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BESEDA NI , LAHKO NAS PA DALEČ PONESE! 

 
 
 
 
 

 
Strokovni dogodek Evropskega programa za uč enje 

odraslih (EPUO) 2014-2015 za spodbujanje temeljnih 
zmoz nosti 

V projektu 'Uresničevanje prenovljenega Evropskega programa za učenje odraslih (EPUO) 
2014–2015 v Sloveniji' so poleg Parade učenja 2015 načrtovani dogodki za spodbujanje 
temeljnih zmožnosti odraslih (t. i. Promoting Adult Skills – PAS events) (strokovni dogodki 
EPUO).   
Namen strokovnih dogodkov EPUO je na lokalni ravni prikazati raznolike obstoječe dejavnosti 
na področju spodbujanja temeljnih zmožnosti odraslih, predstaviti dosežke ter opredeliti 
priložnosti in izzive. Na ta način bomo identifičirali primere dobre prakse izboljševanja 
temeljnih zmožnosti odraslih, na lokalni in načionalni ravni širili informačije o teh 
priložnostih ter pridobili mnenja vseh deležnikov o tem, kako bi bilo mogoče to prakso še 
naprej razvijati, implementirati in jo vključevati v procese, ki bodo sledili objavi rezultatov o 
pismenosti odraslih (PIAAC) v Sloveniji. 

 
                    
 

 
 
 
 

 

Vabimo vas, da s svojo aktivno prisotnostjo, izkušnjami in profesionalnimi 
kompetenčami  prispevate k  učinkovitosti in uspehu strokovnega dogodka,  

ki bo 
 
  

v torek, 21. 4. 2015,  med 9.30.  in 12 uro,  
 

na  sedežu Ljudske univerze, Partizanska uliča 22, Slovenska Bistriča, 
predavalnica Sova.  
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Prikazali bomo raznolike obstoječ e dejavnosti na področ ju spodbujanja 
temeljnih zmoz nosti odraslih, predstavili dosez ke ter opredelili priloz nosti in 
izzive. 
 Mnenja in izkus nje bomo delili s predstavniki Andragos kega čentra Slovenije 
in Ministrstva za izobraz evanje, znanost in  s port RS.  

 Vaše prijave pričakujemo najkasneje do ponedeljka, 20. 4.  2015, na telefon: 041 682 596 ali 
028430730 ali brigita.kruder@lu-sb.si 
 

 
 
 Vabljeni! 
 

direktorica LU 
mag. Brigita Kruder 
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Podroben program dogodka:  

 
 strokovni del - predavalnica Sova: 

o 9.30 – 10.00 Ocena dolgoročnih  učinkov izvedenih programov za razvoj 

temeljnih zmožnosti  na lokalno okolje ; predstavitev mag. Brigita Kruder, Ljudska 

univerza Slovenska Bistrica;  

o 10.00 – 10.45 Predstavitev raziskave PIAAC ; sodelavci ACS  

o 10.50 – 11.20 Razprava udeležencev  

 izkušnje udeležencev posveta 

 Kaj po naših izkušnjah odraslim najbolj manjka? 

 Kako se primanjkljaji kažejo v vsakdanjem življenju in delu? 

 pobude udeležencev posveta 

 Kaj lahko storimo sami, neposredno v lokalnem okolju? 

 predlogi udeležencev posveta 

 Kakšne bi morale biti nacionalne strateške usmeritve?  

o 11.20 – 11.30 Strokovni povzetki - zaključek  

 

11.30 – 12.00 kavarna – mini malica 

 

  DELAVNICA o učinkovitem govornem sporočanju - predavalnica Čuk: 

o 12.15 – 12. 30 predstavitev in seznanitev udeležencev v tehniki »svetovne kavarne« 

o 12.30 – 12.50 Govorna komunikacija : jezik, vsebina in način  prenosa informacij,  

dvodelnost  govornega sporazumevanja (govorjenje-poslušanje)-predstavitev 

o 12.50 – 13.10 priprava eno-minutnih govornih nastopov - delavnica in igra vlog 

(pogovor v različnih kontekstih) in študij primerov (analiza posnetkov) –trening/delavnica 

o 13.10 – 13.30  evalvacija  delavnice 

o 13.30 – 14.00 pogovor  

 

14.00 zaključna pogostitev 
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