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POROČILO O DOGODKU EPUO na Andragoškem zavodu Maribor-Ljudski univerzi: 
Na AZM-LU smo v torek, 12. 5. 2015 izvedli tri aktivnosti dogodka EPUO. Od 9.00 do 10.30 je potekala 
delavnica na temo »Pritegnem, ko napišem« (z zunanjo andragoško sodelavko go. Bredo Munda, prof.). 
Namen delavnice je bil izboljšati veščine pisanja v situacijah, ki so povezane z iskanjem dela. Za izvedbo je 
predavateljica pripravila posebne učne liste, ki so si jih udeleženci lahko odnesli domov. Delavnice se je 
udeležilo 39 udeležencev (od tega 2 organizatorki izobraževanja in študentka na praksi). Foto utrinki z 
delavnice so objavljeni na facebook strani Andragoškega zavoda Maribor-LU: https://sl-si.facebook.com/andragoski  

Ob zaključku so udeleženci izpolnili kratek anketni vprašalnik. Podatki zaključne evalvacije so pokazali 
sledeče: udeleženci so pohvalili vključenost praktičnih primerov; pohvalili so natančno in poučno razlago 
(»čudovito podana razlaga«); izpostavili so vidik uporabnosti vsebine; pohvalili so vzorce prijav, ki jim bodo 
koristili pri iskanju zaposlitve ter izpostavili uporabnost »napotkov za pravilno pisanje vloge in prijav« itd. 

 
V nadaljevanju vam pošiljamo podatke o udeležencih delavnice: 

Letnice rojstva: 1997, 1974, 1982, 1976, 1981, 1976, 1972, 1983, 1968, 1972, 1990, 1978, 1991, 1957, 

1977, 1970, 1980, 1988, 1984, 1986, 1987, 1988, 1986, 1994, 1999, 1967, 1997, 1992, 1958, 1965, 1997, 
1997, 1999, 1992, 1973, 1976, 1992, 1962, 1995.  
Delež moških in žensk: 12 moških in 27 žensk 
 
Zaposlitveni položaj: 

1. Zaposlen pri delodajalcu: 2 

2. Samozaposlen: 0 

3. Zaposlen, v postopku izgubljanja zaposlitve: 0 

4. Brezposeln do 12 mesecev:   1 

5. Brezposeln več kot 12 mesecev   

6. Oseba, ki se izobražuje ali usposablja: 36 

7. Drugo, napišite: __________________________________________________ 

 
Dokončana šola: 

1. nedokončana osnovna šola: 0 

2. osnovna šola: 19 

3. srednja šola – poklicna, strokovna ali splošna: 17 

4. maturitetni tečaj, poklicni tečaj ali opravljen mojstrski izpit: 

5. višja šola, visoka šola, fakulteta ali akademija, bolonjski diplomant, specializacija, strokovni magisterij:  3 

6. znanstveni študij in pridobljeni naziv magister znanosti oz. umetnosti, doktor znanosti: 

Foto utrinek z delavnice Pritegnem, ko napišem: 
 

  
 

https://sl-si.facebook.com/andragoski
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TISKOVNA KONFERENCA: 
S pomočjo službe za odnose z javnostmi Mestne občine Maribor smo poslali vabilo na tiskovno konferenco 
na številne elektronske naslove. Odzvale so se tri medijske hiše: dnevnik Večer, BKTV in Radio Maribor. (Ta 
hip še nimamo podatkov o morebitnih objavah v medijih.) Na tiskovni konferenci so sodelovale: Irena 
Urankar, direktorica AZM-LU, Neža Bojnec Naterer iz AZM-LU, dr. Petra Javrh (ACS, raziskava PIAAC) in 
Ema Perme iz MIZŠ. Rdeča nit konference je bil TVU in koordinacija dogodkov za promocijo izobraževanja 
in učenja v lokalnem okolju, demostracija iskanja dogodkov preko spletnega koledarja prireditev TVU, 
povsem sveža informacija o nadaljnjem sofinanciranju dejavnosti svetovalnega središča ISIO (z novimi 
sklepi MIZŠ).  
 
Foto utrinek iz tiskovne konference: 
 

 
 

STROKOVNI DOGODEK: 
Osrednji del strokovnega dogodka EPUO je bilo predavanje dr. Petre Javrh na temo »Je danes besedilna 
kompetenca pomembna?«. Podatki iz liste prisotnih na predavanju kažejo, da se je strokovnega dogodka 
udeležili skupno 26 strokovnih delavcev; prihajali so iz naslednjih organizacij: Center za mediacijo Maribor; 
Mariborska knjižnica; Fundacija za izboljšanje zaposlitvenih možnosti Prizma, ustanova; Filozofska fakulteta 
Maribor; Ljudska univerza Slovenska Bistrica; Ljudska univerza Ptuj; Srednja trgovska šola Maribor; Zavod 
RS za šolstvo, Območna enota Maribor; Zavod RS za zaposlovanje, Območna služba Maribor; Območna 
organizacija ZSSS Podravja in Koroške; Zavod za prestajanje kazni zapora Maribor; MIZŠ; ACS in seveda 
AZM-LU. Skupno torej iz 14 različnih organizacij, od tega kar 7 partnerjev ISIO Maribor. 
 
Podatki o udeležencih strokovnega dogodka EPUO so sledeči: v 100% smo bile prisotne ženske, v 
starostnem razponu od 23 let pa vse do 55 let; po zaposlitvenem statusu so bile 3 študentke (torej osebe z 
zaključeno srednješolsko izobrazbo); 1 udeleženka ima zaključen znanstveni magisterij, 1 udeleženka pa 
doktorat znanosti. Predvidevamo, da ima večina ostalih zaključeno izobrazbo pod točko 5 (se pravi najmanj 
višjo, visoko šolo). 
  
Foto utrinek iz strokovnega dela dogodka: 
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Zapis spoznanj in dogovorov za nadaljnje delo: 

- predstavnica AZM-LU je povedala, da praktiki izobraževanja odraslih še kako prepoznavamo 
ranljivost v najširšem pomenu besede in velike težave z besedilno pismenostjo manj izobraženih in 
pretežno brezposelnih odraslih; kljub podatkom, da je zaključena 4-letna srednja šola vstopnica v 
tretjo raven pismenosti, pa je dejstvo naslednje, da zavod za zaposlovanje več ne financira 
formalnega srednješolskega izobraževanja, prav tako ne Javni sklad za razvoj kadrov in štipendij, 

- predstavnica MIZŠ je povedala, da je MIZŠ v zadnjih letih naredilo veliko za sofinanciranje 
javnoveljavnih programov pismenosti; posebej je izpostavila vlogo, pomen in priložnosti koriščenje 
storitev infrastrukturnih dejavnosti za izobraževanje odraslih, ki jih prav tako financira MIZŠ, 

- predstavnica Zavoda za šolstvo je predstavila izkušnje z razvojem projektov pismenosti na ravni 
primarnega in sekundarnega izobraževanja… 

- predstavnica zavoda za zaposlovanje je povedala, da se zavedajo dvojne ranljivosti strank (tudi v 
pomenu manjka temeljnih zmožnosti) in tudi pomena daljših izobraževalnih programov za 
brezposelne. 

 

Pripravili: 
Neža Bojnec Naterer in Alenka Sagadin Mlinarič 

 
 

        


