
trgu dela ne izražajo učnih programov in obratno. Med mladimi prav tako
prevladuje pomankanje specifičnih veščin: sodelovanje, komuniakcija,
kritično razmišljanje, kreativnost in osredotočenost na potrebe
podjetnikov. Več o tem najdete v modulu 3 in 4.
• Številni delodajalci so skeptični glede veščin mladih in njihovih
zmožnosti implementacije praktičnih znanj v realno delovno okolje. Prav
tako dvomijo v socialne veščine in etičnost mladih. Prav tako pa je na trgu
delovne sile na voljo veliko število visoko kvalificiranih brezposelnih.
•
Pomanjkanje delovnih mest na ravni vstopa tako za visoko kvalificirane
kot tudi ne-kvalificirane mlade. Delovna mesta so lahko v neformalnih ali
nerazvitih industrijskih sektorjih, preusmeritev v le-te pa je za mlade lahko
zelo težavna. Opazno je resno pomanjkanje lokalno dostopnih delovnih
mest, ki bi še vedno vodila k smiselni karieri. Zaradi teh dejavnikov se
veliko mladih srečuje z velikimi ovirami za dostojno delo in uspešno
opravljanje prvih delovnih mest. Poleg tega so v težkih gospodarskih
razmerah mladi pogosto prvi odpuščeni, zaradi česar je še težje, da bi
2

stalno gradili svoje spretnosti in izkušnje. Posledično se veliko mladih
srečuje s daljšimi obdobji brezposelnosti ali z znatnim zaposlovanjem na
delovne meste, ki ne ponujajo poklicnih možnosti (skupina Manpower,
2012), zaradi česar je njihov prehod iz izobraževanja na trg dela težavna
naloga. Mladinski delavec mora razumeti potrebe mladih NEET.
Predno začnete načrtovati prehodno pot za svoje varovance in mlade NEET,
morate oceniti njihove potrebe in oblikovati njihove dejavnosti. Morate voditi
malde NEET v samozdravljenje in razvijati ključna orodja, ki jim bodo
pomagala ugotoviti njihove prednosti in slabosti, pa tudi poudariti njihove
potenciale. Določiti morate orodja, ki se običajno uporabljajo na nacionalni
ravni, na primer službe za zaposlovanje / delovna mesta ali ustanove za
izobraževanje in usposabljanje.
Vprašajte mlade NEET, katere vrednote so jim pomemben glede na delo, ki
si ga želijo opravljati:
Vaja
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Ocenite naslednje vrednote od “1” do “5” - “5” z delom najbolj
povezana vrednota, in “1” nepovezana vrednota.

Napredovanje

Tveganje / adrenalin

Estetika

Priložnosti
za
napredovanje in rast za
dobro opravljeno delo
Fizična,
finančna
socialna tveganja

Ocenite 1 - 5

ali

Vključenost v delo kjer
sta pomembna estetika
in umetnost.
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Pripradnost

Pomoč drugim
Ravnotežje

Izzivi

Spremembe in
raznolikost

Dejavnosti skupnosti

Konkurenca

Kreativne aktivnosti

Kompetence

Razburljivo delovno
mesto
Časovni pritiski

Finančne nagrade

Fleksibilnost

Da ste priznani delavec
določene organizacije
Delo ki vključuje pomoč
drugim
Dolo, ki omogoča dovolj
časa za družino in prosti
čas
Vključitev v kompleksna
vprašanja in zahtevne
naloge,
odpravljanje
težav in reševanje težav.
Široka paleta delovnih
odgovornosti,
ki
se
pogosto spreminjajo v
vsebini,
nastavitvah,
ljudeh in / ali dejavnostih.
Postanite
aktivni
v
projektih prostovoljstva,
politike ali storitev.
Vključite v dejavnosti, ki
merijo moje sposobnosti
proti drugim.
Izražanje ustvarjalnih idej
v
umetnosti
in
komunikaciji.
Dokazati visoko stopnjo
strokovnega znanja in
obvladovanje poklicnih
spretnosti in znanja.
Izkusite visoko stopnjo
stimulacije ali pogoste
novosti na delovnem
mestu.
Delajte v okoliščinah, ko je
delo opravljeno hitro in /
ali je malo prostora za
napake.
Zaslužek večji od
povprečnega zneska
dohodka.
Prilagotive osebnemu
urniku
2

