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1 UVOD 
 
Na Andragoškem centru Slovenije v letu 2012 prvič pilotno izpeljujemo 
ekspertno zunanjo evalvacijo v izobraževalnih organizacijah za odrasle. 
Ekspertne zunanje evalvacije bodo dopolnile procese notranjega presojanja kakovosti 
(samoevalvacije) v izobraževalnih organizacijah. Na ta način izobraževalne 
organizacije pridobijo zunanjo informacijo o kakovosti dela na izbranih 
področjih, vključno s priporočili za nadaljnji razvoj.  
 
Predmet ekspertne zunanje evalvacije sta dve vsebinski področji, pri čemer je eno 
področje stalno – presoja se notranji sistem kakovosti, ki ga izobraževalna 
organizacija uporablja, drugo pa se spreminja. V letu 2012 je drugo področje presoje 
zajelo strokovno podporo, ki jo izobraževalna organizacija nudi odraslim 
udeležencem pri njihovem izobraževanju. 
 
Pri izpeljavi v letu 2012 sodelujeta dve izobraževalni organizaciji, šest ekspertnih 
zunanjih evalvatoric in sodelavke Andragoškega centra Slovenije. Vključeni 
organizaciji sta bili izbrani na javnem povabilu, ki ga je Andragoški center Slovenije 
objavil marca 2012. Vaše sodelovanje v projektu je prostovoljno. 
 
Ljudska univerza Murska Sobota je pripravila samooceno izobraževalne 
organizacije, ki jo je skupina ekspertnih zunanjih evalvatoric pregledala in nato 
pripravila vprašanja za razgovore na obisku organizacije. V skupini ekspertnih 
zunanjih evalvatoric so sodelovale tri evalvatorice, ki delujejo v praksi izobraževanja 
odraslih in dve ekspertinji z  Andragoškega centra Slovenije.    
 
Na podlagi pregledane samoocene in obiska v izobraževalni organizaciji je skupina 
ekspertnih zunanjih evalvatoric pripravila poročilo o ekspertni zunanji evalvaciji, 
ki je pred vami. V poročilu so zajete ugotovitve, kje so vaše močne točke pri 
obravnavanih dveh področjih in je zato pomembno, da te še krepite, zajeta pa so 
tudi priporočila in predlogi za nadaljnji razvoj kakovosti na področjih, ki so bila 
predmet ekspertne zunanje presoje. 
 
Zahvaljujemo se vam za dobro organizacijo obiska vaše organizacije in aktivno 
sodelovanje v vseh fazah izpeljave ekspertne zunanje evalvacije. Za nas, ekspertne 
zunanje evalvatorice, je bila izkušnja zelo dragocena. Upamo, da bodo tudi vam 
ugotovitve in priporočila, ki smo jih pripravile, koristile pri nadaljnjem razvoju 
kakovosti vaše organizacije! 
 
 

Skupina ekspertnih zunanjih evalvatoric 
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2 METODOLOGIJA 
 

2.1 METODA EKSPERTNE ZUNANJE EVALVACIJE 
 
Ekspertne zunanje evalvacije so namenjene ekspertnemu zunanjemu presojanju 
kakovosti izobraževanja odraslih v izobraževalnih organizacijah na izbranih področjih 
kakovosti. Z njimi želimo nadgraditi notranje sisteme kakovosti. Pri tem je 
pomembno, da ekspertni evalvatorji prihajajo »od zunaj« in so s teoretičnega ali s 
praktičnega vidika kompetentni na področjih izobraževanja odraslih, ki so predmet 
zunanje evalvacije. V skupini evalvatorjev je običajno tudi strokovnjak za 
kakovost in evalvacijo. 
 
Ekspertno zunanjo evalvacijo na Ljudski univerzi Murska Sobota je izvedla skupina 
ekspertnih zunanjih evalvatoric, vsaka je imela v skupini svojo vlogo. 
 

Ime in priimek Vloga 

Dr. Tanja Možina koordinatorica ekspertne zunanje 
evalvacije 

Nada Klučar strokovnjakinja - praktik 

Inga Krušič Lamut strokovnjakinja - praktik 

Mag. Jasna Kržin Stepišnik strokovnjakinja - praktik 

Jasmina Orešnik Cunja strokovnjakinja – članica projektne 
skupine na ACS 

 

2.2 PODROČJI EKSPERTNE ZUNANJE EVALVACIJE 
 
Predmet ekspertne zunanje evalvacije na Ljudski univerzi Murska Sobota sta bili dve 
področji:  

 notranji sistem presojanja in razvijanja kakovosti, 
 podpora udeležencem pri izobraževanju.  

 
Vsako področje je natančneje opredeljeno s podrobnejšimi kazalniki in merili 
kakovosti. Spodnja preglednica prikazuje področji in kazalnike.  
 
