1. Úvod
Všeobecný popis kurikula
Kurikulum slúži ako príručka pre trénerov, učiteľov a sociálnych komunitných pracovníkov, ktorí pracujú s mladými migrantmi
a príslušníkmi etnických menšín vo veku od 15 do 25 rokov, ktorí hľadajú prácu a rekvalifikačné programy. Poskytuje alternatívne
a inovatívne formy sociálno - komunitnej práce s mladými, ktorí čelia problémom s hľadaním práce, problémom pri správnom
výbere rekvalifikácie alebo pracovnej kariéry z dôvodu nedostatku zručností a kompetencií potrebných pre podporu osobného
rozvoja.
Predkladáme štvortýždňový prípravný tréningový program pre mladých ľudí, počas ktorého získajú mladí ľudia základné zručnosti,
ktoré im umožnia prejsť rozhodovacím procesom voľby práce či rekvalifikačného programu.
Špeciálna úvaha o cieľovej skupine
Kurikulum obsahuje pedagogické a didaktické materiály pre prácu s mladými migrantmi a príslušníkmi etnických menšín s nízkou
úrovňou dosiahnutého vzdelania, skorým (predčasným) ukončením školského vzdelávacieho procesu ako aj mladými, ktorí čelia
problémom s hľadaním práce alebo rekvalifikačných programov v dôsledku nedostatku orientácie, informácií a osobnej sebadôvery
v správnom a dostupnom pláne pracovnej kariéry.
„Orientovanie“ ako vzdelávacia metóda je srdcom tohto programu a stavia na tomto kurikulu. Kurikulum je základňou pre
otestovanie „mestského orientačného behu“ a implementáciou metódy pre poradenstvo a orientáciu mladých. „Mestský orientačný
beh“ nasledujúci po štvortýždňovom programe umožní marginalizovaným mladým aplikovať zručnosti a kompetencie získané
počas týchto štyroch týždňov, s cieľom správne získať orientáciu a tým prístup k trhu práce.
Cieľové skupiny tohto špeciálneho vzdelávacieho programu môžeme nájsť medzi nízko platenými pracovníkmi, alebo sú
nezamestnaní a zvyčajne nemajú možnosť nájsť prácu. Často krát ostávajú doma a niektorí sú úplne finančne odkázaní na
sociálnu podporu alebo na vlastnú rodinu. Navyše, po dlhom čase nezamestnanosti alebo nečinnosti, motivácia pre hľadanie práce
alebo ďalšieho vzdelávania je ojedinelá. Pre prístup k tejto cieľovej skupine je veľmi dôležité poskytnúť možnosti, ktoré zahŕňajú
okrem teoretických vstupov aj množstvo príležitostí pre prax (učenie sa praktickou činnosťou), takže mládežníci môžu získať na
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kariéru orientovaný efektívny tréning, či rozvíjať a udržovať svoju motiváciu. Na jednej strane, je potrebná dobre rozvinutá štruktúra
vzdelávania, a na druhej strane musí poskytovať priestor na spontánnosť a tvorivosť. S cieľovou skupinou je potrebné
zaobchádzať individuálne, participatívne a neobyčajnými spôsobmi prenosu vedomostí. Za účelom podpory „zručností kariérneho
manažmentu“ budú členovia cieľovej skupiny individuálne koučovaní.
Pre prístup k cieľovej skupine je potrebné poskytovať také možnosti, ktoré pritiahnu ich záujem a tým motiváciu mladých ľudí
s cieľom realizovať ich vlastné schopnosti.
2. Cieľová skupina: Mladí migranti, etnické menšiny vo veku od 15 do 25 rokov.
Hlavnou cieľovou skupinou nášho kurikula sú mladí členovia etnických menšín, zvlášť mladí migranti, mladí Rómovia a írski
kočovníci vo veku od 15 do 25 rokov. Tieto skupiny mladých migrantov a členov sociálno-etnických menšín čelia špeciálnym
výzvam v škole a v dôsledku toho aj v procese od ukončenia školy do začatia rekvalifikačných programov. Toto kurikulum
poskytuje nástroje a metódy, ktoré podporia túto cieľovú skupinu a zlepší základné osobné zručnosti a schopnosti, ktoré sú
potrebné pre zvládnutie osobného rozhodovacieho procesu a rozhodnutie o možnej budúcej kariére či výbere tréningu.
