
Dobin jezikovni center praznuje 30 let 

V teh dneh, ko DOBA praznuje 30 let uspešnega delovanja, sem ugotovila, da sem del 

DOBINEGA jezikovnega centra skoraj 15 let, torej polovico njegovega obstoja. Jezikovni 

center je zato neločljivo povezan z mojo poklicno potjo in rada se spomnim naših skupnih 

začetkov.  

Vsak začetek ni težak  

Po končanem študiju sem želela preizkusiti pridobljene poklicne kompetence na jezikovni 

šoli, v sproščenem vzdušju in v majhnih skupinah. Odločitev, da se obrnem na DOBO, je 

bila hitro sprejeta. Ena prijateljica je namreč obiskovala tečaj na DOBI, druga pa je tam 

učila. Ključno je bilo, da sta bili obe zadovoljni, tako z odnosom kot s pristopom. 

Seveda s poučevanjem tečajev nisem pričela takoj. Preden so me »spustili nad tečajnike«, 

sem morala opraviti vrsto izobraževanj, hospitacij in delavnic. Ta izobraževanja so bila 

zaslužna, da sem samozavestno in brez strahu vstopila v učilnico. Najbolj presenetila in 

navdušila me je motivacija udeležencev. Spomnim se, da sem obiskala trgovino, kjer je 

udeleženka tečaja delala kot prodajalka. Ko sem jo prepoznala in stopila do pulta, da jo 

pozdravim, sem opazila, da ima na pultu odprt učbenik!  

Udeleženci so tudi razlog, da nikoli nisem prenehala s poučevanjem tečajev, ne glede na 

to, kako zasedena sem bila. Ker z njimi preživiš toliko časa, se stkejo prav posebne vezi.  

Skupaj smo praznovali rojstne dneve, nove službe, se družili po tečajih in še in še. V vsaki 

skupini se najdejo udeleženci, ki ti še posebej ostanejo v spominu: šaljivci, ki te nasmejejo 

do solz, kuharice, ki prinesejo dobrote za celotno skupino, avanturisti, ki pripovedujejo o 

svojih dogodivščinah po svetu… 

Rast in razvoj 

DOBA je bila in vedno bo razvojno naravnana. Zmeraj razvija nekaj novega, pripravljajo 

se novi programi, metode in pristopi. To seveda velja tudi za jezikovne tečaje. Vsako novo 

šolsko leto prinese kakšen novi izziv. Tako se poleg klasičnih tečajev izvajajo tudi intenzivni 

tečaji, pa tečaji za potrebe podjetij, individualni tečaji, online tečaji… To hkrati pomeni 

nova izobraževanja, tako v Sloveniji kot v tujini. Koliko jih je do sedaj bilo, ne vem 

natančno, a številka je zagotovo trimestna. Vem pa, da na izobraževanjih nikoli nisem bila 

razočarana, ker sem vedno dobila nove ideje in znanja. Zame je to ključnega pomena, saj 

sem prepričana, da lahko le motiviran predavatelj motivira udeležence. 

Skrbno spremljanje zadovoljstva udeležencev omogoča še dodatno prilagajanje potrebam 

uporabnikov. Prilagodili smo število ur, zmanjšali število udeležence v skupini, prilagodili 

vsebine, da so še bolj praktično naravnane. V zadnjem letu pa tečaji potekajo v 

prenovljenih modernih učilnicah, ki omogočajo, da pri učenju tečajev izkoristimo vse 

možnosti, ki nam jih nudi tehnologija. 

Pogled v prihodnost 

Trenutna situacija je pokazala, da je prihodnost zelo težko napovedati. Po drugi strani pa 

se je izkazalo, da ni vse tako črno. Upam si trditi, da se potreba po znanju tujih jezikov ne 

bo zmanjšala, temveč kvečjemu še povečala. Online tečaji so se izkazali kot odlična rešitev 

za obdobje izolacije. Da ne gre samo za začasno rešitev, temveč odlično metodo, ki lahko 

nadomesti klasično poučevanje, je pokazalo dejstvo, da se je večina naših udeležencev 

odločila, da se ne bo vrnila v učilnico, ampak bo nadaljevala kar online. Seveda pri tem ne 



smemo pozabiti na tiste, ki enostavno potrebujejo osebni stik in energijo drugih 

udeležencev. Ključno je torej prilagajanje, tako situaciji kot udeležencem. 

Tanja Marhl,  

predavateljica nemščine in slovenščine v DOBINEM jezikovnem centru 


