DVIG POKLICNIH
KOMPETENC UČITELJEV
POROČILO O IZVEDBI PROGRAMA
Ljubljana, junij 2015

PRI PRIPRAVI POROČILA SO SODELOVALI:
Sodelavci Centra RS za poklicno izobraževanje:
Helena Žnidarič,
Anica Justinek,
Vanja Meserko,
Teja Žagar
Zbrali in uredili:
Teja Žagar,
Vanja Meserko
Metodološka podpora:
Jasna Mažgon
Jezikovni pregled: Amidas d.o.o.
Oblikovanje: KOFEIN

CIP - Kataložni zapis o publikaciji
Narodna in univerzitetna knjižnica, Ljubljana
37-051:005.336.2(0.034.2)
DVIG poklicnih kompetenc učiteljev [Elektronski vir] : poročilo o
izvedbi programa / avtorji Helena Žnidarič ... [et al.] ; zbrali in uredili
Teja Žagar, Vanja Meserko. - El. knjiga. - Ljubljana : Center RS za
poklicno izobraževanje, 2015
ISBN 978-961-6904-51-3 (pdf)
1. Žnidarič, Helena, 1965- 2. Žagar, Teja
280432384

Operacijo delno financira Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada
ter Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport. Operacija se izvaja v
okviru Operativnega programa razvoja človeških virov v obdobju 2007-2013, 1.
razvojne prioritete »Spodbujanje podjetništva in prilagodljivosti«, prednostne
usmeritve 1.4. »Pospeševanje razvoja novih zaposlitvenih možnosti.«

/ VSEBINA /

DVIG POKLICNIH KOMPETENC UČITELJEV
POROČILO O IZVEDBI PROGRAMA

Uvod

12

1

Predstavitev področja

13

1.1 Pomen usposabljanja učiteljev v delovnem procesu

13

1.2 Primeri prakse iz tujine

15

2

3

1.2.1

Finska

15

1.2.2

Litva

16

1.2.3

Estonija

16

1.3 Primeri usposabljanja učiteljev na delovnem mestu v Sloveniji

17

Predstavitev programa

18

2.1 Namen in cilji programa

18

2.2 Aktivnosti in rezultati programa

20

Evalvacija programa

23

3.1 Osnovni namen in cilji evalvacije

23

3.2 Metodologija

24

3.2.1

Metode raziskovanja

24

3.2.2

Opredelitev hipotez in evalvacijskih vprašanj

24

3.2.3

Instrumentarij za zbiranje podatkov

25

3.2.4

Opis vzorca

26

3.2.5

Metode za obdelavo podatkov

27

3.3 Rezultati evalvacije

28

3.3.1

Vsebina in termin javnega poziva

28

3.3.2

Primernost oblike usposabljanja

32

3.3.3

Naloge, zadolžitve in dogovori med deležniki

36

3.3.4

Potek krožnega zaposlovanja

39

3.3.5

Mnenja deležnikov o usposabljanju

45

3.3.6

Vpliv usposabljanja na organizacijo dela in kurikul

51

/ VSEBINA /

DVIG POKLICNIH KOMPETENC UČITELJEV
POROČILO O IZVEDBI PROGRAMA

3.3.7

Interes za sodelovanje v prihodnje

52

3.3.8

Dileme, predlogi, želje

56

3.3.9

Razlogi za nesodelovanje v programu

56

3.3.10

Odgovori na raziskovalna vprašanja in potrditev hipotez

57

4

Zaključne ugotovitve

59

5

Priporočila

60

6

Literatura in viri

61

7

Priloge

62

7.1 Odprti odgovori učiteljev

63

7.1.1

Ali je po vašem mnenju dvomesečna strnjena oblika
krožnega zaposlovanja ustrezna?

63

Ali je bil po vašem mnenju termin, v katerem ste se usposabljali,
ustrezen?

65

7.1.3

Ali ste bili zadovoljni z izbiro podjetja?

67

7.1.4

V kolikšni meri ste bili z mentorjem zadovoljni?

68

7.1.5

Ali ste bili v podjetju neposredno vključeni v delovni proces in
imeli konkretne zadolžitve?

69

Ali ste v času usposabljanja v podjetju sodelovali z osebo,
ki vas je nadomeščala v šoli?

71

Ali ste poleg usposabljanja v podjetju opravljali tudi določene naloge
v šoli?

72

7.1.8

Ali je vodstvo šole spremljalo potek vašega usposabljanja?

73

7.1.9

Ali boste lahko pridobljena znanja/kompetence v podjetju uporabili
pri svojem delu v šoli?

74

7.1.10

Ali je usposabljanje v podjetju v celoti izpolnilo vaša pričakovanja?

76

7.1.11

Na kratko napišite, katere prednosti ima po vašem tovrstna oblika
krožnega zaposlovanja?

77

7.1.2

7.1.6

7.1.7

/ VSEBINA /

DVIG POKLICNIH KOMPETENC UČITELJEV
POROČILO O IZVEDBI PROGRAMA

7.1.12

Na kratko napišite, katere pomanjkljivosti ima po vašem mnenju
tovrstna oblika krožnega zaposlovanja?

79

Ali je po vašem mnenju vaša odsotnost vplivala na organizacijo dela in
uresničevanje zastavljenih ciljev izvedbenega kurikula v šoli?

81

7.1.14

Ali bi se ponovno udeležili usposabljanja?

82

7.1.15

Ali bi usposabljanje priporočili tudi drugim učiteljem/strokovnim
delavcem?

83

Ali bi nam želeli še kaj sporočiti?

85

7.1.13

7.1.16

7.2 Odprti odgovori vodstva šol

87

7.2.1

Ali je bil termin (19.9.2014) objave javnega poziva ustrezen?

7.2.2

Ali sta bili po vašem mnenju ponujeni možnosti nadomeščanja ustrezni? 88

7.2.3

Ali ste se v okviru javnega poziva soočali s kakršnimi koli problemi?

90

7.2.4

Ali vam je bila ob prijavi na javni poziv in pri izvedbi krožnega
zaposlovanja zagotovljena ustrezna podpora in pomoč s strani CPI?

90

Ali je po vašem mnenju dvomesečna strnjena oblika krožnega
zaposlovanja ustrezna?

91

Ali je bilo predvideno obdobje (1. 11. 2014–31. 3. 2015) za izvedbo
krožnega zaposlovanja ustrezno?

92

Ali ste se z delodajalcem predhodno dogovorili o konkretnih nalogah
in zadolžitvah učitelja/strokovnega delavca, ki je šel na usposabljanje?

93

Ali ste se z delodajalcem predhodno dogovorili o konkretnih nalogah
in zadolžitvah njihovega strokovnjaka, ki jih je opravljal v času
nadomeščanja na šoli?

94

Kakšen je bil po vaši oceni interes s strani učiteljev/strokovnih delavcev
za vključitev v usposabljanje?

95

7.2.10

Ali ste spremljali potek usposabljanja učitelja/strokovnega delavca?

96

7.2.11

Kdo je nadomeščal učitelja strokovnega delavca v šoli in zakaj
takšna izbira?

97

Na kratko napišite, katere prednosti ima po vašem mnenju tovrstna
oblika krožnega zaposlovanja?

98

Na kratko napišite, katere pomanjkljivosti ima po vašem mnenju
tovrstna oblika krožnega zaposlovanja?

99

7.2.5

7.2.6

7.2.7

7.2.8

7.2.9

7.2.12

7.2.13

87

/ VSEBINA /

DVIG POKLICNIH KOMPETENC UČITELJEV
POROČILO O IZVEDBI PROGRAMA

7.2.14

Ali je izvedba krožnega zaposlovanja vplivala na organizacijo dela šole
in uresničevanje ciljev izvedbenega kurikula?

100

7.2.15

Ali bi se ponovno odločili za sodelovanje v tovrstnem programu?

101

7.2.16

Ali bi sodelovanje v tovrstnem programu priporočili tudi drugim šolam? 102

7.2.17

Ali bi nam želeli še kaj sporočiti?

7.3 Odprti odgovori delodajalcev
7.3.1

7.3.2

7.3.3

7.3.4

7.3.5

7.3.6

104

Ali je po vašem mnenju dvomesečno strnjeno obdobje usposabljanja
učiteljev/strokovnih delavcev v podjetju ustrezno?

104

Ali ste s šolo sklenili dogovor o sodelovanju ter predhodno opredelili
naloge in zadolžitve učitelja/strokovnega delavca, ki je prišel k vam
na usposabljanje?

105

Kaj menite o tovrstni obliki usposabljanja učiteljev/strokovnih delavcev
v podjetju?

106

Kakšne prednosti tovrstnega usposabljanja učiteljev/strokovnih
delavcev vidite za svoje podjetje?

107

Ali bi ponovno sodelovali v programu »Dvig poklicnih kompetenc
učiteljev«?

108

Ali bi nam želeli še kaj sporočiti?

109

7.4 Odprti odgovori oseb, ki so nadomeščale v šoli
7.4.1

103

110

Ali je po vašem mnenju dvomesečna strnjena oblika krožnega
zaposlovanja ustrezna?

110

7.4.2

Ali ste s šolo v preteklosti že sodelovali?

111

7.4.3

Na kratko napišite, kako ste se pripravljali na pouk?

112

7.4.4

S katerimi izzivi ste se srečevali pri nadomeščanju
učitelja/strokovnega delavca?

114

Ali ste v šoli pridobili koristna nova znanja/kompetence,
ki jih boste lahko uporabili pri svojem delu v podjetju oz.
pri iskanju zaposlitve?

116

Kako ste bili zadovoljni z izvedbo nadomeščanja
učitelja/strokovnega delavca v okviru krožnega zaposlovanja?

117

Na kratko napišite, katere prednosti ima po vašem mnenju
tovrstna oblika krožnega zaposlovanja?

118

7.4.5

7.4.6

7.4.7

/ VSEBINA /

DVIG POKLICNIH KOMPETENC UČITELJEV
POROČILO O IZVEDBI PROGRAMA

7.4.8

7.4.9

7.4.10

Na kratko napišite, katere pomanjkljivosti ima po vašem
mnenju tovrstna oblika krožnega zaposlovanja?

119

Ali bi se ponovno odločili za nadomeščanje v okviru
tovrstnega programa?

121

Ali bi nam želeli še kaj sporočiti?

122

7.5 Odprti odgovori nesodelujočih šol
7.5.1

7.5.2

7.5.3

124

Zaradi katerih razlogov se niste odločili za sodelovanje v programu
»Dvig poklicnih kompetenc učiteljev«?

124

Ali bi se v primeru ponovnega Javnega poziva za sodelovanje
v programu »Dvig poklicnih kompetenc učiteljev« odločili za
sodelovanje v programu?

126

Ali bi nam želeli še kaj sporočiti?

128

/ VSEBINA /

DVIG POKLICNIH KOMPETENC UČITELJEV
POROČILO O IZVEDBI PROGRAMA

Seznam tabel
/ Tabela 1 /
Sodelujoče šole v programu

21

/ Tabela 2 /
Sodelujoča podjetja v programu

22

/ Tabela 3 /
Delovno mesto učiteljev v šoli

26

/ Tabela 4 /
Leta delovne dobe učiteljev

27

/ Tabela 5 /
Leta delovne dobe oseb, ki so v šoli nadomeščale odsotnega
učitelja/strokovnega delavca

27

/ Tabela 6 /
Razumljivost prijavne dokumentacije

28

/ Tabela 7 /
Ustreznost termina objave javnega poziva

29

/ Tabela 8 /
Ustreznost ponujene možnosti nadomeščanja in vključitev več učiteljev v program

29

/ Tabela 9 /
Ustreznost učnega mesta v podjetju kot merilo

30

/ Tabela 10 /
Soočanje s problemi v okviru javnega poziva

30

/ Tabela 11 /
Ustreznost dvomesečne strnjene oblike usposabljanja – mnenje delodajalcev

32

/ Tabela 12 /
Mnenje posameznikov, ki so nadomeščali o ustreznosti dvomesečne
strnjene oblike in zadovoljstvo z izvedbo usposabljanja

33

/ Tabela 13 /
Status posameznika, ki je nadomeščal, in mnenje o ustreznosti dvomesečne
strnjene oblike krožnega zaposlovanja

33

/ Tabela 14 /
Deležniki in mnenje o ustreznosti dvomesečne strnjene oblike
krožnega zaposlovanja

34

/ VSEBINA /

DVIG POKLICNIH KOMPETENC UČITELJEV
POROČILO O IZVEDBI PROGRAMA

/ Tabela 15 /
Mnenje učiteljev o ustreznosti dvomesečne strnjene oblike krožnega
zaposlovanja in mnenje o ustreznosti termina, v katerem je potekalo usposabljanje 34
/ Tabela 16 /
Zadolžitve osebe, ki je nadomeščala odsotnega učitelja/strokovnega delavca
(odgovori vodij šol)

36

/ Tabela 17 /
Zadolžitve osebe, ki je nadomeščala odsotnega učitelja/strokovnega delavca
(njihovi odgovori)

37

/ Tabela 18 /
Status posameznika in zadolžitve v času nadomeščanja

37

/ Tabela 19 /
Zadolžitve in delovna doba osebe, ki je nadomeščala odsotnega
učitelja/strokovnega delavca

38

/ Tabela 20 /
Način vključenosti v program in kdo je poiskal podjetje, kamor so šli
na usposabljanje

39

/ Tabela 21 /
Delovna doba učiteljev in neposredna vključenost v delovni proces

40

/ Tabela 22 /
Predhodni dogovor z delodajalcem o konkretnih nalogah in zadolžitvah
učitelja na usposabljanju in spremljanje poteka usposabljanja

41

/Tabela 23 /
Status osebe, ki je nadomeščala učitelja/strokovnega delavca na usposabljanju

41

/ Tabela 24 /
Sodelovanje osebe, ki je nadomeščala s šolo v preteklosti in zadolžitve v času
nadomeščanja

42

/ Tabela 25 /
Status osebe, ki je nadomeščala in poučevanje v razredu

42

/ Tabela 26 /
Izkušnje oseb, ki so nadomeščale s poučevanjem v razredu in sodelovanje z dijaki

42

/ Tabela 27 /
Nudenje strokovne podpore osebi, ki je nadomeščala

43

/ Tabela 28 /
Izkušnje s poučevanjem v razredu in mnenje o strokovni podpori s strani šole

43

/ VSEBINA /

DVIG POKLICNIH KOMPETENC UČITELJEV
POROČILO O IZVEDBI PROGRAMA

/ Tabela 29 /
Mnenje o ustreznosti dvomesečne strnjene oblike krožnega zaposlovanja
in o tem, ali so v podjetju dobili pričakovana nova znanja oziroma kompetence

45

/ Tabela 30 /
Mnenje o pridobitvi koristnih novih znanj/kompetenc in zadovoljstvo z
izvedbo usposabljanja

46

/ Tabela 31 /
Status posameznika in zadovoljstvo z izvedbo usposabljanja

46

/ Tabela 32 /
Deležniki in mnenje o tem, ali so pridobili pričakovana nova znanja in kompetence

47

/ Tabela 33 /
OCENA, KOLIKO JE USPOSABLJANJE IZPOLNILO PRIČAKOVANJA učiteljev,
OCENA KAKOVOSTI IZVEDBE PROGRAMA s strani vodstva šol in
OCENA ZADOVOLJSTVA posameznikov, ki so nadomeščali

48

/ Tabela 34 /
Mnenje deležnikov o prednostih krožnega zaposlovanja

49

/ Tabela 35 /
Mnenje deležnikov o pomanjkljivostih krožnega zaposlovanja

50

/ Tabela 36 /
Mnenje učiteljev/strokovnih delavcev o vplivu njihove odsotnost na
organizacijo dela v šoli in sodelovanje z osebo, ki jih je nadomeščala

51

/ Tabela 37 /
Vpliv krožnega zaposlovanja na delo v šoli

51

/ Tabela 38 /
Način vključenosti učiteljev/strokovnih delavcev v program in želja
po ponovni udeležbi

52

/ Tabela 39 /
Delovna doba in želja po ponovni vključitvi v usposabljanje

53

/ Tabela 40 /
Pripravljenost podjetij za ponovno sodelovanje in mnenje o programu

53

/ Tabela 41 /
Delovna doba oseb, ki so nadomeščale, in odločitev za ponovno vključitev
v program oseb, ki so nadomeščale

54

/ Tabela 42 /
Sodelovanje v primeru ponovnega javnega poziva

56

/ VSEBINA /

DVIG POKLICNIH KOMPETENC UČITELJEV
POROČILO O IZVEDBI PROGRAMA

Seznam slik
/ Slika 1 /
Nadgradnja pedagoškega in strokovnega znanja

14

/ Slika 2 /
Pretok znanja med deležniki

18

/ 12

/

DVIG POKLICNIH KOMPETENC UČITELJEV
POROČILO O IZVEDBI PROGRAMA

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
UVOD
Kompetentnost in usposobljenost izvajalcev izobraževanja sta ključni pri zagotavljanju kakovosti
izobraževanja, zato je pomembno, da učitelji nenehno nadgrajujejo, dopolnjujejo in osvežujejo svoje
znanje na področju poklicnega izobraževanja, in to ne samo pedagoško, temveč tudi strokovno. Usposabljanje v realnem delovnem okolju je eden od načinov, ki učiteljem omogoča, da lažje držijo korak
z razvojem tehnologij ter sledijo drugim spremembam na strokovnem področju in temu prilagajajo
svoje poučevanje. Tudi podjetja, ki sprejmejo učitelje na usposabljanje, vidijo prednosti v takem povezovanju, saj lahko učitelj novosti iz stroke prenese neposredno na dijake, ki po zaključku izobraževanja vstopijo na trg dela z znanji in spretnostmi, ki jih delodajalci pričakujejo.
Služba Vlade RS za razvoj in evropsko kohezijsko politiko, v vlogi organa upravljanja za evropske
strukturne sklade in Kohezijski sklad, je potrdila pilotni program »Dvig poklicnih kompetenc učiteljev«, ki ga je izvajal Center RS za poklicno izobraževanje. Vezan je bil na cilje in ukrepe Operativnega
programa razvoja človeških virov za obdobje 2007–2013, kot so dvig kakovosti poklicnega izobraževanja in usposabljanja, pridobitev novih znanj, spretnosti in kompetenc ter s tem povečanje zaposlitvenih možnosti in dolgoročne konkurenčnosti, spodbujanje inovativnosti in povezovanje izobraževanja s potrebami trga dela. Financiranje je bilo zagotovljeno iz sredstev Evropskega socialnega sklada
in Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport.
V programu »Dvig poklicnih kompetenc učiteljev« je bil v ospredje postavljen predvsem učitelj kot
ključni deležnik, ki pomembno vpliva na kakovost poklicnega izobraževanja. Zato je bil program
namenjen usposabljanju učiteljev strokovnih modulov ter drugih strokovnih delavcev srednjih poklicnih in strokovnih šol v podjetjih. Izvedba usposabljanj je temeljila na t. i. krožnem zaposlovanju.
Učitelje in druge strokovne delavce, ki so bili na strnjenem dvomesečnem usposabljanju v izbranem
podjetju, so v tem času v šoli nadomeščali ustrezno izobraženi in usposobljeni strokovnjaki iz gostiteljskih podjetij ali predhodno brezposelne osebe.
V poročilu so v uvodu opisani pomen usposabljanja učiteljev v delovnem procesu ter obstoječe prakse
in izkušnje na tem področju v tujini in pri nas. V nadaljevanju sledi predstavitev namena, ciljev, aktivnosti in rezultatov programa. V tretjem poglavju se osredotočamo na evalvacijo programa, ki smo
jo izvedli po zaključku vseh izvedenih krožnih zaposlovanj ter v katero smo vključili sodelujoče šole,
učitelje, delodajalce in osebe, ki so nadomeščale odsotne učitelje v šoli, in tudi šole, ki niso sodelovale,
saj so nas zanimali razlogi za to. Poročilo zaključujemo s sklepnimi ugotovitvami in priporočili za
nadaljnje delo.
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1 PREDSTAVITEV PODROČJA
1.1 Pomen usposabljanja učiteljev v delovnem procesu
S kopenhagenskim procesom (2002) je poklicno izobraževanje in usposabljanje prestalo pomembne
spremembe, skupaj z bolonjskim procesom (1999) pa je bil vzpostavljen dvostebrni sistem za zagotavljanje njegove kakovosti in standardov. Decembra 2010 so se sestali evropski ministri za poklicno izobraževanje in usposabljanje, evropski socialni partnerji in Evropska komisija, da bi pregledali
strateške usmeritve in prednostne naloge iz kopenhagenskega procesa za obdobje 2011–2020. Sprejeto je bilo Sporočilo iz Bruggeja (Bruges communique) o okrepljenem evropskem sodelovanju na
področju poklicnega izobraževanja in usposabljanja. Sporočilo opredeljuje skupne cilje do leta 2020
in akcijski načrt za prihodnja leta, kjer se združujejo nacionalni ukrepi z evropsko podporo.
Delo na skupnih prednostnih nalogah že ima pozitivne učinke na reforme poklicnega izobraževanja
in usposabljanja v Evropi. Strateški cilji za obdobje 2011–2020 so usmerjeni v izboljšanje kakovosti
in učinkovitosti poklicnega izobraževanja in usposabljanja. Države članice so pozvane, naj ga čim
bolj prilagodijo potrebam trga dela in poklicnemu razvoju posameznikov (povzeto po http://ec.europa.eu/education/policy/vocational-policy/doc/brugescom_sl.pdf).
Cilji in ukrepi, ki se neposredno navezujejo na poklicne kompetence učiteljev, pa so, da:
• sodelujoče države s fleksibilno ponudbo izobraževanja in usposabljanja ter naložbami izboljšajo
začetno in nadaljevalno usposabljanje učiteljev, vodij usposabljanj, mentorjev in svetovalcev. Ta
cilj je še toliko pomembnejši zaradi staranja populacije učiteljev in vodij usposabljanj v Evropi,
spreminjajočih se razmer na trgih dela in delovnih okolij ter dejstva, da je treba pritegniti najbolj nadarjene za poučevanje. Spodbujati je treba pripravništvo učiteljev in vodij usposabljanj v
podjetjih;
• sodelujoče države sodelujejo pri opredeljevanju najboljših praks in določanju vodilnih načel glede na spreminjajoče se kompetence in profile učiteljev in vodij usposabljanj s področja poklicnega izobraževanja in usposabljanja. To bi bilo mogoče ob podpori Evropske komisije in Cedefopa
ter v sodelovanju z njegovo mrežo učiteljev in vodij usposabljanj v poklicnem izobraževanju in
usposabljanju.
Zahteva po vse bolj usposobljeni delovni sili daje poklicnemu izobraževanju in usposabljanju vedno
večji pomen ter hkrati izobraževalce po vsej Evropi usmerja v nadgradnjo poklicnega izobraževanja
in usposabljanja učiteljev, ki morajo poleg splošnih in pedagoških znanj obnavljati in nadgrajevati
tudi strokovna znanja. Ta znanja se zaradi globalizacije ter hitrega industrijskega in tehnološkega razvoja nenehno spreminjajo, zato bi jih morali učitelji stalno nadgrajevati (povzeto po Cort, P.,
Härkönen, A., itd., 2004, 22–23).
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/ Slika 1 / Nadgradnja pedagoškega in strokovnega znanja

UČITELJI POKLICNEGA IN STROKOVNEGA
IZOBRAŽEVANJA

PEDAGOŠKA
ZNANJA

PEDAGOŠKA
NADGRADNJA

STROKOVNA
ZNANJA

STROKOVNA
NADGRADNJA

Možnost nadgrajevanja strokovnih znanj je v povezovanju sfere izobraževanja in trga dela oziroma
šol in podjetij. Primeri dobrih praks v tujini in pri nas kažejo, da učitelji potrebujejo znanja, pridobljena na delovnem mestu in v podjetjih. Po drugi strani pa tudi podjetja, ki sprejmejo učitelja na usposabljanje, vidijo prednosti takega povezovanja, saj lahko učitelj novosti iz stroke prenese neposredno
na dijake, ki po zaključku izobraževanja vstopijo na trg dela z znanji in spretnostmi, ki jih delodajalci
pričakujejo.

/ 15

/

DVIG POKLICNIH KOMPETENC UČITELJEV
POROČILO O IZVEDBI PROGRAMA

1.2 Primeri prakse iz tujine
1.2.1 Finska
Finska ima zakonsko določilo, ki obvezuje učitelje strokovnih modulov, da opravijo petdnevno usposabljanje na delovnem mestu. Njihovi centri za stalno izobraževanje (Continuing education centers)
ponujajo tečaje za nadgradnjo tehničnih kompetenc kot del kariernega napredovanja.
Finski program Telkkä, »Razvoj izobraževanja in usposabljanja iz sfere dela« (The development of education and training evolving from working life), se šteje kot zgleden primer sodelovanja z industrijo,
katerega cilj je obdržati učitelje strokovnih modulov v koraku s tehnologijo in drugimi spremembami
s področja, ki ga poučujejo.
Program je strukturiran po aktivnostih pred usposabljanjem učitelja v podjetju in po njem ter okvirno obsega:
• delo na daljavo – pedagoški vidik poklicnega usposabljanja in izobraževanja;
• kratek seminar za pripravo učiteljev na usposabljanje;
• pripravo na obdobje usposabljanja;
• dvomesečno usposabljanje – oblikovanje para (učitelj + delavec) ter usposabljanje enega do dveh
mentorjev na delovnem mestu;
• povratne informacije (feedback) – poročanje učiteljev in podjetja;
• sintezo in analizo;
• model usposabljanja, dobre prakse in gradivo.
Taka ureditev ima obojestranske prednosti, tako za podjetje kot za učitelja. Učitelj v času, ko je na
usposabljanju, pomaga usposobiti mentorja na delovnem mestu, ki razvija svoja pedagoška znanja,
mentor podjetja pa učitelju pomaga nadgraditi in osvežiti strokovna znanja iz tehnologije in delovne
prakse (povzeto po Maclean in Wilson, 2009, str. 1376 – 1377).

/ 16

/

DVIG POKLICNIH KOMPETENC UČITELJEV
POROČILO O IZVEDBI PROGRAMA

1.2.2 Litva
V sklopu projekta »Razvoj in implementacija sistema za izboljšanje tehniških kompetenc učiteljev in
predavateljev« (Development and implementation of the system for improving the technological competences of vocational teachers and lecturers) je v Litvi novembra 2012 z usposabljanjem v podjetjih
začela skupina učiteljev poklicnega izobraževanja iz lesnopredelovalnega sektorja.
Program usposabljanja je bil pripravljen za nadgradnjo tehniških kompetenc učiteljev poklicnega izobraževanja, potrebnih za projektiranje in proizvodnjo lesnih in pohištvenih izdelkov ter za delo s
sodobno opremo in materiali. Učitelji poklicnega izobraževanja so spoznali tehnološke inovacije za
predelavo lesa in sektorske razvojne trende. Načrtovali so, da bodo do konca leta 2013 v usposabljanje vključili 650 učiteljev iz poklicnih šol iz področja strojništva, živilstva, gradbeništva, prometa in
drugih sektorjev.
Koordinator triletnega projekta je bil Razvojni center za izobraževanje (Education Development Center). Projekt je podprl Evropski socialni sklad (povzeto po http://www.cedefop.europa.eu/en/news-and-press/news/lithuania-traineeships-vocational-teachers-enterprises).

1.2.3 Estonija
Leta 2013 je v Estoniji na usposabljanje v podjetja odšlo 10 odstotkov učiteljev poklicnega izobraževanja. Tako usposabljanje je spodbudilo sprejetje Zakona o institucijah poklicnega izobraževanja (Vocational Education Institutions Act), ki ga je pospremila reforma kurikula in poklicnega izobraževanja.
Eden od ukrepov za podporo reformi je bilo financiranje (državni proračun) šol, ki so učiteljem poklicnega izobraževanja omogočile usposabljanje v podjetju. Učitelja je v šoli nadomestil strokovnjak
iz podjetja ali gostujoči učitelj (povzeto po http://www.cedefop.europa.eu/en/news-and-press/news/
estonia-reform-curricula-vocational-education-and-training).
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1.3 Primeri usposabljanja učiteljev na delovnem mestu v
Sloveniji
»V Sloveniji ni uveljavljena praksa, da bi se učitelji splošnoizobraževalnih predmetov, strokovnoteoretičnih vsebin in praktičnega pouka strokovnih modulov v srednjih poklicnih in strokovnih šolah
usposabljali in izpopolnjevali tako, da bi spoznali najnovejše tehnologije in razvoj organizacije dela
v delovnem procesu z usposabljanjem neposredno v podjetju. Za tako strokovno, praktično izpopolnjevanje učiteljev bi šele morali pripraviti pogoje in sistemske rešitve ter na tem postopoma graditi
povezovanje med teorijo in prakso, šolo in podjetji« (Justinek in Žnidar, 2010, str. 7).
Ideja ni nova. Pilotna izvedba strokovnega in praktičnega izpopolnjevanja učiteljev v neposrednem
delovnem procesu je bila v Sloveniji uspešno preizkušena že leta 2000 na primeru učiteljev ekonomskih predmetov v izobraževalnih programih gostinstva in turizma ter nekaterih drugih programov s
tehničnega področja (strojništvo, elektrotehnika, farmacija, zobotehnika) (povz. po Justinek in Žnidar, 2010, str. 7).
Leta 2010 je Center RS za poklicno izobraževanje izvedel in zaključili projekt »Povezovanje sfere dela
in šolstva – Praktično izpopolnjevanje učiteljev v delovnem procesu« (v nadaljevanju: PIU DP). Rezultati projekta kažejo, da sta program in vsebina v celoti ustrezala potrebam dodatnega izpopolnjevanja
učiteljev. Deležniki v projektu so zelo dobro ocenili prispevek programa k zagotavljanju spoznavanja
stroke, razvijanju teoretičnih znanj in spretnosti v praksi, zmanjševanju razkoraka med teorijo in prakso ter spoznavanju sodobnih zahtev poklica. PIU DP je prispeval k bolj odprtemu, tesnejšemu ter
širšemu in bolj poglobljenem sodelovanju med šolo in podjetji (povzeto po Justinek in Žnidar, 2010,
str. 1–21).
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••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
2 PREDSTAVITEV PROGRAMA
2.1 Namen in cilji programa
Pilotni program »Dvig poklicnih kompetenc učiteljev« je nastal kot odziv na potrebe trga dela in delodajalcev, ki so s hitro napredujočo tehnologijo primorani slediti modernizaciji in novim načinom
dela v podjetjih, ter izobraževalcev, ki se v danih okoliščinah na spremembe ne morejo vedno odzivati
dovolj hitro. Pogosto ostajata trg dela in izobraževanje premalo povezana, dijaki so na trgu dela nekonkurenčni, podjetja pa morajo dijake dodatno usposobiti, da lahko začnejo delati.
Temeljni namen programa »Dvig poklicnih kompetenc učiteljev« je bil spodbuditi in podpreti usposabljanje učiteljev strokovnih modulov (strokovne teorije in praktičnega pouka) ter drugih strokovnih
delavcev (organizatorji praktičnega izobraževanja, organizatorji praktičnega usposabljanja z delom)
srednjih poklicnih in strokovnih šol v podjetjih, jim omogočiti osvežitev njihovih obstoječih in pridobitev novih znanj, spretnosti in kompetenc ter s tem prispevati k dvigu kakovosti poklicnega izobraževanja in usposabljanja. Posledično pa tudi k povečanju zaposlitvenih možnosti in dolgoročne
konkurenčnosti, spodbujanju inovativnosti in krepitvi povezovanja izobraževanja s trgom dela.
Program se je izvajal v obdobju od 1. maja 2014 do 31. junija 2015. Operacijo sta delno financirala
Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada ter Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport.
Slednje je določilo Center RS za poklicno izobraževanje za izvajalca programa, ki je bil zadolžen za
pripravo in izvedbo javnega poziva šolam k sodelovanju v programu, koordinacijo izvedbe usposabljanj ter spremljanje in evalvacijo izvedbe programa. Imel je tudi vlogo spodbujevalca tesnejšega in
učinkovitejšega sodelovanja in povezovanja izobraževanja in sfere dela, kar ustvarja pogoje za pretok
strokovnega in pedagoškega znanja na način, da delodajalci učitelje seznanjajo z znanji, potrebnimi
v modernih podjetjih, ti pa jih posredujejo dijakom, ki na trg dela vstopajo s potrebnimi znanji, ki jih
delodajalci od njih pričakujejo.
/ Slika 2 / Pretok znanja med deležniki
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Program je bil vezan na uresničevanje ciljev in ukrepov Operativnega programa razvoja človeških
virov za obdobje 2007–2013, 1. razvojne prioritete »Spodbujanje podjetništva in prilagodljivosti« in
prednostne usmeritve 1.4 »Pospeševanje razvoja novih zaposlitvenih možnosti«.
S programom smo prispevali k uresničevanju naslednjih ciljev:
1.

Dvig kakovosti poklicnega izobraževanja in usposabljanja – je bil ključni cilj programa, pri doseganju katerega je bil v ospredje postavljen predvsem učitelj, kot ključni deležnik, od katerega
se pričakuje, da s stalnim nadgrajevanjem splošnih, pedagoških in strokovnih znanj prispeva k
zagotavljanju kakovostnega pedagoškega procesa.

2.

Nadgradnja znanj, spretnosti in kompetenc učiteljev – učitelje je treba med njihovo celotno poklicno potjo podpirati in spodbujati, da dopolnjujejo in nadgrajujejo svoja pedagoška in strokovna znanja, saj so oni tisti, ki izobražujejo in pripravljajo mlade za vstop na trg dela. V slovenskem
šolskem prostoru je dovolj priložnosti za nadgradnjo znanj, vendar pa je zaradi hitrega razvojnega tempa tehnologij strokovna nadgradnja znanj učiteljev velikokrat prepočasna.

3.

Povečanje zaposlitvene možnosti – konkurenčnost dijakov je ob vstopu na trg dela večinoma odvisna od znanj, pridobljenih v šoli. Dijakov prvi stik s stroko in praktičnim delom je v šoli, kjer mu
učitelj podaja dogovorjena znanja. Zato je pomembno, da so ti ustrezno usposobljeni in predajajo
dijakom sodobno, s potrebami trga usklajeno znanje.

4.

Konkurenčnost na trgu dela – praksa je pokazala, da samo sodobna znanja, ki jih imamo v družbi,
omogočajo razvoj novih izdelkov in storitev. Konkurenčna so tista podjetja, ki svoja znanja prilagajajo spreminjajočim se razmeram na trgu dela in delovnemu okolju. Posledično se izraža jasna
potreba po načrtnem in sistematičnem izobraževanju in usposabljanju.

5.

Spodbujanje inovativnosti – primeri dobre prakse kažejo, da sodelovanje učiteljev in podjetij
vodi tudi v nadaljnja sodelovanja pri različnih projektih, ki imajo denimo v tehničnih strokah
pogosto inovativno naravo.

6.

Povezovanje izobraževanja in trga dela – zavedanje o potrebah gospodarstva in delodajalcev je
odkrilo vrzel med potrebnimi kompetencami, znanji in spretnosti, ki jih trg dela od posameznega
poklica pričakuje, in učnim načrtom v šolah.
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2.2 Aktivnosti in rezultati programa
Program je imel dve aktivnosti, na kateri so bili vezani tudi rezultati programa, in sicer:

1. Izvedba javnega poziva srednjim poklicnim in strokovnim šolam za sodelovanje v programu
Priprave na program so se začele s premislekom in zaznavanjem potreb na področju strokovnega
usposabljanja učiteljev in strokovnih delavcev na srednjih poklicnih in strokovnih šolah. Svetovalci
Centra RS za poklicno izobraževanje so v sodelovanju z Ministrstvom za izobraževanje, znanost in
šport na podlagi dosedanjih praks in izkušenj pripravili zasnovo programa.
Konec septembra 2014 je bil objavljen javni poziv srednjim poklicnim in strokovnim šolam za sodelovanje v programu »Dvig poklicnih kompetenc učiteljev« ter za pripravo predlogov programov krožnega zaposlovanja, skladno z določili javnega poziva, prijavne dokumentacije in merili za dodelitev
sredstev1. V prijavi so morali prijavitelji podrobneje opredeliti vsebino in načrt prijavljenega programa, gostiteljsko podjetje, v katerega so napotili svoje učitelje, in način nadomeščanja.
Javni poziv je bil odprt od dneva objave javnega poziva do porabe sredstev, vendar najdlje en mesec.
Posamezen javni zavod oziroma organizacijska enota javnega zavoda je lahko za sredstva kandidirala
z največ dvema vlogama. Konec septembra 2014 je na Centru RS za poklicno izobraževanje za zainteresirane šole potekal informativni dan, namenjen predstavitvi programa, vsebine javnega poziva in
prijavne dokumentacije.
Na poziv se je odzvalo 20 šol (Tabela 1) s 27 popolnimi vlogami za izvedbo programov krožnega zaposlovanja. Pozneje se je izkazalo, da bi se prijavilo še več šol, vendar se zaradi pogojev v javnem pozivu
in kratkega roka za prijavo niso odločile za sodelovanje.