Mladí znevýhodnení a migranti stále čelia rôznym problémom v partnerstve či hostiteľských krajinách na pracovnom trhu. Prístup
k trvalému zamestnaniu a prístup k potrebným rekvalifikačným kurzom zostal špeciálnou výzvou pre mladých migrantov v mnohých
európskych krajinách aj počas poslednej dekády. Kľúčovými problémami zostáva doba prechodu z formálneho školského
vzdelávania k špecializovanému rekvalifikačnému či odbornému vzdelávaniu. Po 9 či 10 ročnej povinnej školskej dochádzke,
odborné vzdelávanie označuje posledný stupeň povinného vzdelávania a tréningu.
Mladí migranti ukazujú jasný nedostatok využiteľných zručností a schopností získaných v neformálnom ako aj formálnom
vzdelávaní mimo školu. Existujú tiež mnohé bariéry pre členov znevýhodnených skupín a etnických menšín v prístupe k trhu práci.
Preto je nutné poskytnúť metódy migrantom, členom znevýhodnených skupín či etnických menšín v identifikovaní osobných
talentov a zručností, ktoré získali počas normálneho školského systému, ktoré môžu byť užitočne pre trh práce či pri hľadaní práce
alebo ďalšieho odborného vzdelávania. Znevýhodnení členovia etnických menšín a mladí migranti potrebujú viacnásobne viac
šancí a potrebujú viac času na správne rozhodnutie.
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Migranti a členovia etnických menšín potrebujú „druhú šancu“
Druhá šanca je zvlášť dôležitá pre tých, ktorí školu nedokončili, ktorí zažili niekoľko neúspechov alebo tých, ktorých potreby neboli
naplnené v predchádzajúcich odborných vzdelávacích programoch. Doplnkové kvalifikačné programy a ocenenie mimoškolskej
kvalifikácie sú potrebné na dosiahnutie podpory mladých migrantov a členov etnických menšín na trhu práce v súlade s ich
potrebami.
Kvalifikácie získané vnútropodnikovým odborným vzdelávaním
Mladí migranti a členovia etnických menšín potrebujú byť lepšie začlenení do vnútropodnikových vzdelávacích tréningov. Výberové
procesy firiem hľadajúcich mladých ľudí pre vlastné rekvalifikačné programy, sú často krát bariérou pre túto cieľovú skupinu. Je
nutné vytvoriť férové formy prechodu zo školského vzdelávacieho systému do systému odbornej prípravy, aby boli nápomocné
mladým migrantom a členom etnických menšín, ktorí hľadajú vnútropodnikové rekvalifikačné programy. Firmy, ktoré sú vo
vlastníctve alebo sú vedené migrantmi, by mali byť motivované k trénovaniu mladých ľudí pozadím migranta alebo člena etnickej
menšiny. Medzi členmi tejto cieľovej skupiny ako aj potenciálnymi firmami a trénermi je potrebné vytvárať priestor pre priame
kontakty, aby tak prekonali jazykové problémy, diskrimináciu či nedostatok povedomia o štruktúre firiem a tým aj prístup
k informačným zdrojom vo firmách.
Kvalifikácia získané školským odborným vzdelávaním
V regiónoch s nízkym počtom vnútropodnikových odborných vzdelávacích programov, tieto programy by mali byť poskytované
školami a vzdelávacími centrami. Mladí ľudia s pozadím migranta alebo člena etnickej menšiny by mali dostať priamy kontakt na
takéto vzdelávacie centrá, aby boli vybratí pre ďalšie vzdelávanie.
Rôznorodosť ako šanca pre firmy
Firmy sa potrebujú naučiť rozumieť tomu, že etnická a kultúrna rôznorodosť sú šancou a investíciou do budúcnosti.
Regionálne siete pre manažment prechodu pre mladých migrantov a členov etnických menšín
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Manažment prechodu zo školského vzdelávania do odborného vzdelávania pre migrantov a členov znevýhodnených etnických
menšín by mal byť realizovaný v súčinnosti s mentorskými programami, osobným koučingom a vedením všade tam, kde je to
