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Ključne kompetence 21. stoletja v pokrajini ob Muri 

 

VABILO NA RAZMISLEK 

 

 

Odrasli potrebujemo za delovanje  v svojem življenjskem in delovnem okolju zelo raznolike 

zmožnosti. Kako z izobraževanjem in vseživljenjskim učenjem doprinesti k razvoju tistih, ki jih mora 

imeti posameznik za osebni razvoj, uspešno kariero, aktivno delovanje v  sodobni družbi in 

socialnem okolju?  Kaj kažejo raziskave o stanju v Sloveniji, kje smo v primerjavi z Evropo in 

drugimi državami sveta? Kako spodbujati temeljne zmožnosti odraslih  v pokrajini ob Muri? 

 

Skupaj poiščimo odgovore na vprašanja. 

 

 

Udeležite se  strokovnega dogodka na temo 

Ključne kompetence 21. stoletja v pokrajini ob Muri 

v petek, dne 29. maja 2015 ob 9.30 v prostorih Ljudske univerze Murska Sobota. 

 

 

Z dogodkom želimo na lokalni ravni prikazati raznolike obstoječe dejavnosti na področju 

spodbujanja temeljnih zmožnosti odraslih, predstaviti dosežke ter opredeliti priložnosti in izzive.  

Identificirali bomo primere dobre prakse izboljševanja temeljnih zmožnosti odraslih, ter pridobili 

mnenja vseh deležnikov o tem, kako bi bilo mogoče to prakso še naprej razvijati in implementirati.  

 

Dogodek bomo z namenom spodbujanja temeljnih zmožnosti odraslih izvedli v okviru 

projekta  'Uresničevanje prenovljenega Evropskega programa za učenje odraslih (EPUO) 2014–

2015 v Sloveniji' .  

 

Počaščeni bomo, če boste z vašo prisotnostjo obogatili razpravo.  
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Program strokovnega dogodka EPUO v Murski Soboti 

 

1. Plenarni del (od 9.30 do 10.30): 

 

1. Predstavitev dejavnosti LUMS na področju spodbujanja temeljnih kompetenc – 

Alenka Kučan, Ljudska univerza Murska Sobota 

2. Predstavitev ugotavljanja in vrednotenja neformalno pridobljenega znanja - Ludvika 

Gjerek, Ljudska univerza Murska Sobota 

3. Predstavitev raziskave PIAAC – mag. Ester Možina, Andragoški center Slovenije 

 

 

2. Vodena razprava (od 11.00 do 12.30): 

 

 Govorniki: 

 

1. Ana Kapun, Vodja kadrovsko pravne službe, Panvita, Kmetijstvo in proizv. hrane d.d. 

2. Alenka Samec, Vodja splošno kadrovskega oddelka pri SGP Pomgrad d.d. in 

predsednica Odbora za razvoj človeških virov pri PGZ 

3. Mateja Hauser, direktorica DOSOR, Dom starejših občanov Radenci 

4. Irena Kumer, predstojnica Zavoda RS za šolstvo, OE Murska Sobota 

5. Zvonko Kustec, ravnatelj Gimnazije Ljutomer 

6. Branka Kuzma Smolič, ZRSZ, svetovalka generalnega direktorja I, OS Murska 

Sobota  

 

 


