Dvig poklicnih kompetenc učiteljev

Dobro sodelovanje

slovenskih podjetij in učiteljev

Program Dvig poklicnih kompetenc učiteljev ima ob skorajšnjem zaključku čudovite rezultate o
sodelovanju med podjetji in učitelji srednjih poklicnih in strokovnih šol, ki so se tam usposabljali.
Oboji se strinjajo, da so tovrstna sodelovanja ključna za izmenjavo informacij o potrebah
delodajalcev in trga dela ter prenosu znanja iz realnega delovnega okolja ter novostih v procesih
dela in tehnologijah v šolo in neposredno na dijaka.

P

odjetja, ki so prepoznala prednosti
programa Dvig poklicnih kompetenc
učiteljev (DPKU), ki se izvaja v posebni
obliki krožnega zaposlovanja, so odprla
učiteljem svoja vrata v svet tehnologije,
modernizacije in strokovnih izzivov. Krožno zaposlovanje pomeni usposabljanje
učitelja oziroma strokovnega delavca pri
delodajalcu v podjetju in njegovo ustrezno nadomeščanje v šoli s strokovnjakom iz podjetja oziroma z brezposelno
osebo.
Glede na pozitivne odzive vseh sodelujočih na CPI ugotavljajo, da je tovrstna
oblika usposabljanja dobrodošla in potrebna. Eden izmed delodajalcev je svojo
izkušnjo z usposabljanjem učitelja pri
njih v podjetju opisal z naslednjimi besedami: »Podjetja potrebujemo ustrezno
usposobljen kader, ki ga lahko dobimo le,
če bodo izobraževalne institucije uspele
slediti potrebam delodajalcev. Tovrstna
oblika je ena od odličnih možnosti za izmenjavo informacij. Hkrati ima delodajalec možnost znanja in izkušnje učiteljev
tudi uporabiti v praksi. Učiteljica je v času
usposabljanja oblikovala študijo poslovnih priložnosti za podjetje in opravila
raziskavo o pripravljenosti podjetja na
implementacijo koncepta industrije 4.0 v
poslovni sistem.«
Da je povezovanje trga dela in izobraževanja pomembno, se izobraževalni
sektor zaveda. Enako opozarjajo podjetja. Eno izmed podjetij, ki je sprejelo učitelja na usposabljanje, tovrstno obliko
povezovanja in usposabljanja toplo pozdravlja: »Učitelji preko tega pridejo v stik
z realnim delovnim okoljem, z novostmi

Eden izmed učiteljev iz Srednje poklicne in strokovne šole Krško se usposablja v podjetju GEN energija, d.o.o.

v procesih dela in tehnologijah. Lahko bi
rekli, da gre za neke vrste praktično usposabljanje učiteljev na delovnem mestu. S
tem obogatijo svoje znanje, ki ga predajajo dijakom, ti pa z več znanja prihajajo
k bodočim delodajalcem.«
Javni razpis za sodelovanje v programu DPKU je odprt za prijave še do 30. 6.
2017. Sodelovanje v programu se lahko
načrtuje tudi že za meseca september in
oktober. V poletnih mesecih pa bo objavljen nov javni razpis, kjer bo možna
prijava za naslednja leta.
Javni razpis je sestavni del neposredne potrditve operacije – programa
»Dvig poklicnih kompetenc učiteljev v

letih 2016–2022«, ki jo izvaja Center RS
za poklicno izobraževanje. Program sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada. Neposredna potrditev operacije se
izvaja v okviru Operativnega programa
za izvajanje Evropske kohezijske politike v obdobju 2014–2020; 10. prednostne
osi: Znanje, spretnosti in vseživljenjsko
učenje za boljšo zaposljivost; prednostne
naložbe 10.2.
Javni razpis za sodelovanje v programu se nahaja na spletni strani: http://
www.cpi.si/mednarodno-sodelovanje/
ess-mizs.aspx.
Vanja Meserko

Odbor za izobraževanje OZS na aprilski seji.
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