Prijateljstvo

Zabava

Harmonija/Mir

Pomoč drugim

Neodvisnost/samost
ojnost

Vpliv

Razviti osebne odnose z
ljudmi
kot
rezultat
delovne aktivnosti.
Imate priložnosti, da se
igrate
in
šalite
na
delovnem mestu.
Izogibate se pritisku in
stresu pri zaposlitvi in
določanju delovnih mest
ter poiščete usklajene
odnose.
pomagate
ljudem
neposredno,
individualno, bodisi v
skupini.
Določiti naravo dela brez
pomembnih umeritev od
drugih;
ni
treba
upoštevati navodil ali
upoštevati predpisov.
Sposobnost vplivati na
mnenja drugih ljudi.

Vodenje

Razvijati nove informacije
in ideje. Sodelujte pri
iskanju znanja, resnice in
razumevanja.
Usmerite, upravljate ali
nadzirate delo drugih.

Kraj

Kjer živim je pomembno
za moj življenjski slog

Znanje/Raziskave

Odločanje

Moralno in duhovno
izpopolnevanje
Osebna rast

Imeti
pooblastila
za
odločanje o ukrepih,
politikah ali odločitvah
glede delovnega dela
drugih.
Da delo sovpada z mojimi
ideali ali moralno kodo.
Delo, ki mi omogoča, da
rastem kot oseba
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Fizični izzivi
Javni stiki
Priznanje

Varnost

Stabilnost

Status/Prestiž

Delo v skupini

Imeti službo, ki zahteva
telesno moč, hitrost,
spretnost ali agilnost.
Imate veliko
vsakodnevnih stikov z
ljudmi.
Dobite pozitivne povratne
informacije in javno
priznanje za dobro
opravljeno delo.
Imeti stabilno delovno
okolje in razumno
finančno nagrado.
Imeti delovne rutine in
delovne naloge, ki so v
veliki meri predvidljive in
se v daljšem obdobju ne
bodo spremenile.
Pridobite spoštovanje
prijateljev, družine in / ali
skupnosti po naravi in / ali
stopnji odgovornosti dela.
Imeti tesne delovne
odnose s skupino; delati
kot ekipa za skupne cilje.
Malo stikov z drugimi.

