IZOBRAŽEVANJE ODRASLIH V JAVNOVELJAVNIH
PROGRAMIH SREDNJEŠOLSKEGA IZOBRAŽEVANJA
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),
 avtoservisni tehnik in strojni tehnik (PTI).
V šolskem letu 2020/2021 imamo v izobraževanje odraslih vključenih 39 odraslih
dijakov v vse izobraževalne programe.
Vključeni udeleženci želijo zaključiti nedokončano izobraževanje ali se želijo
prekvalificirati, saj že delajo v katerem od strojniških poklicev ali pa vidijo na trgu dela
boljšo možnost zaposlitve.

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.
Seveda smo v tem šolskem letu tudi pri izobraževanju odraslih oseb v javnoveljavnih
programih postavljeni pred izzive šolanja na daljavo.
Predavanja potekajo preko videokonferenčnih klicev in samostojnega dela na daljavo.
Komunikacija poteka preko spletnih orodij, elektronske pošte in telefona.
Udeleženci izobraževanja odraslih so z načinom dela zadovoljni. Videokonferenčna
predavanja so primerljiva s predavanji na šoli, prihranijo pa na času, ki bi ga porabili
za prevoz na šolo in iz šole domov.
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Kaj menijo o izobraževanju na daljavo udeleženci?
Borut (prekvalifikacija, srednje poklicno izobraževanje): »Nekako po tihem smo
vsi že takoj ob začetku šolskega leta pričakovali kaj se bo zgodilo - pouk na daljavo,
tako da to ni bilo presenečenje. Zagotovo lahko rečem, da sem imel nekaj strahu in
porajala so se mi vprašanja kot so: Ali imam vso opremo? Kaj vse potrebujem? Kje
bom iskal gradivo?.. itd.
Hitro mi je vse postalo jasno, še posebej zaradi hitrih in natančnih navodil, ki sem jih
dobil iz šole. Pouk na daljavo mi je postal zelo prijeten. Vse poteka tekoče in brez
zapletov, če upoštevamo navodila predavateljev. Z moje strani je edina
pomanjkljivost počasen internet v našem kraju.«
Dejan A. (poklicno-tehniško izobraževanje): »Šolanje na daljavo mi je zelo všeč,
saj mi ni potrebno potovati in hiteti iz službe, pa tudi skrb za varstvo otrok mi je
prihranjena. Zraven tega bi želel omeniti, da so profesorji zelo “strpni” in zmeraj
pripravljeni pomagati. Torej, šolanje na daljavo je zame odlična varianta.«
Rene (poklicno-tehniško izobraževanje): »Pri izobraževanju na daljavo mi je
predvsem lažje uskladiti službo in šolo s časovnega vidika. Je pa veliko snovi, ki jo
moram predelati sam brez razlage profesorjev, kar pa ne bi izpostavil ravno kot slabo
stran. So se pa profesorji potrudili pri razlagi nerazumljive snovi. Vsaka konzultacija
je bila na mestu.«
Vseh predavanj pa vendarle ne moremo izpeljati na daljavo, zato vsi komaj čakamo,
da se šole ponovno odprejo.

KONTAKT
Metka Kodrin, organizatorka izobraževanja odraslih
metka.kodrin@tscmb.si
02 229 57 63
02 229 57 63
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