nutné. Mentorské programy by mali bežať tak dlho ako bežia odborné vzdelávacie programy, kde je to potrebné.
Uznávanie titulov a diplomov získaných v zahraničí
Získané tituly a diplomy by mali byť plne uznávané v rámci vzdelávacieho systému.
Sociálne pozadie a pozadie vzdelania rodičov má priamy dopad na rozvoj kariéry detí
V rámci vzdelávacieho systému rodičia a ich dosiahnuté vzdelanie priamo ovplyvňujú rozvoj detí v škole a ich pracovné možnosti.
Mnohí rodičia migrantov a členov etnických menšín majú nízke vzdelanie a tým aj nízky sociálno-ekonomický status. Toto vytvára
začarovaný kruh nízkej úrovne dosiahnutého vzdelania a zamestnania pre ich deti. Štúdie ukazujú, že profesionálny status otcov je
zvlášť dôležitý pre úspech odborného vzdelania detí. Otcovia s pozadím znevýhodneného migranta často krát vykonávajú nízko
platenú prácu. Ich deti často krát ostávajú na rovnakej úrovni a tým sú segregovaní od kariérneho postupu na strednú či vyššiu
úroveň kariéry a práce. Mentori a profesní poradcovia majú za úlohu prelomiť tieto predbežné podmienky v rámci vzdelávacieho
systému. Dôležité je pozerať sa na mladých migrantov a členov etnických menšín nezávisle od sociálnej situácie ich rodičov.
Jazykové problémy
Nedostatočná úroveň hovorového a písaného jazyka v krajine pobytu sa týka predovšetkým migrantov, ale nezriedka aj členov
etnických menšín. Často krát sú schopní hovoriť a čítať na dostatočnej úrovni. Ich hlavným problémom je písané vyjadrovanie,
ktoré vedie k problémom keď píšu správy, listy alebo krátke textové správy, životopisy či žiadosti o prácu.
Nedostatok orientácie
Mladí migranti a členovia etnických menšín, ktorí vyrastajú v odlišných sociálnych skupinách a inom sociálnom prostredí s rodinnou
previazanosťou môžu čeliť obtiažnym situáciám keď budú vystavení konkurenčným programom osobného výkonu, ktoré sú
základom v mnohých podnikoch a firmách. Často sú prvé týždne v odborných tréningových programoch pre mladých migrantov
„šokom“ z dôvodu vysokého stupňa nezorientovanosti a konfliktov medzi hodnotami rodiny a trhu práce.
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Etnická segregácia
Často krát žijú mladí migranti s moslimským či Rómskym pozadím v etnicky segregovaných sídlach (osadách) s úzko prepojenými
rodinnými väzbami a medzinárodnými podpornými sieťami. Členovia rodiny často krát odmietajú pracovať alebo sa vzdelávať
v odbornom tréningu firmy, ktorá nie je prepojená s ich vlastnou etnickou skupinou a byť tak kontraproduktívny či odlišný od
vlastných etnických noriem a hodnôt. Tento tlak, ktorý je kladený na mladých migrantov môže viesť k výpadkom a neúspechom
odborných vzdelávacích tréningov.
Špeciálne nedostatok kvalifikácie, nedostatočné vzdelanie, pologramotnosť ba dokonca negramotnosť sú úzko späté s vysokou
mierou nezamestnanosti medzi mladými migrantmi, Rómami či moslimami. Tieto nepriaznivé faktory majú negatívny efekt na
príležitosti pre budúce zamestnávanie mladej generácie (demoralizácia hodnotovej orientácie).
Príslušnosť k etniku a väčšinová spoločnosť
Mnohí mladí migranti a príslušníci etnických menšín majú problémy v definovaní vlastnej úlohy a statusu. Sú rozštiepení medzi
etnickou skupinou ich vlastnej rodiny a každodenným životom v škole a vzdelávacích centrách. V školách, vnútrofiremných
a tréningových centrách sú vystavení rôznym kultúrnym a etnickým vplyvom. Ich budúcnosť je často krát vnímaná v spojitosti
s väčšinovou kultúrou a menej s kultúrou ich rodičov. Mladí migranti tak podstupujú duálny prestupový proces, jeden od školy
k odbornému vzdelávaniu a ďalší z kultúry rodiny k väčšinovej kultúre.

