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POROČILO O IZVEDBI STROKOVNEGA DOGODKA EPUO  

V OKVIRU PARADE UČENJA  
 

Strokovni dogodek EPUO za spodbujanje temeljnih zmožnosti odraslih smo na MOCIS-u 
izpeljali v petek, 22.5.2015. Program je zajemal dve aktivnosti, ki sta se 
osredotočali na ciljne skupine odraslih z nižjo stopnjo izobrazbe oziroma slabše 

usposobljene, brezposelne, izobraževalno nedejavne (starejše) zaposlene, mlade, ki zgodaj 
opustijo šolanje, starejše odrasle, podeželsko prebivalstvo in priseljence. 
 

Prva aktivnost dogodka je bila  svetovalna delavnica za opredeljene ciljne 
skupine z naslovom »Priložnosti so!« z namenom razvijanja socialnih veščin ter 
spodbujanja samoiniciativnosti in podjetnosti. Delavnica je  potekala od 9.00 do 
10.30 ure, izpeljala jo je Bernarda Mori Rudolf. Delavnice se je udeležilo  10 
udeležencev iz ciljnih skupin manj izobraženih odraslih, mladih, ki so opustili 
šolanje ter priseljencev.  Na delavnici je bil poudarek na prepoznavanju lastnih 
kompetenc ter aktivaciji in motiviranju udeležencev za načrtovanje svoje kariere in 
osebne poti oz. premiku od statusa quo njihove situacije k njenemu razreševanju. S 
kombinacijo samorefleksivnih tehnik, vaj in metod za samospoznavanje, smo 
udeležence spodbujali in motivirali za delo na sebi, za samospremembo nekaterih 
stališč in prepričanj, ki jih gojijo o sebi in svoji situaciji na trgu dela. Udeleženci so 
ozavestili določene stvari pri sebi in prepoznavali to, kaj bi bilo dobro spremeniti (ali 
poznam sebe, svoje potenciale, možnosti; kaj je smisel mojega življenja, kaj so 
moje vrednote in življenjsko poslanstvo; na kaj kot posameznik sploh lahko oz. 
najbolj vplivam in na čem lahko najbolj zanesljivo gradim; kako spremenim svoja 
omejujoča prepričanja; kako si postavim cilje in korake za doseganje le-teh; …). 
Delavnica je potekala v sproščenem vzdušju, ki je pripomoglo, da so se udeleženci 
odprli in bolje sprejemali vsebine.  
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Druga aktivnost dogodka EPUO pa je bila izpeljava posveta z naslovom 
»Skupaj za izboljšanje temeljnih zmožnosti odraslih v Koroški regiji«, ki 
smo ga izpeljali za strokovno javnost. Namen strokovnega dogodka je bil na lokalni 
ravni prikazati raznolike obstoječe dejavnosti na področju spodbujanja temeljnih 
zmožnosti odraslih, opozoriti na aktualnost problematike, predstaviti dosežke, 
opredeliti priložnosti in izzive ter v pridobiti mnenja deležnikov  o tem, kako bi bilo 
mogoče na Koroškem to prakso še naprej razvijati in implementirati.   
 
Na dogodku je sodelovalo 18 udeležencev, prihajali so iz naslednjih organizacij 
Center za socialno delo Ravne na Koroškem, Center za socialno delo Dravograd, 
Zavod RS za zaposlovanje, Center Sonček, zveza društev za cerabralno paralizo 
Slovenije, enota Ivančica, A.L.P. Peca, Podjetniški center Slovenj Gradec, 
Izobraževalni center Smeri, d.o.o., Zavod RUJ Velenje in MOCIS.  
 