2. Izvedba krožnih zaposlovanj
V obdobju štirih mesecev, od 1. 11. 2014 do 31. 3. 2015, je bilo izvedenih 27 krožnih zaposlovanj, v
okviru katerih je sodelovalo 54 oseb: 27 učiteljev/strokovnih delavcev, ki so šli na usposabljanje, in
27 oseb, ki so jih nadomeščale, 19 predhodno brezposelnih oseb in 8 strokovnjakov iz gostiteljskega
podjetja. Pri realizaciji je sodelovalo 26 različnih podjetij (Tabela 2), ki so sprejela učitelje oziroma druge strokovne delavce na usposabljanje. Ti so bili v podjetjih vključeni v redni delovni proces, v večini
primerov so jih uvajali in spremljali mentorji. Nekatera podjetja so imela dvojno vlogo, saj so poleg
mentorstva v podjetju zagotovila tudi nadomeščanje v šoli.
Po zaključku usposabljanja so udeleženci krožnega zaposlovanja pripravili poročilo o usposabljanju
oziroma nadomeščanju z opisom opravljenih nalog, oceno izvedbe usposabljanja/nadomeščanja in
oceno doseganja zastavljenih ciljev.
1

Po tem javnem pozivu se sofinancirajo upravičeni stroški izvedbe posamezne enote programa, pri čemer mora ena
enota izvedbe programa vključevati izvedbo naslednjih aktivnosti krožnega zaposlovanja:
- v podjetju izvedeno usposabljanje učitelja oziroma strokovnega delavca, v obsegu delovne obveznosti dveh
mesecev za polni delovni čas;
- v šoli izvedeno ustrezno nadomeščanje tega učitelja oziroma strokovnega delavca v času njegove odsotnosti
zaradi usposabljanja v podjetju, in sicer z ustrezno izobraženim in usposobljenim strokovnjakom iz podjetja ali
ustrezno izobraženo in usposobljeno brezposelno osebo, v obsegu delovne obveznosti dveh mesecev za polni
delovni čas.
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Opravljena je bila tudi obsežna evalvacija programa, v katero so bili zajeti vsi sodelujoči deležniki.
Program »Dvig poklicnih kompetenc učiteljev« je bil strokovni javnosti podrobneje predstavljen v
sredini junija 2015 na zaključni konferenci v Ljubljani in se je uspešno zaključil 30. junija 2015.
/ Tabela 1 / Sodelujoče šole v programu
Naziv šole

Število prijav

Biotehniški center Naklo, Srednja šola

2

Biotehniški izobraževalni center Ljubljana; Gimnazija in veterinarska šola

1

Biotehniški izobraževalni center Ljubljana; Živilska šola

2

Ekonomska šola Murska Sobota

1

Elektrotehniško-računalniška strokovna šola in gimnazija Ljubljana

2

Gimnazija, elektro in pomorska šola Piran

1

Grm Novo mesto – center biotehnike in turizma, Kmetijska šola

2

Grm Novo mesto – center biotehnike in turizma, Srednja šola za gostinstvo in

2

turizem
Lesarska šola Maribor

1

Srednja gozdarska in lesarska šola Postojna

1

Srednja poklicna in strokovna šola Bežigrad Ljubljana

2

Srednja tehniška šola Koper

1

Šolski center Celje, Srednja šola za storitvene dejavnosti in logistiko

1

Šolski center Kranj, Srednja ekonomska, storitvena in gradbena šola

1

Šolski center Kranj, Srednja tehniška šola

1

Šolski center Nova gorica, Strojna, prometna in lesarska šola

1

Šolski center Postojna, Srednja šola

1

Šolski center Ptuj, Strojna šola

2

Šolski center Slovenj Gradec, Srednja šola Slovenj Gradec in Muta

1

Šolski center Škofja Loka, Srednja šola za strojništvo

1
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/ Tabela 2 / Sodelujoča podjetja v programu
Naziv podjetja

Število učiteljev na usposabljanju

A-Cosmos d.d.

1

Alemar cvetličarstvo in poslovne storitve

1

ANRI, podjetje za inženiring

1

ASPC Drobnič d.o.o.

1

CNC Murko d.o.o.

2

Co. ANDRAŽ d.o.o.

1

Elektro Ljubljana d.d.

1

Gardenia ARS Florae d.d.

1

Gozdno gospodarstvo Bled d.o.o.

1

Grajska ploščad, d.o.o.

1

Hidria Rotomatika d.o.o.

1

ISKRA, elektro in elektronska ind., d.d.

1

Jata Emona d.o.o.

1

JK KAKER d.o.o.

1

Kager Hiša d.o.o.

1

Kompas Celje d.d.

1

Letrika Asign d.o.o.

1

Lth Ulitki d.o.o.

1

Porsche Inter Auto d.o.o.

1

Rudolf Novo mesto, gostinstvo in turizem d.o.o.

1

Splošna plovba d.o.o.

1

Tatjana Čebulj s.p.

1

Terme KRKA, d.o.o.

1

Veterinarska postaja Ljubljana

1

Vigros d.o.o.

1

ŽITO d.d.

1
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3 EVALVACIJA PROGRAMA
Po zaključenih usposabljanjih učiteljev in strokovnih delavcev (na začetku aprila 2015) je bila opravljena obsežna evalvacija programa, v okviru katere je bilo anketiranih skoraj 100 deležnikov programa,
vodstva šol, učitelji/strokovni delavci, ki so se udeležili usposabljanja, gostiteljska podjetja, osebe, ki
so nadomeščale odsotne učitelje na šolah, in vse šole, ki v programu niso sodelovale.

3.1 Osnovni namen in cilji evalvacije
Ker je bila izvedba programa »Dvig poklicnih kompetenc učiteljev« pilotna, je bil osnovni namen evalvacije pripraviti celovito oceno njegove ustreznosti, od javnega poziva in prijavne dokumentacije,
termina in rokov za prijavo na javni poziv, iskanja zainteresiranih in primernih deležnikov za vključitev v krožno zaposlovanje, izvedbe usposabljanj v podjetjih, komunikacije med deležniki, do končnih
učinkov samega programa na vse sodelujoče.
Cilji evalvacije so bili pridobiti informacije o vsebini in terminu javnega poziva srednjim poklicnim
in strokovnim šolam, jasnosti razpisne dokumentacije, primernosti oblike usposabljanja, poteku in
oceni krožnega zaposlovanja, interesu različnih deležnikov za vključitev v tovrstno obliko krožnega
zaposlovanja ter pridobitvi predlogov za izboljšanje programa in priprave morebitnega javnega poziva v prihodnje.
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3.2 Metodologija
3.2.1 Metode raziskovanja
Pri evalvaciji smo uporabili deskriptivno raziskovalno metodo in tudi elemente kvalitativne analize,
in sicer tam, kjer smo vsebinsko obdelali posamezna vprašanja odprtega tipa. V delu, kjer smo ugotovitve z vzorca posploševali na osnovno množico, smo uporabili neeksperimentalno kavzalno metodo.

3.2.2 Opredelitev hipotez in evalvacijskih vprašanj
Temeljna hipoteza:
Učitelji oziroma strokovni delavci srednjih poklicnih in strokovnih šol potrebujejo in si želijo strokovno usposabljanje.
Raziskovalni hipotezi:
1.

Učitelji oziroma strokovni delavci srednjih poklicnih in strokovnih šol so izkazali interes za vključitev v program »Dvig poklicnih kompetenc učiteljev«.

2.

Učitelji oziroma strokovni delavci srednjih poklicnih in strokovnih šol želijo slediti novostim na
trgu dela s področja, na katerem poučujejo.

V evalvacijski študiji smo postavili naslednja raziskovalna vprašanja:
1.

Ali sta bila besedilo javnega poziva k sodelovanju v programu in prijavna dokumentacija jasna in
razumljiva?

2.

Ali je bil rok za prijavo na javni poziv dovolj dolg?

3.

Ali je dvomesečna strnjena oblika krožnega zaposlovanja ustrezna?

4.

Kakšen je bil interes za vključitev v usposabljanje?

5.

Kako je potekalo usposabljanje v podjetju/nadomeščanje v šoli?

6.

Katere so prednosti in slabosti tovrstne oblike krožnega zaposlovanja?

7.

Zaradi katerih razlogov so se šole, ki v programu niso sodelovale, odločile tako?
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3.2.3 Instrumentarij za zbiranje podatkov
Za zbiranje potrebnih podatkov smo pripravili in uporabili naslednje vprašalnike:
a) Vprašalnik za učitelje (6 vprašanj zaprtega in 3 odprtega tipa, 14 kombiniranega tipa in 2 lestvici
stališč), z vsebino:
• Demografski podatki
• Stališče do tovrstne oblike krožnega zaposlovanja
• Dogovor o sodelovanju ter opredelitev nalog in zadolžitev
• Potek usposabljanja (sodelovanje z drugimi, priprava na delo)
• Načrti za sodelovanje v prihodnje
b) Vprašalnik za vodstvo šol (4 vprašanja zaprtega in 5 odprtega tipa, 19 kombiniranega tipa in 1 lestvica stališč), z vsebino:
• Vsebina in termin javnega poziva
• Stališče do tovrstne oblike krožnega zaposlovanja
• Dogovor o sodelovanju ter opredelitev nalog in zadolžitev
• Spremljanje poteka krožnega zaposlovanja
• Vpliv programa na organizacijo dela in uresničevanje ciljev kurikula
• Načrti za sodelovanje v prihodnje
c) Vprašalnik za delodajalce (3 odprta vprašanja, 3 kombiniranega tipa), z vsebino:
• Stališče do tovrstne oblike krožnega zaposlovanja
• Dogovor o sodelovanju ter opredelitev nalog in zadolžitev
• Načrti za sodelovanje v prihodnje
d) Vprašalnik za osebe, ki so nadomeščale učitelje v šoli (4 vprašanja zaprtega in 5 odprtega tipa, 6
kombiniranega tipa in 2 lestvici stališč), z vsebino:
• Demografski podatki
• Stališče do tovrstne oblike krožnega zaposlovanja
• Dogovor o sodelovanju ter opredelitev nalog in zadolžitev
• Potek nadomeščanja (sodelovanje z drugimi, priprava na delo)
• Načrti za sodelovanje v prihodnje
e) Vprašalnik za šole, ki niso sodelovale (3 odprta vprašanja), z vsebino:
• Razlogi za nesodelovanje v programu
• Načrti za sodelovanje v prihodnje
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3.2.4 Opis vzorca
V programu »Dvig poklicnih kompetenc učiteljev« je sodelovalo 20 šol, ki so lahko prijavile največ
dva programa krožnega zaposlovanja, za kar se je odločilo sedem šol. Tako je v programih krožnega
zaposlovanja sodelovalo skupno 27 učiteljev oziroma drugih strokovnih delavcev in 27 oseb, ki so jih
nadomeščale, od tega 19 brezposelnih oseb in 8 strokovnjakov iz gostiteljskega podjetja. Sodelovalo
je tudi 26 podjetij.
Vprašalnike smo poslali vsem vključenim v program. V roku smo prejeli vprašalnike od 16 vodstev
šol (80,0 %), 23 učiteljev/strokovnih delavcev, ki so bili na usposabljanju v podjetju (85,2 %), 22 posameznikov, ki so nadomeščali učitelja/strokovnega delavca na usposabljanju (81,5 %), in 15 podjetij
(57,7 %). Vprašalnik za šole, ki niso sodelovale, je bil poslan na 77 naslovov, v roku smo nazaj prejeli 20
(25,3 %) izpolnjenih vprašalnikov.
V raziskavi je sodelovalo 14 učiteljev in 9 učiteljic (skupaj 23)2, od katerih jih največ (30,4 %) opravlja
delo učitelja strokovnih predmetov (Tabela 3). Štirje učitelji zasedajo delovno mesto učitelja praktičnega pouka VI in trije učitelj praktičnega pouka VII. Skoraj polovica (47,8 %) vključenih učiteljev ima
25 let in več delovne dobe (Tabela 4).
/ Tabela 3 / Delovno mesto učiteljev v šoli
Delovno mesto

f

f (%)

Učitelj praktičnega pouka V

2

8,7

Učitelj praktičnega pouka V in učitelj praktičnega pouka VI

1

4,3

Učitelj praktičnega pouka VI

4

17,4

Učitelj praktičnega pouka VI in organizator praktičnega izobraževanja v

1

4,3

Učitelj praktičnega pouka VII

3

13,0

Učitelj praktičnega pouka VII in organizator praktičnega izobraževanja v

1

4,3

Učitelj praktičnega pouka VII in VII (strokovnih predmetov)

2

8,7

Organizator praktičnega pouka VI

1

4,3

Organizator praktičnega izobraževanja v delovnem procesu VI in učitelj VII

1

4,3

Učitelj VII (strokovnih predmetov)

7

30,4

Skupaj

23

100,0

delovnem procesu VI

delovnem procesu VI

(strokovnih predmetov)

2

V poročilu zaradi preglednosti uporabljamo moško obliko.
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/ Tabela 4 / Leta delovne dobe učiteljev
Leta delovne dobe

f

f (%)

Do vključno 5 let

3

13,0

Od 5 do vključno 10 let

3

13,0

Od 10 do vključno 15 let

2

8,7

Od 15 do vključno 20 let

2

8,7

Od 20 do vključno 25 let

2

8,7

25 let in več

11

47,8

Skupaj

23

100,0

V raziskavo je bilo vključenih 22 posameznikov, ki so v šoli nadomeščali učitelja/strokovnega delavca
na usposabljanju, od tega 14 moških in 8 žensk, z zelo različno dolžino delovne dobe, ki je prikazana
v spodnji tabeli.
/ Tabela 5 / Leta delovne dobe oseb, ki so v šoli nadomeščale odsotnega učitelja/strokovnega delavca
Leta delovne dobe

f

f (%)

Do vključno 5 let

6

27,3

Od 5 do vključno 10 let

2

9,1

Od 10 do vključno 15 let

3

13,6

Od 15 do vključno 20 let

3

13,6

Od 20 do vključno 25 let

4

18,2

25 let in več

4

18,2

Skupaj

22

100,0

3.2.5 Metode za obdelavo podatkov
Podatki so obdelani na nivoju deskriptivne in inferenčne statistike. Pri tem smo uporabili frekvenčno
distribucijo atributivnih spremenljivk, c2-preizkus za preverjanje hipoteze neodvisnosti oziroma Kullbackov preizkus, kjer pogoji za c2-preizkus niso bili izpolnjeni. Statistična obdelava je bila izvedena z
uporabo programa SPSS. Pri odprtih odgovorih smo tvorili vsebinske kategorije. Podatki so predstavljeni tabelarično.
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3.3 Rezultati evalvacije
V tem poglavju predstavljamo zbrane rezultate, ki smo jih po zgoraj opisani metodologiji razvrstili v
ključne vsebinske sklope, vezane na vsebino in termin javnega poziva srednjim poklicnim in strokovnim šolam k sodelovanju v programu, obliko krožnega zaposlovanja, naloge in zadolžitve deležnikov
v programu, potek krožnega zaposlovanja, mnenje deležnikov o programu, njegovem vplivu na organizacijo dela, prihodnjem sodelovanju v programu, predlogih in željah za prihodnost ter razlogih za
nesodelovanje.

3.3.1 Vsebina in termin javnega poziva
Šolstvo ima specifično obliko dela, ki je vezana na šolsko leto in druge redne aktivnosti ter v nekaterih
primerih tudi na naravo dela in druge pogoje, na primer vegetacijo v programih s področja biotehnike, kot so vrtnar, cvetličar, kmetijsko-podjetniški tehnik, hortikulturni tehnik itd. Zato smo želeli
izvedeti mnenje sodelujočih deležnikov o ustreznosti termina objave javnega poziva ter primernosti,
jasnosti in razumljivosti pogojev za vključitev v program.
Najprej smo vodstva šol vprašali, ali sta bila besedilo javnega poziva k sodelovanju v programu in
prijavna dokumentacija jasna in razumljiva. Izmed 16 odgovorov, ki smo jih prejeli, so trije negativni.
Na teh treh šolah pravijo, da so konkretne nejasnosti in pomanjkljivosti naslednje:
1. »Izvedba nadomeščanja učitelja (ureditev zaposlitvenega razmerja za udeležene v procesu menjave).«
2. »Morda bi bilo treba dopustiti večjo fleksibilnost poklicem, ki imajo specifike (glede urnika, časa
opravljanja izmenjave …). Naš učitelj je bil na barki 1 mesec, 24 ur na dan. Tudi datum vkrcanja in
izkrcanja se spreminja glede na tovor in vreme.«
3. »Nedefinirana je bila izobrazba za osebo, ki lahko nadomešča strokovnega delavca.«
/ Tabela 6 / Razumljivost prijavne dokumentacije
Razumljivost prijavne dokumentacije

f

f (%)

Da

13

81,3

Ne

3

18,8

Skupaj

16

100,0

Vodstva šol večinoma (11 oziroma 68,8 %) menijo, da je bil termin (19. 9. 2014) objave javnega poziva
ustrezen, pri čemer je en predstavnik vodstva še dodal: »Bi pa predlagali, da se morda za naprej javni
poziv objavi nekoliko prej (pred novim šolskim letom), saj se tako nekoliko lažje uskladi celotni urnik.«
Na petih šolah menijo, da termin ni bil ustrezen, saj je bil glede na načrtovanje dejavnosti šolskega leta
objavljen prepozno (več v Prilogi 7.2.1).
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/ Tabela 7 / Ustreznost termina objave javnega poziva
Ustreznost termina

f

f (%)

Da

11

68,8

Ne

5

31,3

Skupaj

16

100,0

Vodstva 13 šol (81,3 %) menijo, da je bil rok za prijavo na javni poziv dovolj dolg, medtem ko bi na treh
šolah potrebovali več časa zaradi:
4. »Nekoliko težje je v tako kratkem roku najti strokovnjaka in delodajalca, ki bi bila pripravljena
sodelovati v programu, ki zahteva precej dolgo odsotnost strokovnjaka in sprejetje učitelja v svoje
podjetje.«
5. »Rok za ta poziv je boljše, da je daljši, predvsem zaradi tega, ker je pred pripravo razpisne dokumentacije treba poiskati primerne delodajalce, se z njimi in njihovim vodstvom uskladiti. Še težje pa je
poiskati primernega kandidata/ko, ki učitelja nadomešča v razredu.«
6. »Za prijavo bi potrebovali nekoliko več časa zaradi dogovorov z delodajalci o načrtu izmenjave in
organizaciji izvedbe krožnega zaposlovanja.«

Prav tako v 13 primerih (81,3 %) vodstva šol menijo, da bi v program krožnega zaposlovanja vključili
več učiteljev, če bi to dopuščali pogoji. Dvanajst (75 %) vodstev šol pravi, da sta bili ponujeni možnosti
nadomeščanja (strokovnjak iz podjetja/brezposelna oseba) ustrezni, saj so lahko pridobili ustrezno
usposobljene ljudi (Priloga 7.2.2). Na štirih šolah z možnostma nadomeščanja niso bili zadovoljni,
predvsem zaradi pomanjkanja pedagoških izkušenj pri osebah, ki so nadomeščale. Pogledali smo tudi
kombinacijo teh dveh možnosti (spodnja tabela) in od 12 šol prejeli odgovor, da je bila ponujena možnost nadomeščanja ustrezna, deset med njimi bi v program vključilo več učiteljev. Od štirih predstavnikov vodstva, ki se jim ponujena možnost nadomeščanja ni zdela ustrezna, so kljub temu trije taki, ki
bi v program vključili še več učiteljev.
/ Tabela 8 / Ustreznost ponujene možnosti nadomeščanja in vključitev več učiteljev v program
Ali bi v program vključili več učiteljev?
Je bila ponujena možnost
nadomeščanja ustrezna?

Skupaj

Da

Ne

f

f

f

Da

10

2

12

Ne

3

1

4

Skupaj

13

3

16

/ 30

/

DVIG POKLICNIH KOMPETENC UČITELJEV
POROČILO O IZVEDBI PROGRAMA

Merilo o ustreznosti učnega mesta v podjetju, ki je bilo opredeljeno v javnem pozivu (Tabela 9), ni
omejilo izbora potencialnih podjetij, v katerih bi se lahko usposabljali učitelji na 13 šolah (81,3 %), dve
šoli sta pri tem dodali: »Dogovarjali smo se z delodajalci, s katerimi sodelujemo tudi pri praktičnem
usposabljanju dijakov.« in »Naša mreža podjetij, s katerimi sodelujemo (projekti, prakse …) in ustrezajo
postavljenim merilom, je tako široka, da to za nas ni predstavljalo težav.« Na treh šolah je postavljeno
merilo omejilo izbor potencialnih podjetij, ena šola je še obrazložila: »Ker je bilo že tako ali tako sorazmerno težko za sodelovanje pridobiti delodajalce.«
/ Tabela 9 / Ustreznost učnega mesta v podjetju kot merilo
Ustreznost učnega mesta v podjetju

f

f (%)

Ne

13

81,3

Da

3

18,8

Skupaj

16

100,0

Določena višina standardnega obsega stroškov je zadostovala za izvedbo ene enote programa krožnega zaposlovanja na 14 (87,5 %) šolah, medtem ko na dveh zaradi dodatnih stroškov, ki so pri tem
nastali, ni zadostovala, in sicer: »ker bomo učitelju še poravnali dnevnice za delo v tujini in čez vikend«
ter »ker je poleg osebe, vključene v program, nujno potrebna tudi vključitev mentorja (v podjetju in tudi
v šoli), in zaradi dodatnih materialnih stroškov«.
Izmed 16 šol le na eni menijo, da navodila za uveljavljanje upravičenih stroškov pri izvedbi krožnega
zaposlovanja niso bila dovolj natančna z obrazložitvijo »želeli bi, da se določi fiksni del zneska, ki bi bil
namenjen koordinaciji in drugim administrativnim stroškom, ki nastajajo na šoli«.
V okviru javnega poziva se je pet šol (31,3 %) ukvarjalo s problemi, in sicer navajajo neustrezno obdobje in čas izvajanja, odsotnost strokovnih delavcev v šoli in nezmožnost zaposlovanja v javnih zavodih
(več v Prilogi 7.2.3).
/ Tabela 10 / Soočanje s problemi v okviru javnega poziva
Soočanje s problemi

f

f (%)

Ne

11

68,8

Da

5

31,3

Skupaj

16

100,0

Vsa vodstva šol so dejala, da so ob prijavi na javni poziv in pri izvedbi krožnega zaposlovanja imela
zagotovljeno ustrezno podporo in pomoč CPI, saj so prejeli vse potrebne informacije. Pet šol je svoje
odgovore tudi pojasnilo, kar je predstavljeno v Prilogi 7.2.4.
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Povzetek
Vodstva šol, ki so sodelovale v programu »Dvig poklicnih kompetenc učiteljev«, smo povprašali o jasnosti in razumljivosti javnega poziva in prijavne dokumentacije, ustreznosti termina objave javnega
poziva in ponujene možnosti nadomeščanja učitelja, ki je šel na usposabljanje. Zanimalo nas je tudi,
ali je merilo za izbor podjetja šolam predstavljalo težavo pri iskanju podjetja ter ali in s kakšnimi problemi so se ukvarjale.
Na večini anketiranih šol (13 oziroma 81,3 %) menijo, da sta bila besedilo javnega poziva ter prijavna dokumentacija jasna in razumljiva, da je bil rok za prijavo na javni poziv dovolj dolg ter da bi v
program vključili več učiteljev, če bi to dopuščali pogoji. Na 11 (68,8 %) šolah menijo, da je bil termin
objave javnega poziva ustrezen, na preostalih petih šolah pa, da je bil objavljen prepozno. Vodstva
12 šol (75 %) pravijo, da sta bili ponujeni možnosti nadomeščanja ustrezni, saj so lahko pridobili dovolj
usposobljene ljudi. Prav tako na večini šol (13 oziroma 81,3 %) menijo, da merilo o ustreznosti učnega
mesta v podjetju ni omejilo izbora potencialnih podjetij, v katerih bi se lahko usposabljali učitelji ter,
da je določena višina standardnega obsega stroškov zadostovala za izvedbo ene enote programa krožnega zaposlovanja (14 oziroma 87,5 %). Le na eni šoli menijo, da navodila za uveljavljanje upravičenih
stroškov pri izvedbi krožnega zaposlovanja niso bila dovolj natančna. V okviru javnega poziva se je
pet šol (31,3 %) ukvarjalo s problemi, in sicer navajajo neustrezno obdobje in čas izvajanja, odsotnost
strokovnih delavcev v šoli in nezmožnost zaposlovanja v javnih zavodih.
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3.3.2 Primernost oblike usposabljanja
Javni poziv je jasno določal časovni obseg krožnega zaposlovanja oziroma ene enote izvedbe programa, ki je vključevala dvomesečno strnjeno usposabljanje učitelja/strokovnega delavca za polni delovni čas ter v tem času nadomeščanje z ustrezno izobraženo in usposobljeno brezposelno osebo ali
strokovnjakom iz gostiteljskega podjetja. Glede ustreznosti in primernosti oblike usposabljanja smo
spraševali vse deležnike, ki so sodelovali v programu (učitelje, vodstva šol, podjetja in osebe, ki so
nadomeščale).
Približno dve tretjini (15 oziroma 68,2 %) anketiranih učiteljev meni, da je dvomesečna strnjena oblika krožnega zaposlovanja ustrezna, medtem ko ena tretjina (31,8 %) temu nasprotuje, ker se jim
zdi, bodisi prekratka bodisi predolga. En učitelj se je odgovora vzdržal z obrazložitvijo, da je to »odvisno od vrste del«. Vse obrazložitve učiteljev so v Prilogi 7.1.1. Deset (62,5 %) vodstev šol pravi, da je
dvomesečna strnjena oblika ustrezna z obrazložitvami, da je ta doba ravno pravšnja za spoznavanje
nalog, oblik dela in tehnologije v podjetju in šoli. Ostali (37,5 %) pa menijo, da bi oblika morala biti
bolj fleksibilna in prilagojena naravi dela oziroma specifikam določenega področja (nekaterim je bilo
obdobje predolgo, nekaterim prekratko; več v Prilogi 7.2.5). Svoje obrazložitve je podalo 11 (od 12)
delodajalcev, ki so dejali, da je dvomesečna strnjena oblika usposabljanja ustrezna, saj je to dovolj
časa, da učitelji/strokovni delavci spoznajo delovni proces podjetja, predvsem zato, ker imajo dobro
teoretično podlago (Tabela 11). En delodajalec, ki je dejal, da je usposabljanje predolgo, je svoje mnenje utemeljil z: »Ocenjujemo, da bi bilo enomesečno obdobje optimalno, saj zagotavlja dovolj dober
vpogled v delovanje sistema in pridobivanje praktičnih izkušenj.« Celoten nabor njihovih odgovorov
je prikazan v Prilogi 7.3.1.
/ Tabela 11 / Ustreznost dvomesečne strnjene oblike usposabljanja – mnenje delodajalcev
Mnenje o dvomesečni strnjeni obliki usposabljanja

f

f%

Da, ustrezno

12

80,0

Ne, prekratko

1

6,7

Ne, predolgo

1

6,7

Drugo: »Priporočamo najmanj trimesečno strnjeno obdobje

1

6,7

15

100,0

usposabljanja«
Skupaj

Mnenja oseb, ki so nadomeščale odsotnega učitelja, o ustreznosti dvomesečne strnjene oblike krožnega zaposlovanja, so zelo deljena, saj jih približno polovica (9 oziroma 42,9 %) meni, da je ustrezna,
ker je to dovolj časa, da se spozna način dela in omogoči prenos znanja. Druga polovica (12 oziroma
57,1 %) meni, da ta oblika ni ustrezna, saj je premalo časa, da bi lahko pridobili dovolj izkušenj. Nekaj
med njimi jih predlaga vsaj trimesečno ali polletno obdobje (Priloga 7.4.1). Ena oseba se pri vprašanju
ni opredelila z obrazložitvijo: »Tukaj ne morem dati enega odgovora. Ustrezno je v smislu učenja dijakov, vendar je precej obremenjujoče za delovni proces v podjetju, ker si odsoten strnjen čas. Zelo smiselno bi bilo razmišljati o daljšem časovnem obdobju (mogoče pol leta ali razporeditev prek celega leta)
in le 2–3 dni v tednu.« Zaradi deljenih mnenj o obliki krožnega zaposlovanja smo pogledali, ali obstaja
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povezava z njihovim zadovoljstvom z izvedbo usposabljanja (Tabela 12) in statusom – strokovnjak iz
podjetja/brezposelna oseba (Tabela 13).
Ugotovili smo, da je bilo sedem izmed devet posameznikov, ki so menili, da je dvomesečna strjena
oblika krožnega zaposlovanja ustrezna, z izvedbo usposabljanja zelo zadovoljnih. Med dvanajstimi
posamezniki, ki jim dvomesečna strnjena oblika krožnega zaposlovanja ni ustrezala, je osem takih, ki
so pri trditvi o zadovoljstvu z izvedbo usposabljanja izbrali odgovor »Drži«.
/ Tabela 12 / Mnenje posameznikov, ki so nadomeščali o ustreznosti dvomesečne strnjene oblike in zadovoljstvo z izvedbo usposabljanja
Je dvomesečna
strnjena oblika
krožnega zaposlovanja
ustrezna?

Z izvedbo usposabljanja sem bil zadovoljen.

Skupaj

Drži

Zelo drži

f

f

f

Da

2

7

9

Ne

8

4

12

Skupaj

10

11

21

Na vprašanje o ustreznosti dvomesečne strnjene oblike krožnega zaposlovanja je polovica strokovnjakov iz podjetja odgovorila pritrdilno, medtem ko je bil delež brezposelnih oseb, ki menijo, da je
oblika ustrezna, manjši (6 od 15 oziroma 40,0 %). Iz odprtih odgovorov na vprašanje o časovni ustreznosti, ki so jih podali brezposelni, je mogoče razbrati, da je obdobje prekratko, ker menijo, da je za
samostojno delo, dobro poznavanje dijakov ipd. potrebno več časa.
/ Tabela 13 / Status posameznika, ki je nadomeščal, in mnenje o ustreznosti dvomesečne strnjene oblike
krožnega zaposlovanja

Učitelja/strokovnega
delavca iz šole sem
nadomeščal kot:

Je dvomesečna strnjena oblika krožnega
zaposlovanja ustrezna?

Skupaj

Da

Ne

f

f

f

Strokovnjak iz podjetja

3

3

6

Brezposelna oseba

6

9

15

Skupaj

9

12

21

/ 34

/

DVIG POKLICNIH KOMPETENC UČITELJEV
POROČILO O IZVEDBI PROGRAMA

Primerjali smo tudi mnenja različnih deležnikov, vključenih v program, o ustreznosti oblike krožnega
zaposlovanja. Iz tabele 14 je razvidno, da delodajalci v največjem deležu (12 oziroma 85,7 %) ocenjujejo, da je dvomesečna strnjena oblika krožnega zaposlovanja ustrezna. Sledijo jim učitelji (68,2 %) in
vodstva šol (62,5 %). Posamezniki, ki so nadomeščali učitelje v šoli, so v najmanjšem deležu (42,9 %)
ocenili ustreznost tovrstne dvomesečne oblike zaposlovanja. Razlike med posameznimi skupinami
glede njihovega mnenja o ustreznosti te oblike usposabljanja in zaposlovanja so torej statistično pomembne (c2 = 8,738; g = 3, α = 0,033).
/ Tabela 14 / Deležniki in mnenje o ustreznosti dvomesečne strnjene oblike krožnega zaposlovanja
Ali je dvomesečna strnjena oblika krožnega
zaposlovanja ustrezna?
Deležniki

Da

Skupaj

Ne

f

f (%)

f

f (%)

f

f (%)

Učitelji

15

68,2

7

31,8

22

100,0

Vodstvo šol

10

62,5

6

37,5

16

100,0

Delodajalci

12

85,7

2

14,3

14

100,0

Osebe, ki so nadomeščale

9

42,9

12

57,1

21

100,0

Skupaj

46

63,0

27

37,0

73

100,0

Z javnim pozivom je bilo določeno štirimesečno obdobje (1. 11. 2014–31. 3. 2015), v katerem so šole
lahko izvedle krožno zaposlovanje. Izvedeti smo želeli mnenje učiteljev/strokovnih delavcev o izbranem terminu njihovega usposabljanja.
Velika večina učiteljev (19 oziroma 82,6 %) pravi, da je bil termin, v katerem so se usposabljali, ustrezen. Njihove obrazložitve so v Prilogi 7.1.2, prav tako obrazložitve učiteljev, ki z izbiro termina niso bili
zadovoljni. Pogledali smo tudi povezavo med mnenji učiteljev o obliki krožnega zaposlovanja in terminom usposabljanja. Med učitelji, ki menijo, da je dvomesečna strnjena oblika krožnega zaposlovanja
ustrezna, jih je velika večina takih, ki jim ustreza tudi termin usposabljanja, med učitelji, ki menijo, da
taka oblika ni ustrezna, je dobra polovica mnenja, da je termin ustrezen (Tabela 15).
/ Tabela 15 / Mnenje učiteljev o ustreznosti dvomesečne strnjene oblike krožnega zaposlovanja in mnenje o ustreznosti termina, v katerem je potekalo usposabljanje
Je dvomesečna
strnjena oblika
krožnega zaposlovanja
ustrezna?

Ali je bil termin, v katerem ste se usposabljali,
ustrezen?

Skupaj

Da

Ne

f

f

f

Da

15

2

17

Ne

3

2

5

Skupaj

18

4

22

/ 35

/

DVIG POKLICNIH KOMPETENC UČITELJEV
POROČILO O IZVEDBI PROGRAMA

Predvideno obdobje (1. 11. 2014–31. 3. 2015) za izvedbo krožnega zaposlovanja je bilo ustrezno za
malo več kot polovico (56,3 %) vodstev šol zaradi različnih razlogov (Priloga 7.2.6). Za druge (43,8 %)
obdobje ni bilo ustrezno, med razlogi so navedli naravo dela podjetja in dolžino (predvsem je obdobje
prekratko).
Povzetek
Z javnim pozivom je bil določen časovni obseg krožnega zaposlovanja oziroma ene enote izvedbe
programa, ki je vključevala usposabljanje učitelja/strokovnega delavca in nadomeščanje z ustrezno
izobraženo in usposobljeno brezposelno osebo ali strokovnjakom iz gostiteljskega podjetja. Deloda-

%) ocenili, da je dvomesečna strnjena oblika krožnega zaposlovanja
%) in vodstva šol (62,5 %). Posamezniki, ki so nadomeščali učitelje
v šoli so v najmanjšem deležu (42,9 %) ocenili ustreznost tovrstne dvomesečne oblike zaposlovanja.
jalci so v največjem deležu (85,7

ustrezna. Sledijo jim učitelji (68,2

Razlike med posameznimi deležniki so statistično pomembne.
Predvideno obdobje (1. 11. 2014–31. 3. 2015) za izvedbo krožnega zaposlovanja je bilo ustrezno za
malo več kot polovico (56,3 %) šol, za drugo polovico (43,8 %) obdobje ni bilo ustrezno zaradi narave
dela podjetja in dolžine (predvsem je obdobje prekratko). Velika večina učiteljev (82,6 %) pravi, da je bil
termin, v katerem so se usposabljali, ustrezen.
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3.3.3 Naloge, zadolžitve in dogovori med deležniki
Strukturirane in načrtovane aktivnosti so ciljno usmerjene, zato je ob zaključku njene rezultate lažje
izmeriti. Zanimalo nas je, ali so se deležniki (učitelji/strokovni delavci, vodstva šol, podjetja, osebe, ki
so nadomeščale), vključeni v program, predhodno dogovorili o zadolžitvah, konkretnih nalogah in
opisu del v okviru krožnega zaposlovanja.
17 (73,9 %) učiteljev je dejalo, da so se v podjetju predhodno dogovorili o nalogah, ki so jih pozneje
tudi opravljali, in ni prihajalo do sprememb dogovora. Skoraj polovica (10 oziroma 43,5 %) anketiranih
učiteljev je poleg usposabljanja v podjetju opravljala tudi druge naloge v šoli, in sicer so bili mentorji
nadomestnemu učitelju, organizatorji praktičnega usposabljanja in so sodelovali pri informativnem
dnevu na šoli. Vsi njihovi odgovori so v Prilogi 7.1.7.
Na 14 (87,5 %) šolah so se z delodajalcem predhodno dogovorili o konkretnih nalogah in zadolžitvah učitelja/strokovnega delavca, ki je šel na usposabljanje, na dveh šolah pa le okvirno (več v Prilogi 7.2.7). Šole, ki so za nadomeščanje izbrale strokovnjaka iz podjetja (šest šol), smo še vprašali, ali so se
z delodajalcem predhodno dogovorili o njegovih konkretnih nalogah in zadolžitvah, ki jih je opravljal
med nadomeščanjem na šoli, kar so storili na petih šolah (več v Prilogi 7.2.8). Vsi anketirani delodajalci
(15) so dejali, da so s šolo sklenili dogovor o sodelovanju ter predhodno opredelili naloge in zadolžitve
učitelja/strokovnega delavca, ki je prišel k njim na usposabljanje. Večinoma so na predhodnem sestanku naredili terminski in vsebinski delovni načrt (celotni odgovori so v Prilogi 7.3.2).
Vsi vodje šol so povedali, da so osebe, ki so pri njih nadomeščale odsotnega učitelja, izključno poučevale, na polovici šol (8) so opravljale tudi druge naloge odsotnega učitelja (spodnja tabela). Na dveh šolah
so pod drugo dodali še: »Prenos dodatnih strokovnih znanj iz podjetja v izobraževanje.« in »Sodelovala
je pri načrtovanju in izvedbi dvodnevne ekskurzije za dijake.«
/ Tabela 16 / Zadolžitve osebe, ki je nadomeščala odsotnega učitelja/strokovnega delavca (odgovori vodij
šol)
Zadolžitev

f

f (%)

Izvajala je poučevanje

16

100,0

Opravljala je druge naloge učitelja/strokovnega delavca, ki je šel na

8

50,0

2

12,5

usposabljanje
Drugo

Osebe, ki so nadomeščale odsotnega učitelja/strokovnega delavca v šoli, smo vprašali, katere zadolžitve so imeli med nadomeščanjem (Tabela 17). Polovica (50,0 %) je izvajala izključno poučevanje, medtem ko je druga polovica opravljala tudi druge naloge odstotnega učitelja, trije (13,6 %) med njimi:
1. »Poleg poučevanja tudi pregledovanje dnevnikov, računanje energijske vrednosti predpakiranih izdelkov, izpisovanje alergenov, delo v slaščičarni.«
2. »Praktično izvajanje – kuhanje malic in sladic skupaj z dijaki in sprotno poučevanje ob prisotnosti
mojih mentorjev.«
3. »Sodeloval sem v pripravah delovnih mest, delavnic in pripravi materiala.«
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/ Tabela 17 / Zadolžitve osebe, ki je nadomeščala odsotnega učitelja/strokovnega delavca (njihovi
odgovori)
Zadolžitev

f

f (%)

Izvajal sem izključno poučevanje

11

50,0

Poleg poučevanja sem opravljal tudi druge naloge učitelja/

8

36,4

Drugo

3

13,6

Skupaj

22

100,0

strokovnega delavca, ki je šel na usposabljanje (npr. razredništvo,
mentorstvo, govorilne ure)

Pogledali smo, ali obstajajo statistično pomembne razlike med zadolžitvami med nadomeščanjem
ter statusom posameznika in njihovo delovno dobo. Ugotovili smo, da se strokovnjaki iz podjetja in
brezposelne osebe statistično pomembno razlikujejo (2Î = 11,221; g = 2, α = 0,004) glede tega, katere
zadolžitve so imeli med nadomeščanjem. Iz tabele 18 je razvidno, da so vsi strokovnjaki iz podjetja
med nadomeščanjem izključno poučevali, medtem ko je večji del brezposelnih oseb (8 od 15) poleg
poučevanja opravljal tudi druge naloge. Pet brezposelnih oseb je izključno poučevalo.

