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izzivi tehničnih strok

Tudi šole se morajo prilagoditi industriji 4.0

Tehnologija spreminja načine opra-

vljanja dela in ustvarja delovna mesta,

ki zahtevajo nova znanja. »Pomanjka-

nje talentiranih kandidatov, ki bi za-

polnili ta delovna mesta, je veliko,« je

opozorila Darinka Martinčič Zalokar,

ravnateljica Srednje šole tehniških

strok Šiška. Ker se podjetja vse bolj

avtomatizirajo in se nenehno spremi-

njajo, so kadri s pravo kombinacijo

tehničnih veščin in osebnostnih kom-

petenc po njenih besedah pomem-

bnejši kot kadar koli prej. »Takšni ka-

dri pa ne nastanejo čez noč, treba je

imeti dolgoročno vizijo. Morda smo

bili v Sloveniji na te pojave premalo

pripravljeni,« je poudarila ravnateljica

in dodala, da imamo sicer dobro izo-

b ra žene kadre, vendar v spremenjenih

o ko l i ščinah premalo zaposljive. Ne sa-

mo v Sloveniji, temu pojavu smo priča

praktično po vsem svetu.

Komu ne kaže dobro

Pomanjkanje kadrov, ki ga prikazuje-

jo statistike, je po besedah Martin-

čič-Zalokarjeve skrb vzbujajoč. »Skrbi

me, da so na vrhu lestvice deficitar-

nih manj izobraženi kadri za opravlja-

nje enostavnih del. V dobi avtomati-

zacije tem kadrom ne kaže dobro,« je

opozorila in dodala, da ne glede na

to, kako se bo družba spreminjala, se

bo proces razvoja tehnologije na-

daljeval. Na vrata namreč trka indus-

trija 4.0, ki jo pogosto imenujemo tu-

di četrta industrijska revolucija, in z

njo popolnoma avtomatizirana proiz-

vodnja, ki pa bo še vedno potrebovala

kader, ki jo bo upravljal. To bodo

ljudje z visoko izobrazbo in visoko

stopnjo prilagodljivosti. Enostavna,

ponavljajoča se in servisna delovna

mesta pa bodo počasi usihala. »Na šo-

lah je, da mlade izobražujejo tako, da

se bodo lahko prilagodili novim zah-

tevam,« je poudarila ravnateljica. »Na

naši šoli mlade učimo sodobnega raz-

mišljanja, ki pa temelji na tradicional-

nih vrednotah. Na voljo so jim najso-

dobnejša učila, učiteljem pa izobraže-

vanja in izpopolnjevanja. Veliko je

projektnega dela in če dijak ali skupi-

na dijakov želi delati in razvijati nekaj

novega, dobi tako strokovno kot tudi

materialno pomoč.«

Prelivanje znanja med šolami in

gosp o darstvom

Srednje strokovne in poklicne šole pri

nas se tesno povezujejo z gospodar-

stvom, k čemur je doprinesla tudi

sprememba programov pred dobrimi

desetimi leti, ki je za vse dijake uve-

dla praktično usposabljanje z delom

pri delodajalcu. Po besedah sogovor-

nice so se v desetih letih med šolami

in podjetji spletle zelo močne poveza-

ve. Martinčič-Zalokarjeva je pozdravi-

la tudi prizadevanja države pri pove-

čevanju poklicnih kompetenc zapos-

lenih. Trenutno na primer poteka

program MUNERA 3, ki omogoča šo-

lam, da podjetjem ponudijo izobraže-

vanja za zaposlene. »Ko razpišemo

program s tehničnega področja, je ta

takoj zapolnjen,« je o privlačnosti

programa povedala sogovornica.