3. Podpora „zručností kariérneho manažmentu“
Cieľová skupina by mala byť podporovaná v získavaní základných zručností samostatného, realistického a efektívneho
rozhodovania sa.
Tieto základné rozhodovacie zručnosti sú rozdelené do 4 kategórií:
1) Schopnosť sebareflexie
2) Schopnosť rozhodovať sa
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3) Schopnosť hľadania a vyhodnocovania informácií
4) Schopnosť formulovať a sledovať ciele
4. Trvanie
„Orientovanie“ bude trvať 4 týždne. Aktivity budú kombinované s rozličnými metódami a 4 základnými zručnosťami (sebareflexia,
rozhodovanie, hľadanie a vyhodnocovanie informácií a formulovanie a sledovanie cieľov). Štruktúra cvičení a aktivít je odlišná od
obvyklých kognitívnych požiadaviek v školách a extrakurikulárnych aktivitách, a umožňuje ukotviť emočné zážitky.
5. Aktivity, metódy, ciele, materiály – týždňové postupy
5.1. 1. Týždeň: Schopnosť sebareflexie/tvorba tímu, skupinové pravidlá, komunikácia, pracovná orientácia: záujmy,
schopnosti, vízie, plánovanie projektu
Týždeň 1.
Približné kroky:

Aktivita
Opis aktivity

Úvod do Kompasu

Privítanie, predstavenie trénerov
a účastníkov, všeobecné
informácie o projekte

Prelamovače ľadu

Skupinové prelamovanie ľadu,
vzájomné spoznávanie sa

Aktivity tvorby tímu

Tvorba tímu: 4 tímy

Metódy
Vyznačenie vybratej
vzdelávacej metódy
Verbálne, sedenie na
stoličkách v kruhu
Skupinová diskusia
Hry na prelomenie ľadu
Seba portrét
Rozhovory medzi 4 očami
Súkromné rozhovory 5členných skupín
Cvičenie najlepšia/najhoršia
zručnosť
Osobný profil - prehľad
základných skutočností
Cvičenie zmeny osobnosti
Osobný zoznam želaní
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Cieľ
Vyznačenie želaného
efektu

Materiály
Opis použitých
materiálov

Diskusie s koučmi

Pripravovanie sa na
rozhovory so
zamestnávateľmi /
zamestnancami
vzdelávacích
centier
Sumarizácia a
vyhodnotenie
Týždeň 3.
Približné kroky:

Hra rolí alebo umelecký projekt
k nájdeniu spoločných záujmov
Diskusie
Cvičenie na definovanie zručností
(analýza dostupných zručností
a schopností mladých ľudí)
Príprava otázok rozhovorov
Získanie vlastných polí záujmov