Samostojno delo
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VIR: (DU Career Center, Work Values, available at:
http://www.du.edu/career/media/documents/pdfs/workvalues.pdf)
Ovrednotite pet vrednost, ki so vam najbolj pomembne:
1.......................................................................................................................
2......................................................................................................................
3.......................................................................................................................
4.......................................................................................................................
5.......................................................................................................................
Ta vaja NEET-u pomaga razumeti, kakšno vrsto dela bi lahko izvajal. Nato lahko naredi seznam
možnih poklicnih odločitev, ki odražajo njegove težnje v skladu z vrednostmi. Na primer, oseba, ki je
izraz "ustvarjalen izražanje" označila kot pomembno vrednoto, bi lahko opravljala delo kot fotograf,
grafični oblikovalec, pisatelj ali filmski ustvarjalec.
Potem lahko NEET naredi seznam stvari za katere meni, da so dobre in slabe in stvari, ki so mu všeč
ali ne.
Osebnost je ključ, ki vam pomaga prepoznati posebnosti vsake osebe, ki jo mentorirate. Ker ima vsak
posameznik svoje osebne značilnosti, morajo mladinski delavci prilagoditi svoja orodja in strategije za
izpolnjevanje posebnih potreb. Da bi to naredili, morate identificirati določene vrste osebnosti.
Več osebnostnih testov lahko najdete na internetu. Nekateri najpomembnejši teoretiki uporabljajo:
Parsonova teorija: vsaka oseba analizira svoje sposobnosti, vrednote, interese in osebnost, nato pa
jih uskladi z delovnimi mesti, kjer bi jih potrebovali.
Program, imenovan Prospects Planner, lahko NEET-u pomaga pri izbiri diplomskega dela.
Nizozemska teorija poklicne izbire deli ljudi na 6 tipov osebnosti: realistične, umetniške, podjetniške,
socialne, konvencionalne in preiskovalne. Obstaja veliko virov, ki analizirajo to teorijo, ki jo je tudi
mogoče prilagoditi. Ta pristop je najbolj uporaben za prepoznavanje tipov osebnosti.
Indikator tipa Myers Briggs (MBTI): to ni stroga teorija za poklicne izbire, ampak bolj način odkrivanja
vrste osebnosti, ki so razdeljene na 16 različnih kombinacij - tipov, ki jih sestavljajo naslednje
dihotomije (beseda za nasprotje).
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Ekstravertiranost (E) in
Intravertiranost (I)
Dojemanje (S) in Intuicija (N)
Razmišljanje (T) in Občutki (F)
Sodba (J) in Zaznavanje (P)
HumanMetrics je dober način da
odkrijete tip MBTI
www.humanmetrics.com/cgi-win/jtypes2.asp
Teorija Happenstance ali drugače Krumboltzova teorija temelji na
nenačrtovanih dogodkih, ki lahko vodijo do uspešnih poklicnih odločitev. Prav
tako je potrebno povdariti, da je neodgovornost zaželena in smiselna, če
sreča odloča o stvareh.
(Vir: University of Kent, Theories of Career Choice,
https://www.kent.ac.uk/careers/Choosing/career-choice-theories.htm)
Drugi korak pri samoocenjevanju je opredelitev spretnosti. Obstajajo
različne vrste spretnosti, ki lahko skupaj določijo sposobnosti posameznika.

Spretnost je zmožnost, pridobljena z učenjem in / ali prakso, da
opravi ročno ali duševno dejavnost. Kompetenca je širši koncept in
vključuje kombinacijo znanja, veščin in odnosov, ki jih posameznik
uporablja za ustrezno delo na delovnem mestu.
Osnovne spretnosti (ali osnovne veščine): so potrebne da bodo
posamezniki sposobni delovati produktivno na delovnem mestu, v
skupnosti in v njihovem osebnem življenju. Vključujejo pismenost in
računanje ter spretnosti, ki vodijo k razumevanju socialnih pravic in
obveznosti.
Poklicne veščine (ali poklicne spretnosti): sposobnost opravljanja nalog in funkcij,
ki so značilne za službo, poklic ali industrijo. Tudi
25

poklicne spretnosti in tehnične spretnosti, vključujejo sposobnost
opravljati poklicne naloge. Nekatera delovna mesta uporabljajo
enake ali podobne poklicne spretnosti, vendar se lahko zahteve
glede zaposlitve razlikujejo od podjetja do podjetja.
Osnovne veščine zaposlovanja (ali nepoklicne spretnosti): za
opravljanje dela in v družbi potrebujejo nestrokovne / netehnične
spretnosti. Uporabljajo se za delo na splošno, in niso specifične za
poklic ali industrijo. Spretnosti delu vključujejo: sposobnost dela z
drugimi in v skupinah, reševanje problemov in uporaba tehnologije;
komunikacijske spretnosti in veščine učenja za učenje.
VIR: Rosas G., Corbanese V., Glossary of key terms on learning
and training for work, ILO, 2006.
Nabor znanj je razvila Mednarodna organizacija dela:
Pomembno je poudariti, da se lahko spretnosti pridobi z zunanjimi učnimi
dejavnostmi, prostovoljnim delom, angažiranjem v mladinskih
organizacijah, projekti skupnosti, plačanim delom in drugimi dejavnostmi.
Vaja
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Pri delu z NEET lahko podate primere znanj/veščin, ki so potrebne
za opravljanje več delovnih mest in kako se te veščine lahko
pridobijo.

