Poročilo o delavnicah na osnovnih šolah, srednjih šolah in fakultetah v letu 2015 in 2016 na temo
Izobraževanje in zaposlitve mladih

Za vzpostavitev širšega medgeneracijskega sodelovanja z mladimi na osnovnih, srednjih in visokih
šolah smo v letih 2015 in 2016 slovenska skupina projekta Mostovi za Evropo, izvedli štiri delavnice, v
letu 2017 pa bomo do aprila izvedli oz. smo že zaključili nekaj srečanj oz. delavnic.
Na dveh osnovnih šolah v Zgornji Savinjski dolini smo izvedli delavnice v letu 2015 in sicer: na
Ljubnem ob Savinji (prisotnih 18) in v Gornjem Gradu (prisotnih 38 (14+24)). Prisotni so bili učenci 8.
in 9. razreda.

Dr. Anton Jezernik med predavanjem o anketi v Osnovni šoli Gornji Grad

V letu 2016 smo izvedli delavnice na šoli za hortikulturo in vizualne umetnosti Celje (prisotnih 24) in
na Fakulteti za energetiko, Univerze v Mariboru, Krško (prisotnih 12).
Na vseh šolah smo predstavili projekt Mostovi za Evropo, izvedli anonimno anketo, predstavili
izkušnje posameznih članov slovenske skupine pri izobraževanju in delu v praksi in izvedli
medsebojno diskusijo in izmenjavo mnenj in predlogov.

Delavnica na Šoli za hortikulturo Celje: direktorica Kos Zidar Štefanija, ravnateljica Natek Nada,
Jezernik Anton, Rifelj Toni in učenci

Za delavnice je bilo opazno zanimanje med učenci, dijaki in študenti. Dogovorili smo se o
nadaljevanju sodelovanja, izvedli pa bomo tudi predloge za ustrezne organe šol in Ministrstvo za
izobraževanje, znanost in šport.

Učenci 8. in 9. razredov Osnovne šole Ljubno ob Savinji

Predavatelji delavnice v Osnovni šoli Ljubno ob Savinji iz leve proti desni: Jože Tlaker, Toni Rifelj, Jože
Štiglic in Anton Jezernik
Nekaj zaključkov delavnic:
Učenci osnovnih šol so z zanimanjem sledili našim informacijam o šolanju in delu v praksi. Učenci se v
70% zanimajo za izobraževanje na strokovnih šolah naravoslovno-tehničnih smeri in v manj kot 20%
za gimnazijsko izobraževanje.
Dijaki srednjih šol se v večini po zaključku šolanja zanimajo za delo v praksi, manjšinski del (30%) pa
za nadaljevanje šolanja, večinoma na istem področju.
Študenti Višje šole za hortikulturo in študenti Fakultete za energetiko želijo po diplomi nadaljevati
delo v praksi, manjši del (20%) pa želi študij še naprej nadaljevati.

dr. A. Jezernik in T. Rifelj
Priloga:
-anketni list osnovne šole
-anketni list šola za hortikulturo Celje
-anketni list Fakulteta za energetiko

