
                                                                                                                                                                                                              

                                   

    
  

obeleževanju 70.
obletnice UNESCO

V podporo

Organizacija Združenih
 narodov za izobraževanje,

znanost in kulturo

    

           Zagorje, 12. 5. 2015 

POROČILO O IZVEDBI STROKOVNEGA DOGODKA V OKVIRU 
PARADE UČENJA TRBOVLJE 2015 

 
 
Strokovni dogodek PU Trbovlje 2015 je bil izpeljan v četrtek, 7. 5. 2015, od 10.00 do 12.00, v 
prostorih Zasavske ljudske univerze v Zagorju.  
 
Program je zajemal izvedbo treh aktivnosti, ki so se osredotočale na ciljni skupini brezposelni 
in mlajši odrasli - osipniki.  
 
Za strokovno javnost je bil organiziran dogodek z naslovom Razvitost kompetence branja, 
pisanja in računanja pri odraslih. Na začetku sta Valentina Uran in Mateja Pistotnik 
predstavili dejavnosti, ki se izvajajo na Zasavski ljudski univerzi in omogočajo spodbujanje in 
razvijanje temeljnih kompetenc pri odraslih. Predstavljene so bile dejavnosti, ki so se izvajale 
v preteklem projektnem obdobju, še posebej pa so bile poudarjene podporne dejavnostih, ki 
se izvajajo sedaj. V nadaljevanju je predstavnica Andragoškega centra Slovenije mag. Jasmina 
Mirčeva predstavila Program za mednarodno ocenjevanje kompetenc odraslih PIAAC. Na 
kratko je bil predstavljen potek in vsebina raziskave projekta PIAAC, ki se je izvajal v lanskem 
letu. Rezultati zadnje raziskave zaradi obdelave in moratorija še niso bili predstavljeni. Bolj 
podrobno so bili tako predstavljeni rezultati raziskave PIAAC iz leta 2013, v kateri pa 
Slovenija ni sodelovala.  
Ob koncu dogodka je potekala med udeleženci živahna razprava o trenutnem stanju o 
razvitosti temeljnih kompetenc odraslih ter možnostih njihovega trenutnega in nadaljnjega 
razvoja. Oblikovana so bila tudi priporočila za nadaljnji razvoj temeljnih zmožnosti odraslih. 
Strokovnega dogodka se je udeležilo 25 udeležencev. 
 

    
 
Za ciljno populacijo sta bili izvedeni dve delavnici. Prva, računalniška delavnica je bila 
namenjena slušateljem osnovne šole za odrasle na Zasavski ljudski univerzi, izvedel jo je Rok 
Drnovšek. Udeleženci so spoznavali osnove o Windowsih in se učili uporabljati internet, 
brskati po različnih spletnih straneh in iskati ustrezna gradiva za učenje. Delavnice se je 
udeležilo 5 udeležencev. 
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Drugo delavnico z naslovom Veščine učinkovite komunikacije je izvedla ga. Ksenja Lapornik 

iz podjetja Aspekti d.o.o. iz Ljubljane. Delavnica je bila namenjena brezposelnim, ki so že dlje 

časa odsotni iz delovnega okolja in si želijo izboljšati samozavest in zmožnost kakovostne 

komunikacije. Na  delavnici so skupaj z moderatorko poiskali  poti do izboljšanja 

komunikacije, ki je pomembna tako pri iskanju priložnosti za delo kot  v osebnem življenju. 

Delavnice se je udeležilo 9 brezposelnih oseb. 

 
 
Po zaključku je ob neformalnem pogovoru sledil manjši prigrizek. 
 

 
 
Pripravila:         Direktor ZLU: 
Mateja Pistotnik        Tone Bezgovšek 
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Na strokovnem dogodku » Razvitost kompetenc branja, pisanja in računanja pri odraslih«, 

ki je bil v četrtek, 7. maja na Zasavski ljudski univerzi v Zagorju ob Savi, so bila sprejeta 

naslednja 

PRIPOROČILA ZA RAZVOJ TEMELJNIH ZMOŽNOSTI ODRASLIH: 

 

 
• Nadaljevati   s programi za spodbujanje in razvoj temeljnih zmožnosti odraslih, 
• Usmerjenost programov v temeljne zmožnosti, ki bodo vplivale na možnosti 

povečane vključenosti odraslih v aktivno družbeno življenje, 
• V vsebino programov vključevati lokalne/regionalne vsebine in funkcionalne vsebine, 

ki bi dodatno motivirale nižje izobražene za vključevanje v te programe, 
• Motivirati lokalne skupnosti, da bodo zagotavljale tudi materialno podporo 

programov, in s tem pripomogle k povečanju socialne vključenosti, 
• Ohraniti in nadgraditi sodelovanje v obstoječih mrežah, namenjenih razvoju 

temeljnih zmožnosti (partnerstvo v Svetovalnem središču Zasavje, predvideni odbori 
za razvoj človeških virov pri občinskih svetih in v svetu regije, regionalni program za 
povečevanje socialne vključenosti,..…) 

• Sistemsko urediti sofinanciranje javnih programov izobraževanja odraslih, javne 
službe za izobraževanje odraslih.  

( Programi za odrasle so v veliki večini  plačljivi, kar še zmanjšuje možnost 
vključevanja najbolj ranljivih skupin). 

 

 

 

Zagorje ob Savi, 7.5.2015 
        Direktor ZLU:  

Tone Bezgovšek 

 


