Електротехничар енергетике

Електротехничар енергетике је занимање четвртог степена стручности које
омогућује запослење одмах после средње школе, као и проходност за
студирање на високошколским установама, под условима које те установе
прописују.
Избором овог занимања постиже се:
• Упознавање са основама пројектовања електричних инсталација,
оспособљавање за читање шема и пројеката потребних за њихову израду;
• Оспособљавање за припрему и штампање готових пројеката;
• Оспособљавање за извођење, правилно одржавање, као и правилно
поступање при проналажењу и отклањању насталих кварова у електричној
инсталацији;
• Оспособљавање за проналажење и отклањање кварова на електричним
апаратима и уређајима;
• Оспособљавање за одржавање електричних мрежа, за извођење радова у
безнапонском стању, у близини напона и под напоном;
• Упознавање са проблемима који се јављају у току експлоатације разводних
постројења и трафо станица и начина поступања у решавању тих проблема;

• Оспособљавање за самостално обављање потребних испитивања и
поправки електромотора;
• Оспособљавање за управљање и одржавање електромоторних погона са
аутоматским управљањем;
• Упознавање са значајем обновљивих извора енергије;
• Стицање знања о коришћењу рачунара у електротехници, посебно у
електроенергетици;
• Оспособљавање за тимски рад кроз рад у рачунарској мрежи;
• Стицање радних навика и смисла за самостални рад.
Запослење
Знања и компетенције које ученици стичу дају им широк дијапазон
могућности запослења: у електродистрибуцијама, пројектним бироима,
електро сервисима, разводним постројењима, трафо станицама,
електромоторним погонима индустријских постројења, електранама….
Такође, ученици се оспособљавају за самосталан рад.
Наставак школовања
Ученици овог образовног профила полажу стручну матуру коју чине:
обавезни и додатни (изборни) део.
Обавезни део стручне матуре је обавезан за све ученике и довољан за
добијање квалификације која даје могућност запослења. Додатни (изборни)
део стручне матуре истоветан је са изборним делом опште матуре (матуре
коју полажу ученици Гимназија). За додатни део Стручне матуре ученик
може да се определи на основу сопственог избора, у зависности од захтева
високошколске установе на којој планира да настави школовање.Свакако
најбољу основу овај образовни профил даје за наставак школовања на
техничким факултетима, а настава из општеобразовних предмета даје основу
и могућност уписа на факултете који нису уско повезани са техничким
наукама.
Практична и блок настава
Знања стечена на часовима теоријске наставе ученици утврђују и употпуњују
на часовима лабораторијских вежби и практичне наставе у школским
лабораторијама и у предузећима у којима се могу реализовати одређене
теме. Школа поседује четири рачунарска кабинета и шест лабораторија за
извођење вежби и практичне наставе за потребе овог образовног
профила.Настава у блоку се изводи у компанији ЦРХ са којом школа има
склопљен уговор. Компанија ученицима обезбеђује превоз и топли оброк.
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