Vpis v srednjo šolo
Sem 36- letna mati dveh otrok, poročena. Delam v pisarni in opravljam dela, za katera nimam
ustrezne izobrazbe. V službi so mi postavili rok, da dokončam šolo in obdržim svojo
zaposlitev. Vsako jutro, ko grem v službo, me stiska v želodcu. V šolo sem se že vpisala,
vendar se mi zdi, da ne bom zmogla. Delam tudi popoldne, zato predavanja velikokrat ne
morem obiskovati. Za družino imam malo časa, kaj šele za učenje. Strah me je, ker v šolo
nisem hodila že 15 let. Če šole ne naredim, bom izgubila službo in delodajalcu bom morala
vračati šolnino.
Mislite si, da je šola samo za otroke, ne pa tudi za odrasle. Tudi vaši spomini na šolske dni
niso prijetni. Težave se množijo in ne vidite izhoda. Nato pa se spomnite nasveta prijateljice,
da poiščete pomoč za učenje. Sprva se vam zdi smešen nasvet, le kdo vam lahko pomaga pri
tem. Nato pa malo pobrskate na internetu in najdete več institucij, ki vam lahko pri tem
pomagajo. Ena izmed teh možnosti, ki nudijo brezplačno pomoč pri učenju, je tudi
Svetovalno središče Novo mesto. Radi bi šli po nasvet, vendar vas je strah. Zato prosite
prijateljico, da vas pri prvem obisku spremlja. Po prvem obisku zberete pogum in redno
obiskujete Svetovalno središče. Skupaj s svetovalko se lotite reševanja težav in naredite načrt.
Pri učenju vam sprva pomaga svetovalka. Svetuje vam, na kakšen način se učiti, kako si
razdeliti snov po dnevih, kako delati izpiske, kako se soočiti s strahom pred izpiti … Po nekaj
uspešno opravljenih izpitih, ki vas ženejo naprej k cilju, si že sami načrtujete učenje in čas
uspešno usklajujete z napredovanjem v službi in vašo družino.
Svetovalno središče Novo mesto deluje v okviru projekta Center vseživljenjskega učenja
Dolenjska, ki ga sofinancirata Ministrstvo za šolstvo in šport in Evropski socialni sklad. Za
osebno svetovanje se lahko oglasite v Razvojno izobraževalnem centru Novo mesto na
Ljubljanski 28 (nad trgovino Hervis). Delujemo tudi v Trebnjem, Žužemberku, Šentjerneju in
Metliki, kjer smo dosegljivi na tel. št. 031 701 191, v Kočevju na številki 01 893 82 72. Za
oseben obisk se naročite. Pišete nam lahko tudi na svetovalno.sredisce@ric-nm.si.

»Operacijo delo financira Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada ter Ministrstvo za
šolstvo in šport. Operacija se izvaja v okviru Operativnega programa razvoja človeških virov
za obdobje 2007-2013, razvojne prioritete: Razvoj človeških virov in vseživljenjskega učenja;
prednostne usmeritve: izboljšanje kakovosti in učinkovitosti sistemov izobraževanja in
usposabljanja.«

