IZOBRAŽEVANJE ODRASLIH V JAVNOVELJAVNIH
PROGRAMIH
Izobraževanje že dolgo ni več samo v domeni otrok in mladostnikov. Hiter tehnološki
razvoj, modernizacija in avtomatizacija delovnih mest, nastajanje novih poklicev
zahteva nenehno prilagajanje človeka na novo nastale situacije.
Izobraževanje odraslih je sestavni del izobraževalnega procesa v Tehniškem šolskem
centru Maribor, kjer izvajamo izobraževanja za pridobitev javno veljavne poklicne
izobrazbe ter programe usposabljanja in izpopolnjevanja.

Izobraževanje poteka po javnoveljavnih programih za
pridobitev naslednjih poklicev: pomočnik v tehnoloških
procesih (NPI), avtoserviser, avtokaroserist, oblikovalec
kovin-orodjar, izdelovalec kovinskih konstrukcij, inštalater
strojnih inštalacij in mehatronik operater (SPI), strojni tehnik
in tehnik mehatronike (SSI) ter avtoservisni tehnik in strojni
tehnik (PTI).
http://www.tscmb.si/mic-in-odrasli/izobrazevanjeodraslih/programi/
V programe izobraževanja se lahko vključijo zaposleni, brezposelni in tisti, ki med
rednim izobraževanjem niso bili uspešni, želijo pa dokončati šolanje.
DOKONČANJE IZOBRAZBE:
Za dokončanje izobrazbe potrebujete ob vpisu: osebni dokument, dokazila o
predhodnem izobraževanju (letna spričevala, obvestila o uspehu). V kolikor ste
opravljali predhodno izobraževanje po veljavnem programu, potem pri nas opravite
samo predmete, ki vam manjkajo za dokončanje posameznih letnikov in zaključni izpit
oz. poklicno maturo. V kolikor se je program spremenil, potem naša komisija za
vrednotenje predhodno pridobljenega znanja določi, katere predmete morate
opravljati.
NADGRADNJA IZOBRAZBE:
Pri nas lahko nadgradite svojo dosedanjo izobrazbo. Za vpis potrebujete osebni
dokument in dokazilo o predhodno opravljeni izobrazbi (spričevalo osnovne šole oz.
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za vpis na poklicno-tehniško izobraževanje spričevalo o opravljenem zaključnem
izpitu).
PREKVALIFIKACIJA:
Za opravljanje prekvalifikacije pri nas morate ob vpisu prinesti osebni dokument,
zaključna spričevala vseh opravljenih letnikov, spričevalo in obvestilo o uspehu na
zaključnem izpitu oz. poklicni maturi. Na podlagi teh dokazil, naša komisija za
vrednotejne predhodno pridobljenega znanja določi obveznosti, ki jih morate pri nas
opraviti.
Izobraževanje po programih nižje in srednje poklicnega izobraževanja traja dve
leti. Pri strokovnih modulih se udeleženci delijo v skupine, kjer je malo število
udeležencev so organizirane skupinske konzultacije.
Izobraževanje po programu srednjega strokovnega izobraževanja za poklic
strojni tehnik in tehnik mehatronike traja tri leta. Zaradi manjšega števila
udeležencev ne izvajamo predavanj. Kandidati se izobražujejo v obliki samostojnega
učenja in opravljajo le izpite.
Izobraževanje po programu poklicno tehniškega izobraževanja za poklic strojni
tehnik in avtoservisni tehnik traja dve leti. Predavanja so v povprečju tri do štiri krat
tedensko po štiri šolske ure. Če je udeležencev v skupini manj kot 15, se predavanja
izvajajo v skrajšani obliki oz. se izvedejo samo konzultacije.

Udeleženci izobraževanja odraslih za šolanje plačajo šolnino. Višina
šolnine je odvisna od programa izobraževanja, pri prekvalifikaciji pa
tudi od števila priznanih izpitov iz predhodnega izobraževanja.

VSE INFORMACIJE DOSTOPNE NA:
http://www.tscmb.si/mic-in-odrasli/
Metka Kodrin, organizatorka izobraževanja odraslih
metka.kodrin@tscmb.si
02/229 57 63
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