/ Tabela 18 / Status posameznika in zadolžitve v času nadomeščanja
Katere zadolžitve ste imeli v času nadomeščanja?
Učitelja/strokovnega
delavca iz šole sem
nadomeščal kot:

Skupaj

Izključno
poučevanje

Poleg poučevanja
tudi druge naloge

Drugo

f

f

f

f

7

/

/

7

Brezposelna oseba

5

8

2

15

Skupaj

12

8

2

22

Strokovnjak iz
podjetja
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Večina posameznikov, ki so nadomeščali odsotne učitelje, z 20 ali več leti delovne dobe je poleg poučevanja opravljala tudi druge naloge, šest od osmih s pet- do 20-letnimi delovnimi izkušnjami je
izključno poučevalo (Tabela 19).
/ Tabela 19 / Zadolžitve in delovna doba osebe, ki je nadomeščala odsotnega učitelja/strokovnega delavca
Katere zadolžitve ste imeli v času nadomeščanja?
Skupaj

Izključno
poučevanje

Poleg poučevanja
tudi druge naloge

Drugo

f

f

f

f

3

2

1

6

6

1

1

8

20 let in več

3

5

/

8

Skupaj

12

8

2

22

Delovna doba

Do vključno 5 let
Od 5 do vključno
20 let

Povzetek
Šole so v prijavni dokumentaciji za sodelovanje na javnem pozivu opredelile okvirni načrt izvedbe
krožnega zaposlovanja. Z evalvacijo smo dobili podrobnejše informacije o medsebojnih dogovorih glede nalog in zadolžitev učiteljev/strokovnih delavcev v podjetjih in oseb, ki so jih nadomeščale v šoli.
17 (73,9 %) učiteljev se je v podjetju predhodno dogovorilo o nalogah, ki so jih pozneje tudi opravljali
in ni prihajalo do sprememb dogovora. Na 14 (87,5 %) šolah so se z delodajalcem predhodno dogovorili
o konkretnih nalogah in zadolžitvah učitelja/strokovnega delavca, ki je šel na usposabljanje, na dveh
šolah pa le okvirno. Pet šol izmed šestih, ki so za nadomeščanje izbrale strokovnjaka iz podjetja, se je
z delodajalcem predhodno dogovorilo o njegovih konkretnih nalogah in zadolžitvah, ki jih je opravljal
med nadomeščanjem na šoli. Vsi anketirani delodajalci (15) so dejali, da so s šolo sklenili dogovor o
sodelovanju ter predhodno opredelili naloge in zadolžitve učitelja/strokovnega delavca, ki je prišel k
njim na usposabljanje. Večinoma so na predhodnem sestanku naredili terminski in vsebinski delovni
načrt.
Vsi vodje šol so povedali, da so osebe, ki so pri njih nadomeščale odsotnega učitelja, poučevale, na
polovici šol (8) so opravljale tudi druge naloge odsotnega učitelja. Ugotovili smo, da se strokovnjaki iz
podjetja in brezposelne osebe statistično pomembno razlikujejo glede tega, katere zadolžitve so imeli med nadomeščanjem, saj so vsi strokovnjaki iz podjetja med nadomeščanjem izključno poučevali,
medtem ko je večji del brezposelnih oseb (8 od 15) poleg poučevanja opravljal tudi druge naloge. Pet
brezposelnih oseb je izključno poučevalo.
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3.3.4 Potek krožnega zaposlovanja
V tem poglavju predstavljamo rezultate evalvacije, vezane na potek in izvedbo krožnih zaposlovanj, ki
so se začela s samo odločitvijo šol za prijavo na javni poziv in končala s končnim poročilom o izvedbi.
Sklop vprašanj, ki se je navezoval na potek usposabljanja, je vključeval vprašanja glede interesa učiteljev/strokovnih delavcev za vključitev v program in načina vključitve (na lastno pobudo/pobudo drugih), glede iskanja gostiteljskega podjetja ter samega poteka usposabljanja in nadomeščanja na šoli.
Najprej nas je zanimalo, kako so bili učitelji vključeni v program. Polovica anketiranih učiteljev (11
oziroma 50,0 %) je bila vključenih na podlagi lastne pobude, osem oziroma 36,4 % s strani vodstva ter
trije (13,6 %) na podlagi obojega, pri čemer si je deset (43,5 %) učiteljev podjetje, kamor so šli na usposabljanje, poiskalo samih, drugim pa šola, na kateri so zaposleni. Ko njihove odgovore primerjamo (Tabela 20), vidimo, da je večini tistih, ki so bili na usposabljanje napoteni s strani vodstva, šola poiskala
tudi podjetje, kamor so šli na usposabljanje, medtem ko si je večina tistih, ki so odšli na usposabljanje
na lastno pobudo, poiskala tudi podjetje, ki jih je sprejelo. Vsi anketirani učitelji so bili zadovoljni z
izbiro podjetja, bodisi zaradi njihove strokovnosti, dobrega vzdušja in opremljenosti, bodisi zaradi
ujemanja dejavnosti podjetja z učiteljevim strokovnim področjem. Vse obrazložitve učiteljev so v Prilogi 7.1.3.
/ Tabela 20 / Način vključenosti v program in kdo je poiskal podjetje, kamor so šli na usposabljanje

Kako ste bili vključeni v
program?

Kdo je poiskal podjetje, kamor ste šli na
usposabljanje?

Skupaj

Sam

Šola

f

f

f

S strani vodstva

1

7

8

Na lastno pobudo

8

3

11

Drugo – oboje

1

2

3

Skupaj

10

12

22

Od vodij vseh anketiranih šol (16) smo izvedeli, da so bili z možnostjo vključitve v usposabljanje pri
delodajalcu seznanjeni vsi učitelji/strokovni delavci na šoli, pri čemer je bil njihov interes za vključitev v usposabljanje različen. Na nekaterih šolah (sedem šol) je bil majhen (predvsem na tistih, kjer
je starejši kolektiv učiteljev), na nekaterih velik (štiri šole), na štirih šolah samo s strani posameznih
učiteljev, na dveh šolah pa se je po usposabljanju povečal (več v Prilogi 7.2.9).
Nato smo šole vprašali, na podlagi česa so izbrali učitelja/strokovnega delavca, ki se je vključil v usposabljanje, kjer je bilo možnih več odgovorov. Skoraj na vseh šolah (15 oziroma 93,8 %) so to naredili
na podlagi izraženega interesa samega učitelja, na 12 šolah (75,0 %) na podlagi potrebe po osvežitvi
kompetenc učitelja in na šestih šolah (37,5 %) na podlagi možnosti sodelovanja z delodajalcem. Dve
šoli sta tudi označili odgovor drugo, vendar je samo ena šola svoj odgovor obrazložila, in sicer: »Na
podlagi izbire področja, kjer je potrebno intenzivno sodelovanje s podjetji.«
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Zanimalo nas je tudi, zakaj so se odločili za delodajalca, s katerim so sodelovali. Tudi tukaj je bilo možnih več odgovorov. Na 13 (81,3 %) šolah so dejali, da so se tako odločili zaradi dobrega predhodnega
sodelovanja in zaradi področja, za katerega so potrebovali usposabljanje. Na šestih šolah so podjetje
izbrali na podlagi predloga učitelja/strokovnega delavca, ki je šel na usposabljanje, na eni šoli pa tudi
zaradi drugega razloga, ki ga niso obrazložili.
Skoraj vsi anketirani učitelji (22 oziroma 95,7 %) so v podjetju imeli mentorja, ki jih je uvajal v delo, in
vsi so bili z njim zelo zadovoljni (90,9 %) ali zadovoljni (9,1 %); aritmetična sredina3 njihovih ocen je
M = 4,91. 16 učiteljev, ki so bili z mentorjem zelo zadovoljni (Priloga 7.1.4), je svojo oceno obrazložilo,
in sicer so večinoma izpostavili njihovo znanje, dobro sodelovanje in dostopnost.
Večina učiteljev (73,9 %) je bila v podjetju neposredno vključena v delovni proces (Priloga 7.1.5). Ostalih 26,1 % učiteljev pa je dejalo, da zaradi narave in zahtevnosti dela konkretnih nalog ni opravljalo,
temveč so bili bolj v vlogi opazovalca. Pogledali smo, ali obstajajo razlike med učitelji z različno delovno dobo in neposredno vključenostjo v delovni proces (spodnja tabela). Vidimo, da je bil v delovni
proces vključen največji delež učiteljev z največ delovnimi izkušnjami (11 od 13 učiteljev), med tremi
učitelji z najmanj delovnimi izkušnjami dva nista bila neposredno vključena v delovni proces.
/ Tabela 21 / Delovna doba učiteljev in neposredna vključenost v delovni proces
Ali ste bili v podjetju neposredno vključeni v
delovni proces?
Delovna doba

Skupaj

Da

Ne

f

f

f

Do vključno 5 let

1

2

3

Od 5 do vključno 20 let

5

2

7

20 let in več

11

2

13

Skupaj

17

6

23

Velika večina učiteljev (87,0 %) je med usposabljanjem v podjetju tudi sodelovala z osebo, ki jih je nadomeščala v šoli, in sicer zaradi usklajevanja učnih vsebin, reševanja nejasnosti, pomagali so jim pri
uvajanju bodisi osebno, po telefonu ali elektronski pošti (več v Prilogi 7.1.6). Trije učitelji z osebo, ki
jih je nadomeščala v šoli, niso sodelovali, dva izmed njih sta podala tudi obrazložitev, zakaj je bilo tako:
»Sem bil na barki.« in »V času mojega usposabljanja je vodstvo šole poskrbelo za moje nadomeščanje v
šoli. Dogovorilo se je tudi za mentorja učitelju, ki me je nadomeščal.«

3 Učitelji so mentorja ocenjevali na lestvici od 1 do 5, pri čemer pomeni 1 – Sploh ne drži, 2 – Ne drži, 3 – Niti ne drži, niti drži, 4 – Drži
in 5 – Zelo drži.
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Da je vodstvo šole podrobneje spremljalo potek njihovega usposabljanja, je dejalo 14 (63,6 %) učiteljev,
in sicer prek telefona, elektronske pošte ali osebno (vsi odgovori so v Prilogi 7.1.8). Odgovor, da so
prek rednih pogovorov z učiteljem/strokovnim delavcev in njegovim mentorjem v podjetju podrobneje spremljali potek usposabljanja, pa je dalo 14 (87,5 %) vodstev šol (več v Prilogi 7.2.10). Od tega
se je večina (12) z delodajalci predhodno dogovorila o konkretnih nalogah in zadolžitvah učitelja na
usposabljanju (Tabela 22).
/ Tabela 22 / Predhodni dogovor z delodajalcem o konkretnih nalogah in zadolžitvah učitelja na usposabljanju in spremljanje poteka usposabljanja

Ali ste se z delodajalcem
predhodno dogovorili o
konkretnih nalogah?

Ali ste spremljali potek usposabljanja?

Skupaj

Da

Ne

f

f

f

Da

12

2

14

Ne

2

/

2

Skupaj

14

2

16

Šole so učitelja na usposabljanju lahko nadomestile z ustrezno izobraženo in usposobljeno brezposelno osebo ali strokovnjakom iz gostujočega podjetja. V 13 primerih so šole za nadomeščanje izbrale
brezposelno osebo, v šestih primerih pa strokovnjaka iz podjetja (Tabela 23). Ker sta se iz ene šole lahko v program vključila dva učitelja, je na treh anketiranih šolah enega odsotnega učitelja nadomeščal
strokovnjak iz podjetja, drugega pa brezposelna oseba. Na šolah, ki so izbrale brezposelno osebo, so
to naredili zato, ker delodajalec ni ponujal ustrezne zamenjave ali ker jim je Zavod RS za zaposlovanje
ponudil dovolj kompetentno brezposelno osebo za nadomeščanje, na šolah, kjer so izbrali strokovnjaka iz podjetja, pa zato, ker je bila to boljša izbira (več v Prilogi 7.2.11).
/Tabela 23 / Status osebe, ki je nadomeščala učitelja/strokovnega delavca na usposabljanju
Nadomeščanje

f

f (%)

Brezposelna oseba

13

81,3

Strokovnjak iz podjetja

6

37,5

13 (59,1 %) oseb, ki so nadomeščale, je v preteklosti s šolo že sodelovalo, in sicer so večinoma na njej
poučevali (pet oseb) ali jo obiskovali – bivši dijaki (dve osebi). Vsi odgovori so v Prilogi 7.4.2. Večinoma
so imeli tisti, ki s šolo v preteklosti niso sodelovali, izključno nalogo poučevanja, medtem ko je imela
več kot polovica tistih, ki so s šolo že sodelovali, poleg poučevanja tudi druge naloge.
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/ Tabela 24 / Sodelovanje osebe, ki je nadomeščala s šolo v preteklosti in zadolžitve v času nadomeščanja
Katere zadolžitve ste imeli v času nadomeščanja?
Ali ste s šolo v
preteklosti že
sodelovali?

Skupaj

Izključno
poučevanje

Poleg poučevanja
tudi druge naloge

Drugo

f

f

f

f

Da

7

2

/

9

Ne

5

6

2

13

Skupaj

12

8

2

22

Izmed 22 posameznikov, ki so nadomeščali odsotne učitelje/strokovne delavce v šoli, je bilo sedem
strokovnjakov iz podjetij in 15 predhodno brezposelnih oseb (Tabela 25). Podatki kažejo, da je večina
strokovnjakov iz podjetij prvič poučevala v razredu (pet od sedmih), medtem ko je več kot polovica
brezposelnih oseb to delo že opravljala.
/ Tabela 25 / Status osebe, ki je nadomeščala in poučevanje v razredu
Učitelja/strokovnega
delavca iz šole sem
nadomeščal kot:

Ste prvič poučevali v razredu?

Skupaj

Da

Ne

f

f

f

Strokovnjak iz podjetja

5

2

7

Brezposelna oseba

7

8

15

Skupaj

12

10

22

Tiste osebe, ki so že imele izkušnje s poučevanjem v razredu, so v večji meri mnenja, da so zelo dobro
sodelovale z dijaki, med desetimi anketiranci, ki izkušenj s poučevanjem niso imeli, jih je večina (sedem) ocenila, da so sodelovali dobro (Tabela 26). Aritmetična sredina4 njihovih ocen sodelovanja z
dijaki je M = 4,36.

/ Tabela 26 / Izkušnje oseb, ki so nadomeščale s poučevanjem v razredu in sodelovanje z dijaki
Z dijaki sem dobro sodeloval.
Ste prvič poučevali v razredu?

Skupaj

Drži

Zelo drži

f

f

f

Da

7

5

12

Ne

7

3

10

Skupaj

14

8

22

4 Posamezniki, ki so nadomeščali, so trditev ocenjevali na lestvici od 1 do 5, pri čemer pomeni 1 – Sploh ne drži, 2 – Ne drži, 3 – Niti
ne drži, niti drži, 4 – Drži in 5 – Zelo drži.
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Zanimalo nas je, kdo je osebi, ki je nadomeščala učitelja/strokovnega delavca, nudil strokovno podporo (Tabela 27). Anketiranci so lahko izbrali več odgovorov. Večina šol (75,0 %) je dejala, da je bil to
učitelj, ki je bil na usposabljanju, v veliki meri (62,5 %) pa tudi strokovni aktiv, drugi učitelji na šoli in
vodstvo. Približno enake odgovore so podale tudi osebe, ki so nadomeščale, saj so izpostavile pomoč
odsotnega učitelja (86,4 %), podporo drugih učiteljev na šoli (86,4 %) in podporo vodstva (68,2 %).
/ Tabela 27 / Nudenje strokovne podpore osebi, ki je nadomeščala
Vodstvo šol

Nudenje strokovne podpore
Učitelj/strokovni delavec, ki je
šel na usposabljanje
Strokovni aktiv
Drugi učitelji/strokovni delavci
na šoli
Vodstvo

Osebe, ki so nadomeščale

f

f (%)

f

f (%)

12

75,0

19

86,4

10

62,5

5

22,7

10

62,5

19

86,4

10

62,5

15

68,2

Nihče

/

/

/

/

Drugo

/

/

/

/

Osebe, ki so nadomeščale in so že imele izkušnje z delom v razredu, so v večji meri odgovorile, da trdi-

tev, »s strani šole sem imel dovolj strokovne podpore« zelo drži (sedem od desetih), dva sta odgovorila,
da trditev drži, eden pa, da niti drži niti ne drži (Tabela 28). Med 12 posamezniki, ki so poučevali prvič,
jih je polovica navedla, da trditev o podpori s strani šole zelo drži, štirje, da drži, dva se nista opredelila.
Aritmetična sredina5 njihovih ocen o strokovni podpori s strani šole je M = 4,45.
/ Tabela 28 / Izkušnje s poučevanjem v razredu in mnenje o strokovni podpori s strani šole
Ste prvič
poučevali v
razredu?

S strani šole sem imel dovolj strokovne podpore.

Skupaj

Niti – niti

Drži

Zelo drži

f

f

f

f

Da

2

4

6

12

Ne

1

2

7

10

Skupaj

3

6

13

22

Osebe, ki so nadomeščale odsotne učitelje, so se na pouk pripravljale različno, s prebiranjem strokovne literature, na podlagi lastnih izkušenj in na podlagi kurikula, v največji meri pa so sodelovale z
odsotnim učiteljem. Vsi njihovi odgovori so v Prilogi 7.4.3. V šoli so se soočali tudi z različnimi izzivi,
v največji meri z motiviranjem dijakov in kako narediti pouk zanimiv. V manjši meri so izpostavili
tudi obnovitev lastnega strokovnega znanja (teorija) in prilagajanje novemu okolju. Vsi odgovori so v
Prilogi 7.4.4.
5 Posamezniki, ki so nadomeščali, so trditev ocenjevali na lestvici od 1 do 5, pri čemer pomeni 1 – Sploh ne drži, 2 – Ne drži, 3 – Niti
ne drži, niti drži, 4 – Drži in 5 – Zelo drži.
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Povzetek
Osrednja aktivnost programa »Dvig poklicnih kompetenc učiteljev« je bila izvedba krožnih zaposlovanj. V tem poglavju so predstavljene informacije o tem, kako so jih šole načrtovale in kako je potekala
njihova izvedba.
Polovica anketiranih učiteljev/strokovnih delavcev (11 oziroma 50,0 %) je bila v program vključenih
na podlagi lastne pobude, osem oziroma 36,4 % s strani vodstva ter trije (13,6 %) na podlagi obojega,
pri čemer si jih je deset (43,5 %) podjetje, kamor so šli na usposabljanje, poiskalo samih, drugim pa
šola, na kateri so zaposleni. Vsi anketirani učitelji/strokovni delavci so bili zadovoljni z izbiro podjetja.
Skoraj na vseh šolah (15 oziroma 93,8 %) so v program vključili svojega učitelja na podlagi njegovega
izraženega interesa, na 12 šolah (75,0 %) na podlagi potrebe po osvežitvi kompetenc in na šestih šolah
(37,5 %) na podlagi možnosti sodelovanja z delodajalcem. Na vseh anketiranih šolah so bili vsi učitelji/
strokovni delavci na šoli seznanjeni z možnostjo vključitve v usposabljanje pri delodajalcu, pri čemer
je bil njihov interes za vključitev v usposabljanje različen. Na nekaterih šolah (sedem šol) je bil majhen,
predvsem zaradi starejšega kolektiva učiteljev, na nekaterih velik (štiri šole), na štirih šolah samo s
strani posameznih učiteljev, na dveh šolah pa se je po usposabljanju povečal.
Skoraj vsi anketirani učitelji/strokovni delavci (22 oziroma 95,7 %) so v podjetju imeli mentorja, ki jih
je uvajal v delo, pri čemer so bili z njim vsi zelo zadovoljni (90,9 %) ali zadovoljni (9,1 %). Večina udeležencev usposabljanja (73,9 %) je bila v podjetju neposredno vključena v delovni proces, ostalih 26,1 %
pa je dejalo, da zaradi narave in zahtevnosti dela konkretnih nalog ni opravljalo, temveč so bili bolj v
vlogi opazovalca.
Velika večina učiteljev (87,0 %) je med usposabljanjem v podjetju tudi sodelovala z osebo, ki jih je nadomeščala v šoli, in sicer zaradi usklajevanja učnih vsebin, reševanja nejasnosti in potrebe po pomoči
pri uvajanju.
Na 14 (87,5 %) šolah so podrobneje spremljali potek usposabljanja učitelja/strokovnega delavca, in
sicer prek rednih pogovorov z njim in mentorjem v podjetju. To je potrdilo tudi 14 (63,6 %) učiteljev/
strokovnih delavcev.
V 13 primerih so šole za nadomeščanje izbrale brezposelno osebo, v šestih primerih pa strokovnjaka iz
gostiteljskega podjetja. Izmed 22 oseb, ki so nadomeščali odsotne učitelje/strokovne delavce v šoli, je
bilo sedem strokovnjakov iz podjetij in 15 predhodno brezposelnih oseb. Podatki kažejo, da je večina
strokovnjakov iz podjetij prvič poučevala v razredu (pet od sedmih), medtem ko je več kot polovica
brezposelnih oseb to delo že opravljala.
Večina šol (75,0 %) je dejala, da je bila osebi, ki je nadomeščala učitelja/strokovnega delavca, zagotovljena strokovna podpora, v veliki meri (62,5 %) s strani učitelja, ki je bil na usposabljanju, pa s strani
strokovnega aktiva drugih učiteljev in vodstva. Približno enake odgovore so podale tudi osebe, ki so
nadomeščale, saj so izpostavile pomoč odsotnega učitelja (86,4 %), podporo drugih učiteljev na šoli
(86,4 %) in podporo vodstva (68,2 %).
Osebe, ki so nadomeščale odsotne učitelje, so se na pouk pripravljale različno, v največji meri pa so
sodelovali z odsotnim učiteljem, s prebiranjem strokovne literature, na podlagi lastnih izkušenj in na
podlagi kurikula. V šoli so se soočali tudi z različnimi izzivi, in sicer v največji meri z motiviranjem dijakov in kako narediti pouk zanimiv. V manjši meri so izpostavili tudi obnovitev lastnega strokovnega
znanja (teorija) in prilagajanje novemu okolju.
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3.3.5 Mnenja deležnikov o usposabljanju
Mnenja deležnikov o programu so dobro izhodišče za pripravo tovrstnih programov krožnega zaposlovanja v prihodnje in pridobitev splošnega vtisa o njegovi koristnosti. Sklop vprašanj se je navezoval na oceno usposabljanja in pridobitve novih znanj in kompetenc v podjetju ter možnost njihove
uporabe pri delu v prihodnje. Deležnike programa smo povprašali glede izpolnitve njihovih pričakovanj, zadovoljstva z izvedbo ter prednostih in pomanjkljivostih tovrstne oblike zaposlovanja.
Skoraj vsi (21 oziroma 91,3 %) anketirani učitelji/strokovni delavci pravijo, da so v podjetju pridobili
pričakovana nova znanja/kompetence, dva pa pravita, da sta jih pridobila le delno z obrazložitvama:
»Lahko bi še več, če bi bila tam dlje časa. Vendar je to povezano z naravo dela.« ter »Pridobil sem predvsem osnovno znanje konstruiranja s pomočjo programa Creo2, ki ga bo treba še nadgraditi in redno
uporabljati pri svojem šolskem delu. Dobil sem informacijo o poteku postopkov toplotne obdelave in
strojne obdelave orodij ter tlačnega litja ter okvirno postopke in načina popravil in njihovega sprotnega vzdrževanja. Zaradi neizkušenosti in posledično nevarnosti dela tega v podjetju nisem neposredno
opravljal.« Vsi anketirani udeleženci usposabljanja so dejali, da bodo lahko pridobljena znanja/kompetence v podjetju uporabili pri svojem delu v šoli, saj bodo dijakom lahko snov razložili na podlagi
lastnih izkušenj iz prakse (vse obrazložitve odgovorov so v Prilogi 7.1.9).
Učitelji/strokovni delavci, ki menijo, da je dvomesečna strnjena oblika krožnega zaposlovanja ustrezna, so v večjem deležu odgovorili, da so v podjetju pridobili pričakovana nova znanja in kompetence
(Tabela 29).
/ Tabela 29 / Mnenje o ustreznosti dvomesečne strnjene oblike krožnega zaposlovanja in o tem, ali so v
podjetju dobili pričakovana nova znanja oziroma kompetence

Je dvomesečna strnjena
oblika krožnega zaposlovanja
ustrezna?

Ali ste v podjetju dobili pričakovana nova znanja/
kompetence?

Skupaj

Da

Delno

f

f

f

Da

16

1

17

Ne

4

1

5

Skupaj

20

2

22
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Večina (20 oziroma 90,9%) oseb, ki so nadomeščale, pravijo, da so v šoli pridobile nova koristna znanja/kompetence, ki jih bodo lahko uporabile pri svojem delu v podjetju oziroma pri iskanju zaposlitve.
Večinoma so anketirani izpostavili novo znanje s svojega strokovnega področja, s področja poučevanja in medsebojnega sodelovanja (več v Prilogi 7.4.5). Dva pa pravita, da v šoli nista pridobila novih
znanj z obrazložitvami: »Kar sem znal, sem ponudil naprej, bodisi glede vzgoje, bodisi glede strokovnega znanja, prvič sem se srečal edino z e-asistentom.« ter »Novih znanj v šoli nisem dobil, bilo je ravno
obratno. Naše podjetje veliko vlaga v razvoj in sledi novostim, zato je non-stop v stiku s časom. Šola si
zaradi velikega finančnega zalogaja tega ne more privoščiti, vsaj v tej stroki ne.« Izmed 20 posamezni-

kov, ki so pridobili nova koristna znanja/kompetence, jih je 12 odgovorilo, da zanje trditev »z izvedbo
usposabljanja sem bil zadovoljen« zelo drži, osem jih je navedlo, da ta trditev zanje drži. Le dva vprašana pravita, da nista dobila koristnih novih znanj in kompetenc, ter sta pri trditvi o zadovoljstvu z
izvedbo usposabljanja izbrala odgovor »Drži« (Tabela 30). Njihove obrazložitve mnenja o zadovoljstvu
so v Prilogi 7.4.6.
/ Tabela 30 / Mnenje o pridobitvi koristnih novih znanj/kompetenc in zadovoljstvo z izvedbo usposabljanja
Z izvedbo usposabljanja sem bil zadovoljen.
Ste v šoli pridobili koristna nova
znanja/kompetence?

Skupaj

Drži

Zelo drži

f

f

f

Da

8

12

20

Ne

2

/

2

Skupaj

10

12

22

Med 15 brezposelnimi osebami, ki so nadomeščale učitelja oziroma strokovnega delavca, jih je kar

devet pri trditvi »z izvedbo usposabljanja sem bil zadovoljen« izbralo odgovor »Zelo drži«, takih je bilo
pri strokovnjakih iz podjetja manj kot polovica (Tabela 31).
/ Tabela 31 / Status posameznika in zadovoljstvo z izvedbo usposabljanja
Z izvedbo usposabljanja sem bil zadovoljen.
Učitelja/strokovnega delavca iz
šole sem nadomeščal kot:

Skupaj

Drži

Zelo drži

f

f

f

Strokovnjak iz podjetja

4

3

7

Brezposelna oseba

6

9

15

Skupaj

10

12

22
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Zanimalo nas je tudi, ali obstajajo razlike v mnenju učiteljev in posameznikov, ki so učitelje nadomeščali, in sicer pri vprašanju, ali so pridobili pri svojem delu ustrezna nova znanja in kompetence.
Podatki so prikazani v spodnji tabeli. Učitelji in osebe, ki so nadomeščale, se skorajda ne razlikujejo v
mnenju o tem, ali so pridobili nova znanja in kompetence. Pritrdilno so odgovorili vsi učitelji, medtem
ko sta dva posameznika, ki sta nadomeščala, odgovorila nikalno, drugim so se pričakovanja izpolnila.
/ Tabela 32 / Deležniki in mnenje o tem, ali so pridobili pričakovana nova znanja in kompetence
Ali ste pridobili pričakovana nova znanj in
kompetence?
Deležniki

Da

Skupaj

Ne

f

f (%)

f

f (%)

f

f (%)

Učitelji

23

100,0

/

/

23

100,0

Osebe, ki so

20

90,9

2

9,1

22

100,0

43

95,6

2

4,4

45

100,0

nadomeščale
Skupaj

Mnenja delodajalcev o tovrstni obliki usposabljanja učiteljev/strokovnih delavcev v podjetju so bila
zelo enotna, predvsem so izpostavljali koristnost za šolo in delodajalca, da je to dobra priložnost za
izmenjavo praktičnega znanja med podjetjem in šolo ter da prihaja do soočenja z realno problematiko.
Njihovi celotni odgovori so predstavljeni v Prilogi 7.3.3.
Čeprav posameznikom, ki so nadomeščali učitelje/strokovne delavce, učiteljem in vodstvom šol nismo postavili enakega vprašanja, ampak smo prvo skupino deležnikov spraševali po zadovoljstvu z
izvedbo usposabljanja, drugo o tem, ali je usposabljanje izpolnilo njihova pričakovanja, vodstva šol pa
so ocenjevala celotno izvedbo programa, podatke prikazujemo v isti tabeli (Tabela 33) zaradi vsebinske sorodnosti vprašanj in lažje primerjave pri interpretaciji.
Kot je razvidno iz tabele 33, je pri trditvi, da je usposabljanje v celoti izpolnilo pričakovanja, odgovor
»Zelo drži« izbralo 14 (60,9 %) od 23 učiteljev/strokovnih delavcev, osem (34,8 %) jih pravi, da trditev
drži, pri čemer so odgovor tudi obrazložili (Priloga 7.1.10). En učitelj je dejal, da to delno drži, z obrazložitvijo: »Zahtevnost in odgovornost dela v ambulanti.« Aritmetična sredina njihovih ocen o izpolnitvi
pričakovanj je M = 4,57. Vodstva šol povečini ocenjujejo, da je bila izvedba programa zelo dobra (to
oceno je podalo 11 od 16 ravnateljev), četrtina jih je podala oceno »Dobro«. En ravnatelj je izvedbo ocenil kot niti dobro niti slabo. Z izvedbo nadomeščanja učitelja/strokovnega delavca v okviru krožnega
zaposlovanja so bili vsi anketiranci bodisi zelo zadovoljni (54,5 %) bodisi zadovoljni (45,5 %), saj so pridobili novo izkušnjo v pedagoškem poklicu in imeli dobro podporo v kolektivu (aritmetična sredina
njihovega zadovoljstva je M = 4,55). Vse njihove obrazložitve odgovora so v Prilogi 7.4.6.
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/ Tabela 33 / OCENA, KOLIKO JE USPOSABLJANJE IZPOLNILO PRIČAKOVANJA učiteljev, OCENA
KAKOVOSTI IZVEDBE PROGRAMA s strani vodstva šol in OCENA ZADOVOLJSTVA posameznikov, ki so
nadomeščali
Strinjanje s trditvami / Ocena
Deležniki in vprašanja, ki smo
jim jih zastavili

Niti/niti

Drži/ Dobra

Skupaj

Zelo drži/
Zelo dobra

f

f (%)

f

f (%)

f

f (%)

f

f (%)

1

4,3

8

34,8

14

60,9

23

100,0

1

6,2

4

25,0

11

68,8

16

100,0

/

/

10

45,5

12

54,5

22

100,0

2

3,3

22

36,1

37

60,7

61

100,0

Usposabljanje je v celoti
izpolnilo moja pričakovanja
(učitelji)
Kako ocenjujete izvedbo
programa (vodstvo šol)
Z izvedbo usposabljanja sem
bil zadovoljen (posamezniki,
ki so nadomeščali v šoli)
Skupaj

Med udeleženci usposabljanja v podjetju je večina (16 oziroma skoraj 70 %) izpostavila prednost programa pri pridobivanju novih znanj, štirje menijo, da je prednost v ustvarjanju neposrednega stika
med šolo in gospodarstvom, trije pa v izmenjavi izkušenj. Nobeden ni navedel, da ne vidi nobene prednosti v takem sodelovanju (več v Prilogi 7.1.11). Podobna je slika pri vodstvu šol, tudi tukaj jih je večina mnenja, da je prednost v pridobivanju novih znanj (tako meni 9 od 15 vodstev), štirje so izpostavili
izmenjavo izkušenj, dva pa neposreden stik med šolo in gospodarstvom (več v Prilogi 7.2.12). Med
posamezniki, ki so nadomeščali učitelje, jih dobra polovica (11 oziroma 52,4 %) vidi prednosti krožnega zaposlovanja v spoznavanju, pridobivanju novih znanj. Šest od 21 jih je izpostavilo izmenjavo
izkušenj kot pomembno prednost programa, trije vidijo dodano vrednost v ustvarjanju neposrednega
stika med šolo in gospodarstvom, le en udeleženec programa meni, da takih prednosti ni (več v Prilogi 7.4.7).
Delodajalci so navedli kar nekaj prednosti tovrstnega usposabljanja, v največji meri pa so izpostavili
izmenjavo izkušenj oziroma znanja, spoznavanje novih znanj in vzpostavitev neposrednega stika šole
in gospodarstva, predvsem v smislu, da lahko učitelji podajo dijakom znanje, ki ga v podjetju potrebujejo (celotni odgovori so v Prilogi 7.3.4).
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/ Tabela 34 / Mnenje deležnikov o prednostih krožnega zaposlovanja
Deležniki
Prednosti

Izmenjava izkušenj
Spoznavanje z novimi
znanji

Vodstvo šol

Skupaj

Posamezniki, ki
so nadomeščali

Učitelji

f

f (%)

f

f (%)

f

f (%)

f

f (%)

4

26,7

3

13,0

6

28,6

13

22,0

9

60,0

16

69,6

11

52,4

36

61,0

2

13,3

4

17,4

3

14,3

9

15,3

/

/

/

/

1

4,8

1

1,7

15

100,0

23

100,0

21

100,0

59

100,0

Ustvarjen je
neposreden stik med
šolo in gospodarstvom
Jih ni
Skupaj

Podatki v tabeli 35 kažejo, da so vse tri skupine deležnikov kot največjo pomanjkljivost krožnega
zaposlovanja izpostavile prekratek čas izvajanja. Tako meni osem od 21 posameznikov, ki so nadomeščali učitelje. Pet (skoraj četrtina) jih je tudi mnenja, da taka oblika nima pomanjkljivosti. Kar nekaj
deležnikov iz vsake skupine je tudi izpostavilo, da je težko najti primerno osebo za nadomeščanje. Pri
tem odgovoru izstopa delež vodij šol (to pomanjkljivost je izpostavilo šest od 14 vodij), ki so se na organizacijski ravni spopadali s kadrovskimi težavami pri iskanju primernih rešitev (več v prilogah 7.1.12
– učitelji, 7.2.13 – vodstva šol in 7.4.8 – osebe, ki so nadomeščale).
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/ Tabela 35 / Mnenje deležnikov o pomanjkljivostih krožnega zaposlovanja
Deležniki
Pomanjkljivosti

Vodstvo šol

Skupaj

Posamezniki, ki
so nadomeščali

Učitelji

f

f (%)

f

f (%)

f

f (%)

f

f (%)

5

35,7

6

28,6

8

38,1

19

33,9

6

42,9

3

14,3

4

19,0

13

23,2

/

/

1

4,8

2

9,5

3

5,4

/

/

1

4,8

2

9,5

3

5,4

Opravljanje dvojnega dela

/

/

2

9,5

/

/

2

3,6

Možnost bega možganov

1

7,1

/

/

/

/

1

1,8

Ne vem

/

/

1

4,8

/

/

1

1,8

Jih ni

2

14,3

3

14,3

5

23,8

10

17,9

Drugo

/

/

4

19,0

/

/

4

7,1

Skupaj

14

100,0

21

100,0

21

100,0

56

100,0

Kratek čas izvajanja
(fleksibilnost)
Težko najti primerno
usposobljeno osebo za
nadomeščanje/poučevanje
Zmedenost dijakov
Preobremenjenost
delodajalca

Povzetek
Temeljni cilj programa »Dvig poklicnih kompetenc učiteljev« je bil osvežiti obstoječe in pridobiti nova
znanja, spretnosti in kompetence izvajalcev izobraževanja. Zato smo udeležence programa povprašali, ali je bil po njihovem mnenju ta cilj dosežen in kako ocenjujejo izvedbo celotnega programa.
Skoraj vsi (21 oziroma 91,3 %) anketirani učitelji/strokovni delavci in osebe, ki so nadomeščale (20
oziroma 90,9 %), pravijo, da so v podjetju/šoli pridobili pričakovana nova znanja/kompetence, vsi pa so
dejali, da bodo lahko pridobljena znanja/kompetence uporabili pri nadaljnjem delu.
Skoraj vsi (95,7 %) anketirani učitelji pravijo, da je usposabljanje v podjetju v celoti izpolnilo njihova
pričakovanja (60,9 % zelo drži in 34,8 % drži) ali jih celo preseglo. Tudi vodstva šol povečini ocenjujejo, da je bila izvedba programa zelo dobra. Z izvedbo nadomeščanja učitelja/strokovnega delavca v
okviru krožnega zaposlovanja so bili vsi anketiranci bodisi zelo zadovoljni (54,5 %) bodisi zadovoljni
(45,5 %), saj so pridobili novo izkušnjo v pedagoškem poklicu in imeli dobro podporo v kolektivu.
Deležniki so pri prednostih tovrstnega usposabljanja izpostavili pridobivanje novih znanj, izmenjavo
izkušenj ter vzpostavitev neposrednega stika med šolo in gospodarstvom. Kot največji pomanjkljivosti krožnega zaposlovanja so izpostavili prekratek čas izvajanja in da je bilo težko najti primerno
osebo za nadomeščanje.
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3.3.6 Vpliv usposabljanja na organizacijo dela in kurikul
Šole načrtujejo delo za tekoče leto z letnim delovnim načrtom, zato nas je zanimalo, ali je dvomesečna
odsotnost učitelja/strokovnega delavca vplivala na organizacijo dela in/ali uresničevanje zastavljenih
ciljev izvedbenega kurikula v šoli.
Da je njihova odsotnost vplivala, pravi pet (21,7 %) učiteljev, saj so trije izmed njih morali po prihodu
nazaj v šolo bolj zgoščeno izvajati ure teoretičnega pouka, dva pa sta se morala privaditi drugačni organizaciji dela, čeprav je vseh pet sodelovalo z osebo, ki jih je nadomeščala (Tabela 36). Tisti, ki pravijo,
da njihova odsotnost ni imela večjega vpliva na organizacijo in izvedbo pouka (18 oziroma 78,3 %), so
mnenje obrazložili, in sicer da to tega ni prihajalo, ker so bili v rednih stikih z osebo, ki jih je nadomeščala (več v Prilogi 7.1.13).
/ Tabela 36 / Mnenje učiteljev/strokovnih delavcev o vplivu njihove odsotnost na organizacijo dela v šoli
in sodelovanje z osebo, ki jih je nadomeščala

Ali je vaša odsotnost vplivala na
organizacijo dela v šoli?