Uzavretie a sumarizácia prvého
týždňa a príprava druhého týždňa

Aktivita
Opis aktivity

Formulovanie cieľov Stanovenie osobných cieľov

Osobný marketing

Vytvorenie CV

Napísanie Cv vo formáte
Europass

Metódy
Vyznačenie vybratej
vzdelávacej metódy
Individuálna práca
Ind. kariérne poradenstvo
Dosiahnuteľnosť cieľov
Časový plán
Plán aktivít
V peer skupine mladí
vytvoria „firmu snov“
s popisom zdrojov, produktu,
peňazí... skupina poskytne
feedback, čo chýba, a či by
do nej investovala
Riadené učenie, pracovné
listy, hranie rolí, práca
s počítačom na vytvorenie
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Cieľ
Vyznačenie želaného
efektu
Mapa cieľov a ciest na ich
dosiahnutie

Tímová spolupráca
kreativita, zodpovednosť,
osobný marketing

Naučia sa písať cv
Aplikačný tréning,

Materiály
Opis použitých
materiálov
- osobná mapa cieľov
- kalendár
- písacie potreby, diktafón,
kartička na sľub. Dohoda s
kolegom
- Časopisy na koláž, nožnice,
lepidlo, flipchart, farbičky

Pero, papiere, flipachrt, fixy
Prezenčná technika kopírka

CV a prihlášky do práce

Zručnosti pre
interview

Príprava na interview, hranie
interview, vyhodnotenie

Skupinová práca, hranie rolí
v imitácii inteview, práce
jedného s jedným

Osobné portfolio

Vyplňovanie prihlášok
Prax v písaní motivačných listov

Stanovenie cieľov

Reflexia cieľov a postup ich
dosahovania na individuálnej
úrovni a v skupine
Zhrnutie materiálov zo všetkých
stretnutí, zhromaždenie
podkladom

Skupinová práca priamo
vedená, vyplňovanie
pracovných formlárov
Rovesnícke interview
Stretnutie s úspešným
rovesníkom
Individuálna riadená práca

Dokumentácia

Týždeň 4.
Približné kroky:
Riadenie seba

Aktivita
Opis aktivity
Rozhodovací labyrint
Cvičenie na správne a nesprávne
rozhodnutie
Individuálne rozhodovanie
Skupinové formy
„zmluva“ so skupinou

Metódy
Vyznačenie vybratej
vzdelávacej metódy
Skupinová diskusia aktivity
mimo bežného prostredia
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informačný výskum,
zručnosti pre budovanie
kariéry
Naučia sa správaniu pri
interview, správnej
komunikácii, odevu
a dôležitosti reči tela,
sebadôvere
Správne vyplnenie prihlášok
do zamestnania alebo školy
Posilnenie v rámci
dosahovania cieľov
a tímbuildingové cvičenie
Účastníci si vytvoria portfolio
z dôležitých materiálov
vypracovaných počas kurzu

Flipchart, fixy, písacie
potreby

Prezenčná technika kamera
písacie potreby, prihlášky,
kopírka
Prezenčná technika kamera
písacie potreby, prístup na fb
Zložky, papiere, pracovné
listy, kopírka, počítač

Cieľ
Vyznačenie želaného
efektu

Materiály
Opis použitých
materiálov

Ukázať postupy
rozhodovania sa
Nástroje na riešenie konfliktu
pri rozhodovaní
Analýza procesu
Farebný kód na
rozhodovanie založený na
stanovení priorít a časovom
pláne
Písomný kontrakt so
skupinou ohľadne
rozhodnutia a nasledovnej
stratégie

Stany, kemp, osobná mapa
cieľov, kalendár, papier,
tužky, diktafón, karta sľubov,

Záverečné
rozhodnutie

Prezentácia rozhodnutia rodine,
priateľom

Skupinové
vyhodnotenie

Skupinová vyhodnotenie

Stretnutie skupiny
s pozvanými rodinnými
príslušníkmi a prezentácia
dohodnutých cieľov
a stratégií účastníkmi formou
„súkromnej recepcie“
Participatívne metody