Primer: Primer: da bi postali tajnica/tajnik, morate imeti naslednje veščine:
1.samodisciplina (lahko se pridobi z športnimi ekipami)
2. Organiziranost (se pridobi z plačanim delom)
3. Iniciativnost (pridobi s prostovoljnim delom)
4. Spretnosti sodelovanja (se lahko pridobijo s sodelovasnjem v
mladinskih organizacijah)
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Vedno jih lahko izberete s pomočjo veščin:
Ročna znanja
▪
▪
▪
▪

▪ Graditi ali popraviti stvari
▪ Pripravite stvari z rokami
▪ Uporabljajte orodja,
stroje
▪ Uporabite zapleteno
opremo

▪

Podatkovno /
informacijsko znanje

▪
▪

▪ urejanje podatkov
▪ Analiziranje
podatkov
▪ Raziskave in pisanje
poročil
▪ Povzemanje
podatkov iz različnih
virov
▪ Razvrščanje
podatkov
▪ Upravljanje financ

▪
▪

▪
▪
▪

Ustvarjalne / umetniške
spretnosti

▪
▪
▪

▪ Izražanje ustvarjalnih idej
▪ Ustvarjanje novih stvari
▪ Izražanje skozi glasbo,
poezijo ali umetnost
▪ Pisanje kratkih zgodb ali
člankov

▪

▪ Verbalno /
komunikacijsko
znanje
▪
▪
▪
▪
▪

▪ Komunikativnost
▪ Jasno izražanje
▪ Ustvarjanje novih idej
▪ Delo z drugimi
▪ Jasno pisanje in
izražanje
▪ ▪ Javno nastopanje
▪ ▪ Mreženje
▪ ▪ Motiviranje drugih

▪

Medosebne spretnosti

▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

▪ Pomoč drugim
▪ Razvijanje odnosov
▪ Potrpežljivost
▪ Družabnost
▪ Upravljanje konfliktov
▪ Pogajanje
▪ Reševanje težav

Vodstvene sposobnosti
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

▪ Biti odločen
▪ Usmerjanje drugih
▪ motivirati ljudi
▪ Reševanje težav
▪ Samozavest
▪ Tveganje, kadar je to
potrebno
▪ Sprejemanje odločitev

(Vir: ILO, Surfing the labour market: Job search skills for young people,
facilitators’ guide and toolkit)
Kot mentor lahko svoje NEET prosite, naj izberejo dva opisa delovnih mest in
skupaj določita potrebne competence, znanja, veščine in odnose, ki podpirajo
uspešnost. Varovanci naj se osredotočijo na tri pomembne elemente:

Znanje

Veščine

Odnosi

Pripravite razpravo s svojim varovancem o njegovem socialno-ekonomskem
ozadju, ki lahko omeji izbiro določenih delovnih mest.
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Vaja
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Varovanci (NEET) naj pripravijo seznam delovnih mest, ki bi jih želeli
opravljati, kot tudi glavne dolžnosti in veščine, ki so potrebne za to.
Nato naredite seznam možnih dejavnosti, ki bi svojim varovancem
lahko pomagale pri pridobivanju teh spretnosti.
Predlagati morebitne sinergije z javnimi organi in storitvami, ki že
obstajajo na nacionalni ravni, za katere NEET ne morejo biti
seznanjeni. Poleg tega naj opisujejo dejavnosti, kjer so sodelovali v
preteklosti, kot so šolske ali univerzitetne dejavnosti in pridobljene
spretnosti.
Na primer, če gre za šolski projekt, ali je vključeval timsko delo? Ali
so študentje morali ustvariti nekaj?
Vse te spretnosti se lahko dokumentirajo, da se lahko uporabijo v
kasnejši fazi pri izdelavi življenjepisa.
Vse te spretnosti se lahko dokumentirajo, da se lahko uporabijo v
kasnejši fazi pri izdelavi življenjepisa.