Ali ste v času usposabljanja sodelovali z osebo, ki
vas je nadomeščala?

Skupaj

Da

Ne

f

f

f

Da

5

/

5

Ne

15

3

18

Skupaj

20

3

23

Evalvacija je pokazala, da je izvedba krožnega zaposlovanja vplivala na organizacijo dela in uresničevanje ciljev izvedbenega kurikula na sedmih (43,8 %) šolah, kjer so morali prilagoditi učne vsebine,
urnik in način izvedbe pouka (več v Prilogi 7.2.14).
/ Tabela 37 / Vpliv krožnega zaposlovanja na delo v šoli
Vpliv na delo v šoli

f

f (%)

Ne

9

56,3

Da

7

43,8

Skupaj

16

100.0
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3.3.7 Interes za sodelovanje v prihodnje
Na koncu smo posamezne deležnike, ki so sodelovali v programu povprašali tudi o tem, ali bi se ponovno odločili za sodelovanje v tovrstnem programu.
Velika večina anketiranih učiteljev/strokovnih delavcev (18 oziroma 78,3 %) bi se usposabljanja ponovno udeležila, saj vidijo v njem mnogo koristi (pridobitev lastnih izkušenj, pridobitev novih znanj,
stik z gospodarstvom – več v Prilogi 7.1.14). Štirje učitelji (17,4 %) bi se usposabljanja mogoče udeležili
še enkrat, dva sta k odgovoru dodala: »Odvisno od izbire delodajalca in organizacije dela na šoli v
času izmenjave.« in »Zaradi že navedenih prednosti (sprememba delovnega okolja; spoznanja novih
materialov; spoznavanje različnih načinov tehnologij izdelovanja oblačil; dodatna strokovna znanja)
in pomanjkljivosti programa (prekratko časovno obdobje za krožno zaposlovanje (samo od oktobra do
marca); finančno nestimulativno (manjša plača); problem koriščenja dopusta)«. En učitelj se usposabljanja ne bi ponovno udeležil z obrazložitvijo, da »bi to prepustil mlajšim kolegom«.
Med osmimi učitelji/strokovnimi delavci, ki so bili na usposabljanje napoteni s strani vodstva (Tabela
38), je eden, ki tega ne bi želel, eden je izbral odgovor morda, šest jih je odgovorilo pritrdilno. Med
enajstimi učitelji, ki so odšli na usposabljanje na lastno pobudo, bi se jih deset brez zadržkov ponovno
odločilo za tako obliko sodelovanja s podjetji.
/ Tabela 38 / Način vključenosti učiteljev/strokovnih delavcev v program in želja po ponovni udeležbi
Ali bi se ponovno udeležili usposabljanja?
Kako ste bili vključeni v
program?

Skupaj

Da

Morda

Ne

f

f

f

f

S strani vodstva

6

1

1

8

Na lastno pobudo

10

1

/

11

Drugo – oboje

2

1

/

3

Skupaj

18

3

1

22

Kot že omenjeno, bi se večina vprašanih učiteljev/strokovnih delavcev ponovno udeležila usposabljanja. Zanimalo nas je, ali obstajajo razlike v izraženem interesu glede na število let delovne dobe, ki jo je
imel posameznik. Vsi učitelji z najmanj delovne dobe (do 5 let) so odgovorili pritrdilno, med učitelji z
največ delovne dobe (20 let in več) je delež tistih, ki bi se zagotovo ponovno vključili, najmanjši (9 učiteljev od 13). Trije učitelji iz te skupine so izbrali odgovor »Morda«, en učitelj pravi, da se ne bi ponovno
usposabljal na tak način. Enako trdi tudi en učitelj iz skupine tistih s 5- do 20-letnimi izkušnjami.
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/ Tabela 39 / Delovna doba in želja po ponovni vključitvi v usposabljanje
Ali bi se ponovno udeležili usposabljanja?
Delovna doba

Skupaj

Da

Morda

Ne

f

f

f

f

Do vključno 5 let

3

/

/

3

Od 5 do vključno 20 let

6

1

/

7

20 let in več

9

3

1

13

Skupaj

18

4

1

23

Vse anketirane šole so dejale, da bi se za sodelovanje v tovrstnem programu odločile še enkrat, svoje
odgovore pa je vodstvo šol podkrepilo z obrazložitvami, da je tovrstno usposabljanje zelo koristno za
učitelje in druge strokovne delavce na šoli, da pa je treba dobiti ustrezno osebo za nadomeščanje. Vsi
njihovi odgovori so predstavljeni v Prilogi 7.2.15.
Kot je razvidno iz podatkov v tabeli 40, je večina vprašanih podjetij (13 od 15 ali 86,7 %) pripravljena
ponovno sodelovati v programu, predvsem zato, ker ocenjujejo tako sodelovanje za koristno (tako
pravi 10 vprašanih), ker gre pri tem za prenos znanja (dva odgovora), en delodajalec pa vidi v takem
sodelovanju soočenje z realno problematiko. Dva delodajalca nista več pripravljena na sodelovanje,

čeprav je eden ocenil tako sodelovanje kot koristno, drugi pa vidi v njem možnost za prenos znanja.
/ Tabela 40 / Pripravljenost podjetij za ponovno sodelovanje in mnenje o programu
Kaj menite o tovrstni obliki usposabljanja učiteljev/
strokovnih delavcev v podjetju?
Bi ponovno sodelovali v
programu?

Skupaj

Koristno

Prenos znanja

Soočenje z realno
problematiko

f

f

f

f

Da

10

2

1

13

Ne

1

1

/

2

Skupaj

11

3

1

15
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17 oziroma 77,3 % tistih, ki so nadomeščali v šoli, bi se ponovno odločilo za nadomeščanje v okviru
tovrstnega programa, saj radi delajo z mladimi in imajo veselje do pedagoškega poklica (več v Prilogi 7.4.9). Tisti (pet oziroma 22,7 %), ki bi se morda ponovno odločili za nadomeščanje, navajajo različne
razloge za tako odločitev, in sicer pravijo, da je bila to velika dodatna obremenitev, da bi se tako odločili le v primeru brezposelnosti in če bi tovrstno nadomeščanje potekalo podobno, kot je to. Nihče
izmed vprašanih pa ni dejal, da se za tovrstno nadomeščanje ne bi ponovno odločil. Med osebami, ki so
nadomeščale učitelja oziroma strokovnega delavca in bi se brez zadržkov odločile za ponovno sodelovanje v okviru tovrstnega programa, je bilo največ takih (sedem od osmih), ki imajo od pet do 20 let
delovne dobe. Dve tretjini oseb iz skupine z najmanj delovne dobe je odgovorilo pritrdilno, dva pa sta
navedla, da bi se morda odločila za sodelovanje. Takega mnenja sta bila tudi dva od osmih vprašanih
iz skupine z največ delovne dobe (Tabela 41).
/ Tabela 41 / Delovna doba oseb, ki so nadomeščale, in odločitev za ponovno vključitev v program oseb,
ki so nadomeščale
Bi se ponovno odločili za nadomeščanje v okviru
tovrstnega programa?
Delovna doba

Skupaj

Da

Morda

f

f

f

Do vključno 5 let

4

2

6

Od 5 do vključno 20 let

7

1

8

20 let in več

6

2

8

Skupaj

17

5

22

Vsi anketirani učitelji bi tovrstno usposabljanje priporočili tudi drugim, saj je dobro, da učitelji poznajo trenutne razmere v gospodarstvu, da lahko s konkretnimi primeri dijakom bolje približajo teorijo
in hkrati osvežijo svoje znanje (Priloga 7.1.15). Ravno tako bi vse anketirane šole sodelovanje v tovrstnem programu priporočile tudi drugim šolam zaradi že omenjenih prednosti in pozitivnih izkušenj
(več v Prilogi 7.2.16).
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Povzetek
Evalvacija je pokazala, da med vsemi deležniki, ki so sodelovali v programu, obstaja interes za ponovno sodelovanje.
Velika večina učiteljev/strokovnih delavcev (18 oziroma 78,3 %) bi se usposabljanja ponovno udeležila, saj vidijo v njem mnogo koristi (pridobitev lastnih izkušenj, pridobitev novih znanj, stik z gospodarstvom). Vodstva vseh anketiranih šol so dejala, da bi se za sodelovanje v tovrstnem programu odločila
še enkrat in so svoje odgovore podkrepila z obrazložitvijo, da je to zelo koristno, morala pa bi dobiti
ustrezno osebo za nadomeščanje. Izmed 15 anketiranih podjetij je 13 (86,7%) takih, ki bi v programu
ponovno sodelovala, in sicer ker je to dobra in koristna izkušnja, ker vidijo priložnost za vzdrževanje
stika med šolo in gospodarstvom ter kroženje znanja, dijakom pa omogoča, da spoznajo realno sliko
podjetij. 17 oziroma 77,3 % oseb, ki so nadomeščale v šoli, bi se v okviru tovrstnega programa zanj
ponovno odločilo, saj radi delajo z mladimi in imajo veselje do pedagoškega poklica.
Vsi anketirani učitelji oziroma strokovni delavci bi tovrstno usposabljanje priporočili tudi drugim, ker
omogoča spoznavanje trenutnih razmer v gospodarstvu in osvežitev znanja ter približevanje teorije
dijakom na konkretnih primerih iz prakse. Prav tako bi vse anketirane šole sodelovanje v tovrstnem
programu priporočile tudi drugim šolam zaradi že omenjenih prednosti in pozitivnih izkušenj.
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3.3.8 Dileme, predlogi, želje
Za konec smo vse deležnike povprašali, ali bi nam želeli še kaj sporočiti (morebitne pohvale, pripombe, predloge za izboljšavo itd.). Večina učiteljev je program pohvalila in si želijo njegove ponovitve
oziroma izvedbo še več podobnih. Njihovi odgovori so v celoti prikazani v Prilogi 7.1.16. Vodstva šol
so izpostavila koristnost programa in ga pohvalila, hkrati pa se veselijo možnosti nadaljevanja oziroma njegove ponovitve (več v Prilogi 7.2.17). Delodajalci so izpostavili, da je bil program ustrezno
zastavljen in bi moral potekati stalno. Treba pa bi bilo predhodno podrobneje zastaviti cilje in teme
usposabljanja (več v Prilogi 7.3.6). Osebe, ki so v šoli nadomeščale odsotnega učitelja/strokovnega
delavca, pa so izpostavile njegovo koristnost in predlagale, da bi program lahko potekal dlje časa (več
v Prilogi 7.4.10).

3.3.9 Razlogi za nesodelovanje v programu
Zanimali so nas tudi razlogi, zakaj je bil odziv na javni poziv za sodelovanje v programu manjši od
pričakovanega.
Šole, ki niso sodelovale v programu, smo povprašali, zakaj so se tako odločile. V največji meri so predstavniki šol odgovorili, da so imeli težave z zagotovitvijo delovnega mesta pri delodajalcu ali zagotovitvijo nadomeščanja, da je bil rok med objavo javnega poziva in prijavo nanj (en mesec) prekratek, da
so bili učitelji na njihovi šoli že vključeni v druge projekte in bi bili potem preobremenjeni, v manjši
meri pa so dejali še, da učitelji na njihovi šoli niso bili zainteresirani za sodelovanje in da so javni poziv
spregledali. Vsi njihovi odgovori so v Prilogi 7.5.1.
V primeru ponovnega javnega poziva za sodelovanje v programu bi se 14 šol, od katerih smo prejeli
odgovore (70,0 %), odločilo za sodelovanje, če bi dobili ustrezno osebo za nadomeščanje in ustrezno
podjetje, ki bi bilo pripravljeno sodelovati. Predstavnika dveh šol se za sodelovanje v prihodnje ne bi
odločila zaradi težav pri zagotavljanju nadomeščanja in nezainteresiranosti učiteljev. Na štirih šolah
pa so bili neodločeni, saj je to odvisno od pogojev javnega poziva in zagotavljanja nadomeščanja (Priloga 7.5.2).
/ Tabela 42 / Sodelovanje v primeru ponovnega javnega poziva
Mnenje

f

f (%)

Da

14

70,0

Ne

2

10,0

Ne vem (mogoče …)

4

20,0

Skupaj

20

100,0

Za konec smo šole, ki niso sodelovale, povprašali, ali bi nam želeli še kaj sporočiti. Njihovi odgovori
so v celoti prikazani v Prilogi 7.5.3, izpostavljamo pa najpogostejše, in sicer da je program dobro zastavljen in bi v njem sodelovali, če bi imeli stik z bolj odzivnimi podjetji, ter da bi bilo treba javni poziv
objaviti prej.
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3.3.10 Odgovori na raziskovalna vprašanja in potrditev hipotez
Z evalvacijsko študijo smo odgovorili na vsa zastavljena raziskovalna vprašanja (glej poglavje 3.2.2).
Odgovor na prvo »Ali sta bila besedilo javnega poziva k sodelovanju v programu in prijavna dokumentacija jasna in razumljiva?« in drugo »Ali je bil rok za prijavo na javni poziv dovolj dolg?« so nam
podala vodstva sodelujočih šol v programu, od katerih je velika večina odgovorila, da sta bila besedilo
javnega poziva in prijavna dokumentacija jasna in razumljiva, da je bil rok za prijavo na javni poziv
dovolj dolg ter da bi v program vključili več učiteljev, če bi to dopuščali pogoji.
Odgovor na tretje raziskovalno vprašanje »Ali je dvomesečna strnjena oblika krožnega zaposlovanja
ustrezna?« so nam podali vsi deležniki, pri čemer delodajalci v največjem deležu (85,7 %) ocenjujejo,
da je strnjena oblika krožnega zaposlovanja ustrezna. Sledijo jim učitelji/strokovni delavci (68,2 %) in
vodstva šol (62,5 %). Posamezniki, ki so nadomeščali učitelje v šoli, so v najmanjšem deležu (42,9 %)
ocenili tovrstno dvomesečno obliko zaposlovanja kot ustrezno, saj si želijo, da bi bilo obdobje daljše.
Pri odgovorih so se pokazale statistično pomembne razlike med posameznimi deležniki.
Na četrto raziskovalno vprašanje »Kakšen je interes za vključitev v usposabljanje?« so odgovarjali učitelji/strokovni delavci in vodstva šol. Evalvacija je pokazala, da je bil interes zelo različen. Polovica
anketiranih učiteljev/strokovnih delavcev je bila vključenih na podlagi lastne pobude, 36,4 % s strani
vodstva in 13,6 % na podlagi obojega, pri čemer si jih je 43,5 % podjetje, kamor so šli na usposabljanje,
poiskalo samo, drugim pa šola, na kateri so zaposleni. Skoraj na vseh šolah so v program vključili učitelja/strokovnega delavca na podlagi njegovega izraženega interesa, na 12 šolah (75,0 %) na podlagi
potrebe po osvežitvi kompetenc učitelja in na šestih šolah (37,5 %) na podlagi možnosti sodelovanja
z delodajalcem. Na vseh anketiranih šolah so bili vsi učitelji/strokovni delavci na šoli seznanjeni z
možnostjo vključitve v usposabljanje pri delodajalcu, izražen interes za vključitev v usposabljanje pa
je bil različen. Na nekaterih šolah je bil majhen (predvsem, kjer je kolektiv učiteljev starejši), na nekaterih velik, na štirih šolah samo s strani posameznih učiteljev, na dveh šolah pa se je po usposabljanju
povečal.
Vsi deležniki so odgovarjali na peto raziskovalno vprašanje »Kako je potekalo usposabljanje v podjetju/nadomeščanje v šoli?«. Vsa anketirana podjetja so dejala, da so s šolo sklenili dogovor o sodelovanju ter predhodno opredelili naloge in zadolžitve učitelja/strokovnega delavca, ki je prišel k njim na
usposabljanje. Večinoma so na predhodnem sestanku naredili terminski in vsebinski delovni načrt.
Vsi vodje šol so povedali, da so osebe, ki so pri njih nadomeščale odsotnega učitelja poučevale, na polovici šol (8) so opravljale tudi druge naloge odsotnega učitelja. Ugotovili smo, da se strokovnjaki iz podjetja in brezposelne osebe statistično pomembno razlikujejo glede tega, katere zadolžitve so imeli med
nadomeščanjem, saj so vsi strokovnjaki iz podjetja med nadomeščanjem izključno poučevali, medtem
ko je večji del brezposelnih oseb (8 od 15) poleg poučevanja opravljal tudi druge naloge. Pet brezposelnih oseb je izključno poučevalo. Velika večina učiteljev (87,0 %) je med usposabljanjem v podjetju tudi
sodelovala z osebo, ki jih je nadomeščala v šoli, in sicer zaradi usklajevanja učnih vsebin, reševanja nejasnosti in potrebe po pomoči pri uvajanju. Večina šol (75,0 %) je dejala, da je osebi, ki je nadomeščala,
nudil strokovno podporo učitelj/strokovni delavec, ki je bil na usposabljanju, v veliki meri (62,5 %) pa
tudi strokovni aktiv, drugi učitelji na šoli in vodstvo. Približno enake odgovore so podale tudi osebe,
ki so nadomeščale, saj so izpostavile pomoč odsotnega učitelja (86,4 %), podporo drugih učiteljev na
šoli (86,4 %) in podporo vodstva (68,2 %). Na 14 (87,5 %) šolah so podrobneje spremljali potek usposabljanja učitelja/strokovnega delavca, in sicer prek rednih pogovorov z njim in mentorjem v podjetju.
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Nadalje nas je zanimalo, katere so prednosti in slabosti tovrstne oblike krožnega zaposlovanja (šesto
raziskovalno vprašanje). Deležniki so pri prednostih tovrstnega usposabljanja izpostavili pridobivanje novih znanj, izmenjavo izkušenj ter vzpostavitev neposrednega stika med šolo in gospodarstvom.
Kot največji pomanjkljivosti krožnega zaposlovanja so izpostavili prekratek čas izvajanja in težave pri
zagotavljanju primerne osebe za nadomeščanje.
Odgovor na sedmo vprašanje (Zaradi katerih razlogov so se šole, ki v programu niso sodelovale, odločile tako?) nam je podalo 20 izmed 77 šol, ki niso sodelovale. Kot razlog so najpogosteje navedle, da v
programu niso sodelovale, ker so imele težave z zagotavljanjem nadomeščanja in iskanjem delovnega
mesta v podjetju, da je bil rok med objavo in prijavo na javni poziv prekratek, da so bili učitelji na
njihovi šoli vključeni v druge projekte in bi bili potem preobremenjeni. V manjši meri pa so dejali, da
učitelji na njihovi šoli niso imeli interesa za sodelovanje in da so javni poziv spregledali. Večina šol je
program ocenila pozitivno, da je dobro zastavljen in bi v njem sodelovali, če bi imeli stik z bolj odzivnimi podjetji. Izpostavile pa so, da bi bilo treba javni poziv objaviti prej.
V evalvaciji smo opredelili dve raziskovalni hipotezi, in sicer da si učitelji strokovnih in poklicnih šol
želijo slediti novostim na trgu dela s področja, ki ga poučujejo ter učitelji strokovnih in poklicnih šol
so izkazali interes za vključitev v program »Dvig poklicnih kompetenc učiteljev«, ki ju lahko na podlagi prejetih odgovorov deležnikov, ki so sodelovali v programu »Dvig poklicnih kompetenc učiteljev«,
sprejmemo.
Na podlagi odprtih odgovorih vseh deležnikov lahko sprejmemo tudi temeljno hipotezo, da učitelji
oziroma strokovni delavci srednjih poklicnih in strokovnih šol potrebujejo in si želijo več možnosti za
strokovno usposabljanje. Iz odgovorov je razvidno, da vsi anketirani učitelji/strokovni delavci tovrstno usposabljanje priporočajo tudi drugim učiteljem, prav tako tudi vse anketirane šole priporočajo
sodelovanje v tovrstnem programu drugim šolam.
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4 ZAKLJUČNE UGOTOVITVE
Na podlagi ugotovitev evalvacije in poročil udeležencev je mogoče zaključiti, da vsi deležniki pozitivno ocenjujejo program in si želijo, da se tovrstne dejavnosti nadaljujejo tudi v prihodnje. Učitelji
so kot ključne prednosti izpostavili pridobivanje novih znanj, izmenjavo izkušenj ter vzpostavitev
neposrednega stika med šolo in gospodarstvom. Tudi mnenja podjetij so zelo pozitivna. Izpostavili
so obojestransko korist, za šolo in tudi delodajalca, dobro priložnost za izmenjavo praktičnega znanja
med podjetjem in šolo ter možnost soočenja z realno problematiko.
Velika večina vprašanih bi se usposabljanja ponovno udeležila (tudi za daljši čas) in ga zaradi pozitivnih izkušenj priporočila tudi drugim. Večina šol, ki se na javni poziv niso odzvale, je navedla, da je
projekt dobro zastavljen. Šole bi v njem sodelovale, če bi imele več časa za prijavo.
Pri sprotni komunikaciji z vodstvi šol, kontaktnimi osebami in koordinatorji ter v sklopu evalvacije
smo prejeli veliko dobrih rešitev in predlogov, ki nam bodo v pomoč in vodilo pri načrtovanju tovrstnih programov usposabljanja učiteljev v delovnem procesu v naslednjih letih. Predvsem bo treba
razmisliti o primernejšem času objave javnega poziva in obdobju izvajanja, fleksibilnejši obliki usposabljanja, možnostih nadomeščanja in še čem.
Ocenjujemo, da je program »Dvig poklicnih kompetenc učiteljev« dosegel svoj namen in zastavljene cilje. Predvsem je razveseljivo dejstvo, da so šole in učitelji prepoznali priložnost in prednosti, ki
jih ponuja tovrstna oblika krožnega zaposlovanja, ter izrazili potrebo po usposabljanju v delovnem
procesu. Razveseljivo je da bo tudi v prihodnje zagotovljena podpora Ministrstva za izobraževanje,
znanost in šport za tovrstne programe.
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5

PRIPOROČILA

Pri pripravi novih programov, namenjenih usposabljanju učiteljev v prihodnje, bomo upoštevali
ugotovitve evalvacije in pobude deležnikov programa, ki so nam posredovali nekaj dobrih rešitev in
predlogov za optimiziranje izvedbe tovrstnih programov, denimo (1) da se v morebitnem ponovnem
javnem pozivu omogoči usposabljanje tudi v javnih zavodih ali institucijah, ki so delno financirane iz
javnih sredstev (vrtec, zdravstveni dom, bolnica, CEED itd.); (2) da se omogoči usposabljanje v podjetjih v tujini; (3) da se omogoči večja fleksibilnost glede dolžine usposabljanja, strnjenosti usposabljanja; (4) da se jasneje opredelijo pogoji financiranja itd.
Na podlagi evalvacije in prejetih predlogov smo oblikovali naslednja priporočila:
1. Center RS za poklicno izobraževanje do naslednjega javnega poziva za sodelovanje v programu
»Dvig poklicnih kompetenc učiteljev« preuči možnosti o fleksibilnejših pogojih za sodelovanje in
izvedbo krožnih zaposlovanj, kot so termin objave javnega poziva in rok za prijavo, število sodelujočih učiteljev/strokovnih delavcev s posamezne šole, obdobje in dolžina usposabljanja, izvedba
nadomeščanja itd.
2. Center RS za poklicno izobraževanje do naslednjega javnega poziva za sodelovanje v programu
»Dvig poklicnih kompetenc učiteljev« preuči možnosti za usposabljanje v javnih zavodih in institucijah, ki so delno financirane iz javnih sredstev.
3. Center RS za poklicno izobraževanje do naslednjega javnega poziva za sodelovanje v programu
»Dvig poklicnih kompetenc učiteljev« preuči možnosti za čezmejno sodelovanje in večjo mobilnost
učiteljev.
4. Center RS za poklicno izobraževanje priporoča srednjim poklicnim in strokovnim šolam, da informirajo in spodbujajo svoje učitelje in strokovne delavce za vključitev v program »Dvig poklicnih
kompetenc učiteljev«.
5. Ministrstvo za izobraževanje znanost in šport naj finančno podpre dejavnosti in projekte, vezane
na praktično usposabljanje učiteljev in strokovnih delavcev strokovnega in poklicnega izobraževanja v delovnem procesu (krožno zaposlovanje), kjer bodo ti pridobili novodobna znanja in kompetence s področja stroke.
6. Ministrstvo za izobraževanje znanost in šport naj pooblasti Center RS za poklicno izobraževanje,
da dejavno promovira, informira in svetuje o prednostih praktičnega usposabljanja učiteljev in
strokovnih delavcev v delovnem procesu ter koordinira dejavnosti v zvezi s tem.
7. Praktično izpopolnjevanje učiteljev in strokovnih delavcev v delovnem procesu naj se smiselno
vključi v Pravilnik o napredovanju zaposlenih v vzgoji in izobraževanju v nazive ter v Program
nadaljnjega izobraževanja in usposabljanja strokovnih delavcev v vzgoji in izobraževanju.
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7.1 Odprti odgovori učiteljev
7.1.1 Ali je po vašem mnenju dvomesečna strnjena oblika krožnega zaposlovanja ustrezna?
OBRAZLOŽITEV DA:
1.

Časovno je zadovoljivo.

2.

Dva meseca je dovolj dolgo obdobje enega usposabljanja, saj sta tempo in urnik zelo natrpana.
Zdi pa se mi, da prevelika odsotnost ne bi bila dobra za dijake.

3.

Primerna, da se učitelj vključi v delovni proces v celoti.

4.

Program se mi zdi ustrezen, ker sem skozenj pridobil nekaj novih znanj, vedenj in izkušenj, ki
jih kot strokovni delavec v šoli nisem imel.

5.

Ravno prav, da si po prilagajanju na delovno okolje in strojno opremo lahko konkretneje vključen v delovni proces in ga zato tudi bolje spoznaš.

6.

Strnjena oblika je po mojem mnenju ustrezna zaradi lažje organizacije in tudi zaradi samega
dela.

7.

Strnjena oblika usposabljanja je bila ustrezna, ker sem v času usposabljanja lahko spoznal delovni proces natančno in v celoti.

8.

To je najkrajše obdobje, v katerem je mogoče začutiti podjetje in začeti pridobivati izkušnje od
sodelavcev.

9.

To je odlična priložnost za pridobivanje novega znanja.

10. V dvomesečnem obdobju lahko učitelj na usposabljanju dela in spoznava delo primerno dolgo,
da določene naloge opravi samostojno, da v komunikaciji s strokovnjaki iz podjetja izmenja
stališča in jih nadgradi, da tako lahko spremlja čim več aktivnosti v podjetju.
11. V tem času je lahko nadomestni učitelj obravnaval krajšo učno enoto in tudi sam preveril znanje. Jaz pa sem imela dovolj časa, da sem vsaj delno spoznala delovni proces.
12. V tem času sem dobila podroben vpogled v poslovanje podjetja, konkretno sem se seznanila s
procesi, ki vsakodnevno potekajo in sem tudi praktično izpolnjevala določene delovne naloge.
Če bi bilo usposabljanje krajše, bi dobila manj praktičnih osnov, ki mi sedaj lahko pripomorejo
k uspešnejšemu poučevanju. Če pa bi bilo usposabljanje daljše, bi pa trpel učni proces v šoli.
OBRAZLOŽITEV NE:
1.

Menim, da je dvomesečna oblika predolga.

2.

Moje mnenje je, da bi bil vključen v spomladansko in jesensko sezono.

3.

Po mojem mnenju bi bilo bolje, da bi v strnjeni obliki potekalo vsaj tri mesece ali pa skozi celo
šolsko leto, po dan ali dva na teden. Tako se v delovnem procesu, kjer je intenzivno zastopano
sezonsko delo ali pa je delo vezano na praznike in dogodke, lahko zajame celoten spekter dela.
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Učitelji praktičnega pouka bi morali delati v industriji vsako leto po 2 meseca. Tako je že bilo in
učitelji praktičnega pouka so predajali boljše znanje - predvsem bolj aktualno.

5.

Za šole je to skoraj nemogoče, ker nimajo učiteljev, ki bi nadomestili izpad učitelja, ki gre na
zamenjavo. Šole naj bi izpad nadomestile z osebo iz gospodarstva, vendar gospodarstvo, ne želi
tvegati, da bi poslali osebo v šolo in s tem tvegali zastoj v delovnem procesu. Zato smo dobili
osebo iz Zavoda za zaposlovanje. Vendar je potrebno poudariti, da so to nepreverjeni kadri, ki
običajno ne morejo in če nimajo ustrezne izobrazbe in ostalih strokovnih kompetenc, niti ne
smejo nadomestiti strokovnega delavca/učitelja na šoli.

6.

Zaradi organiziranosti nadomeščanja in vrnitve nazaj na delovno mesto v šoli bi bila boljša 6
mesečna oblika krožnega zaposlovanja. Prav tako pa tudi zaradi dela samega v podjetju.
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7.1.2 Ali je bil po vašem mnenju termin, v katerem ste se usposabljali, ustrezen?
OBRAZLOŽITEV DA:
1.

Čas v decembru in januarju se v slaščičarstvu zelo razlikuje glede povpraševanja in količine dela.
Bilo je zelo dobro, da sem tudi v praksi videla kako to vpliva na sam potek in organizacijo dela.

2.

Časa je vedno malo. Vedno so prisotne posebne aktivnosti v podjetju. Ker je bilo usposabljanje
planirano, je potekalo v skladu z načrtom.

3.

Kljub bojazni zaradi vremena v pozno jesenskem in zimskem času, sem usposabljanje v celoti
opravil.

4.

Kljub temu, da sta bila v cvetličarstvu v času usposabljanja dva večja praznika, bi si želela, da bi
jih bilo več, kot tudi več drugih dejavnikov, kjer je usposabljanje bolj intenzivno. Torej Da in Ne.

5.

Mislim, da saj nisem bil vezan na druga dela (izpiti...).

6.

Možno nadomeščanje.

7.

Obdobje po 1. ocenjevalnem obdobju je po mojem mnenju ravno primerno, saj so dijaki ocenjeni
iz snovi, ki smo o skupaj obdelali v prejšnjem ocenjevalnem obdobju. V tem obdobju je učitelj, ki
me je nadomeščal lahko obravnaval novo snov (nova poglavja) in jih tudi delno ocenil. Ni pa bilo
zaključevanja ocen, kar bi bilo lahko oteženo.

8.

Pridobiti izkušnje.

9.

Termin (od oktobra do marca) je bi s strani programa zelo ozko postavljen. Iz strani delodajalca
sem lahko izbrala samo november in december, morda pa glede šolskega koledarja ni bilo najbolj
ustrezno.

10. Termin mi je zelo ustrezal. Pred odhodom sem še ocenila dijake in predala delo namestniku (do
ocenjevalne konference).
11. Termin ni bil fiksiran, zato smo se lahko časovno prilagodili in uskladili.
12. Termin v zimskem času je bil vsekakor ustrezen.
13. Usposabljanje sem začel po zaključenem prvem ocenjevalnem obdobju v šoli, zato z vidika ocenjevanja znanja in predvsem zaključevanjem ocen osebam, ki me je nadomeščala, ni imela posebnih težav.
14. V tem času ni bilo ocenjevalne konference in obsežnejših dodatnih aktivnosti, zato ocenjujem, da
je bil termin ustrezen.
15. Zato, ker je med šolskim letom.
OBRAZLOŽITEV NE:
1.

Dogovorili smo se najprej za november in december, ker pa nismo dobili zamenjave, smo čakali.
V februarju in marcu je več aktivnosti glede zaključnega izpita in poklicne mature, dijaki prvih
letnikov gredo na PUD in bi morali imeti dokončane izdelke pri modulu CNC, pa tega niso v
celoti naredili.
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2.

Najbolj ustrezna meseca bi bila oktober in maj.

3.

Predlagam, da se termin prestavi na konec šolskega leta, ko je na šoli najmanj dela - vsebine so
po navadi že predavane in ukvarjamo se predvsem s popravljanji, oddajanji manjkajoči poročil... Vse to nadomestni učitelj stori lažje, kot pa predava vsebinski del...

4.

Tako izobraževanje mora biti predvideno prej in vsaj pol leta vnaprej in se mora začeti z novim
šolskim letom...septembra ali pa na koncu šolskega leta...nikakor pa ne v sredini šolskega leta.
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7.1.3 Ali ste bili zadovoljni z izbiro podjetja?
OBRAZLOŽITEV DA:
1.

Dejavnost podjetja se strokovno popolnoma ujema s področjem, ki ga poučujem v šoli, oziroma
sem spoznala še druga področja.

2.

Dobri mentorji.

3.

Elektrodistribucijsko podjetje se mi zdi najbolj ustrezna izbira podjetja za tovrstno usposabljanje,
saj po mojem mnenju zajema najširši spekter področji in dejavnosti, ki so lahko za učitelja stroke
pri njegovem pedagoškem delu v pomoč.

4.

Glede na to, da sem izbrala trenutno enega najboljših cvetličarjev v Sloveniji, sem že v naprej vedela, da je izbira najbolj prava.

5.

Izbrano podjetje je zelo močno na področju avtomatizacije in procesnega vodenja, zato sem vsaj
deloma poznala proces in opremo. Primere sem lahko uporabila pri mojih pripravah.