Individuálne
vyhodnotenie
Záver projektovej
aktivity

Individuálne vyhodnotenie

Dotazníky alebo interview

Záverečný obrad, ceremónia

Odovzdanie certifikátu
účastníkom

Získanie podpory od rodiny
a podpora sebadovery a
spoľahlivosti

Jedlo a nápoje, prezenčná
technika

Zhrnutie pozitívnych
a negatívnych ksúseností,
vyhodnotenie projektu
Získať individuálnu spätnú
väzbu

Pero, papiere, flipachrt, fixy

Ohodnotenie práce
účastníkov

Certifikáty

Pero a papier

10. CIELE
! Viesť mladých ľudí k rozvoju poznatkov, schopností a prehľadu ktoré im umožnia riadiť osobné a vzdelávacie rozvojové ciele
! Poradenstvo a vedenie potrebné pre neustále prospôsobovnie sa novej realite, charakterizovanej rýchlymi sociálnoekonomickyými zmenami
! Poskytovať informácie ohľadne zamestnania a charakteru práce a pomáhať im pri rozvoji shcopností, koré potrebujú pre
vstup a udržanie si pracovnej pozície, čo sú dve najdôležitejšie schopnosti v rýclo sa meniacom prostredí trhu práce
! Rozvíjať osobnosť
! Rozvíjať zamestnateľnosť
! Príprava mládeže na integráciu na trhu práce
! Sebariadenie
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11. ZÍSKAVANIE ÚČASTNÍKOV
Cieľová skupina bude oslovená v závislosti od typu inštitúcie rôznymi spôsobmi. Je potrebné vziať do úvahy či potenciálni účastníci
majú dostatočnú znalosť jazyka danej krajiny
• Osobný kontakt
• Kontakt cez sprostredkovateľov
• Cez inštitúcie, pracujúce s migrantmi a členmi etnických menšín
• Kluby mládeže,školy, tréningové centrá
• Integračné centrá
• Integračné a jazykové kurzy
• Školské programy
• Zdravotné centrá
• Centrá práce, pracovné a ersonálne agentúry
• Poradcovia v rámci zamestnávateľských tréningových centier
• Distribúcia brožúr a iných tlačených materiálov
• Posielanie listov/mailov
• Tlačové správy