NOTRANJI SISTEM PRESOJANJA IN RAZVIJANJA KAKOVOSTI 
VSEBINSKI SKLOPI KAZALNIK 

UMEŠČENOST NOTRANJEGA 
SISTEMA KAKOVOSTI V 
DEJAVNOST 
IZOBRAŽEVALNE 
ORGANIZACIJE 

Umeščenost notranjih procesov kakovosti v temeljne 
strateške dokumente 

Zapisan notranji sistem kakovosti (Listina o kakovosti) 

Obravnava vprašanj kakovosti na andragoških zborih 

Skupina/komisija za kakovost/ svetovalec za kakovost 

OPREDELJEVANJE 
KAKOVOSTI 

Vizija, poslanstvo in vrednote izobraževalne organizacije 

Izjava o kakovosti (opredeljeni standardi kakovosti) 

Sodelovanje zaposlenih in zunanjih sodelavcev  pri 
opredeljevanju kakovosti 
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VSEBINSKI SKLOPI KAZALNIK 

PRESOJANJE KAKOVOSTI 

Načrtnost in sistematičnost pri presojanju kakovosti 

Vključenost različnih vidikov delovanja izobraževalne 
organizacije v presojo kakovosti 

Vključenost različnih interesnih skupin v presojanje 
kakovosti 

Uporaba različnih metod pri izpeljavi presojanja 
kakovosti 

Samoevalvacijsko poročilo/poročilo o kakovosti 

RAZVIJANJE KAKOVOSTI 

Načrtnost in sistematičnost pri načrtovanju razvojnih 
ukrepov 

Sprotno spremljanje vpeljevanja izboljšav 

Učinkovitost vpeljevanja izboljšav kakovosti 

  
PODPORA UDELEŽENCEM PRI IZOBRAŽEVANJU 
VSEBINSKI SKLOPI KAZALNIK 

PODPORA UDELEŽENCEM 
PRI IZOBRAŽEVANJU 

Raznovrstnost različnih oblik podpore udeležencem 

Informiranje in svetovanje 

Učna pomoč 

Tutorstvo/ mentorstvo 

Podpora pri samostojnem učenju 

 

2.3 POSTOPEK EKSPERTNE ZUNANJE EVALVACIJE 
 
Postopek ekspertne zunanje evalvacije je potekal po naslednjih korakih: 
 
 Priprava samoocene, namenjene dokazovanju doseganja opredeljenih 

meril kakovosti. Ljudska univerza Murska Sobota je poleti 2012 pripravila 
samooceno, v kateri je opisala in z dokazili podkrepila doseganje postavljenih 
meril kakovosti na področjih, ki so predmet ekspertne zunanje evalvacije. Poročilo 
s prilogami je shranjeno v arhivu ACS. 

 
 Pregled in ovrednotenje samoocene. Skupina ekspertnih zunanjih evalvatoric 

je pregledala samooceno in priloge Ljudske univerze Murska Sobota ter pripravila 
prvo ovrednotenje doseganja meril. Postopek ovrednotenja je potekal dvofazno – 
najprej je vsaka ekspertna zunanja evalvatorica samostojno pripravila oceno, v 
drugi fazi smo ocene med seboj uskladile.  
 

Rezultat tega postopka je dokument Ovrednotenje samoocene 
izobraževalne organizacije. V tem dokumentu je skupna ocena ekspertnih 
zunanjih evalvatoric, ali izobraževalna organizacija dosega merila pri indikatorjih, 
ki so bili predmet ekspertne zunanje evalvacije.  
 
Ob pripravi ovrednotenja samoocene je skupina ekspertnih zunanjih evalvatoric 
pripravila tudi prvo vsebinsko kvalitativno oceno kakovosti izobraževalne 
organizacije na izbranih področjih. To oceno je pripravila tako, da je ugotavljala, 
katere so dobre rešitve ali procesi, ki jih izpeljujete na ljudski univerzi, ugotavljale 
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smo morebitne šibke točke in katera priporočila bi bilo na podlagi teh ugotovitev 
mogoče dati. 
 
Hkrati ta dokument vsebuje pregled predstavnikov interesnih skupin, s katerimi 
smo se ekspertne zunanje evalvatorice želele pogovoriti na obisku izobraževalne 
organizacije in vprašanja, ki smo jih v zvezi z določenim merilom želele postaviti 
tem osebam. Zunanje ekspertne evalvatorice smo tako predlagale, da bi se na 
obisku pogovorile: 
 
 z direktorico Ljudske univerze Murska Sobota, 
 z notranjimi člani in eno zunanjo članico skupine za kakovost, 
 z dvema organizatorjema izobraževanja, svetovalcem v svetovalnem središču 

ISIO in mentorjem v središču za samostojno učenje, 
 s štirimi učitelji po izbiri ljudske univerze, 
 s tremi udeleženci programov ljudske univerze po izbiri ljudske univerze. 