6.

Kolektiv je majhen in v podjetju so lepo poskrbeli, da sem se dobro počutila med njimi. Spremljala
sem lahko vse faze nastajanja izdelka.

7.

Podjetje ceni pomen sodelovanja.

8.

Podjetje ima več poslovalnic, tako da sem lahko spoznala več različnega dela, več ljudi, več metod
dela,...

9.

Podjetje je bilo ustrezno in je ponudilo ustrezno usposabljanje.

10. Podjetje s šolskim centrom že dolgo časa sodeluje, vendar do sedaj še ni prišlo do podobne izmenjave izkušenj. Podjetje sem spoznal dokaj natančno in navezal veliko stikov, preko katerih še naprej
sodelujemo, izmenjujemo izkušnje, dobimo določene nasvete, ipd.
11. Podjetje se ukvarja s področjem, ki ga poučujem – logistika. Gre za manjše, dobro stoječe podjetje,
kjer sem lahko sodelovala v vseh oddelkih in tako povezovala teorijo s prakso.
12. S podjetjem sem sodeloval že tekom diplomske naloge – njihova usmeritev v operacijski sistem
Linux in ARM mikrokrmilnike je natanko to, kar poučujem na naši šoli.
13. Sam sem vodilnim na šoli predlagal in obrazložil katero podjetje mi lahko ponudi določene vsebine,
katere sem želel nadgraditi.
14. Ustrezno opremljena delavnica in usposobljen kader.
15. V podjetju so se potrudili in mi omogočili kvalitetno izpopolnjevanje mojega znanja in veščin. Njihovim strokovnjakom sem hvaležen za prenos znanja in veščin.
16. V podjetju izdelujejo kvalitetna športna oblačila, zato je bilo delo strokovno obarvano in zanimivo.
17. V podjetju je dober tim, lastnik pa ima v delavnici zelo dobro strojno opremo, ki jo je tudi v času
mojega usposabljanja dopolnjeval in širil proizvodne kapacitete. Moteča je bila edino oddaljenost
podjetja.
18. Z delom v tem podjetju sem bil zelo zadovoljen, saj so se mi posvetili maksimalno. Sodelovanje pa
traja naprej.
19. Z izbiro podjetja sem bil zadovoljen, zaradi kvalitete in kakovosti v podjetju na vseh področjih.
20. Zaradi raznolikosti dejavnosti in tehnične opreme celotne vrtnarije.
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7.1.4 V kolikšni meri ste bili z mentorjem zadovoljni?
OBRAZLOŽITEV ZELO DRŽI:
1.

Čeprav je mentorja, na katerega sem sicer računala, nadomeščala njegova delavka ali več delavk,
so le te s svojim znanjem in suverenostjo, čisto dostojno prenašale svoje izkušnje name in mi
pomagale v momentih, kjer mi je zmanjkalo praktičnih veščin za opravljanje dela do popolne
perfekcije.

2.

Korektno sodelovanje in odlična predstavitev tehnologije.

3.

Mentor je več kot korektno izpeljal tako proces spoznavanja s podjetjem, kot tudi proces usmerjanja skozi čim več služb in oddelkov znotraj podjetja, v katerem sem dobil vrsto novih informacij.

4.

Mentor je za vsako delo dal ustrezna navodila, me spremljal in dopolnjeval in spodbujal za boljše
rezultate. Vključen sem bil v redni delovni proces in v nadaljevanju tudi samostojno izvajal določena dela.

5.

Mentor mi je pri usposabljanju pomagal ter mi dajal določene delovne naloge in zadolžitve.

6.

Mentor mi je razložil postopek njihovega poslovanja, bil mi je pripravljen pokazati vse kar sem
hotela izvedeti, me vpeljeval v njihov poslovni proces in pokazal vse faze poslovanja, me popeljal
skozi njihovo celotno podjetje, predstavil njihove nadrejene, vodje posameznih enot...

7.

Mentor odličen strokovnjak.

8.

Mentor se mi je dovolj posvetil, saj sem ga lahko spremljala na terenu in pomagala pri preprostejših opravilih. Med vožnjo si je vzel čas za opis procesov in postopkov.

9.

Mentorica je imela ustrezno znanje in kompetence, pri sodelovanju z njo, sem se veliko naučil in
pridobil nova znanja in izkušnje.

10. Mentorica mi je dobro predstavila delo, v primeru vprašanj je bila hitro dosegljiva. Usposabljanje
je po dogovoru organizirala tako, da sem sodelovala pri različnih analizah, kontrolnih pregledih
proizvodnje, senzoričnih ocenjevanjih. Tudi vsi ostali zaposleni v podjetju so bili v primeru mojih
vprašanj, vedno pripravljeni korektno odgovoriti.
11. Mentorja sta mi dobrodušno predajala informacije, znanja in izkušnje, ki sem ga potreboval pri
svojem delu.
12. Moj mentor je bil sam lastnik podjetja. Je vrhunski strokovnjak in z veseljem deli znanja in veščine med nas.
13. Moj mentor je od prvega dne izmenjave, ko me je sprejel v podjetju, skrbel, da sem imel za vsak
dan pripravljen delovni načrt, po katerem sem spoznaval podjetje in njegovo dejavnost. Redno je
spremljal moje delo in glede na moje dodatne želje pripravljal načrt dela za naprej. Z vodji drugih
oddelkov se je sproti dogovarjal in usklajeval aktivnosti, ter jih sproti obveščal o mojem prihodu
in jim dajal navodila glede informacij, ki naj bi jih pripravili za moje delo.
14. Z mentorico sem bila zadovoljna. Bila je pripravljena deliti z mano novo znanje in mi pokazati
posamezne tehnike.
15. Z mentorjem sva se dnevno dogovarjala o mojem usposabljanju. S pomočjo mentorja sem realiziral vse zastavljene cilje usposabljanja. Mentor mi je vseskozi na razpolago za strokovne nasvete.
16. Zelo drži. Mentorica je bila vedno pripravljena odgovarjati na moja vprašanja.
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7.1.5 Ali ste bili v podjetju neposredno vključeni v delovni proces in imeli konkretne
zadolžitve?
OBRAZLOŽITEV DA:
1.

Delovne naloge so bile večinoma preveč odgovorne, da bi jih lahko prevzela samostojno. Sem
pa lahko prevzela krajše, manj odgovorne naloge (priprava računalnikov, iskanje napak, kloniranje diskov, primerjava ponudb).

2.

Izvedla sem kar nekaj nalog, povezanih z mojo stroko in s tem pripomogla tudi k uspešnosti
podjetja, sama sem se pa pri tem mnogo naučila.

3.

Mentor je ves čas mojega usposabljanja skrbel, da sem bil vključen v skladu s programom v
delovni proces.

4.

Opravljala sem analizo določanja celokupnih sladkorjev v izdelkih iz polnozrnate pšenične
moke. Zakonodajne predpise Evropske unije in Slovenije na področju živil sem uredila po novem smiselnem sistemu. Lahko sem njihovim strokovnjakom zastavljala strokovna vprašanja,
na katere so mi v celoti odgovorili - so si vzeli čas in ga namenili meni.

5.

Po sami teoriji se je vedno delo odvijalo v proizvodnji na stroju. V začetku enostavni izdelki in
kasneje vedno bolj zahtevni.

6.

Pomoč pri delu.

7.

Sodelovala sem pri vseh delih in opravkih, ki jih cvetličarji opravljajo, od čiščenja, odnašanja
smeti, sortiranja, urejanja cvetličarne, oskrbe rastlin, izdelave cvetličarskih izdelkov, kot tudi
sodelovanje pri strežbi, neposredne komunikacije s strankami in dostave gotovih izdelkov.

8.

Sodelovala sem v delovnem procesu po svojih zmožnostih, zadolžitve sem dobivala sproti in po
potrebah delovnega procesa.

9.

Sprva sem opazovala, nato pa po tednu dni začela delati konkretne naloge (kot njihovi zaposleni)

10. Tretirali so me kot sebi enakovrednega in sem opravljal vse naloge brez težav.
11. V podjetju sem dobil konkretne zadolžitve in naloge, po vnaprejšnjem dogovoru.
12. Zadolžitve so bile direktne in odgovorne.
OBRAZLOŽITEV NE:
1.

Delal sem na svojem delovnem mestu in na usmerjenih nalogah, ki pa niso bile vezane na proces v podjetju. Delal sem na nalogah, ki so me zanimale in tako smo naloge dopolnjevali in
stopnjevali.

2.

Skladno s politiko podjetja konkretnih zadolžitev kot učitelj na izobraževanju nisem imel,
kljub temu pa sem bil prisoten pri več različnih projektih v vlogi aktivnega opazovalca.

3.

V delovni proces podjetja nisem bil vključen, ker nisem poznal dovolj dobro njihovih programov za konstruiranje in obdelavo podatkov (npr. simulacijo litja – Magna flow, ipd.). Za vsak
dan sem imel določenega zaposlenega, ki je bil zadolžen za sodelovanje z menoj in določeno
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temo, ki jo je bilo potrebno obdelati. Izvedli smo simulacijo posameznih operacij, vendar direktnega dela za njihovo proizvodnjo zaradi zahtevnosti nisem opravljal.
4.

V podjetju sem deloval kot neodvisni raziskovalec – raziskoval sem vsebine primerne za šolstvo, medtem ko so mi sodelavci v podjetju pomagali, me usmerjali na prave tirnice. K samemu
podjetju sem prispeval le nekaj malega a izvenserijskega, a to ni bistveno.

5.

V delovni proces sem bil vključen skozi učenje.
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7.1.6 Ali ste v času usposabljanja v podjetju sodelovali z osebo, ki vas je nadomeščala v šoli?
OBRAZLOŽITEV DA:
1.

Bili so samo telefonski kontakti.

2.

Da. Predala sem gradivo predvideno za nadomeščanje. Vmes sva se večkrat slišali in se pogovorili o poteku nadomeščanja. Odgovarjala sem na konkretna njena vprašanja.

3.

Na šolo smo dobili osebo iz Zavoda za zaposlovanje, ki sem ji pomagal pri uvajanju in se vsake
toliko časa z njo sestal glede poteka njenega dela, prav tako sva skupaj načrtovala nekatere
njene aktivnosti.

4.

Osebi ki me je nadomeščala pri mojem delu v šoli, sem podal nekaj glavnih informacij za delo z
dijaki, sicer je bil to že izkušen profesor, ki je ravno odšel v pokoj in ni potreboval dodatnih nasvetov za delo. Redno sem spremljal dogajanje v šoli, še posebno zaradi redovalne konference,
ker je bilo potrebno urediti vse podrobnosti v zvezi z ocenami in odprtimi projekti.

5.

Pomoč za priprave, pomoč pri konfliktih.

6.

Preden sem odšla sem ji predala celotne priprave, prav tako sva imeli tudi srečanje ob moji
vrnitvi. Med mojo odsotnostjo sva bili redno v stikih.

7.

S strokovno sodelavko sva občasno sodelovali preko telefonskih pogovorov in sproti reševali
nejasnosti.

8.

Skupno tedensko, včasih tudi dnevno usklajevanje vsebin za praktični pouk, skupno načrtovanje vsebin in skupno pisanje priprav.

9.

Sodelovanje je bilo enkrat tedensko zaradi razredništva.

10. Učitelju sem svetovala, mu predala vsa gradiva, ki jih je potreboval za izvajanje pouka, seznanila sem ga z delovanjem e-asistenta, mu pomagala pri delu, učenju, pripravi testov in preverjanj
znanj ter pri ocenjevanju.
11. Usmerjala sem jo skozi učne situacije.
12. Uvajanje pred samo izmenjavo, posredovanje priprav, dolgi telefonski pogovori...
13. Večkrat sva imela telefonski razgovor in pisno kontaktiranje.
14. Vsakodnevno komuniciranje pred začetkom dela.
15. Z osebo, ki me je nadomeščala, sva bila v kontaktu preko elektronske pošte in telefona, po potrebi sva se tudi osebno sestala.
16. Zaradi specifike dela pri CNC-stroju smo bili na vezi preko telefona in tudi posebno preko vodje
šolske delavnice reševali določena vprašanja.
17. Že pred odhodom sva z namestnikom sodelovala. Prišel je na nekaj skupnih ur, da je spoznal
potek dela in se seznanil z dijaki. Tudi med zaposlovanjem sva bila v stalnih stikih.
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7.1.7 Ali ste poleg usposabljanja v podjetju opravljali tudi določene naloge v šoli?
OBRAZLOŽITEV DA:
1.

Bil sem mentor nadomestni učiteljici, vodil sem krožek, urejal sem tudi birokracijo...

2.

In sicer sem nudila mentorstvo trem raziskovalnim vlogam.

3.

Ob obisku predsednika vlade RS sem imel nalogo predstavitve pri CNC-stroju.

4.

Ocenjevanje praktičnih izdelkov in delovnih poročil, ki so bili v fazi zaključevanja in tega nisem
želel prepustiti profesorju, ki me je nadomeščal v času moje odsotnosti v šoli.

5.

Organiziranje praktičnega usposabljanja.

6.

Poklicna matura.

7.

Priprava in izvedba predmetnega izpita za dekle, ki se je prepisalo v program tekom šolskega
leta in mora svoje obveznosti opraviti med šolskim letom. Vendar je bilo vse v dogovoru z vodstvom šole.

8.

Sestanki.

9.

Sodelovanje pri informativnem dnevu, organizacija dvodnevne strokovne ekskurzije, priprava
preverjanj znanj in testov za dijake, poprava testov, strokovna pomoč in dajanje navodil učitelju, ki me je nadomeščal.

10. Za informativni dan, vodenje po šoli in predstavitev programa avtoserviser.
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7.1.8 Ali je vodstvo šole spremljalo potek vašega usposabljanja?
OBRAZLOŽITEV DA:
1.

Pomočnica je spremljala moj potek usposabljanja preko telefonskih pogovorov.

2.

Pomočnica ravnateljice in vodja praktičnega pouka sta spremljala potek mojega usposabljanja.
Vodja praktičnega pouka je bil v stalnem kontaktu z mano in mojim mentorjem. Redno je moje
usposabljanje spremljala tudi pomočnica ravnateljice.

3.

Preko e-obveščanja.

4.

Preko e-maila smo kontaktirali, kaj in kako z delom.

5.

S sprotnim preverjanjem dejavnosti in vsebin ter realiziranja ur dela.

6.

Sem bila v rednih stikih.

7.

Seznanjeni so bili s potekom mojega praktičnega usposabljanja, nekajkrat med usposabljanjem
pa sem bil tudi v šoli, kjer sem podal svoje vtise in mnenje o usposabljanju.

8.

Sodelovanje s podjetjem, v katerem sem se usposabljala.

9.

Stalen kontakt, poročanje in pogovor o vsebinah, sodelovanje pri skupnih projektih s podjetjem.

10. Večkrat sem bil v kontaktu z vodjem MIC-a in ravnateljico, ki sem ju obveščal glede poteka in
prvih vtisov pri medpodjetniški izmenjavi. Z njima sem bil na zvezi tudi glede dodatnih informacij, ki so jih še potrebovali od mene v zvezi zaključevanja ocen dijakom. Iskal sem možnosti primerjave z orodji za brizganje plastike, ki so glede na načrte razvoja šole precej aktualna
tema.
11. Večkrat sem bila v šoli in sem sproti poročala, kako poteka usposabljanje.
12. Z osebnim obiskom.
13. Z ravnateljico sva se večkrat slišali in se pogovorili o poteku usposabljanja.
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7.1.9 Ali boste lahko pridobljena znanja/kompetence v podjetju uporabili pri svojem delu v
šoli?
OBRAZLOŽITEV DA:
1.

Določene prijeme bom vsekakor uporabljal, upam tudi, da mi bodo prišla prav spoznanja pri
izdelavi stopnic in pri lakiranju. Predvsem pa upam, da bom na šoli nabavil opremo, ki sem
jo uporabljal pri delodajalcu in brez nje praktično nebi smela biti nobena mizarska delavnica.

2.

Določenih postopkov pri delu se res ne da naučiti iz literature. So stvar izkušenj in nenehnega
poizkušanja in inovativnosti, ki si je v šoli ne moremo privoščiti.

3.

Kar sproti sem pri ogledu avtomatiziranih procesov sestavljala besedila laboratorijskih vaj, jih
opremila s fotografijami in podatki, pozneje pa preizkusila na šolski opremi.

4.

Obrnjeno učenje na primerih prakse.

5.

Postopek kontrole in analiziranja mlevskih in pekovskih, ter tehnološke postopke izdelave izdelkov, bom lahko bolje predstavila dijakom. Izvedbo sanitarno higienskega pregleda živilskega obrata bom lahko prenesla v naše razmere. Poglobljeno sem spoznavala zakonodajo, kar mi
pomaga pri implementaciji tudi za naše izdelke.

6.

Preko pedagoškega procesa bom znanja posredoval dijakom.

7.

Pri pouku - izkušnje.

8.

Pri pouku teorije bom lahko z bolj nazornimi primeri razložila kako neka surovina ali potek
dela vpliva na sam izdelek ali proizvodni proces. Lahko bom na primeru lastne izkušnje razložila problem in tudi morebitno rešitev.

9.

Pri poučevanju modula športna oblačila, mi bodo zelo koristila vsa pridobljena znanja in praktične izkušnje.

10. Pri vzgoji potaknjencev, balkonskega cvetja in trajnic.
11. Pridobila sem mnogo novih izkušenj, tako da bom lažje povezovala teorijo in prakso pri pouku
ter bom tako učno snov lahko popestrila s primeri iz prakse.
12. Pridobljena znanja in izkušnje bom pri delu z dijaki lahko uporabil, in sicer na področju sestave
in delovanja elektroenergetskega sistema ter delno tudi na področju električnih inštalacij.
13. Pridobljeno znanje na področju konstruiranja s programom Creo2, bom v nadaljevanju uporabljal tudi v šoli za izdelavo risb in 3D modelov. Določene principe delovanja 3D kamere ATOS
bom uporabljal pri skeniranju izdelkov in 3D printanju na šolskem 3D printer Frog 3D. Nekaj
elementov orodjarske obdelave orodji bom uporabil pri izdelavi izdelkov v sklopu projektnega
dela dijakov (Brušenje, upasovanje orodja, testiranje kvalitete materialov z iskrenjem).
14. Pridobljeno znanje bom lahko posredoval v prvi vrsti našim dijakom in ne nazadnje tudi kolegom učiteljem.
15. Seveda. A znanja sem že imel - pridobil sem zgolj POTRDITEV, da so moja znanja 10 let pred
znanji mojih kolegov na SŠ.
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16. Sigurno, saj so to znanja in napotki dijakom kateri jutri odhajajo bodisi na PUD ali v delovno
razmerje.
17. V podjetju sem se seznanil s projektnim delom in potekom internega izobraževanja, kar mi bo
koristilo pri mojem delu organizacije praktičnega pouka.
18. Vendar v šoli potrebujemo boljšo opremo in delovne pogoje.
19. Vsekakor in menim, da bi mogel vsak učitelj na vsakih 5 let iti v podjetje.
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7.1.10 Ali je usposabljanje v podjetju v celoti izpolnilo vaša pričakovanja?
OBRAZLOŽITEV ZELO DRŽI:
1.

Bil sem prijetno presenečen nad novostmi.

2.

Ker sem že prej dobro poznala podjetje, sem vedela, kaj lahko od krožnega zaposlovanja pričakujem.

3.

Moja pričakovanja so bila izpolnjena predvsem v tem smislu, kaj pomeni biti udeleženec proizvodnje
v podjetju.

4.

Na usposabljanju sem pridobil več novega znanja kot sem pričakoval.

5.

Novi primeri prakse.

6.

Podjetje mi je nudilo to, kar sem pričakovala - praktičen vpogled v teoretično znanje.

7.

Popolnoma sem zadovoljna, ker sem resnično dobila vpogled v delo v cvetličarni, z vsemi prednostmi
in slabostmi poklica, za katerega učim dijake.

8.

Usposabljanje je v visokem odstotku izpolnilo moja pričakovanja

9.

Usposabljanje v podjetju je celo preseglo moja pričakovanja, saj sem imel priložnost spoznati celo
širši nabor dejavnosti od pričakovanega.

10. V podjetju sem pridobil ogromno znanja in veščin s področja spravila lesa z gozdarsko žičnico. Pridobitev teh znanj smo tudi načrtovali in tako lahko rečem, da so se moja pričakovanja v celoti izpolnila.
11. V podjetju sem se naučila kako poteka delovni proces v manjši slaščičarni in kako zahteve strank
vplivajo na sam delovni proces.
OBRAZLOŽITEV DRŽI:
1.

Da, saj je bil urnik s strani delodajalca kar dodelan.

2.

Drži. Pri poučevanju modula športna oblačila, mi bodo zelo koristila vsa pridobljena znanja in
praktične izkušnje.

3.

Imel sem previsoka pričakovanja – kot vedno.

4.

Ko sem izrazil željo po usposabljanju, sem se predvsem želel naučiti več v AutoCad programu in
na novejši CAD-CAM programski ter CNC -strojni opremi. Bil sem pa pozitivno presenečen nad
opremljenosti delavnice in natančnostjo izdelave izdelkov, saj smo večinoma obdelovancev merili na desetinke mm natančno, kar v poklicu mizarja ni običajno.

5.

Prej opisana dela v podjetju (analiza določanja celokupnih sladkorjev v izdelkih iz polnozrnate
pšenične moke) so pomembna za širitev znanj in kompetenc. Želela bi še več konkretnih nalog.

6.

V šoli ne izdelujemo orodji z tlačno litje, zato direktne primerjave ali uporabe izkušenj v rednem
šolskem delu ne morem zagotoviti. Največ izkušenj sem dobil v smislu konstruiranja s programom Creo2, ki ga prej nisem uporabljal. Praktičnih izkušenj pri oblikovanju tlačnih orodji zaradi
neaktivne vključitve v delovni proces podjetja ne morem oceniti, ker nisem imel direktne zadolžitve v tem smislu. Tlačna orodja za litje alu tudi niso zajeta v kurikulum šolskega dela praktičnega pouka za našo šolo. Pri delu bi lahko uporabil nekaj organizacijskih prijemov, ter pristopov
vodenja projektov, kot sem jih zaznal pri delu v projektu.
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7.1.11 Na kratko napišite, katere prednosti ima po vašem tovrstna oblika krožnega
zaposlovanja?
1.

Delo v proizvodnji je zelo konkretno, treba je biti zbran in se osredotočiti na eno nalogo; Odmik
iz pedagoškega procesa da svežino, stik z realnostjo v gospodarstvu; Uporaba tehnologij, ki jih
na šoli nimamo; Poudarek na specifični proizvodnji odpira nov pogled na delo v lesni industriji.

2.

Izkušnje, nova znanja, novosti.

3.

Nove metode dela, nove tehnike dela na strokovnem področju, nova poznanstva, bolje nadaljnjo sodelovanje šola-delodajalec, krono izmenjavanje izkušenj, idej, inovacij,...zastavili smo si
nekaj nadaljnjih skupnih projektov (npr. vključevanje delodajalcev pri praktičnem pouku na
šoli).

4.

Prednosti so, da se seznaniš z novostmi v avtomobilski industriji in z novimi tehnološkimi prijemi.

5.

Predvsem boljše povezovanje dela v šoli s praktičnim oz. realnim stanjem na delovnem področju in navezovanje stikov med šolo in delodajalci.

6.

Pridobitev novih izkušenj in znanj.

7.

Pridobivanje in kasneje prenašanje aktualnih znanj na učence - nujno za zagon gospodarstva
(pomagajmo vladi), učitelja postavimo na realna tla in vidimo, ali je dovolj kompetenten za
poučevanje na srednji šoli. Podjetje bi to lahko preverilo in ugotovitve posredovalo ravnatelju.

8.

Pridobivanje praktičnih izkušenj; Spoznavanje delovanja podjetja; Spoznavanje del in nalog v
podjetju; Boljše posredovanje znanja dijakom, ker le-to lahko podkrepimo s primeri iz prakse.

9.

Pridobljena nova znanja in veščine; Teoretično znanje podprto v praksi.

10. Resnično drži, da se kompetence povečajo; Nova znanja; Novi vidiki.
11. Soudeležba pri realnih projektih; Srečevanje z realnimi težavami in omejitvami, ki jih delo v
podjetju prinaša; Krepitev sodelovanja med gospodarstvom in šolstvom.
12. Spoznavanje novosti; Seznanjanje z različnimi procesi dela; Menjava okoliša; Poznavanje novih
oseb.
13. Spoznavanje realnih potreb gospodarstva; Prepričljivost pri podajanju snovi dijakom; Realistični izdelki pri vajah in projektnih nalogah.
14. Sprememba delovnega okolja; Spoznanja novih materialov; Spoznavanje različnih načinov tehnologij izdelovanja oblačil; Dodatna strokovna znanja.
15. Stik z industrijo je osnova za poučevanje uporabnih vsebin in enkratna priložnost za seznanjenje z novostmi.
16. Stik z industrijo, spoznanje novih tehnologij, strojev in naprav, delovanje podjetji, standardne
evropske zahteve in standardi, informacijski sistemi v korporacijah, novi pristopi k razvoju
in uspešnosti podjetji, tehnološki postopki v proizvodnji in režimi dela v serijski proizvodnji,
sledenje in kontrola kvalitete in toleranc.
17. Stik z realno situacijo, v kateri se bodo znašli dijaki po zaključku šolanja ali na praksi; Navezovanje novih stikov z zaposlenimi, ki nam kasneje lahko še dodatno svetujejo pri delu na projek-
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tih; Pridobitev novih znanj, izkušenj, ki jih lahko predhodno posredujemo dijakom, da bodo na
delo v podjetju že bolj pripravljeni; Možnosti sodelovanja na področju storitev, ki bi jih potrebovali dijaki pri svojih projektih praktičnih izdelkov, uporaba njihovih strojev, znanja(zavedamo
se omejitev-čas, poslovne skrivnosti, ipd.); Možnosti sponzoriranja šolskih delavnic-za proizvodnjo neuporabna merilna orodja, odrezilna orodja, ipd., ki jih podjetje odstopi brezplačno ali
za minimalno ceno proda šoli-tako pridobimo možnosti dela z novejšimi orodji, kot jih ima
šola-stik z napredkom!
18. Stik z realnostjo v proizvodnji ali dejavnosti; Sprotno spoznavanje in sledenje trendom.
19. Stvarna življenjska delovna situacija na ladji; Spoznal sem specifično opremo in njeno vzdrževanje.
20. Učitelj iz šole dobi nove izkušnje v podjetju, ki jih potem prenaša na dijake. Učitelj ima v podjetju možnost pogovora in izmenjave mnenj z njihovimi strokovnjaki. Skupaj z dijaki lahko poda
predloge za nove izdelke. Usposabljanje je tudi monitoring učnih mest dijakov pri delodajalcu.
Poučevanje postane veliko bolj povezano z realnimi razmerami pri delodajalcih. Poleg tega, da
bodoči zaposleni vedo kako delati, da znajo delati, je zelo pomembno, da hočejo delati. To je za
delodajalca kompetenten strokoven delavec. Pomembna je pripadnost podjetju, stalno izboljševanje procesov in inovativnost (pričakovano od vsakega zaposlenega).
21. Učitelj, ne da samo posreduje teoretično znanje na primerih prakse, ampak je vključen v
konkretne primere prakse, ki so osnova obrnjenega učenja.
22. Udeleženec proizvodnega procesa v delavnici; Spremljanje priprave na proizvodnjo v delavnici;
Spoznavanje kontrole - procesa.
23. V teh časih je to edina možnost strokovnega usposabljanja; S to obliko usposabljanja občutiš in
dobiš stik z realnim svetom.
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7.1.12 Na kratko napišite, katere pomanjkljivosti ima po vašem mnenju tovrstna oblika
krožnega zaposlovanja?
1.

Daljša odsotnost na šoli; Problem nadomeščanja mojih na šoli.

2.

Doseči je potrebno dovolj veliko stopnjo zaupanja, da proces izmenjave informacij lahko steče
(v nasprotnem je okrnjeno in ni nujno da bo izmenjava uspela); Časovna omejitev-2 meseca naj
bi bilo dovolj za manjša podjetja, za obsežnejše projekte pa je to lahko prekratek čas za kreativen proces vključitve; Potrebna bi bila predhodna uskladitev glede izbire podjetja in pričakovanem prenosu znanja in izkušenj. Pomembno je kaj šola in učitelji dejansko potrebujemo za delo
v šoli in sodoben vzgojno izobraževalen proces. V tem procesu bi morali sodelovati tudi učitelji
in ne samo vodstvo; Včasih nastopi ovira tudi pri statusu znanja oz. poslovnih skrivnostih, ki
jih podjetja ne želijo posredovati vsem. To dilemo je potrebno razrešite pred pričetkom krožne
zaposlitve.

3.

Edina pomanjkljivost je, da ne morem sam izbrati termina - v dveh delih.

4.

Izmenjava mora potekati vsako leto 2 meseca in ne le 1x. Trdno sodelovanje z realnim sektorjem je nujnost!

5.

Izvzetost učitelja iz učnega procesa in nasploh življenja v kolektivu za čas usposabljanja; Neposredna vključenost zaposlenih oseb iz podjetja v učni proces v šoli (kadar je projekt izveden
na ta način)

6.

Morda moja prevelika pričakovanja glede tehnologij, pri katerih se uporablja računalnik. Zaradi obilice naročil in dela ni časa za poglobljeno izobraževanje, saj je tempo dela na visokem
nivoju. Uporaba teh tehnologij je odvisna od vrste sprejetega dela, ki se izvaja tisti čas v delavnici. Konkretno mi je žal, da ne sodelujem pri izdelavi dvojnih stopnic, ki so bile v planu in se
izdelujejo po mojem zaključku izmenjave.

7.

Možnost, da učni proces v šoli trpi, ker dijaki niso navajeni učitelja, ki nadomešča - nekateri
dijaki se težje prilagodijo in lahko to na njih vpliva moteče - celo če je proti koncu šolskega leta,
ko imajo dijaki kar precej obveznosti. Učitelj ni toliko v toku dogajanja v šoli, kar lahko slabo
vpliva na dijake.

8.

Ne vem.

9.

Ni lahko vedno najti primernega človeka za zamenjavo, saj smo v stroki zelo specializirani za
različna področja; Če se nadomestni učitelj ne pripravi dobro pedagoško in strokovno, je lahko
to za dijake izgubljen čas.

10. Opravljanje dvojnega dela, tako dela v šoli, kot v podjetju na izmenjavi.
11. Ostajanje dodatnega dela v šoli (učitelj ni samo 45 minut učitelj in ne samo uči, je tudi razrednik, vodja dejavnosti ipd. - tu pa beležim izostanek dveh mesecev); Izguba dveh mesecev stika
z dijaki.
12. Pomanjkljivosti nisem zaznal.
13. Potrebno bi bilo vsaj nekaj mesecev prej obvestiti o programu, da lažje organiziramo nadomeščanje.
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14. Povečati promocijo programa delodajalcem. Zaradi različnih aktivnosti v podjetju bi bilo smiselno 60 dni kroženja umestiti v širši časovni okvir, npr. 5 mesecev ali več. Iz podjetja, ki ima
več strokovnjakov, bi bilo smiselno sodelovanje več njihovih strokovnjakov, ki bi skupno še bolj
bogato in učinkovito izvedli 60 dni.
15. Premalo časovno obdobje za krožno zaposlovanje (samo od oktobra do marca); Finančno nestimulativno (manjša plača); Problem koriščenja dopusta.
16. Slabosti so, da se v naši šoli določenih del, ki se jih naučiš v podjetju, ne da izvajati.
17. Usposabljanje lahko vpliva na samo organizacijsko izvedbo kurikula v šoli.
18. V našem primeru jih ni bilo.
19. Večjih pomanjkljivosti nisem opazil. Pomanjkljivo je spodbujanje učiteljev, da se na tak način
usposabljanje odločijo ter financiranje udeležencev ni ustrezno.
20. Velika dodatna obremenitev za delodajalca.
21. Za dva meseca si vržen izven šole, malo sem pogrešala stik z dijaki.
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7.1.13 Ali je po vašem mnenju vaša odsotnost vplivala na organizacijo dela in uresničevanje
zastavljenih ciljev izvedbenega kurikula v šoli?
OBRAZLOŽITEV DA:
1.

Dobili smo dobro nadomestno osebo, ki je na šolo prinesla tudi nekaj novosti.

2.

Ob prihodu nazaj sem potreboval nekaj časa, da sem dijake spravil na zadovoljiv nivo. Nadomestni učiteljici je bila to prva zaposlitev in je nekaj vsebin pozabila spredavati oz. jih je spredavala drugače kot bi jih sam.

3.

Odložila so se nekatera dela, za katera so potrebne izkušnje in dodatna znanja, zato jih oseba na
nadomeščanju ni mogla uspešno opraviti.

4.

Sama izvedba kurikula je bila nekoliko prilagojena in zato so nekatere ure teoretičnega pouka
po moji vrnitvi potekale bolj zgoščeno.

5.

Vplivala je na organizacijo dela. Uresničevanje zastavljenih ciljev izvedbenega kurikula pa je
bilo doseženo še v večji meri, ker je bila snov predstavljena teoretično in še bolj iz praktičnega
pogleda nadomestnega učitelja iz podjetja. Sprememba je bila dobrodošla tudi za dijake.
OBRAZLOŽITEV NE:

1.

Delno je vplivala, samo na delovno klimo dijakov, ki si jo pač vsak učitelj ustvari po svoje.

2.

Dobra priprava nadomestnega učitelja, prostovoljno in brezplačno uvajanje nadomestnega učitelja 10 dni.

3.

Dogovorjeni smo bili kakšni projekti se peljejo naprej in zaradi tega delo v šoli ni bilo moteno.
Razlika je bila samo za dijake, ker so bile zahteve in način dela učitelja, ki me je nadomeščal v
nekateri pogledih malo drugačne od običajnih.

4.

Gospod, ki me je zamenjal, se je zelo dobro vključil in zna delati po kurikulu. Težave so nekoliko
bolj nastopile pri dijakih, ki svojih idej glede na dogovor o izdelku pri CNC zaradi svoje pasivnosti
niso uresničili.

5.

Ker sva z učiteljem, ki me je nadomeščal dobro sodelovala in je imel vso strokovno gradivo, ki mi
je služilo kot vodilo za delo, z učnim procesom ni bilo bistvenih težav.

6.

Menim, da ne, ker je oseba, ki me je nadomeščala, učni proces izvajala na podlagi temeljitega skupnega načrtovanja in priprav.

7.

Nadomeščanje.

8.

Oseba, ki me je nadomeščala je bila seznanjena s snovjo, ki naj jo posreduje.

9.

Pouk je v šoli kljub moji odsotnosti potekaj nemoteno v skladu z letnim delovnim načrtom.

10. Pri nas je delo zasnovano tako, da se s prilagajanjem lahko uredi veliko. Sicer pa sva z gospodom,
ki me je nadomeščal s sprotnim načrtovanjem sledila vsebinam in ciljem izvedbenega kurikula.
11. Sigurno je vsaka odsotnost motnja pri delu. K sreči pa je bil moj namestnik strokovno zelo dobro
usposobljen za moje področje. Prihaja iz gospodarstva, zato je lahko nekatere pojme razložil bolj
s praktičnega vidika. Menim, da je bil prej dobrodošla osvežitev, kot pa motnja.
12. Veliko pomagal osebi, ki me je nadomeščala.
13. Z osebo, ki me je nadomeščala, sva bila vsakodnevno na vezi.
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7.1.14 Ali bi se ponovno udeležili usposabljanja?
OBRAZLOŽITEV DA:
1.

Doslej sem le poslušal dijake, ki so se vrnili s PUD, kako je potekalo delo v podjetju. Po tej izmenjavi imam lastno izkušnjo, ki mi je dragocena, zato razumem dijake, zakaj jim je pri delodajalcu
lepo in radi delajo. Mirne duše trdim, da bi moral morda v desetih letih pedagoškega dela vsaj
enkrat na tako izmenjavo, morda večkrat k različnim delodajalcem. Vsako izkušnjo lahko koristno uporabimo, čas nekatere nekako povozi, treba se je prilagajati trgu, spreminja in dopolnjuje se tehnologija, zato se moramo celo življenje učiti in izpopolnjevati.

2.

Mogoče v nestrjeni obliki, en dan v tednu skozi celo leto.

3.

Nova znanja.

4.

Ponovno bi se udeležila usposabljanja, vendar pri drugem delodajalcu, da bi spoznala tudi kako
delovni proces poteka še kje drugje in primerjala dobre strani in ugotavljala prednosti in morebitne pomanjkljivosti.

5.

Rad spoznavam nove stvari in sedaj bi se odločil za neko drugo stvar.

6.

Sam vidim to izmenjavo kot zelo koristno zase in za svojo poklicno usposobljenost, še posebej
zato, ker si lahko na ta način pridobim več izkušenj pri ustvarjanju in nadaljnjem razvijanju
lastne poklicne poti.

7.

Sledenje novim tehnologijam, strojni in tehnološki opremi, za katere šola nima denarja in prostorov.

8.

Takega usposabljanja bi se seveda ponovno udeležil, seveda tokrat v drugem podjetju, ki bi ga
skupaj izbrali glede na želena znanja, ki jih kot učitelj najbolj potrebujem za delo z dijaki.