Po uvodnem pozdravu direktorice MOCIS-a Sonje Lakovešk, sta Bernarda Mori 
Rudolf in Urška Novak  predstavili dejavnosti, ki se izvajajo na MOCIS-u in 
omogočajo spodbujanje in razvijanje temeljnih kompetenc pri opredeljenih ciljnih 
skupinah. Predstavljene so bile dejavnosti, ki so se izvajale v preteklem projektnem 
obdobju, še posebej pa so bile poudarjene podporne dejavnostih, ki se izvajajo 
sedaj. S predstavitvijo primerov dobrih praks sta nadaljevala  Valentina Lozar in  
Stojan Zagorc iz Zavoda RUJ, ki sta predstavila dejavnosti in aktualne projekte na 
področju zaposlovanja, rehabilitacije, izobraževanja in dela z ranljivimi skupinami 
prebivalstva v slovenskem prostoru. V nadaljevanju sta Ester Možina, ACS in Ema 
Perme, MIZŠ na kratko predstavili zelo aktualno raziskavo PIAAC - Program za 
mednarodno ocenjevanje kompetenc odraslih.  
 
Razprava o razvoju temeljnih zmožnosti pri ranljivih ciljnih skupinah je med 
sodelujočimi potekala med posameznimi prispevki. Sodelujoči so si bili enotni, da je 
potrebno z različnimi formalnimi in neformalni oblikami učenja, svetovanja in 
podpore pomagati različnim ciljnim skupinam ranljivih v vseh starostnih obdobjih pri 
usvajanju ključnih spretnosti, da se bodo bolje znašli v življenju oz. bodo uspešni pri 
iskanju zaposlitve. Naša družbena realnost je tudi dejstvo, da družbeni položaj 
ranljivih zaznamujejo tri vrste diskriminiranosti – tako ekonomska, socialna kot 
kulturna in da nalaganje negativnih situacij na teh področjih pelje od ranljivosti do 
izključenosti. Pri tem bo ključnega pomena še večja družbena in strokovna 
angažiranost pristojnih ustanov v regiji ter intenzivnejše in konstruktivno 
povezovanje, sodelovanje  in  izmenjava informacij med njimi z namenom 
ustvarjanja in zagotavljanja takih storitev, ki bodo posameznike iz različnih ciljnih 
skupin opolnomočile, da bodo povečali vpliv nad svojim življenjem in izboljšali svoj 
položaj v družbi.   
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Vizualna in medijska promocija: 
 

Vzpostavili smo  bazo medijev na regionalni ravni, s pomočjo katerih smo javnost 
obveščali o dogodku EPUO. Oblikovali smo dokumentne za vizuelno in medijsko 
promocijo dogodka. Oglaševali smo na Koroškem radiu, kabelski TV, v  tiskanem in 
spletnem časniku S-glasnik. Informacije o dogodku so dostopne tudi na spletni 
strani MOCISA in MOCIS-ovi FB strani, na spletni strani ACS in FB strani TVU prek 
spletne strani projekta EPUO (http://tvu.acs.si/paradaucenja in  
http://llw.acs.si/learningparade/lp) s  posebno rubriko za dogodke EPUO. 
 

O strokovnem dogodku bomo pripravili tudi prispevek za e-bilten Parade učenja 
2015.  
S skupno predstavitvijo dogodkov EPUO bomo sodelovali na  andragoškem 
kolokviju, 16. junija 2015 v Kranjski gori. 
 

Vsa gradiva (vabilo, program, seznam prisotnih, strokovno gradivo ipd.) so bila  
opremljena s projektnimi logotipi.  
 
 

Evalvacija:  
 

Za udeležence delavnice »Priložnosti so!« smo izpeljali evalvacijo z vprašalnikom, ki so 
ga udeleženci izpolnili ob zaključku delavnice. Udeleženci so delavnico označili za 
koristno,    vključene praktične vaj  so se jim zdele razumljive in učinkovite, pohvalili so 
drugačen pristop ter sproščen in jasen način vodenja delavnice,  izpostavili so tudi 
vidik uporabnosti vsebine. Analiza zbranih podatkov je pokazala splošno zadovoljstvo z 
izvedbo dogodka.  
Na petstopenjski lestvici smo pri ocenah navedenih področij dosegli naslednje 
vrednosti:  

 Organizacija strokovnega dogodka    4,8  
 Vodenje strokovnega dogodka          5,0  

 Aktualnost obravnavanih vsebin        4,8. 
 
 

Pripravila: 
Bernarda Mori Rudolf, MOCIS, maj 2015 