Oblike & predloge:
V tem razdelku boste našli obrazce in predloge, ki vam bodo pomagali
razumeti spretnosti, stališča in možnosti za svojega varovanca. Z
različnimi vajami boste lahko ocenili priložnosti za usmerjanje in
razvijanje sposobnosti.
Razumevanje mojega odnosa in določanje prednostnih delovnih
vrednosti
Namen te vaje je določiti delovne vrednote vašega varovanca ter
njegove šibke in močne delovne značilnosti. Potrebuje jih, za
načrtovanje tranzicije in za pomoč pri premagovanju določenih ovir.
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Predvse Včasih
m

Skoraj nikoli

1
1

2
2

3
3

Poznam svoje moči
1
Prepoznavam moja slaba področja in jih 1
vidim kot izzive za delo

2
2

3
3

Iz mojih napak se učim
Prepričan sem, kaj lahko

1
1

2
2

3
3

Vem, kaj hočem od življenja
Moje želje lahko postavim v besede
Nastavim meje tako da jih drugi
spoštujejo

1

2

3

1

2

3

Povem, ko se ne strinjam z nekom ali če 1
verjamem, da je nekaj narobe

2

3

Poslušam in poskušam razumeti stališče 1
drugih ljudi

2

3

Konstruktivno se ukvarjam z jezo
Nadziram svojo temperamentnost
Dobro se lahko lotim kritike
Običajno se vidim kot osebo, ki želim
biti

1
1
1
1

2
2
2
2

3
3
3
3

Lahko rešim konflikte tako zase kot z
drugimi

1

2

3

Primerjam svoje vedenje danes s tistim, 1
kar sem storil v preteklosti, namesto z
vedenjem drugih ljudi

2

3

Prizadeval si bom
V situacijah iščem pozitivno stran

Total

3

Rezultat

Vedenje

17-24

Dobro

25-43

Srednje

43-54

Negativno

Kaj morate narediti
Imate pozitiven odnos;
nobeno dejanje ni
potrebno
Vaš odnos je v redu,
vendar se morate bolj
osredotočiti na vašo
pozitivno stran
Bodite pozorni na vaš
odnos, da se
osredotočite na njegove
pozitivne in
konstruktivne vidike

(Vir: ILO, Surfing the labour market: Job search skills for young people,
facilitators’ guide and toolkit)
Označite polja, za katera menite, da so bolj pomembna za vašo osebnost.
Na podlagi najvišjih rezultatov, ki ste jih zbrali, preverite, kakšno osebnost
imate.
Ta vaja vam bo pomagala razumeti osebnost svojega varovanca, ki se
osredotoča na posebne značilnosti. To je prvi korak k razjasnitvi možnih
kariernih možnosti, ki jih lahko priporočite svojemu varovancu.
TRUE
1. Raje bi naredil nekaj, kot da bi bral knjigo.
2. Uživam v reševanju problemov
3. Rad/a pomagam drugim ljudem
4. Uživam v branju in učenju o novih svareh

P
A
S

5. Rad ustvarjam z rokami
6. Všeč mi je biti vodja v skupini ljudi
7. Preden se lotim problema, se raje seznanim z
dejstvi
8. Rad/a bi skrbel/a za druge ljudi
9. Uživam v oblikovanju, izumljanju ali ustvarjanju
stvari
10. Rad se izražam skozi umetnost, glasbo ali
pisanjem

P
S

A

A
S
P
A
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11. Želim si zaposlitev, kjer lahko cel dan
obravnavam ljudi
12. Rad delam z materiali in opremo
13. Uživam v učenju novih dejstev in idej
14. Smem sodelovati z drugimi ljudmi naravno
zame
15. Všeč mi je ugotoviti, kako stvari delujejo tako,
da jih jemljete ločite jih
16. Rad bi raje delal s stroji in stvarmi kot z ljudmi
17. Ponavadi lahko prepričam ljudi, da delajo stvari
na
način
18.moj
Uživam
v gradnji in popravljanju stvari
19. Uživam v raziskovalnem delu mojih projektov
20. Všeč mi je biti z ljudmi