12. DIDAKTICKE METODY
Kurikulum bude ponúkať jasnú štruktúru so zachovaním priestoru pre kreativitu a spontánosť ktor môžu zvýšiť a udržať motiváciu
účastníkov. Bude zachovaná rovnováha medzi teoretickou a praktickou časťou v podobne hrania rolí, dialógu, sebareflexie a
podobne. Takto bude dosiahnutý efektívny tréning aj v prípade abstraktých elemnetov ako je sebareflexia a rozhodovacie metódy.
Koučing
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Bude poskytovaný počas celej pilotnej fázy. Obsahuje plánovanie rovesníckych skupín, orientáciu v ponuke práce a zisťovanie
individuálnych záujmov schopností, želaní, hodnôt, cieľov a vízií, prípravu životopisu a ďalšie. Bude mať individuálnu alebo
skupinovú formu, podľa situácie a potrieb.
Demonštrovanie
Demonštračné metódy sú dôležité pre ilustráciu dôležitého obsahu, informácií a know- how. Neznamená to že to bude prevažnou
úlohou trénerov, naopak, aj účastníci budú zapojení do týchto metód. Napríklad vo forme prezentácie splnenej úlohy pred celou
skupinou, či už individuálne alebo v malých skupinkách. Účastníci budú oboznámení s metódami efektívneho feedbacku, takže
skupiny a bude učiť poskytnúť konštruktívny feedback pri prezentácii. Účastníci sa tak naučia sumarizovať a vyhľadávať potrebné
informácie a zároveň ich prezentovať ostatným. Táto metóda zároveň podporuje rast sebadôvery, a je veľmi dobrou prípravou na
pracovné pohovory a výber. V rámci skupiny môžu trénovať tieto schopnosti v relatívne chránenom prostredí a tréneri budú
podporovať skupinu aby poskytovala vzájomne oceňujúce prostredie.
Výskum
V porovnaní s majoritou sú naši mladí ľudia často menej informovaní o úlohách, ktoré so sebou hľadanie práce prináša, a jednou
z nich je získavanie informácií. Budeme preto hľadať a spoznávať prostriedky, ktoré médiá prinášajú takéto informácie: internet,
noviny, inzercia a pod. účastníci budú riešiť úlohy individuálne a v malých skupinách tak, aby boli aj neskôr, po skončení pilotnej
fázy, nezávislí v hľadaní potrebných informácií.
Budú tiež vyhľadávať informácie o popise práce a vôbec o zamestnávateľoch, ktoré im môžu byť užitočné pri plánovaní potrebných
krokov k dosiahnutiu cieľa, alebo aj pri zodpovedaní otázok počas výberového konania. Nie každý vie, kde má hľadať potrebné
informácie na stránke danej firmy, vrátane vízie a poslania firmy. Tieto informácie môžu viesť k lepšiemu zvýrazneniu vlastných
schopností v prihláške a zvýšiť šancu na zaučenie uchádzača v danej firme.
Diskusia/dialóg
Dialóg je dôležitou pedagogickou pomôckou v celom kurikulu. Počas štyroch týždňov budú diskutované témy ako hodnoty, vízie,
záujmy v malých skupinách aj v pléne. Tréneri budú podporovať mladých v diskusii, aby sa zároveň trénovali v nenásilných
formách komunikácie už počas prvého týždňa. Táto téma sa bude opakovať, aby tréner mohol vnímať formy komunikácie počas
celého pilotingu. Na začiatku budú predstavené a aj v dohode podpísané pravidlá vzájomnej komunikácie. Z dlhodobejšieho
hľadiska sa budú mladí ľudia učiť ako prejaviť svoje názory, ako zaobchádzať a zvládať protichodné postoje a názory, a riešiť
pomocou komunikácie aj prípadné konflikty. Novonadobudnuté komunikačné schopnosti budú môcť využiť aj v niektorých formách
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prijímacích pohovorov. V Rakúsku napríklad sa robia kastingy teda hromadné výbery na určité pracovné pozície. Obvykle mladí zo
znevýhodnených skupín sa na takéto kastingy nehlásia aj z dôvodu nízkej úrovne komunikačných schopností. Pre získanie práce
však môže byť kľúčovým práve takýto postup.
Objavovanie –heuristické metódy
Objavovanie nových vecí bude súčasťou práce mladých od začiatku. Zahrňuje to vlastnú osobnosť, záujmy, hodnoty, ako aj
všeobecné a hlbšie znalosti o rôznych vzdelávacích možnostiach a pracovných pozíciách. Hľadanie relevantných informácií
o zamestnaní zlepšuje ich prípravu a zlepšuje aj to, ako budú vnímaní potenciálnymi zamestnávateľmi. Po praktických cvičeniach
sa zvýši ich potenciál získať tréningovú pozíciu u zamestnávateľa a tým aj dobré referencie v portfoliu. Praktické aj teoretické úlohy
musia plniť mladí účastníci sami, čo zvýši ich schopnosti učenia sa a je pridanou hodnotou k bežným metódam transferu
vedomostí.
Vysvetľovanie
Počas pilotnej fázy nielen tréneri budú používať vysvetľovanie. Aj účastníci budú v každej z úloh, či už bude prezentovaná
individuálne alebo skupinovo, možnosť a úlohy vysvetliť a ilustrovať získané poznatky. Tak sa budú učiť ako prezentovať a vysvetliť
svoju prácu , čo je potrebné tak pri získavaní zamestnania ako aj na budúcej pracovnej pozícii počas ich celého profesného života.
Aj ked prvotnou úlohou trénerov bude vysvetľovať informácie tak, aby boli re všetkých zrozumiteľné, budú zároveň slúžiť počas
celého pilotingu ako model pre tínedžerov v samotnej metóde vysvetľovania.
Tímová spolupráca
Práca v tímoch a v rovesníckych skupinách bude základom pre zlepšenie sociálnych zručností ako je tímová práca, zodpovednosť,
komunikácia a tolerancie. Účastníci budú získavať tieto zručnosti v bezpečnom prostredí spolupracujúcej organizácie a neskôr
v praxi. Vďaka spätnej väzbe získajú informácie o svojom správaní v rámci skupiny a môžu svoje správanie v prípade potreby
zmeniť.
Sebapoznanie
Okrem metód hrania rolí a interakcií v skupine budú mať mladí ľudia dostatok priestoru na samoštúdium. Budú spoznávať seba,
v nových situáciách a objavbovať svoje časti, ktoré doteraz nepoznali. Všetky procesy budú viesť k zvýšeniu ich sebadôvery.
Sebapoznanie je dôležitou súčasťou plánovania vlastnej kariéry, je základom pre úspešné zorientovanie sa v silných a slabých
stránkach svojej osobnosti. Napríklad cvičenie „tvorba stromu“ z pilotnej fázy je príkladom podpory takéhoto procesu.
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Precvičovanie činnosťou
Praktická časť programu bude súčasťou druhej polovice pilotnej fázy. Precvičenie získaných zručností v praxi im poskytne ďalšie
poznatky v rámci získavania orientácie na trhu práce.

