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Title

V2.5 Tips for engaging employers

Description

Načini za povečanje povezanosti šole z delodajalci

User

šola, delodajalci

Goal

Povečanje povezanosti z delodajalci – boljše sodelovanje tudi
na področju PUD in uresničevanja pričakovanj drug drugega.

Objective

Namen je zagotovitev čim boljše povezave z gospodarstvom posredno bolj kakovosten PUD

Method

Neposredni kontakti na vseh nivojih med šolo in podjetji.
Razni načini partnerskega sodelovanja

Recommended Use

Stalno vzdrževanje stikov s podjetji v regiji

When

Skozi celotno šolsko leto – to je kontinuiran proces

Language
Further links

slovenski
(VET providers/ 7. Business partnerships)

V2 Sourcing & Managing WBL
V2.5 Placements Tips for engaging employers
Če želimo dolgoročno zagotavljati učna mesta za PUD je priporočljivo vzdrževati in krepiti odnose z
delodajalci na različne načine. Eno pomembnejših vlog ima pri tem Medpodjetniški izobraževalni
center – MIC.
Poleg sodelovanja na področju PUD šole in MIC sodelujejo s podjetji na številnih drugih področjih:
•
•
•
•
•

šola omogoča predstavitve podjetij za dijake,
sodeluje s podjetji na prireditvah v šoli (npr. robotkov dan, vrtiljak poklicev, dnevi odprtih
vrat, informativni dnevi, kjer se imajo podjetja možnost predstaviti obiskovalcem (dijaki,
starši, osnovnošolci,…)
donacije podjetij in prispevanje nagrad na regijskih in državnih srečanjih mladih
raziskovalcev,
sponzorstva mednarodnih festivalov npr. primerov dobrih praks s področja mehatronike
prispevki podjetij v obliki donacij učil (npr. pnevmatske škarje laboratorijska oprema, merilne
mize,…)

•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

sodelovanje na projektnih tednih oz. dnevih: obiski strokovnjakov iz podjetij, katerih
dejavnost se navezuje na temo projektnih nalog. Iz tega se razvijajo tudi zaključne naloge na
poklicni maturi (npr. naprava za odzračevanje vilic prednjega kolesa, ki jo sedaj redno
uporabljajo serviserji koles in je boljša od tuje naprave; in druge).
sodelovanje podjetij na predstavitvah šole v trgovskih centrih,
sprejemanje tujih dijakov, ki pridejo na izmenjave v okviru projekta mobilnosti Erasmus+, na
PUD
omogočanje strokovnih ekskurzij v podjetja za učitelje in dijake naše šole
omogočanje strokovnega izpopolnjevanja učiteljev v delovnem procesu (PUD za učitelje)
dogovori o sodelovanju pri proizvodnji izdelkov na CNC strojih v prostorih MIC-a
izobraževanja zaposlenih v podjetjih na področjih, kjer imajo primanjkljaj znanja
sodelovanje na dnevih meroslovja, ki za dijake že vrsto let potekajo v sodelovanju s
priznanim podjetjem s tega področja
nastanek modula odprtega kurikula Poznavanje nekovinskih materialov, kot rezultat
sodelovanja v projektu PUD za učitelje
omogočanje uporabe učilnic šole za potrebe gospodarstva
posredovanje ponudb podjetij za štipendije in počitniško delo
posredovanje ponudb podjetij za zaposlitev
sodelovanje na rednih letnih srečanjih z delodajalci, kjer se udeležujejo tudi strokovnih
delavnic
sodelovanje predstavnikov delodajalcev v delovnih skupinah projektov (npr. Skills 4 work)