9.

Tako usposabljanje bi moralo biti zakonsko predpisano za vse učitelje strokovnih vsebin vsaj
na vsake 3-5 let.

10. Usposabljanje je koristno za učitelja npr. na vsake 2 leti, saj se razmere v podjetjih razvijajo in
spreminjajo.
11. V moji stroki je nujno stalno posodabljanje, ki pa ni možno z branjem knjig ampak s praktičnim
delom.
12. Vedno sem odprta za pridobivanje novega znanja in izkušenj. Vem, da bi to zame prineslo marsikaj pozitivnega v smislu, kvalitetnejšega posredovanja teoretičnega znanja dijakom.
13. Vsaka poglobitev in razširitev znanja ali veščine je dobrodošla.
14. Vsako leto in tudi med počitnicami.
15. Zaradi kontakta in stika s proizvodnim procesom v podjetju.
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7.1.15 Ali bi usposabljanje priporočili tudi drugim učiteljem/strokovnim delavcem?
OBRAZLOŽITEV:
1.

Biti v koraku s sodobno prakso.

2.

Izkušnje, nova znanja.

3.

Kar bi bilo prav, da poznajo dogajanje v gospodarstvu.

4.

Močno priporočam. Učitelji smo se dolžni venomer izpopolnjevati in prenašati dobro prakso
na dijake. Vendar ne moremo sloneti samo na enih preteklih izkušnjah, spremljanju literature
in informiranju na sejmih ipd. Potrebujemo konkretne prijeme, dijaki danes nimajo radi razlage, imajo radi izkušnjo, ki jo moramo učitelji ponuditi, jim stati ob strani. Izkušnje iz delovnega
procesa so konkretne in vedno drugačne. Trdim, da bi uveljavljanje take prakse dalo šoli večjo
širino pri izobraževanju, kot dualni sistem. V podjetju se predvsem dela in vsako podjetje ima
določeno specifiko. Dijaki tam pridobijo znanja in izkušnje, ki so vezana na proizvodnjo v tistem podjetju. Vendar tudi oni rabijo širino v poznavanju poklica, rabijo osnove in hkrati morajo
poznati trende sodobnega mizarskega obrata.

5.

Pridnim učiteljem bi ga svetoval, medtem ko ga nekaterim nebi. Po pravici povedano: »Nekateri
učitelji niso kompetentni niti za SŠ, kaj šele za podjetje«.

6.

Pridobitev izkušenj iz industrije.

7.

Priporočam ga učiteljem strokovnih predmetov, saj je nujno posodabljanje znanja.

8.

Priporočam ga vsem zaposlenim v šolstvu, tudi tistim, ki niso neposredno vezani na pouk.

9.

Sam sem bil zelo zadovoljen, zato bi vsakemu priporočil, da še sam preizkusi in spozna načine
dela v podjetjih.

10. Taka znanja so zelo koristna za pridobitev informacije, kakšna je situacija v proizvodnem podjetju in kakšne izkušnje bodo tam dijaki najbolj potrebovali. Na tej osnovi se kot učitelji potem
lahko poslužujemo aktivnosti, ki bodo dijakom omogočile dostop do teh znanj. Zelo pomembno
je da učitelji vidimo potrebo po takem izobraževanju, ker če te želje po vseživljenjskem učenju
ni, potem tudi prenosa znanja na dijake ne bo ali pa bo bistveno manjše. Iz tega sledi, da se mora
za tako izmenjavo učitelj odločiti sam in ne na prisilo vodstva.
11. Usposabljanje je koristno za učitelje, da pridobijo pogled »od zunaj«. Da se bolj zavedajo v
kakšno okolje pridejo učenci po zaključenem šolanju. Če imajo učitelji tovrstne izkušnje, lahko
učence bolje seznanijo, naučijo in podajo bolj konkretne izkušnje iz dela v gospodarstvu.
12. Vedno je dobro videti kako stvari potekajo še kje drugje in se česa novega naučiti.
13. Vsak učitelj PP bi moral na nekaj let biti udeležen v takšnem ali podobnem usposabljanju.
14. Vsak učitelj, ne glede na dolžino delovne dobe in izkušenj s pedagoškim delom, lahko po mojem
mnenju še vedno najde v podjetju kakšen segment, ki ga karierno obogati in nauči kaj, česar še
ni videl.
15. Vsak učitelj/strokovni delavec lahko veliko pridobi na ta način za izboljšanje uresničevanja
zastavljenih ciljev izvedbenega kurikula.
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16. Vsekakor, saj je izkušnja odlična.
17. Vseživljenjsko učenje zajema sprejemanje novih izzivov in znanj.
18. Zaradi novih izkušenj in pridobljenega znanja.
19. Zato, da se spoznajo z gospodarstvom in delom.
20. Zaželeno bi bilo, da učitelj, ki učijo strokovne module imajo vsaj nekaj praktičnih izkušenj za
lažje poučevanje. Tako, da priporočam tudi drugim.
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7.1.16 Ali bi nam želeli še kaj sporočiti?
1.

Čim več takšnih konkretnih programov. Vse pohvale za to, da ste se odločili za res praktično
zadevo, ki bo, upam da, resno zaživela.

2.

Čim več takšnih programov, ker gre za konkretno pridobivanje praktičnih izkušenj, ki jih z veseljem prenašam na dijake.

3.

Direktorju in vsem sodelavcem v podjetju sem zelo hvaležen za njihov korekten odnos, prijaznost, pomoč pri delu in predvsem za dobro izkušnjo. Kot sem omenil, bi po mojem mnenju
moral biti vsak učitelj vsaj enkrat na 10 let vključen v tako izmenjavo.

4.

Dokaj težko je bilo najti zamenjavo za poučevanje. Dobro bi bilo, da bi lahko strokovnega delavca nadomeščali tudi učitelji s šole, v kolikor imajo premajhno obvezo.

5.

Hvaležna sem mentoricam, odgovornim in vsem zaposlenim, s katerimi sem se srečala za nesebično sprejemanje in učenje. Menim, da je s programom potrebno vztrajati, nadaljevati in
nadgrajevati z upoštevanjem čim več pripomb. Časovni okvir bi bilo potrebno razširiti in dati
podjetjem in šolam bolj proste roke za boljšo realizacijo.

6.

Mislim, da bi moral učitelj, ki se je udeležil krožnega usposabljanja, biti nagrajen s kakšnimi
točkami za napredovanje.

7.

Mislim, da so takšni programi zelo koristni in bi jih bilo dobro obdržati.

8.

Odličen program! Naslednje leto želim ponoviti, a vam predlagam spletni vprašalnik...Smo v
letu 2015...

9.

Pohvalim lahko program oz. idejo za usposabljanje. Tako usposabljanje mora biti načrtovano
ves čas v naprej. Usposabljanje mora biti tudi nagrajeno in ovrednoteno, tako za udeležence,
kot za mentorje v podjetju.

10. Predlagam, da je v prihodnje še več takih zanimivih programov.
11. Prosim, če mi lahko sporočite koliko učiteljev se je prijavilo na ta program.
12. Tak način izobraževanja učiteljev se mi zdi dobrodošel in koristen, pozdravljam vašo uvedbo
tovrstnega dviga poklicnih kompetenc učiteljev.
13. Tovrstne oblike krožnega zaposlovanja so zame zelo pozitivne in omogočajo stik z realnostjo.
Želim da se take oblike zaposlovanja in pridobivanja izkušenj še nadaljujejo. Več časa bi bilo
potrebno posvetiti predvsem pravilni izbiri podjetij, za izvedbo krožnih zaposlovanj učiteljev.
Predhodno opredeliti manjko znanj in pričakovane pridobitve pri sodelovanju z določenim
podjetjem. Obvezno predhoden sestanek vseh udeležencev izmenjave in opredelitev posameznih ciljev-obvezno pred pričetkom izvedbe. Zaradi specifične narave dela v šoli in podjetju
bi bilo potrebno odpraviti nesorazmerno obremenitev in finančno nadomestilo za udeležence
izmenjave, predvsem s stališča učiteljev. Obratno s strani podjetij teh težav nimajo (običajno
višje plače in daljši del. Čas,upoštevane pa so nadure, dodatki, ipd.) Nezainteresiranost izvira
tudi iz tega naslova, saj delo v podjetju poteka min. 8 ali več ur dnevno, v šoli pa je situacija glede na izobraževalni proces drugačna. Uskladitve bi lahko sledile iz naslova EU subvencije, ki je
namenjena za to obliko izobraževanja učiteljev. Zanimivi so bili tudi odzivi s strani udeležencev
iz ciljnega podjetja, ki so prišli v šolo v sklopu krožnega zaposlovanja; bilo je kar nekaj pomi-
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slekov na delo z dijaki, na katero niso bili ustrezno pripravljeni. Sicer dokaj pozitivne ocene
izmenjave in pridobitev informacij o delu v šoli, ki ga prej niso poznali dovolj.
14. Vsekakor so taki programi za pohvalit, ker prinesejo nova obzorja, znanja, samozavest. Zame je
to kot referenca. Tudi za podjetje vidim pozitivno smer, povezovanje,...
15. Zahvaljujem se podjetniku, da si je vzel čas in mi bil mentor ter posredoval znanje.
16. Zelo sem vesla in hvaležna, da se mi je ponudila ta možnost.
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7.2 Odprti odgovori vodstva šol
7.2.1 Ali je bil termin (19.9.2014) objave javnega poziva ustrezen?
OBRAZLOŽITEV NE:
1.

Bi bilo lažje planirati šolsko leto že ob objavi maja, tudi nadomestnega učitelja/strokovnega
delavca iz gospodarstva bi bilo lažje dobiti pravočasno.

2.

Ker je bilo zaradi datuma javnega poziva izvedba v neugodnem terminu.

3.

Ne, ker se težko načrtuje delo za šolsko leto. Primeren čas bi bil junij.

4.

Predlagala bi javni poziv v drugi polovici avgusta, saj bi tako lažje načrtovali šolsko leto ter
vključili tovrstna izobraževanja v LDN šole.

5.

Predlagamo, da se termin objave javnega poziva premakne v oktober, saj je druga polovica avgusta in mesec september namenjena načrtovanju pouka in drugih aktivnosti vezanih na začetek novega šolskega leta.
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7.2.2 Ali sta bili po vašem mnenju ponujeni možnosti nadomeščanja ustrezni?
OBRAZLOŽITEV DA:
1.

A žal čisto ustreznega kadra kljub veliki angažiranosti nismo dobili, žal. Če bo to postala vsakoletna praksa, bo morda to lažje izvedljivo.

2.

Menim, da je nadomeščanje s strokovnjakom iz podjetja v dvomesečni strnjeni obliki zelo težko
realizirati, verjetno tudi v odvisnosti od strokovnega področja. Za področje strojništva je tak
način praktično neizvedljiv. Na šoli smo se poslužili druge možnosti, brezposelne osebe, ki pa je
že imela izkušnje s poučevanjem. Tudi tukaj smo imeli precej srečno roko.

3.

Od začetka pa je bilo jasno, da iz podjetja najverjetneje ne bo nadomeščanja in smo našli ustrezno brezposelno osebo. Kar pa v prihodnje ni nujno, saj bo zanimanje in zaupanje večje tudi v
podjetjih.

4.

Ponujeni možnosti sta bili ustrezni. Obstajala je majhna verjetnost, da dobimo strokovnjaka iz
podjetja, kar je razumljivo, saj si podjetje težko privošči dvomesečno odsotnost delavca. Imeli
pa smo srečo pri izboru med petimi kandidati, ki nam jih je ponudil Zavod RS za zaposlovanje,
saj smo izbrali delavca z 20-letnimi izkušnjami na področju skladiščenja, carine, špedicije in
logističnih procesov iz podjetja, kjer je bil učitelj na usposabljanju.

5.

Ponujeni možnosti sta sicer bili ustrezni, lahko bi pa šolam bila dana tudi še možnost, da nadomeščanja izvajajo osebe, ki so npr. v šoli že zaposlene, a z manjšo obvezo oz. da učitelja nadomešča več strokovnjakov iz istega podjetja...

6.

Ponujeni možnosti sta ustrezni, saj v primeru, da ne dobimo strokovnjaka iz podjetja, lahko
zaposlimo brezposelno osebo. Pri delodajalcu je namreč težje dobiti zaposlenega, saj je njihov
proizvodni proces utečen in s težavo sprejemajo motnje v procesu.

7.

Z ponujenima možnostma je šola lahko, kljub odsotnosti enega učitelja, nemoteno izvedla načrtovano vzgojno izobraževalno delo.
OBRAZLOŽITEV NE:

1.

Biti dva meseca v razredu, brez pedagoških izkušenj, je zelo težavno. Sami smo imeli srečo, da
je oba učitelja nadomestila brezposelna oseba, ki je pred objavo javnega poziva kandidirala na
objavljeno prosto mesto učitelja strokovnih predmetov. Zelo težko je tudi prepričati vodstvo in
kadrovsko službo v podjetju, da strokovnjaka, ki naj bi ga nadomestil učitelj v podjetju, pošlje v
razred učiti - ta strokovnjak mora ostati v podjetju in biti mentor učitelju. Vsekakor pa kot šola
ne želimo podjetja obremenjevati še s tem, da enega od zaposlenih pošljejo na šolo. Sami smo
namestitev učitelja iskali tudi pri kolegih iz fakultete. Študentje podiplomskih študijev, absolventi in študentje višjih letnikov, ki so lahko tudi vpisani med iskalce zaposlitve, so primerni
kandidati za nadomeščanje učiteljev, ki so na krožnem zaposlovanju.

2.

Največja težava, ki se je tudi izkazala v praksi, je, da nadomestni učitelj težko obvladujejo dijake
v razredu - pomanjkanje pedagoško-andragoških izkušenj.
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Ne predstavljamo si, kako bi lahko brezposelna oseba nadomestila kompetentnega učitelja za 2
meseca, brez izpolnjevanja dodatnih pogojev (predhodnih pedagoških izkušenj...) Strokovnjak
iz podjetja je po strokovni plati odlična izbira, vendar ga ne moreš pustiti brez mentorstva v
šoli kar čez noč...možnost izvedbe z več strokovnjaki s prosto izbiro časa za posameznega strokovnjaka iz podjetja.

4.

Ne vem zakaj mora obvezno nadomeščati za polni čas. Lahko bi bila možnost tudi za krajši
delovni čas od polne zaposlitve.
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7.2.3 Ali ste se v okviru javnega poziva soočali s kakršnimi koli problemi?
OBRAZLOŽITEV DA:
1.

Kot že navedeno v točkah 4 (zaradi narave dela neustrezno obdobje), 7 (brezposelna oseba ni
kompetentna, strokovnjaka iz podjetja pa ne moraš pustiti brez mentorstva v šoli), 9 (višina
standardnega obsega stroškov bi morala pokrivati tudi mentorja v šoli).

2.

Majhen interes za prosto delovno mesto učitelja strokovnih modulov (samo 1 prijavljen kandidat), zato ni bilo možnosti izbire najbolj ustreznega kandidata.

3.

Naša šola je na javni poziv kandidirala z dvema vlogama, od katerih je bila vloga za krožno
zaposlovanje diplomirane medicinske sestre v splošni bolnišnici, zavrnjena z obrazložitvijo, da
javni poziv ni predvideval krožnega zaposlovanja v javnih zavodih. V kolikor bi bila šola s tem
seznanjena vnaprej bi kandidirala z dvema ustreznima vlogama in tako omogočila dvema našima učiteljema dvig poklicnih kompetenc.

4.

Nekaj časovne stiske zaradi prvega izvajanja.

5.

S težavami pri realizaciji teoretičnega pouka zaradi odsotnosti strokovnih delavcev, ki so se
udeležili usposabljanja.

7.2.4 Ali vam je bila ob prijavi na javni poziv in pri izvedbi krožnega zaposlovanja
zagotovljena ustrezna podpora in pomoč s strani CPI?
OBRAZLOŽITEV DA:
1.

Dobili smo vse informacije, ki smo jih potrebovali v fazi javnega poziva.

2.

Nimamo pripomb glede sodelovanja. Odzivnost, tolmačenje poziva...

3.

Prejeli smo vse potrebne informacije, za katere smo prosili. Kontaktna oseba na CPI je bila
vedno na voljo in hitro odzivna na e-pošto.

4.

Uvodni sestanek z vsemi informacijami je bil zelo dobrodošel. Strokovne delavke CPI, ki so
delale na programu, so bile izredno prijazne, nudile so vse potrebne dodatne informacije za
prijavo in izvedbo programa.

5.

Vse potrebne informacije smo s strani CPI dobili pravočasno. Posredovane informacije so bile
korektne in točne.
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7.2.5 Ali je po vašem mnenju dvomesečna strnjena oblika krožnega zaposlovanja ustrezna?
OBRAZLOŽITEV DA:
1.

Doba dveh mesecev je ravno pravšnja za spoznavanje novih tehnologij in načinov dela pri delodajalcu.

2.

Dvomesečna strnjena oblika zaposlovanja je dovolj ustrezna, da se lahko oba vključena delavca
seznanita z nalogami v podjetju in šoli, vizijo in poslanstvom podjetja in šole, sodelavci, zakonodajo, delovnimi procesi v podjetju, poukom, učno obvezo in dijaki, pedagoško dokumentacijo
in šolsko zakonodajo. V šoli je bilo potrebno že pred nastopom v razredu, delavca seznaniti s
šolsko zakonodajo, katalogi znanj, finimi kurikuli, preverjanjem in ocenjevanjem znanja, učnimi pripravami in ga spodbuditi k pripravi različnih didaktičnih gradiv in pripomočkov. Po
tedenskem uvajanju in spoznavanju poslovnih procesov v podjetju pa je tudi naša učiteljica
svoje teoretično znanje preizkusila v praksi.

3.

Ker obdobje ni predolgo za »izpad« učitelja iz rednega poučevanja.

4.

Po odzivu učiteljev, ki so bili na krožnem zaposlovanju je dvomesečna strnjena oblika ustrezna,
saj je to optimalen čas, ko se učitelji navadijo na okolje, se ustrezno pripravijo in naučijo novih
delovnih navad.

5.

Za kaj več je težava v zamenjavi kompetentnega učitelja, ker delodajalci svojih kadrov v šolo ne
dajo, učitelj pa ima tudi vsaj delno vpogled v praktično delo v delovni organizaciji.

6.

Za učitelja, ki ima možnost preko programa Dvig poklicnih kompetenc učiteljev pridobivati dodatna znanja v konkretnem delovnem okolju, je tako kot za dijake, zelo pomembne celodnevna
vključenost v okolje (strnjeno v dveh mesecih). Tako se delu v podjetju lažje posveti, pridobi
kar nekaj izkušenj, lahko izkusi delovno okolje, v katerem prakso opravljajo dijaki, tako opazi
prednost, a tudi slabosti. Preko take strnjene oblike lahko učitelj osveži svoje že pridobljene
kompetence, pridobi nove in lažje povezuje prakso z učno snovjo. Podobno velja za zaposlenega
v podjetju, ki preko programa izkušnje pridobiva v izobraževalnem procesu.
OBRAZLOŽITEV NE:

1.

Dva meseca strnjeno je preveč.

2.

Glede plačila je seveda najenostavneje, v sami izvedbi pa bi lahko obstajale fleksibilnejše oblike.

3.

Lahko bi bilo več mesecev. Nekaj časa rabiš za uvajanje.

4.

Oblika je postavljena preveč togo. Potrebno se je prilagajati možnostim podjetji in šol. Togo je
lahko opredeljeno število ur (npr. 1 mesec/osebo) ostali detalji bi morali biti odprti za izbiro/
dogovor med šolo in podjetjem, ki bosta najbolje vedela, kako doseči čim bolj optimalen rezultat glede na trenutne resurse.

5.

Potrebno je dopustiti tudi krajši čas.

6.

Strnjena oblika zaposlovanja je za organizacijo dela v šoli zelo naporna, enako velja za sodelovanje z delodajalci. Ocenjujem, da bi bila časovno bolj fleksibilna oblika zaposlovanja lažje
uresničljiva (npr. dvomesečno zaposlovanje, ki bi ga realizirali v treh ali štirih mesecih). Druga
možnost, se pravi nadomeščanje z brezposelno osebo, je lažje izvedljiva v strnjeni obliki.
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7.2.6 Ali je bilo predvideno obdobje (1. 11. 2014–31. 3. 2015) za izvedbo krožnega
zaposlovanja ustrezno?
OBRAZLOŽITEV DA:
1.

Ker je delo v novem šolskem letu že utečeno in še ni prisotne dinamike ob zaključevanju šolskega leta.

2.

Lahko smo učitelja poslali v podjetje po ocenjevalni konferenci in še počitnice so bile vključene, tako, da je pouk čim manj trpel.

3.

Predvideno obdobje je bilo sicer ustrezno, vendar bi za bodoče predlagali, da se obdobje podaljša do vključno junija.

4.

Pri času izvedbe bi pripomnil, da je bil zaradi narave dela v gozdu nekoliko neprimeren, ker je
v tem času možnost neugodnih vremenskih razmer velika (sneg, slabo vreme). Za prvo izvedbo od 1.11.2014 do 31.12.2014 je bilo tudi nekoliko tesno z ureditvijo razpisa za nadomestno
zaposlitev.

5.

Šole smo imele možnost in dovolj razpoložljivega časa, da najdemo ustreznega delodajalca, da z
urnikom uredimo ustrezno zamenjavo za učitelja, in da na Zavodu RS za zaposlovanje najdemo
ustreznega strokovnega delavca z izkušnjami iz realnega sektorja. Čas izvedbe programa po 1.
redovalni konferenci je bil za nas idealen. V času zimskih počitnic je imel delavec, ki je nadomeščal učitelja, možnost izkoristiti tudi sorazmeren del dopusta, ki mu je v skladu s pogodbo
o zaposlitvi pripadal.
OBRAZLOŽITEV NE:

1.

Bolj optimalen bi bil daljši čas, ker je biotehnika področje, ki je močno povezano z vegetacijo in
deli, ki sovpadajo z njo.

2.

Daljši rok - večja fleksibilnost, ki se jo lahko opredeli v dogovoru s posamezno šolo.

3.

Menim, da bi bilo smiselno daljše obdobje, saj bi se tako lažje dogovarjali z delodajalci.

4.

Ujemanje časa nadomeščanja v zavodu odsotnega delavca in obratno je posledica zahtevnega
usklajevanja - več ko je možnosti časovnega okvirja, lažje je.

5.

V omenjenih mesecih je bilo ogromno počitnic.

6.

Za podjetja je to obdobje zaključnih bilanc in priprava poslov za novo poslovno leto. Za šolo
podobno; zaključevanje ocen za prvo redovalno obdobje in priprava zaključnih razredov za poklicno maturo (predvsem pa zaključnih nalog)

7.

Zaradi narave dela v podjetjih in optimalne organizacije pouka v šolah, bi ta rok moral biti bolj
fleksibilen/daljši. (npr. izvedba mora biti realizirana med 1.09. in 30.06. naslednjega koledarskega leta. Javni poziv naj bo objavljen vsaj v mesecu aprilu za naslednje šolsko leto.
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7.2.7 Ali ste se z delodajalcem predhodno dogovorili o konkretnih nalogah in zadolžitvah
učitelja/strokovnega delavca, ki je šel na usposabljanje?
OBRAZLOŽITEV DA:
1.

Dela in naloge, ki jih je učitelj opravljal so seveda vezane na predmet proizvodnje in aktivnosti,
ki jih delodajalec izvaja. Učitelj je spoznal in opravljal delo v vseh fazah aktualnega delodajalca.

2.

Delno. Povedali smo, katera znanja potrebuje učitelj v šoli. Delno je bilo to prepuščeno delodajalcu.

3.

Delodajalca (mentorja) smo seznanili s strokovnimi moduli, ki jih učitelj uči v programu logistični tehnik in na ta način iskali korelacijo v poslovnih procesih v podjetju.

4.

Delodajalci so nam vnaprej pripravili program krožnega zaposlovanja.

5.

Dogovor do mere, kolikor je to mogoče predhodno predvideti.

6.

Ker je bilo želeno konkretno področje dela, smo se dogovarjali.

7.

Na predhodnem sestanku smo natančno določili namen, področja dela in izvedbo skupaj z vodjo in mentorjem v podjetju.

8.

Učitelj se je sam.

9.

Z delodajalcem smo se pred prijavo na poziv natančno dogovorili o izvedbi usposabljanja našega učitelja in o njegovih nalogah in zadolžitvah. Pripravili smo načrt dela za čas usposabljanja.

10. Z vsemi delodajalci smo imeli sestanke, na katerih smo se dogovorili o poteku usposabljanja, o
konkretnih nalogah pa sproti oz. tik pred izvedbo. Dogovorjene so bile naloge, ki se navezujejo
tudi na naš učni proces, praktično usposabljanje dijakov...
11. Želeli smo zagotoviti program dela, ki zagotavlja realizacijo zastavljenih ciljev in pridobitve
kompetenc.
OBRAZLOŽITEV NE:
1.

Delodajalca smo seznanili z vsebino javnega poziva. Poudarek je bil na novostih stroke. Ocenili
smo, da bosta delodajalec in strokovni delavec lahko sama definirala področja usposabljanja.

2.

Z delodajalcem smo se predhodno sestali, vendar smo se dogovorili samo o okvirni vsebini
usposabljanja.
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7.2.8 Ali ste se z delodajalcem predhodno dogovorili o konkretnih nalogah in zadolžitvah
njihovega strokovnjaka, ki jih je opravljal v času nadomeščanja na šoli?
OBRAZLOŽITEV DA:
1.

Da, in sicer sta na tem področju predvsem sodelovala učitelj in strokovnjak iz podjetja.

2.

Dogovorili smo se o nalogah, ki jih je lahko strokovnjak opravil med dijaki in se s tem vključil v
izobraževalni proces (prikazi...)

3.

Glede na opis za to delovno mesto.

4.

Konkretno področje dela.

5.

V okviru možnih predvidevanj v naprej.

/ 95

/

DVIG POKLICNIH KOMPETENC UČITELJEV
POROČILO O IZVEDBI PROGRAMA

7.2.9 Kakšen je bil po vaši oceni interes s strani učiteljev/strokovnih delavcev za vključitev v
usposabljanje?
ODGOVORI:
1.

Dokaj velik.

2.

Glede na dejstvo, da se je zadeva izvajala prvič, je bilo čutiti strah pred novim.

3.

Interes je bil izražen s strani posameznih učiteljev.

4.

Interes je bil s strani mlajših. V kolikor se pokaže stabilnost programa skozi leta, sem prepričan
da bo zainteresirana večina.

5.

Interes je bil večji od dovoljenega števila strokovnih delavcev, ki so se lahko udeležili usposabljanja.

6.

Interes je velik, vendar se učitelji težko odločijo za takšno obliko izobraževanja.

7.

Interes učiteljev je bil večji od razpisanih možnosti.

8.

Interes učiteljev/strokovnih delavcev bi lahko bil nekoliko boljši. Na usposabljanje smo poslali
3 učitelje. Po zaključenih prijavah, pa smo s strani posameznih učiteljev prejeli informacijo,
da bi se, če bo še kakšna priložnost, programa udeležili. Glede na dobre povratne informacije
učiteljev, ki so se programa v letošnjem letu udeležili, predvidevamo, da bi bil v bodoče interes
vsaj primerljiv ob začetku programa, če ne celo večji.

9.

Kot šola si želimo, da smo učeča se organizacija in učitelje/strokovne sodelavce spodbujamo k
pridobitvi dodatnih strokovnih kompetenc. Zato smo že pred javnim pozivom uvedli 14-dnevni t.i. »job-shadowing« v podjetju. Vendar pa je interes s strani učiteljev premajhen. Menimo, da
je to vezano tudi na to, da je povprečna starost učiteljev na naši šoli čez 50 let. Zato smo se izredno razveselili, da se je za krožno zaposlovanje odločila ena izmed učiteljic strokovnih predmetov, ki ima le še nekaj let do upokojitve. Z krožnim zaposlovanjem je bila izredno zadovoljna.

10. Med 38 zaposlenimi strokovnimi delavci, so se bili trije pripravljeni udeležiti krožnega usposabljanja, odločili smo se za strokovno delavko, ki pokriva na šoli strokovno področje logistike.
11. Ni bilo pričakovanega interesa, toda večji od končne odločitve kolegija o številu učiteljev za
vključitev v usposabljanje.
12. Odločili smo se, da v usposabljanje vključimo učitelje praktičnega pouka v lesarski delavnici in
od 4 učiteljev, sta dva izrazila željo po usposabljanju.
13. Povprečen.
14. Različen, nekateri bolj, drugi manj zainteresirani. Po izvedbi je zanimanje naraslo.
15. V skladu s pričakovanji, ne preveč velik. Deloma je odziv povezan s starostno strukturo kolektiva. Kar nekaj strokovnih delavcev s področja strojništva, kamor smo ciljali, se v naslednjih
dveh letih upokojuje. V takih primerih ni pričakovati večje interesa zaposlenih.
16. Z zainteresiranimi posamezniki smo se dogovorili kdo bo šel v to izvedbo in kako.
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7.2.10 Ali ste spremljali potek usposabljanja učitelja/strokovnega delavca?
OBRAZLOŽITEV DA:
1.

Čeprav površno, tudi učitelj nas je obiskal in razlagal kolektivu kako poteka delo v podjetju,
kako se počuti ipd.

2.

Da, in sicer preko oddanih časovnic in preko pogovorov s strokovnim delavcem.

3.

S komunikacijo med izvajanjem.

4.

Tako, da me je učitelj obveščal o dogajanju na usposabljanju in njegovih dogovarjanjih o nadaljnjem sodelovanju s šolo.

5.

Tako, da sem bil v rednem stiku z učiteljem in mentorjem v podjetju ter osebo, ki je nadomeščala učitelja.

6.

Tako, da sem bil v rednih (tedenskih) stikih z delavcem, ki je bil na usposabljanju, kot tudi odgovorno osebo iz podjetja.

7.

Tako, da sem bil v sprotnem stiku z delodajalcem.

8.

Tako, da sem obiskoval učitelja na novem delovnem mestu.

9.

Tako, da sem se tedensko po telefonu pogovarjal z mentorjem v podjetju o načrtovanih in izvedenih nalogah.

10. Tako, da smo bili z delavcem in delodajalcem v rednih stikih.
11. Tako, da smo bili z učiteljem na usposabljanju v rednih stikih. Učitelji so nas obveščali o aktivnostih.
12. Tako, da smo po končanem programu obiskali delodajalca in se pogovorili o prednostih in morebitnih pripombah pri izvedbi programa.
13. Tako, da smo se nekajkrat slišali in preverjali tudi pri nadomestnem učitelju, ki je bil vedno v
stiku z učiteljem.
14. Učitelj na usposabljanju je bil ves čas usposabljanja v kontaktu s pomočnico ravnateljice in
organizatorjem praktičnega pouka v gozdarstvu. Organizator praktičnega pouka v gozdarstvu
je spremljal delo učitelja na usposabljanju tudi v sodelovanju z mentorjem iz podjetja.
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7.2.11 Kdo je nadomeščal učitelja strokovnega delavca v šoli in zakaj takšna izbira?
OBRAZLOŽITEV IZBIRE BREZPOSELNA OSEBA:
1.

Bivši sodelavec na šoli je sedaj brezposelna oseba. Lahko je kompetentno nadaljeval delo manjkajočega profesorja.

2.

Brezposelna oseba, ki je tik pred izmenjavo izgubila službo. Bil je zelo dobro usposobljen z veliko strokovnega znanja in izkušenj.

3.

Edina možnost.

4.

Izbor smo opisali pri točki 7 - Biti dva meseca v razredu, brez pedagoških izkušenj, je zelo težavno. Sami smo imeli srečo, da je oba učitelja nadomestila brezposelna oseba, ki je pred objavo javnega poziva kandidirala na objavljeno prosto mesto učitelja strokovnih predmetov. Zelo
težko je tudi prepričati vodstvo in kadrovsko službo v podjetju, da strokovnjaka, ki naj bi ga
nadomestil učitelj v podjetju, pošlje v razred učiti - ta strokovnjak mora ostati v podjetju in
mentorirati učitelju. Vsekakor pa kot šola ne želimo podjetja obremenjevati še s tem, da enega
od zaposlenih pošljejo na šolo. Sami smo namestitev učitelja iskali tudi pri kolegih iz fakultete.
Študentje podiplomskih študijev, absolventi in študentje višjih letnikov, ki so lahko tudi vpisani med iskalce zaposlitve, so primerni kandidati za nadomeščanje učiteljev, ki so na krožnem
zaposlovanju.

5.

Je že delal pri nas.

6.

Ker delodajalec ni ponujal ustrezne zamenjave za našega učitelja (svoje zaposlene kadre je potreboval pri lastnem projektu), smo poiskali nadomestnega učitelja preko ZZRS.

7.

Podjetje ni bilo zainteresirano, zato smo iskali med brezposelnimi.

8.

Za brezposelno osebo smo se odločili v dogovoru s podjetjem.
OBRAZLOŽITEV IZBIRE STROKOVNJAK IZ PODJETJA:

1.

Ta izbira se nam je zdela najbolj ustrezna, saj v ta podjetja pošiljamo tudi naše dijake in tako s
strokovnjaki sodelujemo tudi preko prakse...
OBRAZLOŽITEV IZBIRE OBEH MOŽNOSTI:

1.

Oba sta nadomeščala.

2.

Oseba, ki je nadomeščala učiteljico je bila dvajset let zaposlena v podjetju, kamor je šla učiteljica na usposabljanje.

3.

Strokovni delavki je nadomeščala brezposelna oseba (nismo se uspeli dogovoriti za nadomeščanje iz podjetja) in strokovnjak iz podjetja, kar je boljša izbira zaradi delovnih izkušenj.
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7.2.12 Na kratko napišite, katere prednosti ima po vašem mnenju tovrstna oblika krožnega
zaposlovanja?
1.

Dvig strokovne avtoritete; Sodelovanje in ustvarjeno zaupanje s podjetjem

2.

Dvigovanje učiteljevih strokovnih kompetenc, spoznavanje delovnega okolja, potrebe gospodarstva, tehnološki napredek in nove inovativne pristope v stroki, bi morali učitelji strokovnih
predmetov obnavljati konstantno. Obiski konferenc, predavanj, tečajev in usposabljanj, ki se jih
učitelji udeležujejo, učiteljem ne nudijo tistih praktičnih znanj in veščin, ki si jih učitelj pridobi na
dvomesečnem krožnem zaposlovanju.

3.

Nabiranje praktičnih izkušenj učitelja.

4.

Neposreden stik z delodajalci; Neposreden stik s strankami; Vpogled v novosti stroko; Možnost
poglobljenega sodelovanja tudi za izvedbo PUDa za dijake; Možnost neposrednega vpliva delodajalcev na oblikovanje odprtega kurikula.

5.

Osvežitev znanja in kompetenc učitelja na usposabljanju z aktualnim potrebami gospodarstva;
Možnost preizkušanja novih potencialnih zaposlenih.

6.

Osvežitev že pridobljenih kompetenc; Pridobitev novih znanj oz. kompetenc s področja stroke;
Poglobljeno sodelovanje s trgom dela; Prenos novih znanj med dijake; Osebna ras učiteljev/strokovnih delavcev.

7.

Povezovanje teoretičnega znanja pridobljenega na fakulteti s prakso v podjetju; Osvežitev kompetenc učitelja, racionalizacija poslovnih procesov podjetja z znanji in kompetencami učitelja,
avtentični pouk podkrepljen z bogatimi izkušnjami realnega sektorja, sodelovanje med šolo in
podjetjem ter prenos znanj, izmenjava izkušenj, predlogi za odprti kurikul,...

8.

Prenos dodatnih strokovnih znanj; Osvežitev znanj; Izmenjava izkušenj; Živ stik z dogajanjem v
podjetjih.

9.

Pridobitev novih kompetenc učitelja; Vključevanje v nove tehnologije oz. trende na strokovnem
področju; Povezovanje s podjetji, ki so učna mesta za dijake na PUDu; Spoznavanje šolskega sistema za delodajalce.

10. Pridobivanje kakovostnega strokovnega znanja učitelja; Sodelovanje s podjetji (predstavitev dijakom in ogled primerov iz prakse, skupni projekti, delovna praksa in zaposlitve)
11. Spoznavanje dela v proizvodnji, pridobivanje novih znanj.
12. Učitelj je na usposabljanju pridobil dodatna znanja in veščine; SGLŠ Postojna bo pridobljeno
znanje uporabila za izvedbo dodatnega izobraževanja in usposabljanja naših dijakov v okviru:
vsebin odprtega kurikula in nadstandardne ponudbe zainteresiranim dijakom.
13. Učitelj je pridobil nova strokovna znanja in vzpostavil stik z realnostjo, ki se dogaja v gospodarstvu. Spoznal je nove tehnologije, nove tehnološke postopke, pristop do dela,...Vse pridobljene
izkušnje in spoznanja bo učitelj prenesel na učitelje v učni delavnici. Na osnovi tega bomo lahko
nadgradili dosedanje izkušnje in znanja naših učiteljev. Ugotovljene dobre prakse bomo uvedli v
izobraževalni proces.
14. Učitelj iz šole pridobi nova znanja, osveži stara iz prakse in dobi kontakte, ki mu omogočajo stik
s strokovnimi znanji še naprej. Omogoča povezavo podjetja s šolo, organizacijo SE, pridobivanje
učnih mest za PUD za dijake, možnost pridobivanja štipendij za naše dijake...
15. Vzajemno učenje.
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7.2.13 Na kratko napišite, katere pomanjkljivosti ima po vašem mnenju tovrstna oblika
krožnega zaposlovanja?
1.