 
Na podlagi načrta smo pripravile: 
 
 vprašalnik za pogovor z direktorico Ljudske univerze Murska Sobota (Priloga 

1), 
 vprašalnik za pogovor z notranjimi člani in eno zunanjo članico skupine za 

kakovost (Priloga 2), 
 vprašalnik za pogovor z dvema organizatorjema izobraževanja, vodjo 

svetovalnega središča ISIO in mentorjem v središču za samostojno učenje 
(Priloga 3), 

 vprašalnik za pogovor s štirimi učitelji po izbiri ljudske univerze (Priloga 4), 
 vprašalnik za pogovor s tremi udeleženci programov ljudske univerze po izbiri 

ljudske univerze (Priloga 5), 
 ček listo za ogled na licu mesta (Priloga 6). 
 

 Priprava in izpeljava obiska ekspertnih zunanjih evalvatoric v 
izobraževalni organizaciji. Koordinatorica skupine ekspertnih zunanjih 
evalvatoric je v sodelovanju z vašim koordinatorjem, gospodom Dravcem, 
pripravila predlog poteka obiska v sklopu ekspertne zunanje evalvacije. V ta 
namen je koordinatorica v dogovoru z ostalimi ekspertnimi zunanjimi 
evalvatoricami pripravila predlog poteka obiska in ga v pismu (Priloga 7) 
posredovala g. Dravcu s prošnjo, da skupaj z drugimi sodelujočimi iz Ljudske 
univerze Murska Sobota presodite, ali je tako zamišljen potek obiska mogoče 
izpeljati. Kmalu po prejemu pisma ste nam odgovorili, da vam zamišljeni potek 
obiska ustreza, posredovali pa ste nam še podatke o sodelujočih učiteljih in 
udeležencih.  

 
Obisk je potekal v glavnem po načrtu, večjih časovnih odstopanj ni bilo, kar 
pomeni, da je bila koordinacija tako s strani ekspertnih zunanjih evalvatoric kot 
Ljudske univerze Murska Sobota dobra. Tudi vsebinsko je delo potekalo po 
načrtu. 
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 Priprava poročila o ekspertni zunanji evalvaciji. Na podlagi pregleda 
samoocene in opravljenih pogovorov na Ljudski univerzi Murska Sobota je 
skupina ekspertnih zunanjih evalvatoric opravila končno ovrednotenje doseganja 
opredeljenih meril kakovosti, ki jih je zajela v končno poročilo o ekspertni zunanji 
evalvaciji. Skupina je vključila tudi predloge za izboljšave in razvoj kakovosti.  
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2.4 IZPELJAVA EKSPERTNE ZUNANJE EVALVACIJE 
 
Na Ljudski univerzi Murska Sobota je bila ekspertna zunanja evalvacija izvedena 25. 
10. 2012. 
 
Urnik obiska 

 