Zanimivi tudi za odrasle

Na Srednji šoli tehniških strok Šiška

i zo b ra žujejo za poklice, po katerih je

pri nas največje povpraševanje in so

nasploh zelo perspektivni, saj pred-

stavljajo srčiko trenutnega gospodar-

skega razvoja – skoraj vse se v tem ča-

su vrti okoli elektrotehnike, računal-

ništva in mehatronike. Šola je po be-

sedah ravnateljice postala zanimiva

za mlade in tudi odrasle. Na njej se na

leto poleg več kot 900 rednih dijakov

i zo b ra žuje tudi okrog 150 odraslih v

programih elektrotehnike in računal-

ništva ter prekvalifikacijah v te pokli-

ce. »Kljub stalnemu zmanjševa n j u

števila dijakov v generacijah smo v

zadnjih šestih letih število oddelkov z

22 povečali na 33, številko dijakov pa

se je z manj kot 600 povečalo na več

kot 900. Pri nas se šolajo dijaki iz več

kot 60 občin,« je nanizala Martin-

č i č - Z a l o ka r j eva .

Šola, kjer dijakom pomagajo

rob oti

Ali ste vedeli, da v proizvodni industri-

ji Slovenija s 144 roboti na 10.000 za-

poslenih zaseda 16. mesto na svetu po

številu robotov, kar je visoko nad sve-

tovnim povprečjem? Srednja šola teh-

niških strok Šiška slovenskim gospo-

darskim prebojem sledi. Kot je pove-

dala ravnateljica, šolo in njeno opre-

mo ves čas posodabljajo. Poleg novih,

sodobnih učilnic, ki so jih prenovili v

zadnjih letih, šolo opremljajo tudi s

sodobno tehnologijo. Tako imajo novo

učilnico za robotiko, kjer imajo dijaki

za učenje na voljo štiri sodobne robo-

te, novo CNC-učilnico, učilnico za kr-

miljenje in regulacijo… Poleg tega se

dijaki srečujejo z novimi tehnologija-

mi tudi v podjetjih, kjer opravljajo

prakso. »Vse učilnice pa brez sodobnih

načinov poučevanja ne bi imele pome-

na,« je opozorila ravnateljica, ki si je

skupaj s profesorji za cilj zadala posta-

viti trdne temelje, da se bodo njihovi

dijaki, ko enkrat končajo šolanje, znali

odzvati na vse izzive prihodnosti, tako

družbene kot tehnološke. ×

V Sloveniji kronično prima-

njkuje izobraženih kadrov

na tehničnem področju. V

prihodnjih letih naj bi izgi-

nilo veliko tradicionalnih

delovnih mest, zato dijake

tehničnih šol poleg stroke

učijo tudi prilagodljivosti.

red orbit

Sejna soba je lahko prostor za masažo

Red Orbit je ena od vodilnih digital-

nih agencij v tem delu Evrope. Njeni

zaposleni svojim naročnikom poma-

gajo, da čim bolje izkoristijo potencial

digitalnega okolja ter tako dosežejo

svoje poslovne cilje. »Želimo pozitiv-

no okolje s pozitivnimi ljudmi. Potem

kot logična posledica sledijo tudi

srečni naročniki,« je povedala Mo j ca

L o n ga r , ki v podjetju Red Orbit skrbi

za marketing.

Znanje v globino in širino

Kar 20 odstotkov internega časa na-

menijo izobraževanju. Izvajajo različ-

ne aktivnosti na tedenski in mesečni

ravni, kot so t. i. whiteboard fridays,

kjer zaposleni ali zunanji gosti delijo

svoje znanje o določenem področju

oziroma industriji. Imajo tudi serijo t.

i. boot campov, skozi katere gredo vsi

novi zaposleni, ne manjka različnih

i zo b ra ževanj, tečajev. Pomemben del

i zo b ra ževanja predstavlja tudi znanje

iz tujine, kjer so redorbitovci prisotni

na konferencah in dogodkih. Obenem

je njihova želja dvigniti raven znanja

v digitalni industriji doma prek brez-

plačnih delavnic in tudi večjih konfe-

renc, kot je na primer inOrbit. »Na

vse te načine si prizadevamo širiti

znanje v globino in tudi v širino,« je

povedala Longarjeva.