Časovno in vsebinsko mora biti bolj odprto.

2.

Kratek čas izvajanja; Dvomesečna odsotnost strokovnjaka v podjetju je za podjetje pogosto
predolga doba; Tovrstna oblika bi bila nujna tudi za predavatelje/inštruktorje/laborante višjih
strokovnih šol.

3.

Menim, da nima pomanjkljivosti in v prihodnje se bomo vključevali v krožno zaposlovanje, saj
imamo namen v ta program vključiti še ostale učitelje.

4.

Mnoga podjetja nimajo ustreznega delavca za izmenjavo.

5.

Morda te, da je težko najti strokovnjaka, ki bi iz podjetja prišel za dva meseca poučevati v šolo,
pa tudi na Zavodu za zaposlovanje je prav v tem trenutku težko najti kompetentno osebo. Mi
smo imeli pri tem srečno roko.

6.

Nevarnost hitrejšega odliva dobrega kadra, ki spozna bolje plačano okolje.

7.

Odsotnost učitelje; Prilagoditve (ocenjevanje v LDN...)

8.

Prekratek čas, da bi se nadomestni učitelj uvedel v poučevanje; Dodana vrednost s terena ni
takšna, kot bi pričakovali; Nadomestni učitelj, se v tako kratkem času, ne vključi v delovno
okolje šole.

9.

Pri krožnem zaposlovanju je najtežje dobiti primerno osebo, ki učitelja nadomešča dva meseca
v razredu.

10. Šola v ponujeni možnosti dodatnega usposabljanja ne vidi pomanjkljivosti.
11. Težave pri načrtovanju dela oz. nadomeščanjih, če ne moremo pravočasno načrtovati usposabljanja za novo šolsko leto.
12. Težko je pridobiti kompetentnega učitelja, ki nadomešča učitelja na usposabljanju.
13. Veliko organizacijskega dela za relativno kratek čas.
14. Za učitelja je vključitev v tovrstno izobraževanje zahtevna naloga, saj se po letih dela v šoli ni
enostavno vključiti neposredno v delovni proces pri delodajalcih; Smiselno bi bilo, da bi bil
tak način doizobraževanja učiteljev vgrajen v sam proces dela in nujen zlasti za poučevanje
praktičnega pouka.
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7.2.14 Ali je izvedba krožnega zaposlovanja vplivala na organizacijo dela šole in uresničevanje
ciljev izvedbenega kurikula?
OBRAZLOŽITEV DA:
1.

Organizacijo je bilo potrebno prilagoditi, kakor tudi vsebine.

2.

Predvsem na organizacijo pouka (urnik).

3.

Sprememba urnika in način izvajanja vaj pri pouku.

4.

Tako, da smo morali nekoliko spremeniti urnik in prerazporediti učno obvezo, uresničevanje
ciljev izvedbenega kurikula pa se zaradi dobrega načrtovanja pouka in sodelovanja učiteljice in
delavca, ki je nadomeščal, ni spremenilo.

5.

Tako, da smo prilagodili organizacijo pouka izvedbi izobraževanja.

6.

Učitelj in oseba, ki ga je nadomeščala sta se dogovorila o vsebini in načinu izvedbe pedagoškega
procesa v času zamenjave. Oseba, ki je nadomeščala je kompetentno nadomestila učitelja.

7.

V našem poslanstvu imamo opredeljeno, da učiteljem ter ostalim strokovnim delavcem nudimo ustrezna izobraževanja in strokovna znanja. Glede na to, da izobražujemo v poklicnih in
strokovnih izobraževalnih programih, so znanja, ki jih učitelj pridobi v konkretnem delovnem
okolju nujna za dobro izvedbo ciljev izvedbenega kurikula (IK). Zato je izvedba krožnega zaposlovanja imela pozitiven vpliv na organizacijo dela šole in uresničevanje ciljev IK ter nas še
dodatno povezala s podjetji.
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7.2.15 Ali bi se ponovno odločili za sodelovanje v tovrstnem programu?
OBRAZLOŽITEV DA:
1.

Če bi bilo možno dobiti ustrezne nadomestne kadre, še z več učitelji. Morda bi bilo dobro to
urediti sistemsko, kot obveza za učitelje na vsakih 5 let.

2.

Koristno izobraževanje v delovnem procesu.

3.

Menim, da je potrebno poglobiti vse vrste sodelovanja med izobraževalno sfero in gospodarstvom, v skupno dobro.

4.

Ocenjujemo, da je bila izvedba pri vseh učiteljih dobra in koristna za naš zavod. Gre za izjemno
pomemben del povezave šole z gospodarstvom preko pridobivanja novih znanj v neposrednem
delovnem okolju in nato prenosu teh v učni proces dijakov. Ta oblika usposabljanja bi morala
biti konstantna. Na tak način je možno dijakom še dodatno zagotavljati kakovostno znanje o
novostih, trendih v stroki, za katero se izobražujejo.

5.

V programu bi želeli ponovno sodelovati s prošnjo po dodani možnosti krožnega zaposlovanja
tudi v javnih zavodih.

6.

Vendar pod pogojem, da bi imela šola možnost pridobiti ustrezen pedagoški nadomestni kader.

7.

Vsekakor se bomo ponovno odločili za sodelovanje v tovrstnem programu, saj je za šolo ključno, da se učitelj po strokovni plati nenehno povezuje s podjetji in okoljem.

8.

Vsekakor, vključevali bi predvsem mlajše kolege.

9.

Za učitelje praktičnega pouka, ki so že dalj časa izven stroke (zaposleni v šoli), bi morala biti tovrstna izobraževanja obvezna. Stroka tako hitro napreduje, da je za kakovostno posredovanje
znanja tak način doizobraževanja učiteljev izredno pozitiven.

10. Zaradi prenosa znanj, osvežitve kompetenc učiteljev, sodelovanje šole s podjetji.
11. Zaradi že prej opisanih prednosti: Prenos dodatnih strokovnih znanj; Osvežitev znanj; Izmenjava izkušenj; Živ stik z dogajanjem v podjetjih.

/ 102

/

DVIG POKLICNIH KOMPETENC UČITELJEV
POROČILO O IZVEDBI PROGRAMA

7.2.16 Ali bi sodelovanje v tovrstnem programu priporočili tudi drugim šolam?
OBRAZLOŽITEV DA:
1.

Dvig poklicnih kompetenc zaposlenih učiteljev z usposabljanji v podjetjih je program, ki nudi
poklicnemu izobraževanju dodatne možnosti pridobitve strokovnega znanja in veščin in razširitve ponujenih izobraževalnih vsebin (odprti kurikul) dijakom.

2.

Izkušnja je bila pozitivna, kar je poudaril tudi strokovni delavec, ki je bil vključen v izobraževanje.

3.

Naš učitelj je bil zelo navdušen in bi spet šel naslednje leto.

4.

Prenesli bi jim lahko naše izkušnje.

5.

Pod pogojem, da bi imela šola možnost pridobiti ustrezen pedagoški nadomestni kader.

6.

Vsekakor to priporočamo (razlogi so navedeni pri prejšnjih odgovorih). Zelo priporočljivo bi
bilo, da se v program vključi vse poklicne, srednje strokovne in tudi višje strokovne šole.

7.

Zaradi pozitivnih izkušenj v programu.

8.

Zaradi že prej opisanih prednosti: Prenos dodatnih strokovnih znanj; Osvežitev znanj; Izmenjava izkušenj; Živ stik z dogajanjem v podjetjih.
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7.2.17 Ali bi nam želeli še kaj sporočiti?
1.

Časovni okvir bi lahko bil po možnosti bolj fleksibilen, kar pa seveda povzroči več dela; Zaupanje v obojestransko/oz. tristransko/kvalitetno izvedbo, saj smo vsi za to zainteresirani.

2.

Dobrodošla ideja, ki jo je smiselno nadgrajevati in dopolnjevati.

3.

Hvala za to možnost in veseli bomo nadaljevanja programa.

4.

O možnostih tovrstnega prenosa znanja je bilo govora že kar nekaj časa. Čestitke CPI, da ste
uspeli izpeljati prvo tovrstno usposabljanje. Verjamem, da bodo še priložnosti in možnosti. Vsekakor bi predlagala, da omogočite tudi časovno bolj fleksibilno zaposlovanje. V takem primeru
bi se lahko dogovarjali z več strokovnjaki iz podjetji, ki bi na šoli predstavili svoje področje dela,
v krajših časovnih intervalih.

5.

Pohvale za izveden program.

6.

Pohvale za odločitev in ponujeno možnost šolam (upam, da bodo tudi v prihodnje take možnosti); Predlagam terminsko boljšo usklajenost (2 meseca je za pedagoški proces kar zahtevna
prilagoditev) - izvedba v začetku ali na koncu šolske leta.

7.

Pozdravljamo javni poziv in bomo v tovrstnih aktivnostih še naprej sodelovali.

8.

Upam, da se bodo v prihodnosti našla sredstva za tovrstne programe, ki spodbujajo sodelovanje med šolami in podjetji in da bomo imeli možnost v njih sodelovati.

9.

V bodoče bolj doreči prehajanje kadrov (delodajalci) oz. razmislek, kako pridobiti ustrezen nadomestni kader za poučevanje v času odsotnosti učitelja; Drugače pa hvala za vaša prizadevanja, kako osvežiti kompetence učiteljev.

10. Verjamem, da boste kmalu prijavili podoben javni poziv! Vse pohvale.
11. Vsekakor podpiramo izvedbo programa tudi za naprej.
12. Zahvaljujem se za možnost, ki nam je bila dana in si želim, da bi se program nadaljeval.
13. Želeli bi si še več takšnega sodelovanja z delodajalci.
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7.3 Odprti odgovori delodajalcev
7.3.1 Ali je po vašem mnenju dvomesečno strnjeno obdobje usposabljanja učiteljev/strokovnih
delavcev v podjetju ustrezno?
OBRAZLOŽIVE DA, USTREZNO:
1.

Čas, ki je na razpolago se zelo koristno uporabi in se lahko pogledajo in preizkusijo vsi deli procesa, kjer se vključujejo praktikanti.

2.

Čas, ki je namenjen za usposabljanje je kar primeren. Sam menim, da je poglavitna naloga
takšnih projektov in usposabljanja, da učitelji/strokovni sodelavci spoznajo način dela, postopek dela, problematiko, kot tudi področja, ki bi jih bilo možno izboljšati in nadgraditi z novimi
znanji v podjetjih kot je naše.

3.

Delovne procese se ne da spoznati v krajšem obdobju. Pri osebah, katere se prvič srečujejo z
realnim gospodarstvom, je potreben določen uvod in seznanitev z osnovno funkcionalnostjo
posameznih delovnih opravil in ko oseba dojame osnove, se lahko loti operativne izvedbe določenih nalog.

4.

Dolžina ustreza, je pa problem, ker je v turizmu delo spremenljivo, delovni čas je nihajoč in je
usklajevanje težavno.

5.

Dovolj dolgo, saj učitelj ima teoretično znanje, ki ga lahko tudi sam preizkusi v praksi in doda
novosti.

6.

Dva meseca sta dovolj za izpeljavo zastavljenega plana.

7.

Dvomesečno usposabljanje omogoča stik z vsemi vidiki praktičnega dela. Predlagamo dvotedenske bloke ciljanih izobraževanj (preventiva, reprodukcija, kurativa, ambulanta, dokumentacija...)

8.

Menimo, da je ustrezno, saj gre predvsem za pridobitev vtisa o segmentu s katerim pri svojem
delu učitelj praktično nima stika.

9.

Udeleženec usposabljanja v podjetju po navadi sodeluje na enem projektu, ki traja približno
dva meseca.

10. Ustrezno je zato, ker učitelji že imajo dovolj znanja, tu je še samo izpopolnjevanje in obnavljanje
tehnične kot elektro stroke.
11. Za zelo kratko časovno obdobje je težko najti ustrezne naloge in se prilagajati.
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7.3.2 Ali ste s šolo sklenili dogovor o sodelovanju ter predhodno opredelili naloge in zadolžitve
učitelja/strokovnega delavca, ki je prišel k vam na usposabljanje?
OBRAZLOŽIVE DA:
1.

Določili smo projekt pri katerem naj bi sodeloval učitelj. Tekom samega usposabljanja, pa je
učitelj sam določal naloge pri katerih dvignil nivo svojega znanja.

2.

Naloge smo uskladili še pred podpisom pogodbe in imeli smo še usklajevalno/predstavitveni/
izvedbeni sestanek pred začetkom usposabljanja.

3.

Pred nastopom dela smo opravili podroben pogovor o ciljih, nalogah ter pričakovanjih, povezanih z opravljanjem prakse.

4.

Pred začetkom programa smo se dobili in napisali načrt dela.

5.

Pripravili smo plan dvomesečnega uvajanja, s pomočjo katerega se je potem učitelj skupaj z
mentorjem dogovarjal s posameznimi zaposlenimi, kdaj - kateri dan bo potekalo uvajanje, da
so lahko vsi akterji rezervirali čas in planirali druge aktivnosti. S Srednjo tehniško šolo smo
sodelovali že pred tem projektom in dejansko sodelujemo ves čas.

6.

S šolo oziroma ravnateljico, smo se dogovorili, da več poudarka dajemo na elektroniko, meritve,
delo s testerjem, se pravi z novo tehnologijo današnjega časa.

7.

S šolo smo podpisali Sporazum o medsebojnih pravicah in obveznostih pri usposabljanju učiteljice.

8.

S šolo smo se dogovorili o področjih, ki se bodo pokrila v času usposabljanja.

9.

S šolo smo sklenili sporazum o medsebojnih pravicah in obveznostih pri usposabljanju učitelja
ter pripravili delovni program usposabljanja.

10. Šola je povedala, kaj pričakuje (katera znanja) od nas. Nekatere stvari pa smo predlagali mi.
11. Uspeli smo opredeliti naloge, vendar pa smo imeli za to imeli malo časa.
12. Usposabljanje smo izvajali prvič in poskušali učitelju na usposabljanju omogočiti vpogled v
celosten delovni proces.
13. Za sodelovanje s šolo smo se dogovorili na skupnem sestanku kakšna 2-3 mesece pred pričetkom usposabljanja. Predhodno smo na grobo orisali področja, s katerimi bi se učitelj v času
usposabljanja lahko ukvarjal. Ta grobi oris je bil namenjen za lažjo predstavo s čim se ukvarjam
in katera področja bi lahko obdelali. ob pričetku usposabljanja sva z učiteljico podrobno določila področja in tudi cilje, ki bi jih skozi medsebojno izobraževanje- sodelovanje želeli doseči.
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7.3.3 Kaj menite o tovrstni obliki usposabljanja učiteljev/strokovnih delavcev v podjetju?
1.

Je koristno, učitelj lahko praktične izkušnje ter delo v organizaciji bolj učinkovito predstavi
svojim dijakom v okviru učnega programa.

2.

Koristno za šolo in delodajalca.

3.

Menimo, da je oblika ustrezna, je pa pomembno, da ima učitelj in predstavnik podjetja pred
začetkom usposabljanja dovolj časa, da se vsebinsko in logistično pripravita. Prenos znanja v
vse smeri je nujen!

4.

Menimo, da je stik izobraževalnega procesa in prakse koristno in nujno. Izobraževanje mora
oz. bo moralo upoštevati izkušnje gospodarstva in mlade ljudi čim bolje opremiti na izzive, ki
jih čakajo.

5.

Menimo, da je taka oblika sodelovanja zelo koristna za učitelja - posameznika in za šolo, za
delodajalca sicer precej manjša, ker ni neposrednega doprinosa. Ko in če učitelj osvojene stvari
kasneje prenese na dijake, pa bi že lahko govoril o tem, da je korist tudi za delodajalca.

6.

Menimo, da je tovrstna oblika usposabljanja za učitelje in strokovne delavce koristna, saj mnogi od njih žal nikoli niso dejansko delali v stroki, ki jo poučujejo na podlagi znanja, ki so ga v
večini pridobili le teoretično, v času svojega izobraževanja. Dobijo vpogled v napredek stroke v
gospodarstvu in to lahko obogati tudi njihova predavanja oz. poučevanje.

7.

Mislimo, da je tovrstno izobraževanje koristno, saj dobijo tisti, ki se ukvarjajo s teorijo vpogled
v realni svet gospodarstva in specifičnih težav, hkrati pa spoznajo osnove metode reševanja
težav v vsakodnevnih delovnih procesih.

8.

Po mojem mnenju je takšna oblika usposabljanja zelo dobrodošla, saj se po eni strani dobi informacijo o realni situaciji tehničnih panog v gospodarstvu, po drugi strani pa zadnja teoretična znanja.

9.

Strokovno usposabljanje pri delodajalcu omogoča učitelju soočenje z realno problematiko, ki jo
v pedagoškem procesu predstavi dijakom. Istočasno obnavlja praktična znanja pod vodstvom
mentorja, ki delo opravlja vsakodnevno.

10. Ta odločitev je zelo pozitivna. Gre se zato, da se učitelji izpopolnjujejo direktno s stvarmi, ki
potekajo na servisih. Tu se vrši od vhoda vozila na servis in odhoda iz servisa, se pravi od sprejema, delo v delavnici, do oddaje vozila.
11. Tovrstna oblika usposabljanja bo zagotovo doprinesla še k kakovostnejšem izvajanju učiteljskega dela, k dvigu kompetenc ter boljši povezavi učne snovi s predmeti iz prakse.
12. Tovrstno usposabljanje je dobra priložnost za izmenjavo praktičnega znanja med podjetjem
in izobraževalno ustanovo. Delavci iz podjetja so pridobili izkušnje s področja dela z mladimi,
učitelji pa vpogled v trenutno tehnologijo, ki se uporablja v podjetju.
13. Tovrstno usposabljanje vidimo kot prednost in ga podpiramo.
14. Usposabljanje je zelo koristno saj se izmenjajo informacije med deležniki, da se lahko proces na
obeh področjih (tako pri učiteljih kot delodajalcih) uskladi in dopolni.
15. Vsekakor pozdravljam takšno obliko izobraževanj oziroma usposabljanj in menim, da je lahko
tudi zelo produktivno.
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7.3.4 Kakšne prednosti tovrstnega usposabljanja učiteljev/strokovnih delavcev vidite za svoje
podjetje?
1.

Če učitelj v podjetje, ki nima urejenih posameznih procesov, prinese teoretično predznanje, spozna
težave v praksi, lahko tvorno sodeluje pri urejanju delovnih procesov. Bi pa veljalo razmisliti, da se
tovrstna izobraževanja oziroma usposabljanja izvajajo na živih projektih in da se učitelji v odprte
projektne time, ki kreativno delajo na rešitvah. Ko so procesi že vzpostavljeni, je težko govoriti o
nekih doprinosih, saj se načeloma poslovni procesi uvajajo na daljše časovno obdobje in se ne spreminjajo pogosto.

2.

Med podjetjem in šolo se na ta način poglobi sodelovanje. Podjetje hkrati dobi možnost, da predstavi svojo dejavnost.

3.

Menimo, da je tovrstna oblika usposabljanja učiteljev koristna za obe strani, saj gre za kroženje
znanja in izmenjavo pridobljenih izkušenj ter vzpostavljeno je povezovanje med šolo in podjetjem.

4.

Morebitno tesnejše sodelovanje s šolo, v našem konkretnem primeru opažamo, da mladi cvetličarji,
ki vstopajo na trg dela, prihajajo k nam z dobrim strokovnim florističnim znanjem, absolutno premalo pa znajo o komunikaciji in predvsem o prodaji. Preko sodelovanja z učitelji upamo, da se bo
tudi program in vsebina predmetov lahko prilagajala potrebam delodajalca in bo tako tudi posredno omogočena tudi večja zaposljivost dijakov in dijakinj, ki zaključijo strokovno šolo.

5.

Možnost prenašanja izkušenj iz gospodarstva v izobraževalni sistem. Menimo, da je povratna informacija za preverjanje in izboljševanje izobraževalnega sistema zelo pomembna.

6.

Pokazati učiteljem konkretno delo v podjetju. Na ta način lahko dijakom podajajo znanja, ki so
potrebna pri nas.

7.

Prednost je v seznanjanjem tekočih stvari od elektronike do nove tehnologije, ki so v vozilu.

8.

Prednost je, da tistim, ki usposabljajo bodoči kader lahko povemo in pokažemo, kaj potrebujemo.
Na ta način posledično skrajšamo čas, ki ga dijaki potrebujejo, da se usposobijo za delo pri nas.

9.

Prednost vidim v tem, da pedagoški kader dejansko vidi stanje in potrebe podjetji. V našem primeru je vsekakor šlo za izmenjavo znanj in ne zgolj za usposabljanje učitelja. Menim, da je to ravno
pomembno, saj tudi podjetje lahko pridobi znanja s strani učitelja oziroma strokovnega sodelavca.
Pomembno je, da se v podjetje lahko vnese nov pogled, nova ideja pri reševanju ustaljenih težav.
Več sodelovanj (izobraževanj) bodo učitelji opravili, več izkušenj bodo lahko delili s podjetji v realnem sektorju. Ravno na ta način bi lahko postali vezni člen med različnimi podjetji in na nek način
tudi generatorji novih idej in tudi znanj.

10. Prednost vidim v tem, da se učitelj seznami s tehnologijami in stvarmi, ki jih posamezen delodajalec ima in jih lahko dijakom, ki se odpravljajo na prakso, lahko bolj podrobno in realno predstavi
podjetje.
11. Prenos pridobljenih praktičnih znanj na dijake.
12. Stik s šolo je dobra pot za iskanje kvalitetnih dijakov za morebitno zaposlitev. Če učitelj vnese v
svoje vaje in predavanja konkretne zglede iz podjetja, to povečuje prepoznavnost podjetja.
13. Učitelj je spoznal potrebe podjetja/dela v praksi in bo skupaj s šolo veliki lažje razumel naše potrebe
in se bo lažje prilagajalo snov v šoli, konkretnim zahtevam v praksi.
14. Ustvarjen je bil neposreden kontakt s šolo. Učitelj nam v bodoče lahko svetuje pri kadrovanju (štipendija, praktično delo,..)
15. Vzpostavitev stika med gospodarstvom in izobraževalno ustanovo, ki usposablja dijake za delo v
prehrambni industriji, povezava med teorijo in prakso.
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7.3.5 Ali bi ponovno sodelovali v programu »Dvig poklicnih kompetenc učiteljev«?
OBRAZLOŽITEV DA:
1.

Dobra izkušnja.

2.

Izkušnja je bila koristna za obe strani, dogovorili smo se tudi za nadaljnje sodelovanje

3.

Menimo, da je tovrstna oblika usposabljanja učiteljev koristna za obe strani, saj gre za kroženje
znanja in izmenjavo pridobljenih izkušenj ter vzpostavljeno je povezovanje med šolo in podjetjem.

4.

Mislim, da je nujno potrebno stkati čim boljše vezi med gospodarstvom in izobraževalnim sistemom.

5.

Načeloma bi v tem programu še kdaj sodelovali.

6.

Omogočiti učiteljem stik s prakso in zagotoviti ustrezno v prakso usmerjeno izobraževanje.

7.

Podjetja se morajo med seboj povezovati. Znanje in izkušnje morajo krožiti. Podjetja nujno
potrebujejo nova in napredna znanja. Pedagoški sektor lahko v tem primeru odigra zelo pomembno vlogo, saj podjetjem samim v mnogih primerih primanjkuje časa, energije in tudi ostalih resursov za lasten razvoj in preboj na višji nivo.

8.

Program spodbuja sodelovanje med podjetji in šolami.

9.

Želimo, da so dijaki deležni realnih predstavitev podjetij in da poznajo razmere ter tehnologije
podjetij, s katerimi šola sodeluje. Učitelj je zagotovo zgled in referenca za dijake, ki si želijo delati na tehničnem področju in lepo je, kadar učitelj zna kaj več povedati o podjetju (v katerega
šola napotuje dijake na prakso) kot le gole osnove, ki jih dijaki lahko sami preberejo na spletni
strani podjetja.
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7.3.6 Ali bi nam želeli še kaj sporočiti?
1.

Preveriti učinkovitost usposabljanja učitelja, ki je bil na usposabljanju; Učitelj vsa znanja, ki jih
je poglobil v času usposabljanja prenese na ostale učitelje, ki so vpleteni v tehnične predmete
in/ali tistim, ki so odgovorni za praktični pouk.

2.

Program bi lahko potekal daljši čas.

3.

Program je dober, zato se splača vztrajati. Nivo turističnega znanja je potrebno dvigniti, zato bi
ponovno sprejeli učitelja na usposabljanje, da dijakom posreduje aktualna znanja.

4.

Program je ustrezno zastavljen; cilj je povezovanje.

5.

Taka oblika usposabljanja mora potekati kontinuirano.

6.

Takšen način dviga poklicnih kompetenc učiteljev tehničnih predmetov bi moral postati stalnica.

7.

Učitelji praktičnega pouka naj pripravijo teme, za kater bi želeli praktično usposabljanje.

8.

Usposabljanje je zastavljeno korektno, kot že omenjeno, pa bi bilo po našem mnenju, zadostovalo enomesečno usposabljanje.

9.

V šoli je premalo novih učil, kot so sodobna elektronika v vozilih in testerjev za učenje.

10. Vse kakor pohvale za takšen pristop. Predlagal bi, da se ob pričetku programa točno definira
predmet in cilj posameznega takšnega sodelovanja. Na koncu bi lahko bili programi predstavljeni na kakšnem za to namenjenem portalu. Na nek način kot primer dobre prakse. Služili bi
kot referenca dobrim podjetjem, dobrim učiteljem oziroma strokovnim sodelavcem in hkrati
spodbuda za pridružitev novih podjetij kot tudi učiteljev.
11. Zamisel o stiku izobraževalni sistem - gospodarstvo je v vsakem primeru dobra; rezultat tega
je lahko le dober.
12. Želimo še več tako zavzetih sodelavcev, kot je bil učitelj na usposabljanju pri nas in bo super, če
boste s programi nadaljevali.
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7.4 Odprti odgovori oseb, ki so nadomeščale v šoli
7.4.1 Ali je po vašem mnenju dvomesečna strnjena oblika krožnega zaposlovanja ustrezna?
OBRAZLOŽITEV DA:
1.

Če je interes z obeh strani, potem je dva meseca dovolj. V tem časovnem obdobju se da ogromno
znanja prenesti.

2.

Da, je ustrezna, saj s tem vsak pridobi neka nova znanja in kompetence.

3.

Dovolj časa.

4.

Mislim da. Podrobnejši odgovor lahko poda učitelj kateri se je usposabljal na servisu.

5.

Premalo, da se uvedeš v delo in spoznaš dijake

6.

Recimo, da v grobem spoznaš hišo in sistem dela, sicer bi svetovala 3 do 6 mesecev.

7.

V mojem primeru to drži, saj sem v teh dveh mesecih imela priložnost spoznati skoraj vse delo,
ki ga strokovni delavec (živilski tehnolog) opravlja na tej šolo.

8.

V tem času ravno dobro spoznaš kako poteka delo.

9.

Za vzpostavitev zaupanja med dijaki in predavatelji je potrebno nekaj časa. V kolikor je tega
premalo nihče od njih ne dobi prave priložnosti, da svoje delo opravi kar se da najbolje.
OBRAZLOŽITEV NE:

1.

Bolj ustrezno bi bilo daljše časovno obdobje, smiselno bi bilo sodelovanje več strokovnjakov iz
podjetja, smiselne bi bile daljše priprave za kroženje (pri naši zaposlenosti je to težje).

2.

Bolje je poučevati vsaj leto ali več.

3.

Dva meseca sta kar nehvaležna, saj se tako ravno navadimo na dijake in ostale učitelje, ko je že
konec nadomeščanja.

4.

Izpad strokovnjaka iz podjetja za 2 meseca je velika žrtev za podjetje, saj ima vsak zaposleni s
takšno stopnjo izobrazbe na ključnih mestih svoje naloge, ki jih je težko takoj prenesti na nekoga drugega. Izpad za podjetje je prevelik!

5.

Lahko bi trajala 3 mesece, bi lahko še malo več se naučil.

6.

Menim, da je za pridobitev res uporabnega in dovolj širokega nabora izkušenj, ki bi pripomogle
k dokaj samostojnemu nadaljnjemu delu, potrebno vsaj trimesečno obdobje.

7.

Mislim, da bi bilo smiselno izvesti vsaj pol letno izmenjavo izobraževanja, v vsakem šolskem
letu in ne le občasno. Tako se res lahko poglobljeno ustvari povezava stroka in teorija.

8.

Mislim, da bi bilo smiselno izvesti vsaj polletno izmenjavo izobraževanja, v vsakem šolskem
letu in ne le občasno. Tako se res lahko poglobljeno ustvari povezava stroka in teorija.

9.

To je le cilj programa, dodane vrednosti pa je malo.

10. Vsaj 6 mesecev.
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7.4.2 Ali ste s šolo v preteklosti že sodelovali?
OBRAZLOŽITEV DA:
1.

Bila sem učiteljica praktičnega pouka na srednji strokovni šoli. Poučevala sem 10 let.

2.

Ko dijakinja na tej šoli in sicer program tehniška gimnazija.

3.

Kot učitelj strokovnih predmetov.

4.

Na šoli že več let izvajam učno pomoč naravoslovnih (fizika, kemija, matematika) in strokovnih
predmetov s področja elektrotehnike in računalništva.

5.

Ne sodelovala, le pred 15 leti sem na to šolo hodila.

6.

Projekt

7.

Sodelovala sem v okviru pedagoške prakse, kot študent na hospitacijah in z nastopi.

8.

Sodeloval sem in sicer sem bila učiteljica praktičnega pouka na srednji strokovni šoli. Poučevala sem 10 let.

9.

Sodeloval sem kot dijak, ki se je izobraževal na tej šoli v času srednješolskega izobraževanja.

10. Sodeloval sem skozi izvajanje praktičnih vaj na CNC stroju za udeležence tečajev.
11. Sodeloval sem z učitelji praktičnega pouka pri tekmovanju Euroskills, delavnice OZS-CPI, razne razstave...
12. Sodelovala sem na predstavitvi praktičnega usposabljanja in kot mentorica dijakom na praktičnem usposabljanju. Sodelavci pa so sodelovali na delavnicah pri promociji poklicev.
13. V šolskem letu 2010/11 in 2011/12 sem bil zaposlen za določen čas.
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7.4.3 Na kratko napišite, kako ste se pripravljali na pouk?
1.

Doma in tudi pred samim pričetkom ure v kabinetu. Prebral sem snov iz učbenika, ki sem jo
predaval dijakom. Ob sami pripravi sem primerjal snov iz učbenika s svojimi dosedanjimi izkušnjami iz gospodarstva, ter snovjo, ki sem jo poslušal na to temo pri predavanjih na fakulteti.
Na spletu sem poiskal primere iz prakse (filmi, gradiva - npr. Evropska bela knjiga o prometu),
ter snov predstavil dijakom.

2.

Glede na tematiko in vsebino sem izbral primer iz prakse in po načelih obrnjenega učenja pripravil učno uro.

3.

Glede na učni načrt in navodila učitelja, ki sem ga nadomeščal

4.

Moji zapiski iz srednje šole, internet, knjižnica

5.

Na osnovi posredovane literature učitelja; Pogovoril sem se z ostalimi učitelji v razredu.

6.

Na podlagi izkušenj, pripravljalnega rezilnega orodja, delovnih risb in ostalih pripomočkov, ki
so mi bili v pomoč pri poučevanju. V službi sem si pripravil vse potrebno gradivo za poučevanje.

7.

Pisanje priprav na šolsko uro; Prebiranje strokovne literature; Pogovor z učiteljem, ki sem ga
nadomeščala.

8.

Pred pričetkom nadomeščanja sem bil nekaj šolskih ur prisoten pri vseh predmetih, katere
sem kasneje nadomeščal. Z učiteljem, katerega sem nadomeščal, sem se dogovoril o snovi, katero naj bi pri posameznem predmetu v času nadomeščanja predaval oziroma izvajal vaje. Glede
na dogovorjeno snov, sem si pred posamezno uro naredil priprave za teoretične predmete in
pripravil vaje za praktični pouk.

9.

Predvideno snov sem predstavila skladno z učnim načrtom, potem pa sem povezala z našo
proizvodnjo in kontrolo in podala dijakom praktične izkušnje. Povedala sem in slikovno prikazala, kako konkretno potekajo nabava surovin, kontrola, priprava surovin v podjetju in seveda
kako potekajo vsi tehnološki procesi ter s kakšnimi težavami se soočamo. Pozvala sem jih, da
sprašujejo, in so res.

10. Pregled literature, ki jo dijaki uporabljajo pri predmetih, izdelava PPT prezentacij, pregled tuje
novejše literature in vnos novitet, ki se v veterini pogosto spreminjajo.
11. Pregled literature; Izpisovanje ključnih besed, stavkov; Iskanje dodatne literature in izdelava
delovnih listov; Branje in učenje literature in izpiskov.
12. Pregledal sem izvedbeni kurikul in kataloge znanj; Pregledal sem priprave učiteljev PRA; Sam
pri sebi organiziral delo.
13. Priprava gradiv, priprava materiala, pregled strojev in naprav.
14. Priprava strokovnega gradiva glede na kurikul; Priprava vaj za izvedbo praktičnih vaj; Priprava
materiala in orodja za izvedbo vaj.
15. Pripravil primerno vajo za dijake, priskrbel material; Pripravil različne zanimivosti s področja;
Pripravil informacije o novostih
16. S kolegi učitelji smo naredili plan dela, glede na učni načrt; Ob pomoči učiteljev in vodstva sem
si pripravil potrebno za delavnico in material za prakso; Izdelal sem si enostavno miselno pripravo na pouk, z vsebino in cilji na temo.
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17. S praktično teoretičnim delom, s pripravami, lastnimi praktičnimi vzorci, strokovno literaturo.
18. S praktično teoretičnim delom; S pripravami; Lastnimi praktičnimi vzorci; Strokovna literatura.
19. Učiteljeva priprava
20. V naprej pregledati kaj se bo tisti teden dogajalo in temu prilagoditi jedilnike npr. valentinovo,
pust, vinski večer,... pregled, če imamo vsa živila, nato smo vsakemu dijaku dodelili svojo nalogo in sproti glasno komentirali, katere začimbe potrebujemo, kaj se da v vročo vodo in kaj v
hladno...
21. Vsako dnevno po učnem načrtu.
22. Zapiski na list iz Glace, torej iz svojega zaklada znanj, iz strokovne literature ter iz medmrežja.
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7.4.4 S katerimi izzivi ste se srečevali pri nadomeščanju učitelja/strokovnega delavca?
1.

Delal sem po svojih najboljših znanjih in močeh.

2.

Delo z dijaki; Primerjava dela v podjetju in šoli (razlike v delovnih procesih, pristopih; Kako
dijakom približati moj poklic, moje delo in ga njim prikazati kot izredno zanimivega ter dinamičnega, tako kot v resnici je.

3.

Izziv glede mobilnih telefonov dijakov.

4.

Kako podajati teoretično snov dijakom, da bo na ustreznem nivoju ter hkrati za njih zanimiva
in razumljiva. Kako pri izvajanju vaj oziroma praktičnega pouka ustvariti sproščeno ter hkrati
delovno vzdušje, saj menim, da so na ta način rezultati dela najboljši.

5.

Kako pouk narediti zanimiv; Kako postaviti avtoriteto in narediti red v razredu.

6.

Komunikacija učitelj - dijak; Nove jedi in priprava jedilnikov; Dobra komunikacija in sprejem
med novimi sodelavci; Velik izziv mi je bilo usklajevanje 1. služba po porodniški in majhni-bolni
otroci (žal je bila izmenjava učiteljev ravno v zimskem času)

7.

Motivacija dijakov, ocenjevanje.

8.

Motiviranje dijakov; Optimalno izkoristiti določen čas za vajo; Združevanje dela z zanimivostmi in tako motivirati in vzbujati raziskovanje pri mladih.

9.

