Do duálneho vzdelávania sa zapája stále viac škôl
Zatiaľ čo v minulom
školskom roku využili
výhody duálneho vzdelávania štyri školy, ktorých
zriaďovateľom je Žilinský
samosprávny kraj, v tom
aktuálnom je ich už
trojnásobok. Medzi nimi
sú aj Stredná odborná
škola dopravná v Martine
– Priekope, SOŠ obchodu
a služieb a Spojená škola
v Martine.
Možnosť pripravovať sa na
povolanie v reálnych podmienkach firmy, učiť sa na
najnovších
technológiách
a získať výhodu oproti rovesníkom po skončení školy. Aj
to sú dôvody, prečo stále viac
stredných odborných škôl
a žiakov vstupuje do systému
vzdelávania založenom na
vzájomnom partnerstve školy a súkromnej spoločnosti.
Výhody sú na oboch stranách.
Zatiaľ čo školy poskytujú
žiakom kvalitnú teoretickú
prípravu, s praxou na najnovších technológiách pomáha zamestnávateľ. Ten si zase
pochvaľuje možnosť vychovať
si už počas školy budúcich
odborníkov a zamestnancov
pripravených na reálne požiadavky firmy. Ušetria náklady
na rekvalifikáciu zamestnancov a navyše získavajú daňové
stimuly. Aktuálne spolupracujú stredné školy v Žilinskej
župe s 24 zamestnávateľmi.
Motivujú ich už počas
školy
Automobilový a strojársky
priemysel zápasí v súčasnosti s veľkou požiadavkou
na kvalifikovaných odborníkov, ktorú však aktuálna

Duálne vzdelávanie
- Je systém odborného vzdelávania a prípravy
na výkon povolania, ktorým sa získavajú vedomosti a zručnosti potrebné pre povolanie
- Je výnimočné tým, že vytvára partnerský
vzťah medzi zamestnávateľom a žiakom,
ktorý určuje učebná zmluva
- Jeho veľkou výhodou je možnosť získať
pracovnú zmluvu po skončení štúdia
situácia na trhu práce nevie
uspokojiť. Podľa zamestnávateľov zo Zväzu automobilového priemyslu je najväčší záujem o profesie ako
mechanik, obrábač kovov,
nastavovač či mechanik číslicovo riadených strojov. Do
osmičky
najžiadanejších
povolaní v tomto segmente
patrí aj klampiar, lakovník

či elektromechanik. Do „duálu“ vstúpila v tomto školskom roku aj Spojená škola
v Martine so študijnými
odbormi mechanik nastavovač a s učebným odborom
obrábač kovov, mechanik
elektrotechnik a mechanik
strojov a zariadení. „Momentálne sme zapojili do tejto
formy vzdelávania 36 žiakov

a spolupracujeme so štyrmi
zamestnávateľmi. Sú medzi
nimi Volkswagen v Martine či ŽOS Vrútky, MAR SK či
TTS Martin,“ vysvetľuje Jozef Zanovit, riaditeľ školy,
ktorá je od roku 2011 aj Centrom odborného vzdelávania
a prípravy pre strojárstvo
a ostatnú kovospracujúcu
prípravu v Žilinskom kraji.
Dodáva, že v budúcom roku
rátajú v tomto programe už
s 86 žiakmi. A ako hodnotí
plusy a mínusy tohto vzdelávania? „U žiakov jednoznačne cítiť hrdosť, že sú v tomto
systéme, ktorý sčasti súvisí
aj s finančnou odmenou, ale
prioritne ich formuje prax
v reálnom pracovnom prostredí a príslušnosť k remeslu
či odboru, ktorý študujú
a bude ich v budúcnosti živiť,“ hovorí riaditeľ. Fakt, že
škola spolupracuje s firmami

podľa jeho slov zvyšuje záujem žiakov o štúdium práve
v jeho škole, a to aj žiakov
s výbornými výsledkami na
základnej škole.
Záujem aj o obuvníkov
Stredná odborná škola obchodu a služieb v Martine rovnako reaguje na aktuálne požiadavky trhu a od septembra
vstúpila do duálneho vzdelávania. Otvorili nový učebný
odbor obuvník, ktorý je jedinečný nielen v Žilinskom
kraji, ale i na Slovensku. „So
žiadosťou o výchovu budúcich odborníkov v tejto oblasti nás oslovila firma, ktorá
poukázala na nedostatok kvalifikovaných zamestnancov.
V školskom roku 2016/2017
sme preto vstúpili do duálu
v tomto odbore s 12 žiakmi,“
hovorí riaditeľka Slavomíra
Guráňová a dopĺňa, že v od-