S
P
A
S
P
P
A
S
P
S

21. Uživam v razmišljanju o različnih idejah in
načinih
22. Rad bi slišal mnenje drugih ljudi
23. Uživam, da se naučim uporabljati različna
orodja
24. Menim, da je enostavno slediti pisnim
navodilom

A
S
P
A
Skupaj A
Skupaj P
Skupaj S
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Vaš profil
Praktično: Radi delate z orodji in stroji, delate stvari z rokami,
popravljate in vzdržujete opremo, da ugotovite, kako stvari delujejo.
Zaposlitve, ki vas morda zanimajo, so tiste, ki so povezane s
proizvodnjo, gradnjo, popravilom in servisiranjem, poslovanjem,
tehnologijo in inženiringom.
Analitično: Ste informacijsko usmerjena oseba. Želite preiskovati,
opraviti preizkuse, delati s številkami ali rešujete težave. Delo, ki bi
lahko bilo zanimivo, vključuje zakonodajo, vlado, finance, račune,
promet in turizem.
Družabno: Radi delate z ljudmi, skrbite in pomagate drugim, jih
spodbujajte, delate kot član skupine ali vodite in nadzirate druge.
Delovna mesta, ki so primerna vključujejo zdravstveno varstvo,
izobraževanje in usposabljanje, socialno delo, svetovanje in prodajo
ter storitve.

(Vir: ILO, Surfing the labour market: Job search skills for young
people, facilitators’ guide and toolkit)
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Določite dejavnosti, ki bi jih radi in označite desno polje. Zberite
skupno število točk in preverite, kakšne vrste ste.
Cilj te dejavnosti je pomagati prepoznati osebnost svojega varovanca glede
na skupno oceno. Nato lahko povežete njegove osebnostne lastnosti z
možnostmi ujemanja. Lahko ga vodite do ustrezne strokovne službe z
razvojem načrta za prehod.
R
I
Izvedite mehanska
Poiščite rešitve za zapletene
popravila
težave
Urejanje narave
Uporabite matematiko za
praktične probleme
Uporaba orodij ali strojev
Fizični tečaji
Organiziranje potovanj,
Delo v raziskovalnem
kampiranje ali pohodništvo
laboratoriju
Delo na avtu
Reševanje tehničnih težav
Nastavite računalniški
Študija znanstvene teorije
program
Praktični tečaji
Statistični tečaji
SKUPNO
SKUPNO
A
S
Pretvorite zamisel ali
Delo za dobrodelne namene
zgodbo v igro ali gledališče
Igrajte v skupini, skupini ali
orkestru
Ustvarite portrete ali
fotografije
Branje ali pisanje poezije,
novele
Izvedite tečaj za dizajn
Igranje v komediji ali igri
SKUPNO
E
Naučite se strategij za
uspeh v podjetju

Izvedite tečaj za osebno
izboljšanje
Študij psihološke teorije
Trening drugih, da opravijo
službo ali dosežejo
Reševanje
spretnost težav med
drugimi
Kolidž ali javne šole
SKUPNO
C
Popisi zalog in storitev
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Nadzirajte delo drugih

Upravljajte računalnik

Sodelujte v politični
kampanji

Preverite dokumentacijo ali
izdelke za napake ali
pomanjkljivosti
Vodite evidence o stroških

Upravljajte svoje podjetje
ali storitev
Udeležite se prodajnega
sestanka
Odločanje
Vpliv na druge
SKUPNO

Napišite poslovna pisma
Izvedite izračune v
knjigovodstvu ali podjetju
Izpolnite podrobne obrazce
SKUPNO

Preverite vrste osebnosti, ki se nanašajo na tri najvišje ocene.
Označite vse profile, ki vas zanimajo.
Ujemanje osebnostnih tipov z delovnimi mesti
Realistične

Preiskovalne

A realistic personality has mechanical and athletic abilities. S/he enjoys
working outdoors, with tools and
machines. S/he generally prefers
to work with objects more than with
ideas or people.