13. PROSTREDIE
Tréneri a poradcovia by mali byť dobre pripravení v oblasti interkultúrnej komunikácie a poznať sociálne, kultúrne a etnické pozadie
účastníkov ak aj úroveň ich integrácie. Navyše experimentálne a alternatívne formy vzdelávania, ktoré sú zahrnuté do kurikula, ako
je pobyt v prírode, rôzne worskhopy či športové aktivity umožnia účastníkom zažiť rôzne prostredia, rôzne prístupy a metódy
k rozvoju osobnosti a k vzdelávaniu, čo môže mať dlhodobý dopad na ich osobnosť. Rôzne štýly učenia sa, poznávania spojené aj
s humorom a zábavou sú jedným z cieľov projektu COMPASS, ktorý ponúka mladým aj možnosť získania novej perspektívy
v učení sa, celoživotnej motivácie a pochopenie procesu celoživotného vzdelávania ako takého.
!
!
!
!
!
!
!
!

Podporovať sebadôveru a motiváciu
Plánovať dostatočný čas pre prison informácií
Dostatok času pre vykonanie úloh
Jasné inštrukcie a prehľadné informácie
Používať vizuálne prostriedky
Plánovať krátke úlohy so zabudovanou možnsťou úspechu
Adaptáciu materiálov pre cieľovú skupinu
Vedenie počas praktických cvičení

14. ŠPECIFICKE CIELE KURIKULA
Medzi špecifické ciele kurikula patrí predovšetkým jeho aplikácia na potreby konkrétnej cieľovej skupiny, všeobecne postavené na
prehľade, ktorý bol uskutočnený na začiatku projektu a na základe zistení z State-of- the- art správy. Bude obsahovať konkrétne
možnosti zamestnávania pre našu cieľovú skupinu, spôsob ich získavania a udržania v projekte, spolupracujúce organizácie
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a podobne. Jednou z tém bude aj kvalifikácia a vzdelávanie, napríklad ukončenie povinnej školskej dochádzky, ktoré sa bude
odvíjať od konkrétnej cieľovej skupiny, ktorú získame pre účasť na projekte.
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