bore kuchár majú v systéme
zatiaľ dvoch žiakov. Pod svoje krídla ich vzali významní
regionálni zamestnávatelia,
obuvnícka spoločnosť Ecco
Slovakia a Eurest, zameraná
na stravovacie služby. Žiaci
sú podľa nej oveľa viac motivovaní zlepšovať svoje študijné výsledky, nakoľko aj
tie sa zohľadňujú v prípade
hodnotenia firiem. „Zamestnávateľ prispieva žiakom na
stravné, pracovné i študijné
pomôcky a nezanedbateľné
je aj firemné štipendium,
ktoré ich motivuje zlepšovať
sa a pracovať na sebe. Získajú benefity, ktoré firma
poskytuje vlastným zamestnancom v rámci sociálneho
programu. Umožňuje im napríklad aj bezplatný jazykový
kurz či športové aktivity počas školského roka,“ doplnila
Slavomíra Guráňová.

Excelovali na pretekoch v plávaní
Domov sociálnych služieb
Méta z Martina a jeho
obyvatelia úspešne reprezentovali náš kraj i región
na Národných plaveckých
pretekoch špeciálnych
olympiád v Bratislave.
Farby Žilinskej župy a martinského zariadenia zastupovalo
šesť športovcov, ktorí štartovali v plaveckých disciplínach
znak, voľný spôsob, prsia a štafeta. Preteky dopadli viac ako
úspešne, o čom svedčí počet
získaných vzácnych kovov. Do
Méty v Martine napokon sme-

rovalo 6 zlatých, 3 strieborné
a 3 bronzové medaily. „Preteky

nám potvrdili, že je potrebné pravidelne trénovať a naši

klienti dokážu naozaj veľa,“ hovorí riaditeľka zariadenia Erika
Krebesová a dodáva, že športu
venujú v domove veľkú pozornosť. „Plávanie každý týždeň
trénujú tak mentálne postihnutí klienti ako aj zamestnanci
nášho zariadenia. Podporujeme
však aj atletiku a máme dokonca nominantku na blížiacu sa
Zimnú špeciálnu olympiádu
mentálne postihnutých v Rakúsku. Prípravu na športovú
udalosť mentálne znevýhodnených športovcov nepodceňujú
a tréning zabezpečujú na lyžiarskych sústredeniach.

Na e-vuc nájdete, čo hľadáte
Portál doteraz využilo len v našom kraji viac ako 520-tisíc ľudí
Kto je môj lekár a do
ktorého zdravotného
obvodu patrím? Ktorá
lekáreň má dnes pohotovosť či kontakt na
lekárske služby prvej
pomoci. Nielen to, ale
omnoho viac z oblasti zdravotníctva vo
vašom regióne i celom
Žilinskom kraji nájdete na stránke
e-vuc.sk.
Portál poskytuje kompletné kontaktné informácie,

vrátane ordinačných hodín viac ako 2500 am-

bulancií, lekársku službu
prvej pomoci, či zoznam
269 lekární v celom kraji.
Chcete vedieť, do ktorého
zdravotného obvodu patríte? Začnite písať názov
ulice. Systém vám ponúkne zoznam ulíc a miest,
v ktorých sa nachádzajú. Vyberte tú vašu. Na
stránke navyše nájdete aj
informáciu o dovolenke
či práceneschopnosti lekára. Okrem ordinačných
hodín či kontaktných údajov a ďalších informácií

z oblasti zdravotníctva,
poskytuje portál aj zoznam poskytovateľov sociálnych služieb v Žilinskej
župe i prehľad samotných
služieb s ich vysvetlením,
pričom vám systém pomôže vyhľadať pre vás
najvhodnejšie. Na stránke e-vuc.sk môžete využiť
aj službu elektronického
bezplatného objednania
na vyšetrenie www.objednatvysetrenie.sk, ktorú pre
pacientov
zabezpečuje
Žilinský samosprávny kraj.
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