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UČITELJI SE USPOSABLJAJO TUDI V
REALNEM DELOVNEM OKOLJU!
Bodimo strokovnjaki na svojem področju.

SODELUJTE V PROGRAMU
DVIG POKLICNIH KOMPETENC UČITELJEV!

Učitelji
pripravljamo
dijake na okolje in
zahteve, ki jih čakajo
v poklicnem
življenju!

Tudi sam sem
prispeval
določene izboljšave in
popravke v
programski
kodi izdelka.

Spoznala sem
sodobne
in naravi prijazne
načine varovanja
rastlin pred
boleznimi,
škodljivci in pleveli.

Preučila bom, kako
se dela z robotom,
kaj roboti znajo,
kako se učijo,
na kakšen način se
jih programira.
Nove tehnologije
čedalje bolj
zamenjujejo ročna
dela in proizvodnjo.
V katero smer se bo
moje poučevanje
razvijalo?
www.mojaizbira.si

PRIJAVE NA USPOSABLJANJE ZBIRAMO VSAK MESEC!

''Na šolskem centru želimo, da so učitelji na tekočem z dogajanjem v
gospodarstvu. Želimo, da se znanja in izkušnje iz gospodarstva prenesejo
na šolski sistem. S tem želi šola omogočiti učiteljem osvežitev njihovih
obstoječih znanj in pridobitev novih znanj, spretnosti in kompetenc, ter s tem
prispevati k dvigu kakovosti izobraževanja in usposabljanja'', poročajo iz
šole.

Učitelj strokovnih predmetov je v sklopu programa "Dvig poklicnih
kompetenc učiteljev" v dveh strnjenih mesecih opravil usposabljanje v
podjetju.
"Učitelji s časom rahlo izgubimo stik z dogajanjem v realnem sektorju.
Udeležba na omenjenem programu nam omogoči, da ponovno dobimo
vpogled v dogajanje v realnem sektorju, s tem tudi dobimo vpogled v
trenutne potrebe, kar lahko s pridom prenesemo na naš izobraževalni
sistem", je komentiral učitelj.

1. Kje ste izvedeli za javni razpis in kaj je
vplivalo na vašo odločitev za
usposabljanje? Ste imeli pri tem kakšne
dileme?
Za razpis sem izvedel pri sodelavcu, ki je bil
predhodno vključen v program. Glavni razlog je bil,
da bi za delo, ki ga bom opravljal, prejel plačilo.
Rahli dvomi so se porajali ob tem, da odhajam v
neznano, kjer se bom moral vključiti v novo okolje,
spoznati nove ljudi in se naučiti novih veščin.

2. Kdo je poiskal podjetje, kamor ste
šli na usposabljanje in kako ste bili
zadovoljni z izbiro podjetja? Kakšne
so bile delovne naloge, ki ste jih
opravljali?
Podjetje sem si poiskal sam s
pošiljanjem prošenj za delo. Z izbiro
sem bil zelo zadovoljen. Narava dela
mi je ustrezala. Delo, ki sem ga
opravljal pa je bilo zelo razgibano,
tako mi ni bilo nikoli dolgčas. Opravljal
sem zelo različna dela, večinoma pa
sem programiral v kar nekaj različnih
programskih jezikih, odvisno od
trenutnih potreb na projektih.

3. Ali je usposabljanje v podjetju v
celoti izpolnilo vaša pričakovanja, ste
pridobili pričakovana nova
znanja/kompetence?
Vsekakor! Imel sem možnost
sodelovanja z programerji z več
letnimi izkušnjami.

4. Kako boste pridobljena
znanja/kompetence uporabili pri
svojem delu v šoli?
Pridobljene izkušnje že s pridom
uporabljam, ko na primer lahko
podam primer tudi iz realnega
življenja, ne pa, da podam zgolj
teoretični vidik.

5. Ali bi usposabljanje priporočili
tudi ostalim učiteljem? Zakaj?
Vsekakor. Učitelji s časom rahlo
izgubimo stik z dogajanjem v
realnem sektorju. Udeležba na
omenjenem programu nam
omogoči, da ponovno dobimo
vpogled v dogajanje v realnem
sektorju, s tem tudi dobimo vpogled
v trenutne potrebe, kar lahko s
pridom prenesemo na naš
izobraževalni sistem.

SREDSTVA ZA SOFINANCIRANJE
PROGRAMA »DVIG POKLICNIH
KOMPETENC UČITELJEV« SO
OMEJENA.

Več o razpisu si lahko preberete na:
http://www.cpi.si/mednarodno-sodelovanje/essmizs.aspx.

Prispele vloge bomo
odpirali:
- v petek, 9. novembra in
- v ponedeljek,
10. decembra 2018.
Svoje vloge lahko pošljete
do 12. ure tega dne,
na elektronski naslov:
vanja.meserko@cpi.si