Novo okolje

10. Obnova znanja iz varilstva; Prenašanje znanja na mlajše.
11. Obnovitev znanja, ki ga trenutno nisem uporabljal, npr. del statičnega računa, disciplinski
ukrepi v primeru primitivnosti nekaterih dijakov in nemoč v primeru primitivnosti ene učiteljice - če noče dati strokovne literature, pač noče, tudi če je to šolska knjiga, ona je zaposlena za
nedoločen čas, pa še mentor po vrhu, jaz pa le nadomeščam, zato takoj rangira.
12. Organiziranje in vodenje mladih pri enostavnih in bolj zahtevnih praktičnih delih; Kako doseči
zastavljene cilje, tudi, ko dijaki niso zagnani za delo; Znajti se v vsaki situaciji, ki ti jo pripravijo
dijaki.
13. Pojasniti praktične primere jasno, razumljivo in teoretično podprto.
14. Predavanja sem poskušal izvesti kar se da zanimivo, z malo humorja, teorije in praktičnimi
primeri. Moj izziv je bil, da dijaki pričnejo razmišljati o snovi iz gradiva na svoj način. Poskušal
sem jim snov približati na ta način, da spoznajo kako se snov iz učbenika prepleta z vsakdanjim življenjem (primeri iz učbenika, rešitve doma v gospodinjstvu, v podjetju ipd.) Med dijaki
spodbuditi timsko delo.
15. Predvsem osvežitev znanja iz prejšnje zaposlitve in osvojiti novosti, katere so uvedene.
16. premagovati strah pred nastopanjem
17. Prvič sem bil v vlogi učitelja, zato sem imel na začetku malo težav z vzdrževanjem reda v razredu. S časom, ko sem se jaz navadil dijakov in oni sistema dela smo lahko brez problema
vzpostavili predavanju primerno vzdušje.
18. S pestrostjo strokovnega dela, strokovno učno pomočjo, individualnim delom profesor in dijak.
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19. S pestrostjo strokovnega dela; S strokovno učno pomočjo; Individualnim delom profesor in
dijak.
20. Svoje izkušnje iz prakse sem pri sebi najprej uredila in premislila. Dijaki zbrano poslušajo določen čas, potem pa jih je bilo potrebno spodbujati. Pridobiti bi morala še več znanja s pedagoškega in didaktičnega področja.
21. Zaključevanje ocen dijakom; Vzpostavljanje avtoritete; Navajanje dijakov na moj način poučevanja.
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7.4.5 Ali ste v šoli pridobili koristna nova znanja/kompetence, ki jih boste lahko uporabili pri
svojem delu v podjetju oz. pri iskanju zaposlitve?
OBRAZLOŽITEV DA:
1.

Da, saj sem dobil vpogled v pedagoško smer poklica. Naučil sem se kako se pripraviti na ure,
komunikacije z dijaki, ustreznega razlaganja in podajanja snovi ter reševanja morebitnih problemov.

2.

Kot v podjetjih zaposleni, se tudi dijaki karakterno razlikujejo med seboj. Med predavanjem
sem pridobil veliko novega znanja predvsem na področju medsebojnega sodelovanja in pomoči. Pridobil in nadgradil sem svoje vodstvene kompetence, saj je delo z dijaki popolnoma enako
kot vodenje tima ali oddelka v podjetju.

3.

Menim, da je možno v dveh mesecih poučevanja pridobiti kar veliko izkušenj na področju poučevanja, pa tudi splošnega dela z dijaki, še posebej, ker sem poučeval tako teoretične predmete
kot izvajal vaje.

4.

Moje delo ni obsegalo samo poučevanje teoretičnega, temveč tudi praktičnega pouka ter druga
dela, ki jih opravlja živilski tehnolog (izpisovanje alergenov, energijske vrednosti...)

5.

Nova praktična znanja iz poučevanja računalništva, uporaba nove različne informacijske-komunikacijske tehnologije (interakcijska tabla)

6.

Obnova znanja iz varilstva - teorija in praktične vaje.

7.

Obnovil sem znanja, ki sem jih imel od prejšnje zaposlitve in se spoznal z novostmi kot so e-asistent, novi učni pripomočki.

8.

Odkar sem delala kot učiteljica, sem večkrat vabljena na razgovor za službo

9.

Poglobljeno in intenzivno sem obnovila lastno strokovno tekstilno znanje, ugotovila, da imam
ogromno strokovnega znanja, ki sem ga premalo uporabila v življenju, odločila sem se za intenzivno izobraževalno delo v stroki, v izobraževanju odraslih oseb.

10. Poglobljeno in intenzivno sem obnovila lastno strokovno tekstilno znanje; Ugotovila, da imam
ogromno strokovnega znanja, ki sem ga premalo uporabila v življenju; Odločila sem se za intenzivno izobraževalno delo v stroki, v izobraževanje odraslih oseb.
11. Predvsem mi bodo koristila znanja, ki sem jih pridobil v smislu vodenja izobraževanja mladih.
12. Pridobila sem znanja, kako sistematsko in postopno podajati strokovno snov; da je potrebno
utrjevanje in ponavljanje - to bi koristilo tudi pri izobraževanju zaposlenih.
13. Tovrstna izkušnja mi je prinesla veliko znanja za usposabljanje svojih sodelavcev v podjetju.
14. Vsako novo znanje okrepi človeka. Nov pristop k poučevanju, nova znanja iz praktičnega področja.
15. Združevanje dela s teoretičnimi osnovami.
16. Žal je šlo le za dva meseca, toda vsekakor sem po dolgem času spet imela vsaj službo, se zelo
lepo ujela z novimi ljudmi in dobila veliko informacij, tako glede kuhinje, kakor tudi za nadaljnje možnosti sodelovanja z njimi oziroma biotehniško šolo ali drugje.
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7.4.6 Kako ste bili zadovoljni z izvedbo nadomeščanja učitelja/strokovnega delavca v okviru
krožnega zaposlovanja?
OBRAZLOŽITEV ZELO DRŽI:
1.

Bil sem zadovoljen. Z dvomesečno izmenjavo sem dobil kratek vpogled v pedagoški poklic. Bil
sem pozitivno presenečen s strani dijakov, saj so zelo radi prisluhnili predavanjem in praktičnim
ponazoritvam tehnike metode dela, ki se hitro spreminjajo.

2.

Bila mi je zelo dobra izkušnja. Predvsem pa sem dobil potrditev, da je to delo, ki bi ga z veseljem
opravljal tudi v bodoče.

3.

Imela sem pomoč pri „uvajanju“. Vsak, katerega pomoč sem potrebovala, mi je pomagal.

4.

Nova izkušnja.

5.

Osebno zelo uživam v izobraževalnem delu; Imela sem celotno podporo v delovnem kolektivu;
Bil je zelo strokoven

6.

Poklic predavatelja, oz. učitelja me je že od nekdaj zelo zanimal. Med svojim dosedanjim delom
v podjetju sem dobil veliko praktičnega znanja in izkušenj. V okviru krožnega zaposlovanja sem
dobil priložnost svoje znanje posredovati dijakom in jim tako pokazati, kako združljivo je teoretično ter praktično znanje snovi. Rezultat kombinacije teorije in praktičnega znanja je uspeh v
življenju.

7.

Sodelovanje in nove izkušnje.

8.

V času nadomeščanja sem izvajal vsa dela, ki bi jih izvajal učitelj, katerega sem nadomeščal. To
mi je omogočilo pridobiti širok nabor izkušenj (poučevanje, ocenjevanje, delo razrednika, delo
spremljevalca na ekskurziji...)

9.

Zadovoljen s plačo :)

10. Zelo sem bila zadovoljna s sprejemom - prijaznostjo vodji in vseh zaposlenih!! Nadvse presenečena sem nad sabo, da mi je to delo še bolj „ležalo“, kot sem pričakovala, saj sem ga izvajala 1. in to
po dolgem času službovanja, kajti do sedaj sem imela večinoma prakso le iz strežbe in nadomeščanja vodje gostinstva.
OBRAZLOŽITEV DRŽI:
1.

Bolje bi bilo kroženje izvajati v daljšem časovnem obdobju ob dobrem načrtovanju.

2.

Če bi mi bil bolje razložen program, bi mi nekatere stvari bile lažje.

3.

Imel sem službo.

4.

Nadomeščanje je krasna priložnost za tiste, ki smo v iskanju zaposlitve, novih priložnosti in novih znanj, le doba je malce prekratka.

5.

Osebno sem bil zelo zadovoljen, ker je bila to zame popolnoma nova izkušnja.

6.

Osebno zelo uživam v izobraževalnem delu, imela sem celotno podporo v delovnem kolektivu, bil
je zelo strokoven in deloven odnos, učenci so bili zelo fleksibilni in pripravljeni sodelovati.

7.

Učitelj, ki pade v organiziran in visoko zahteven delovni proces je skoraj enako nebogljen kot
novo zaposleni delavec in potrebuje precej časa za uvajanje v sistem organizacijo in delovni proces podjetja.

8.

Z izvedbo nadomeščanja sem bil zadovoljen, učitelji so mi pomagali pri nekaterih mojih zahtevah, tako da sem poučevanje izvajal kar se da najbolje.
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7.4.7 Na kratko napišite, katere prednosti ima po vašem mnenju tovrstna oblika krožnega
zaposlovanja?
1.

Dovolj dolgo obdobje, da spoznaš poklic; Pridobiš nova znanja in izkušnje.

2.

Hiter vpogled v druge oblike poklica.

3.

Izmenjava izkušenj; Pri tem pridobijo največ izkušenj učitelji.

4.

Jih nima, razen, da si vsaj dva meseca zaposlen.

5.

Možnost poizkusiti se na novih področjih; Brezposelnim dati možnost zaposlitve.

6.

Nove izkušnje; Pridobitev kompetenc; Pridobivanje na samozavesti.

7.

Podjetje spozna morebitne bodoče delavce; Tudi zaposleni vidi, če mu delo v podjetju odgovarja;
Koristi iz obeh strani (podjetje - novo zaposleni) nov človek nove ideje.

8.

Povezanost učiteljev in dijakov z delodajalci; Seznanitev profesorjev z realnimi izzivi v gospodarstvu; Sodelovanje pri izobraževanju bodočih kadrov.

9.

Povezovanje šole in podjetja, učitelji iz šole osvežijo in nadgradijo svoja znanja, strokovnjak iz podjetja lahko prenese konkretne situacije dijakom. Lahko bomo poglobili sodelovanje - npr. Izvedba
natečaja za naj kruh v šoli za potrebe podjetja, zaželeni so predlogi za nove izdelke iz šole za podjetje.

10. Povezovanje teorije in prakse,
11. Pridobitev izkušenj na drugem področju dela in s tem mogoče drugačen pogled na to delo. Preizkus
dela v drugi ustanovi oziroma okolju in s tem lažjo odločitev o možni zamenjavi poklica. Pridobitve
izkušenj osebam, ki bi brez te oblike težko prišle do izkušenj, potrebnih za zaposlitev.
12. Pridobitev novih znanj in seznanitev z novostmi.
13. Spoznaš nov sistem dela; Spoznaš nove ljudi in dobiš veliko novih informacij; Dobiš nove izkušnje.
14. Strokovni delavec iz praktičnega vidika pridobi izkušnje, ki jih lahko potem dobi z dijaki. Oseba, ki
nadomešča (brezposelna) dobi priložnost, da se preizkusi, spozna svoj poklic iz drugega vidika in si
nabere dragocene izkušnje.
15. Strokovno izobraževanje in spoznavanje novih oblik dela in način izvedb
16. Strokovno napredovanje in izpopolnjevanje, dijaki doživijo različne tipe strokovnih izobraževanj.
17. Strokovno napredovanje in izpopolnjevanje; Dijaki doživijo različne tipe strokovnih izobraževanj.
18. Šola (učitelji, dijaki) je v primeru našega podjetja dobila vpogled v naše zahtevne proizvodne procese in se seznanila z najnovejšo tehnologijo. Dijaki sami pa dobijo zelo realno predstavo kako je
delati v takem okolju - predstavil sem jim moje zadolžitve, kako zgleda moj delovni dan.
19. Učitelji spoznajo katero znanje potrebujejo v podjetju od dijakov; Brezposelna oseba dobi novo izkušnjo, spozna nove ljudi, da si želi opravljati tak poklic.
20. Vsekakor je na prvem mestu nabiranje koristnih obojestranskih izkušenj; Tovrstne aktivnosti prenašajo realno izmenjavo informacij med šolami in podjetji.
21. Vzpostavi zelo pomembno kroženje znanja med gospodarstvom in šolstvom. Učence je predstavljeno poklicno življenje, kakor tudi delovanje podjetji. Odpravlja strah pred spremembami v življenju
učencev kakor tudi zaposlenih v podjetjih in šolah. Na praktičnih primerih učenci spoznavajo koristnost učenja snovi programov. Vzpostaviti dinamični in zanimivejši način predavanj, ter tako kot
učencem učno snov približa in spodbudi veselje do učenja in kasneje do poklica.
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7.4.8 Na kratko napišite, katere pomanjkljivosti ima po vašem mnenju tovrstna oblika
krožnega zaposlovanja?
1.

Brez pripomb.

2.

Časovna omejitev, bolje bi bilo sodelovanje več profilov strokovnjakov iz podjetja - bolj poučno,
avtentično, zanimivo za dijake.

3.

Dijaki se lahko zmedejo zaradi menjave učiteljev. Navajeni so na drugačen način dela.

4.

Edina pomanjkljivost, ki jo vidim je daljša strnjena odsotnost iz delovnega mesta, ker je nekaj
nalog, ki jih je nemogoče v celoti prenesti na sodelavce.

5.

Jaz nisem občutila nobenih pomanjkljivosti.

6.

Jih ni.

7.

Kot že zapisano; obnovitev znanja, ki ga trenutno nisem uporabljal, npr. del statičnega računa,
disciplinski ukrepi v primeru primitivnosti nekaterih dijakov in nemoč v primeru primitivnosti ene učiteljice - če noče dati strokovne literature, pač noče, tudi če je to šolska knjiga, ona je
zaposlena za nedoločen čas, pa še mentor po vrhu, jaz pa le nadomeščam, zato takoj rangira.
Bolje je poučevati vsaj leto ali več.

8.

Mislim, da v mojem primeru ni bilo pomanjkljivosti, bi pa problemi, če nebi imel izkušenj iz
poučevanja in poznavanja stroke.

9.

Neprimerna usposobljenost za poučevanje.

10. Poučevanje na sredi šolskega leta, nepoznavanje dijakov, težko uveljavljanje avtoritete.
11. Prekratek čas za konkretno delo.
12. Prekratka doba; Zamenjava se je zgodila ravno v času zaključevanja ocen, kar je privedlo do
nekaj zmed med dijaki in med mano.
13. Prekratko obdobje nadomeščanja.
14. Premalo časa za kaj več podajanja in prejemanja novih izkušenj in znanja (vsaj 3 mesece)
15. Preobremenjenost delodajalcev.
16. Problem je pridobiti primernega predavatelja za zamenjavo profesorja v šoli, kajti v tem primeru je predavatelj poučeval 12 predmetov. K sreči sem v preteklosti že vrsto let poučevala na šoli,
da sem lahko to delo strokovno opravila.
17. Problem je, pridobiti primernega predavatelja za zamenjavo profesorja v šoli, kajti v tem primeru je predavatelj poučeval 12 predmetov. K sreči sem v preteklosti že vrsto let poučevala na
šoli, da sem lahko to delo strokovno opravila.
18. Prostovoljno pred pričetkom dela, sem dva tedna spoznal delovni proces.
19. Sprememba predavatelja, poteka in način predavanj: učenci so navajeni na njihovega predavatelja, ter od njega zahtevajo delo in znanje. Sprememba je lahko za njih zelo pozitivna, lahko pa
tudi zelo moteča. Veliko je odvisno od izbite kandidatov za tovrstno obliko krožnega zaposlovanja. Trajanje: med učenci in nadomeščajočim predavateljem se vzpostavi zaupanje. Učencem
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postane nov način predavanja všeč, nakar se že po dveh mesecih stanje vrne v prejšnjo obliko.
Učencem nov način predavanja ni všeč, nadomeščajočemu predavatelju ne zaupajo, komaj čakajo, da se vrne njihov predavatelj- Lahko povzroči nezainteresiranost, strah pred kasnejšo
zaposlitvijo v podjetjih ali ustanovah.
20. Tukaj pomanjkljivosti ne vidim. To je lahko predvsem za šole samo koristno in dobrodošlo.
21. V podjetjih je proces naravnan ozko ciljno in so takšne aktivnosti motnje, ki niso vedno koristne. Takšne projektne aktivnosti spremlja prevelika količina dokumentacije, ki je obremenjujoča za vse udeležence!
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7.4.9 Ali bi se ponovno odločili za nadomeščanje v okviru tovrstnega programa?
OBRAZLOŽITEV DA:
1.

Da, z veseljem. Kot sem že omenil, sem zelo vesel pridobljenih izkušenj in vpogleda v pedagoški
poklic.

2.

Izkušnje.

3.

Ker rad delam z mladimi in jim posredujem svoje znanje-

4.

Nekaj dodatne delovne dobe.

5.

Nova izkušnja, svoj poklic spoznaš iz druge perspektive.

6.

Poučevanje je zelo raznoliko in zelo dinamično delo, kar mi je v veselje in izziv. Predstavlja pa
veliko odgovornost. Zelo si želim svoje praktično znanje posredovati naprej. V tem programu
vidim veliko priložnost za šolstvo, kakor tudi za gospodarstvo, pri izmenjavi znanj. S pravilnim
pristopom program vsekakor spodbuja učence pri njihovem veselju do dela.

7.

Pridobil sem nov vpogled v izobraževalni proces, možnosti učenja ..., posledično bom manj kritično gledal na profesorje in na rezultate (znanje) dijakov. Pogosto imamo v dejavnosti zelo visoke zahteve, vendar se izkaže, da jih ni mogoče doseči. Mnogo sem se naučil, po odzivih sodeč,
pa tudi precej stvari naučil dijake.

8.

Pridobiš še več novih izkušenj in znanja.

9.

Rad opravljam delo učitelja, delo z dijaki me veseli.

10. Rada delam z mladino, izziv mi jih je motivirati in spodbuditi njihovo motivacijo za delo.
11. Rada delam z mladino; Izziv mi jih je motivirati in spodbuditi njihovo motivacijo za delo.
12. Sam menim, da sem kar nekaj pridobila in si povečala tudi možnosti za zaposlitev.
13. Si vsaj dva meseca zaposlen.
14. To je bil zame zelo dobrodošel način pridobitve potrebnih novih izkušenj, ki bi si jih želel še
nadgraditi.
15. Udeleženci tega programa dobijo novo znanje, nove izkušnje...
OBRAZLOŽITEV MORDA:
1.

Če bi bila brezposelna. Če bi imela željo spoznati novo podjetje/zavod, v katerem bi želela delati
in bi na tak način spoznala njihovo delo.

2.

Če bi tovrstno nadomeščanje potekalo podobno kot je potekalo moje - se pravi v duhu dobrega
sodelovanja med našim podjetjem in šolo, potem bi se mogoče ponovno odločil za kaj takega.

3.

Kroženje je dodatna obremenitev.

4.

Preveč birokracije!
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7.4.10 Ali bi nam želeli še kaj sporočiti?
1.

Brez pripomb.

2.

Nehajte mi pošiljat vprašalnike ipd., ne bom odgovarjal na nobenega več, ker se ponavljate in
ne sprašujete nič pametnega v smislu, da bi zaradi tega bilo kaj bolje v zaposlovanju ali v delovnem okolju, kjer sem delal, torej službo sem moral zaključiti, vse sem fer uredil, zato me ne
sprašujte več za nazaj, sproti bi se oglasili, če vas je kaj zanimalo, ko se albanski dijaki obnašajo
skrajno primitivno in ne smeš narediti nič, ker si potem lahko kriminalec, ostane ti le klic varnostnika, da odpelje problematične učence - lahko pa mi zrihtate novo službo.

3.

Opazil sem problem mobilnih telefonov pri dijakih. Med poukom bi to moralo biti na vseh šolah izrecno prepovedano.

4.

Pohvalila bi vse tiste, ki so mi priskočili na pomoč, predvsem strokovno delavko, ki sem jo nadomeščala in pomočnico ravnateljice.

5.

Predlog, da se izmenjava podaljša vsaj na 3 mesece; Pohvala vsem vodjem in sodelavcem na šoli.
Vsekakor pa zahvala za tako lep sprejem tudi ostalim zaposlenim, tako iz strežbe, kakor tudi
slaščičarne!

6.

Program se mi zdi dober tako za učitelja kot tudi za nekoga iz gospodarstva. Za učitelja zato, ker
se (spet) spozna z načinom dela na konkretnih projektih oziroma v gospodarstvu. Za udeleženca iz gospodarstva zato, da ima možnost spoznati način dela oziroma pridobi realen vpogled v
delo v izobraževanju. Za brezposelne osebe je lahko to eden izmed načinov, kako pridobiti nove
izkušnje, ki lahko pomagajo pri iskanju zaposlitve.

7.

Skušajte racionalizirati postopke in spremljavo ter zmanjšajte obseg dokumentacije!

8.

Takih programov bi bilo lahko več; Program bi lahko trajal dlje časa (najmanj tri mesece)

9.

Vesela sem, da je prišlo do praktične povezave teorije in stroke. Podpiram takšen način povezave šole in podjetja. Kajti bodoči delavci-učenci, ki se kalijo v kvalitetnih šolah, so bodoči
strokovnjaki v tekstilnih podjetjih in le taki bodo ponovno obudili tekstilno-konfekcijsko proizvodnjo v Slovenji. Torej v kvalitetno povezanem znanju, je moč!

10. Vesela sem, da je prišlo do praktične povezave teorije in stroke. Podpiram takšen način povezave šole in podjetja. Kajti bodoči delavci-učenci, ki se kalijo v kvalitetnih šolah, so bodoči
strokovnjaki v tekstilnih podjetjih in le-taki bodo ponovno obudili tekstilno-konfekcijsko proizvodnjo v Sloveniji. Torej, v kvalitetno povezanem znanju je moč!
11. Z moje strani lahko ta program samo pohvalim. Učitelji dobijo novo izkušnjo, strokovnjaki in
učitelji si izmenjajo kake koristne nasvete. Nad strokovnjaki iz podjetji pa so navdušeni tudi
dijaki, saj tako iz prve roke dobijo veliko koristnih informacij.
12. Zahvaljujem se vsem zaposlenim, predvsem pa vodstvu šole, za njihovo nesebično pomoč pri
izvedbi nadomeščanja. Zelo sem vesel in ponosen, da sem imel priložnost sodelovati z njimi in
njihovimi dijaki. Predlogi: nadomeščanja postanejo stalna, večkrat v obdobju enega šolskega
leta. Vzpostavi se rutina, ki ni več različno moteča za učence in zaposlene. Izbere se primeren
kandidat za nadomeščanje, ki mu dijaki in zaposleni zaupajo. Tak kandidat kasneje opravlja
nadomeščanja stalno in posreduje svoje znanje učencem.
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13. Zamisel programa je v redu, koristna. Vidimo korist za šolo. Podjetja bi morala predhodno biti
bolj informirana. Mislim, da bi podjetje in šola morala načrtovati in izvesti program v daljšem
časovnem obdobju, iz podjetja bi bilo smiselno sodelovanje več zaposlenih.
14. Zelo dobra ideja; Predlagam več tovrstnih projektov; Jasneje definirati financiranje programa.
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7.5 Odprti odgovori nesodelujočih šol
7.5.1 Zaradi katerih razlogov se niste odločili za sodelovanje v programu »Dvig poklicnih
kompetenc učiteljev«?
ODGOVORI:
1.

Imeli smo težave pri iskanju delodajalcev (SLO železnice so nam pisno odgovorile, kljub temu,
da smo se v MB vse dogovorili, da se ne čutijo kompetentne zagotoviti našemu učitelju delo)

2.

Kot veste, je potem, ko je LDN šole za tekoče leto sprejet, ko se dela in naloge razdeljena, težko
posegati vanj do te mere, da lahko brez večjih pretresov nadomestiš strokovnega delavca z drugim strokovnim delavcem za obdobje dveh mesecev. Naši učitelji hkrati poučujejo v strokovnih
in gimnazijskem programu, poleg rednega pouka pa izvajajo/organizirajo tudi OIV in ID in jih
ni tako enostavno nadomestiti »z ustrezno izobraženimi strokovnjaki iz gostiteljskega podjetja
ali usposobljenimi brezposelnimi osebami«. Še zlasti zato ne, ker je bil javni poziv objavljen v
drugi polovici septembra.

3.

Na naši šoli se dogaja zamenjava generacije učiteljev na poklicnim izobraževanju. Stari učitelji,
ki so tik pred upokojitvijo niso zainteresirani, mladi učitelji pa morajo prvenstveno opraviti
strokovni izpit. Tistih nekaj učiteljev srednjih let pa je obremenjenih z vsaj dvema projektoma
letno. Poleg tega obstoja v vsaki šoli, tudi naši, nekaj takšnih učiteljev, ki ne marajo iti nikamor,
siljenje pa tudi nima smisla, ker ne rodi rezultatov. Ko bo omenjena zamenjava opravljena, bo
tudi interes večji. Na naši šoli in kolikor poznam situacijo na večini šol, ravnatelji ne omejujejo,
ampak obratno – pospešujejo udeležbo učiteljev na izobraževalnih seminarjih.

4.

Na naši šoli smo imeli eno zainteresirano učiteljico. Do prijave ni prišlo iz dveh razlogov, kratek
rok prijave in pa zagotovitev nadomeščanja, ne toliko v smislu, da g ne bi uspeli dobiti, ampak
negotovost glede kvalitete. Ni enostavno »vskočiti« v izvajanje učnega programa.

5.

Na objavo konkretnega programa v UL nismo bili pozorni oz. smo ga spregledali.

6.

Naj poudarim, da je bilo na začetku kar nekaj zanimanja med sodelavci, zato smo se tudi udeležili srečanja, ki ga je na to temo organiziral CPI. Potem pa se je pojavil problem zagotavljanja
delovnega mesta pri delodajalcih in tudi nadomeščanje učitelja.

7.

Nezainteresiranost učiteljev, ni bilo možnosti delitve programa enega udeleženca med dva delodajalca.

8.

Nismo se odločili, čeprav smo bili na predhodnem sestanku za oddajo javnega naročila, ker je
bil prekratek rok med objavo in prijavo na natečaj, nismo našli ustreznega delodajalca, težko bi
bilo tudi z nadomeščanjem.

9.

Obremenjenost učiteljev s povečanim obsegom dela do 24 ur na teden, učitelji praktičnega pouka tudi do 29 ur na teden. Vključenost v druge razvojne projekte, ki jih izvajamo na šoli. Težave zaradi nadomeščanja odsotnih učiteljev . Nekaj tudi dolgotrajnih bolniških odsotnosti in
je težko zagotoviti nemoten potek pouka zaradi dodatne odsotnosti učitelja na izobraževanju.
Udeležba učiteljev na drugih izobraževanjih, tekmovanjih , naravoslovnih dnevih, promocijskih dogodkih, izmenjavah v tujini…
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10. Očitno smo zgrešili obvestilo oz. poziv. Vedno in redno spremljamo vse okrožnice na portalu
ministrstva, tukaj pa smo objavo zgrešili, za kar se opravičujemo.
11. Precejšen izpad pouka, nezainteresiranost učiteljev, saj imajo vsi pogoje za delo v VIZ.
12. Rok prijave je bil prekratek, delodajalci (cvetličarji) se zaradi obilice dela ob prazniku niso odločili. Za sodelovanje so bili pripravljeni šele po novem letu.
13. Smo razmišljali o tem, da bi se vključili v zgoraj naveden program, vendar se kasneje nismo
odločili, ker je bilo za pripravo premalo časa. Sicer pa imamo strokovne učitelje vsak teden 2- 3
dni izven matične šole pri delodajalcu, saj naš praktični pouk poteka zunaj šole. Tako so učitelji
seznanjeni z vsemi spremembami in novostmi, ki se dogajajo na področju naše stroke in tako
prihaja do medsebojnega sodelovanja med šolo in delodajalcem. Sem navdušena nad tako obliko sodelovanja in bi moralo to postati kot primer dobre prakse.
14. Učitelji so že z različnimi drugimi zadolžitvama preobremenjeni, zato je težko dobiti še koga za
dodatno aktivnost.
15. V fazi prijave za sodelovanje v programu smo imeli na šolo veliko projektov in bili vključeni v
različne raziskave, zato smo s prijavo malo počakali oziroma bomo v njej z veseljem sodelovali
v prihodnje.
16. V omenjeni anketi nismo sodelovali, ker smo spregledali javni poziv v Uradnem listu RS. V kolikor bi vprašalnike ali povezavo do njih poslali na uradne e-naslove šol, bi z veseljem odgovorili
na vprašanja.
17. V programu dvig poklicnih kompetenc učiteljev v tem šolskem letu nismo sodelovalo, ker je
bilo v relativno kratkem času težko zagotoviti delovno mesto pri delodajalcu (ena učiteljica
strokovnih modulov je bila pripravljena sodelovati). Verjetno bi bila tudi težava zagotavljati
nadomeščanje z ustreznim kadrom. Ni nujno, da ima ustrezno usposobljen strokovnjak iz gostiteljskega podjetja tudi ustrezne kompetence za učitelja.
18. Zagotavljanja nadomeščanja.
19. Zagotavljanje delovnega mesta pri delodajalcu, zagotavljanje nadomeščanja
20. Zaradi težav pri zagotovitvi nadomeščanja pouka, prav tako je problem zagotavljanje kakovosti pouka v kolikor je potrebno v ta namen pridobiti novega zunanjega učitelja.
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7.5.2 Ali bi se v primeru ponovnega Javnega poziva za sodelovanje v programu »Dvig
poklicnih kompetenc učiteljev« odločili za sodelovanje v programu?
OBRAZLOŽITEV DA:
1.

Iskali bomo bolj fleksibilne delodajalce.

2.

Menim, da je nujno potrebno vpeljati sodelovanje med šolami in delodajalci, saj tako prihaja
do obojestranskega sodelovanja, tako da tu ne gre samo za dvig poklicnih kompetenc učitelja,
ampak tudi za dvig odnosov, kulture… pri delodajalcu.

3.

Menimo, da je vredno poizkusiti, čeprav se je iz odzivov nekaterih sodelujočih potrdila naša
bojazen glede kvalitete nadomeščanja.

4.

Na šoli smo vedno pripravljeni vključiti se v izobraževanja, ki učitelju pomagajo k njegovemu
osebnemu in strokovnemu razvoju. Izobraževanja naj bodo dobro strokovno pripravljena s
kompetentnimi predavatelji in časovno ne preveč razvlečena in kraj izobraževanja v Ljubljani.

5.

Ob daljšem roku prijave bi delodajalci in šola lažje uskladili in pripravili pogoje izmenjave. Delodajalci pričakujejo čas za uvajanja v šolski proces, saj je to za njih nova izkušnja.

6.

Praviloma se vedno odzovemo in sodelujemo.

7.

Pritrdilni odgovor je načelne narave, ker je vse odvisno od takratnih razmer na šoli in pripravljenosti za sodelovanje med delodajalci.

8.

Program je zelo koristen in ustrezen za prenos novih znanj.

9.

Prosimo za pomoč pri naboru delodajalcev, ki bi bili pripravljeni sprejeti naše učitelje npr. dejavnost: zavarovalništvo, marketing, računovodstvo. Možnost nadomeščanja učitelja, ki bi bil
pri delodajalcu na usposabljanju, nadomestna zaposlitev.

10. Ta program se mi zdi dober, kljub vsem težavam, ki bi morebiti pri tem nastale (zagotavljanje
nadomeščanja).
11. V kolikor bi dobili ustrezna nadomeščanja in kompetentne osebe iz prakse in če bi imeli možnost vključevanja učitelja v praktično delo na razvijajočem in dinamičnem delovnem mestu bi
z veseljem podprla začasno zamenjavo učitelja.
12. V kolikor bi imeli notranje rezerve nadomestnega učitelja.
13. V kolikor bi videli poziv, bi se odzvali na vašo pobudo, saj gre sodelovanje z okoljem v najširšem
pomenu, delo inštitucij v okviru šolstva pa jemljemo skrajno resno.
14. Z veseljem se bomo v prihodnje udeležili raziskave.
OBRAZLOŽITEV NE VEM:
1.

Danes težko rečem.

2.

Ne vem ne znam odgovoriti, odgovor je kompleksnejši in siljenje v dvovrednostni odgovor
ni prava stvar in sprošča zelo kontradiktorna mnenja, na primer »zakaj me to sprašujejo na
tak način, kaj bodo s tem argumentirali itd.« Ko bo omenjena generacijska menjava učiteljev
opravljena bo tudi interes večji, vendar ne pričakujem tega prej kot v 2 do 3 letih.
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Odvisno od pogojev in – predvsem – časa objave javnega poziva in časa, ki bi bil na voljo za
pripravo programa. Če bi bil poziv objavljen v juniju, da se program lahko pripravi do začetka
septembra in nato vključi v LDN, morda.

4.

Težave predstavljajo manjkajoči delavci in nadomeščanja. Predmete, ki jih poučujejo učitelji, ki
bi manjkali, so maturitetni in nadomeščanja so problem...
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7.5.3 Ali bi nam želeli še kaj sporočiti?
1.

Če bo prišlo do ponovitve javnega poziva, bi nas zanimale izkušnje vključenih šol in učiteljev.

2.

DA. Bom zelo neposreden (ne mi zamerit, poizkusite razumet sporočilo). Že sam naziv seminarja dvig učiteljevih kompetenc je »meglen« in učitelji vsebine v nadaljevanju sploh ne preberejo, posebej za učitelje z nekaj leti dela v razredih. V zadnjih dveh letih se pojavlja veliko
seminarjev, ki učiteljev enostavno ne pritegnejo, ker ne vidijo smisla. Vsaj enkrat na teden prejmem vabilo za en seminar v organizaciji CPI, zavoda za izobraževanje RS, OZS, GZS, Interesna
združenja (na primer Zemeljski plin, OVE, itd.) in še privatnih organizacij, kot so FORUM itd.
in ne nazadnje fizične osebe, ki organizirajo seminarje in veliki trgovci, ki tudi organizirajo seminarje, na primer OMV. Skratka poplava seminarjev. In kadar učitelja ali kogarkoli zasuješ s
seminarji, se upre. Verjetno boste morali ugotoviti, kaj učitelje pritegne. Po mojem prepričanju
seminarji, ki so splošni s ciljno publiko »vsi učitelji« vseh poklicev, so precej neoprijemljivi in
je interes temu primeren. Seveda pa je po drugi strani težko pripraviti seminar za ozek krog
ciljne publike – učiteljev, na primer učiteljev strojne ali elektro tehnologije. Predvsem pa tako
imenovane delavnice, kjer je vodja seminarja bolj usmerjevalec kot kaj drugega, pritegne le, če
gre za močno osebnost in prepoznavnost osebe, ki vodi delavnico, pa še to ni dovolj, če ni vsebine. Lahko povečate interes z visokim številom pik za napredovanje, vendar tudi to bo kratkega
daha. Če naredim primerjavo s študijskimi skupinami (eno od teh tudi vodim) so obiskane tiste,
ki imajo zelo jasno strokovno vsebino iz katere lahko učitelj odnese konkretna gradiva in novosti iz stroke za svoje delo. Torej je interes za izobraževanje novosti iz stroke z aplikacijo na
pedagogiko in ne obratno. Vendar pozor, če se ob vsej poplavi seminarjev samo enkrat zgodi,
da se za obetavnim naslov skriva »megla«, potem naslednjič ne bo kandidatov. To sem doživel
sam, zato zelo pazim koga povabim za predavatelja, enostavno sam obiščem predavanje pred
tem in se prepričam o predavateljevi strokovnosti, to pa pomeni, da nekdo, ki ni iz stroke, težko
presoja kaj da in kaj ne. In ne nazadnje analizirajte koliko odgovorov šol, ki se niso udeležile
ste sploh dobili, to vam bo povedalo marsikaj, samo ne zaključit, da so učitelji neodgovorni in
nezainteresirani, enostavno imajo tudi učitelji, in vodstvo šol človeške omejitve.

3.

Mogoče bi nas v prihodnje prej obvestili, kaj načrtujete, da delo v šolah lahko lažje načrtujemo.

4.

Mogoče zgolj namig, da bi nas o načrtovanih podobnih aktivnostih obvestili po e-mailu.

5.

Načrtovana izobraževanja posredovati šolam maja junija, da lahko planiramo z letnem delavnem
načrtu in se dogovorimo glede udeležbe. Izobraževanje naj bo časovno vsebinsko dorečeno.

6.

Nadaljujte.

7.

Naši učitelji se redno izpopolnjujejo na najrazličnejših strokovnih področjih. Izobraževanje in
razvoj sta visoko na lestvici pomembnosti in zagotavljata rast in razvoj šole, njen napredek in
prepoznavnost v okolju.

8.

Ne bo težava vključitev učitelja v praksa, težje bo izpeljati vključitev delodajalca v šolo. Manj izobraževanj je potrebnih, če so učitelji pri delodajalcu, ker so seznanjeni z vsemi novostmi. Delodajalec jih vključi tudi v njihova izobraževanja. Učitelji za delodajalce pripravijo usposabljanja.

9.

NE.

10. Pozdravljamo tovrstne programe. Prosimo za ponovitev. Pomoč pri izpolnjevanju dokumentacije.
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11. Pred objavo poziva bi bilo smotrno preveriti uresničljivost možnosti na določenem vzorcu šol
ali mogoče ponuditi individualizacijo izvedbe program razpisanega programa.
12. Program je odlično zastavljen in žal nam je, da se zaradi neodzivnosti delodajalcev nismo mogli
vključiti.
13. Učitelji praktičnih delov modulov poučujejo v različnih programih. Zato je šolam težko zagotoviti mesečno odsotnost. Morda bi lahko bil dogovor, da je izmenjava z delovno organizacijo
samo določene dneve v tednu, a daljši čas.
14. Veselilo bi me, če lahko kje pridobim več informacij o programu in tudi vtise in izkušnje udeležencev.
15. Zamisel je odlična, mogoče je težava res zagotavljanje nadomeščanja.
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