»Thank God It's Friday« poročilo

»Na ša ekipa je mladostna in ustvarja-

mo sproščeno okolje, znotraj katere-

ga se radi zadržujemo,« je poudarila

sogovornica in naštela aktivnosti, kot

so skupni zajtrki ob ponedeljkih,

» družinska« kosila, ki jih organizira

ena izmed zaposlenih, in petkove po-

poldanske aktivnosti v obliki nefor-

malnega izobraževanja, ki ga izvede

nekdo izmed zaposlenih ali kakšen

zunanji predavatelj. Uvedli so tudi

»TGIF« (Thank God It's Friday) poro-

čila, ki zaposlenim sporočajo, kaj se je

v podjetju dogajalo skozi teden.

Namizni tenis in 65 stopnic

Vestno skrbijo tudi za svoje zdravje in

dobro počutje. V pisarni vsak teden

poskrbijo za sveže sadje ali smutije. V

sejni sobi niso redkost masaže. »Ne

smemo pozabiti na naš namizni no-

gomet, kjer se prav tako dobro razmi-

gamo. Zagotovo pa dodatno poskrbi,

da smo v formi, 65 stopnic, ki jih več-

krat dnevno prehodimo do pisarne,«

je smeje povedala Longarjeva in do-

dala, da se podjetje kmalu seli v pov-

sem nove prostore, zaradi česar bodo

še raje hodili v služb o.

# o u tofo r b i t

Družijo se tudi zunaj pisarne, kjer se

okviru športnih sekcij (plavalne,

p oho dniške in tekaške) udeležujejo

športnih prireditev, kot so Oviratlon,

Nočna 10ka, kolesarjenje, obisk ve-

trovnika itd. K dobrobiti zaposlenih

po besedah Longarjeve prispeva tudi

30 dni dopusta, ki ga imajo. »Ta nam

omogoča, da se nam uspe dovolj spo-

čiti in napolniti baterije za služb ene

izzive. Prav tako imamo tudi možnost

dela od doma,« je še povedala.

Čl oveški faktor v svetu

d i g i tal i zac i j e

V svetu digitalizacije in razmahu no-

vih tehnologij je ključno negovati

pristne človeške stike. »Preži vl j a n j e

skupnega časa, poznavanje oseb tudi

p obliže, zasebno, ne samo virtualno.

Menim, da to naredi ogromno razliko

in poveže ekipo v homogeno celoto,«

je o zavedanju pomena humanizacije

povedala sogovornica, ki pozdravlja

tudi večjo fleksibilnost in preostale

prednosti, ki jih prinašajo digitaliza-

cija in tehnologije. »Prava mera vsega

je ravno pravšnja,« je sklenila. ×

Prepričani so, da meje digital-

nega marketinga še zdaleč ni-

so dosežene. Meje ne premi-

ka le napredna tehnologija,

pač pa človek za njo, zato si

za cilj zadajajo srečnega zapo-

slenega .
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T Zdenka Melanšek

.....................................................................

Zadovoljni zaposleni bolje opravljajo svoje delo, se zavedajo zaposleni v p o djetju

Red Orbit in zato skrbijo za svojo profesionalno in osebnostno rast, pa tudi

sprostitev ter zdravje na delovnem mestu. F osebni arhiv

Mojca Longar, Red Orbit

Najpomembneje je, da

ustvarjamo okolje, kjer se lahko

neprestano učimo.

.....................................................................

T Zdenka Melanšek

.....................................................................

K aže, da bo do leta 2030 način proizvodnje popolnoma drugačen. Pametna proizvodnja bo vodena s pomočjo inteligentnih

programskih orodij, ki bodo povezana s pametnimi orodji in stroji. F arhiv SŠTS

Darinka Martinčič Zalokar,

rav n a te l j i ca

Vemo, da bodo nekateri poklici

izginili. Res pa je tudi, da

znanje, ki ga ne nadgrajujemo,

hitro zastara.


