
                                  
 
 
 

 
 

 
Spoštovani! 
 
Vabimo vas na mednarodno konferenco, ki jo pripravljamo v okviru mednarodnega 
projekta Modes (evropski projekt Leonardo Da Vinci – strukturne mreže): 

 
POMEN MEHKIH VEŠČIN V IZOBRAŽEVANJU IN ZAPOSLOVANJU 

 
Ljubljana, 25. maj 2012 

 
GEA College, Dunajska cesta 156 (WTC etaža A), Ljubljana 

 
V zaposlovanju postaja pomen mehkih veščin vse večji. Raziskave kažejo, da sta na 
delovnem mestu ključnega pomena odkrita (odprta) komunikacija in vzpostavljanje ter 
spodbujanje delovne kulture, ki ima natančno opredeljene cilje in strategije – le to 
zagotavlja podjetju stabilnost, rast in razvoj. Način posredovanja zaposlenim, da bi dosegli 
prej našteto, je pri tem ključen.   
V grobem lahko razdelimo mehke veščine v komunikacijske, medosebne, koordinacijske 
veščine, veščine ustvarjanja in dela v timih ter veščine za reševanje problemov. Zlasti za 
vodje je ključnega pomena, da vse te veščine obvladajo, saj bodo tako veliko lažje 
motivirali sodelavce, jim odrejali naloge in imeli učinkovit pregled nad njihovo delovno 
učinkovitostjo. Pravi vodja zna poleg vsega tega še pravi čas postaviti meje in vzpostaviti 
avtoriteto.  
Znano je, da v času dodiplomskega študija posameznik pridobi predvsem tehnično znanje 
na določenem področju, medtem ko študijski proces še zlasti na tehničnih študijskih 
usmeritvah, pridobivanja mehkih veščin ne vključuje. Projekt MODES se loteva prav tega 
problema – kako ne glede na usmeritve študija uvajati mehke veščine v študijski proces in 
jih akreditirati. V pomoč pri razmišljanju in uvajanju vsebin bosta odgovornim na univerzah 
in fakultetah lahko dva pomembna rezultata projekta – »Sirious Game« in pa priročnik o 
poučevanju mehkih veščin. Oba bosta predstavljena na konferenci s strani mednarodno 
uveljavljenih strokovnjakov.  
 
Udeležba na dogodku je brezplačna. Projekt je financiran s strani Evropske Unije.  
 
Prijazno vabljeni k udeležbi! 
 
 
Majda Gartner 
Direktorica programov 
 



Predvideni urnik konference: 
 
9.30 – 10.00  
 

Sprejem in registracija udeležencev 

10.00 – 10.15 Uvodni nagovor (izr.prof.dr. Jaka Vadnjal – dekan GEA 
College – Fakultete za podjetništvo) 

10.15 – 11.00 O projektu MODES in akreditaciji novih vsebin (soft skills 
accreditation) - Izr.prof.dr. Jaka Vadnjal 

11.00 – 12.00  Modes Sirious Game – Poslovna igra kot orodje za razvoj 
mehkih veščin v izvajanju študijskega proces (Lucia 
Pannese, Imaginary, Milani - Italija) 

12.00 – 12.15 Odmor 
12.15 – 13.15 Modes priročnik – dobre evropske prakse, kako uvajati 

mehke veščine v izobraževalni proces in na kakšen način 
(Petra Oberhuemer, Lehrentwicklung Universität Wien, 
Avstrija) 

13.15 – 14.00 Pomen mehkih veščin v zaposlovanju (Tomaž Dimnik, 
poslovni direktor MojeDelo.com) 

14.00 – 14.15  Zaključni nagovor (izr.prof.dr. Jaka Vadnjal) 
 

Za dodatne informacije, vprašanja in prijave pokličite na 01 5881 334 ali pišite na 
majda.gartner@gea-college.si. 
 
Udeležba na konferenci je brezplačna! 
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