V Mikuláši otvorili centrum pre celoživotné vzdelávanie
LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ – V Liptovskom Mikuláši začalo pôsobiť Poradenské centrum
pre dospelých, ktoré zriaďuje Národný ústav celoživotného vzdelávania. Štatistiky
totiž ukazujú, že Slováci nie sú dostatočne pripravení na slovenský a európsky trh
práce. Centrum prostredníctvom svojho projektu Ďalšie vzdelávanie a poradenstvo
pre dospelých pomáha pri nadobúdaní aktuálne potrebných zručností.
Najväčším problémom pri uplatňovaní sa na slovenskom i európskom trhu práce je
vzdelanostná úroveň a kvalita profesionálneho zamerania Slovákov. Preto vznikol
projekt celoživotného vzdelávania, ktorý pomáha ľuďom bez kvalifikovaného vzdelania
a špecializácie získať potrebné zručnosti. Na otázky odpovedal tútor Poradenského
centra pre dospelých Ladislav Pardel ...
Ako sú na tom Slováci v rámci uplatňovania sa na trhu práce?
Nepopieram že na Slovensku rovnako tak ako v okolitých krajinách existujú profesie,
ktoré sú na trhu práce žiadané viac, profesie o ktoré je momentálne menší záujem, ale sú
aj profesie, ktoré vytláča moderná doba a ľudia často končia na úradoch práce. Analýza
štatistík potvrdzuje, že pracujúci občania ktorí sa celoživotne vzdelávajú nemajú
problém kedykoľvek sa uplatniť na trhu práce oproti tým občanom, ktorí sa raz niečomu
vyučili a viac na svojom vzdelanostnom raste prestali pracovať.
Slovenská republika, čo sa týka počtu osôb zúčastňujúcich sa na programoch
vzdelávania, je s 2,8 % medzi poslednými členskými krajinami Európskej únie a z toho
dôvodu je nevyhnutné uskutočniť reformu ďalšieho vzdelávania a nastaviť tak kvalitný
systém poradenstva pre dospelých, ktorý bude odrazom vzdelanostnej úrovne celej
našej spoločnosti ako aj lepšej uplatniteľnosti jej občanov na trhu práce.
Na čo slúži Poradenské centrum pre dospelých?
Národný ústav celoživotného vzdelávania je inštitúcia poverená Ministerstvom školstva,
vedy, výskumu a športu SR. V rámci ústavu realizujeme národný projekt Ďalšie
vzdelávanie a poradenstvo pre dospelých ako nástroj lepšej uplatniteľnosti na trhu
práce. V rámci toho bolo vytvorených 25 poradenských centier pre dospelých, kde
záujemcovia získajú potrebné informácie a poradenstvo v oblasti kariérnej orientácie a
celoživotného vzdelávania.
Čo je úlohou Poradenského centra pre dospelých v Liptovskom Mikuláši?
Kvalifikovaní tútori pomáhajú klientom zorientovať sa na trhu práce, poskytujú
informačné a poradenské služby v oblastiach kariérneho rozvoja, rozšírenia, či získania
kvalifikácie. V Poradenskom centre pre dospelých je možné sa priamo prihlásiť do
niektorého z ponúkaných 44 vzdelávacích programov. Všetky kurzy poskytujeme našim
klientom zadarmo.
Pre koho je centrum v Liptovskom Mikuláši určené?

Do kurzov sa môžu prihlásiť dospelí zamestnaní ľudia, ktorí hľadajú lepšie uplatnenie sa
na trhu práce. Ľuďom, ktorí majú trvalý pracovný pomer, sú ZČO, na materskej alebo
rodičovskej dovolenke, prípadne ZŤP a sú zároveň zamestnaní, radi poskytneme naše
služby.
Do akých kurzov je možné sa prihlásiť?
Vzdelávacie kurzy poskytujeme v odboroch, po ktorých je aktuálne na Slovensku a
v Európe najväčší dopyt. Sú to napríklad remeslá a služby, ťažba a úprava surovín,
hutníctvo, poľnohospodárstvo, drevospracujúci priemysel, papierenský priemysel,
automobilový priemysel, stavebníctvo, strojárstvo a elektrotechnika, ale ponúkame
vzdelanie aj v manažérskych oblastiach/pozíciách.
Kde vás záujemcovia nájdu?
Sídlime v budove Strednej odbornej školy stavebnej na ulici Jura Janošku 4 v Liptovskom
Mikuláši. Klienti nám môžu písať aj na e-mailovú stránku Poradenského centra pre
dospelých: tutor.lm@nuczv.sk na ktorej dostanú potrebné informácie.