Investigative people usually have
mathematical and scientific abilities, enjoy working alone and like
to solve problems. They generally favour working with ideas and
things more than with people.

Competencies: Repair furniture;
use wood-shop power tools such
as power saws, lathes or sanders;
read blueprints; make simple electrical repairs; make simple plumbing repairs; change car’s oil or
tire; make scale drawings.

Competencies: Use a computer to
study a scientific problem; interpret
simple chemical formulas; understand the half-life of a radioactive
element; use algebra to solve math
problems; describe the function of
the white blood cells; use logarithmic
tables; perform a scientific experiment or survey.

Example of jobs: Carpenter, woodworker, mechanical repairer, electrician, plumber, car mechanic, textile
worker, tailor, dentist, aircraft pilot,
police officer, engineer, power plant
operator, geologist, veterinary.

Example of jobs: Computer programmer, biologist, mathematician,
radiologist, pharmacist, dentist, safety engineer
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Artistične
Ta vrsta osebnosti ustvarja med
izvirnmi deli in ima dobro
domišljijo. Običajno se veseli dela
z idejami bolj kot s stvarmi.

Družbene
Osebo s socialnimi veščinami
zanimajo človeške odnose in želi
drugim pomagati pri težavah. Rad
dela z ljudmi bolj kot s stvarmi.

Pristojnosti: pisati govor; pisanje
rekle; skiciranje ljudi, da jih je
mogoče prepoznati; oblikovanje
oglasa; ustvariti umetniško
predstavništvo; delujejo v igri;
dekorirajo pisarne/prostore; naslikajo
sliko, akvarel ali kiparijo.

Pristojnosti: Pomagajte drugim;
razkrije stvari drugim; trener drugim;
zabavati druge; svetovati; govoriti z
vsemi vrstami ljudi; Učiti druge; voditi
razprave.

Primer delovnih mest: pisatelj,
novinar, restavrator, keramist,
pek/kuhar, oglaševalec,
oblikovalec, slikar, glasbenik, učitelj
glasbe, ilustrator, pevec, jezikovni
učitelj.

Primer delovnih mest: medicinska
sestra, policijski uradnik, gasilec,
kozmetolog, socialni delavec,
učitel/jica osnovne šole, inšpektor za
zdravje in varnost pri delu, knjižničar,
svetovalec, psihiater, poklicni
terapevt.

Podjetniške
Podjetniške osebe imajo
vodstvene in govorne zmožnosti,
zanimajo se za ekonomijo in
politiko. Radi delajo z ljudmi in
idejami, več kot s stvarmi.

Konvencionalne
Ta tip osebnosti ima klerične in
aritmetične sposobnosti, raje dela
v zaprtih prostorih in ima rad
organizirane stvari. Uživa z delom
z besedami in številkami.

Pristojnosti: vodilni ljudje; motivirati
druge; sposobni se soočiti s
težavnimi ljudmi; voditi prodajno
akcijo; organizirati delo drugih;
nastopanje v javnosti; načrtovati
strategijo za doseganje cilja.

Pristojnosti: zbrati podatke prek
telefona; urejanje datotek in drugih
dokumentov; voditi natančne
evidence plačil ali prodaje; upora
računalnika; pisanje poslovnih
pisem; organizacija poslovnih
srečanj.

Primer dela: Športni inštruktor,
prodajalec, nabavni zastopnik,
nepremičninski agent, upravitelj,
administrator, urad za odnose z
javnostmi, odvetnik, sodnik.

Primer dela: pisarniški uradnik,
knjigovodja, prevoznik, tajnik,
upravni pomočnik, računalniški
operater.

(Vir: ILO, Surfing the labour market: Job search skills for young
people, facilitators’ guide and toolkit)
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