ČAS 
TRAJA-

NJE 
KAJ 

Z LJUDSKE 

UNIVERZE 
MURSKA SOBOTA 

SODELUJEJO 

SODELUJOČE 

EKSPERTNE 
ZUNANJE 

EVALVATORICE 

 10.00  –  10.30 30 
minut 

priprave ekspertnih 
zunanjih evalvatoric  

na izvedbo 
pogovorov 

 vse ekspertne 
zunanje evalvatorice 

 10.30  –   10.45 15 

minut 

uvodni pogovor z 

vsemi, ki bodo 
sodelovali pri 

pogovorih 

Alenka Kučan, 

direktorica, 
Dejan Dravec,  

član skupine za 
kakovost,  

Ludvika Gjerek, 

članica skupine za 
kakovost, 

Alojz Sraka,  
vodja svetovalnega 

središča ISIO, 

drugi intervjuvanci 

vse ekspertne 

zunanje evalvatorice 

 10.45  –  11.45 60 

minut 

pogovor z direktorico Alenka Kučan, 

direktorica 

Nada Klučar, 

Jasna Kržin 
Stepišnik 

pogovor z notranjimi 

člani in zunanjo 
članico skupine za 

kakovost 

Ludvika Gjerek, 

članica skupine za 
kakovost,  

Dejan Dravec,  

član skupine za 
kakovost 

Marta Ferencak, 
zunanja članica 

skupine za kakovost 

Tanja Možina 

Inga Krušič Lamut 
Jasmina Orešnik 

Cunja 

11.45 –  12.00 15 
minut 

pogovor evalvatoric 
in odmor  

 vse ekspertne 
zunanje evalvatorice 

12.00 –  13.30 90 

minut 

pogovor z dvema 

organizatorjema 
izobraževanja 

svetovalcem ISIO 
mentorjem v SSU 

Darja Dravec, 

organizatorica 
izobraževanja  

Mateja Rajh, 
organizatorica 

izobraževanja,  
Alojz Sraka,  

vodja svetovalnega 

središča ISIO, 
Mitja Peterka, 

mentor v središču za 
samostojno učenje 

Jasna Kržin Stepišnik 

Tanja Možina 
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ČAS 
TRAJA-

NJE 
KAJ 

Z LJUDSKE 

UNIVERZE 
MURSKA SOBOTA 

SODELUJEJO 

SODELUJOČE 

EKSPERTNE 
ZUNANJE 

EVALVATORICE 

12.00 –  13.30 90 
minut 

pogovor s štirimi 
učitelji 

Bojan Hraščanec, 
neformalno 

izobraževanje 
Jasmina Drolc, 

formalno 
izobraževanje 

Branka Toplak, 

neformalno 
izobraževanje 

Tadeja Pucko, 
formalno 

izobraževanje 

Inga Krušič Lamut, 
Nada Klučar, 

Jasmina Orešnik 
Cunja 

13.30 – 14.30 60 
minut 

pogovor evalvatoric 
in odmor za kosilo  

 vse ekspertne 
zunanje evalvatorice 

14.35 – 15.30 60 

minut 

pogovor s tremi 

udeleženci 

Iris Botjak, 

Graciela Omerović, 
Vesna Pavel 

Nada Klučar, 

Jasna Kržin Stepišnik, 
Jasmina Orešnik 

Cunja 

ogled na licu mesta Dejan Dravec,  
član skupine za 

kakovost 

Inga Krušič Lamut, 
Tanja Možina 

15.30 – 16.15 45 

minut 

priprava prve 

povratne informacije 

 vse ekspertne 

zunanje evalvatorice 

16.15  – 17.00 45 
minut 

prva povratna 
informacija in 

pogovor o izpeljanem 

obisku ekspertnih 
zunanjih evalvatoric 

Alenka Kučan, 
direktorica, 

Dejan Dravec,  

član skupine za 
kakovost,  

Ludvika Gjerek, 
članica skupine za 

kakovost, 

Alojz Sraka,  
vodja svetovalnega 

središča ISIO, 
drugi intervjuvanci 

vse ekspertne 
zunanje evalvatorice 
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3 UGOTOVITVE IN PREDLOGI 
 
Ugotovitve in predlogi, zajeti v poročilu o ekspertni zunanji evalvaciji, so rezultat 
pregleda samoocene in prilog Ljudske univerze Murska Sobota, pogovorov z 
različnimi subjekti na obisku organizacije in strokovne presoje ekspertnih zunanjih 
evalvatoric. Do navedenih ugotovitev smo ekspertne zunanje evalvatorice prišle s 
konsenzom in izražajo mnenje celotne skupine ekspertnih zunanjih evalvatoric. 
 

3.1 NOTRANJI SISTEM KAKOVOSTI 
 
3.1.1 Umeščenost notranjega sistema kakovosti v dejavnost izobraževalne 

organizacije 
 
V tem sklopu smo presojale, na kakšen način na Ljudski univerzi Murska Sobota 
umeščate notranji sistem kakovosti v dejavnost izobraževalne organizacije. Zanimalo 
nas je, ali so ti procesi umeščeni v temeljne strateške dokumente organizacije in ali o 
tem razpravljate na andragoških zborih. Presojale smo, ali zagotavljate kadre, ki 
izpeljujejo obravnavane procese, kako skrbite za njihovo usposobljenost in kakšno 
podporo (finančno in drugo) dajete delovanju notranjega sistema kakovosti. 
 
Prvi del ocene, ki jo dajemo na podlagi opravljene ekspertne zunanje evalvacije, se 
nanaša na to, ali na tem področju dosegate opredeljena merila pri kazalnikih, ki smo 
jih vrednotili.   
 
V okviru tega sklopa je naša ocena doseganja meril pri posameznih kazalnikih 
naslednja: 
 

KAZALNIK MERILO DOSEGANJE MERILA 

DA DELNO NE 

Umeščenost notranjih 
procesov kakovosti v 

temeljne strateške 

dokumente  

Izobraževalna organizacija ima v svojih 
letnih delovnih načrtih poglavje o 

kakovosti. 

√  
 

  

Izobraževalna organizacija ima v svojih 
letnih poročilih poglavje o kakovosti. 

√  
 

  

Zapisan notranji 

sistem kakovosti 

(Listina o kakovosti) 

Izobraževalna organizacija ima listino o 

kakovosti ali drug primerljiv dokument, v 

katerem je opisan notranji sistem 
kakovosti, ki ga uporablja. 

√  
 

  

Listina o kakovosti oz. drug primerljiv 
dokument, v katerem je opisan sistem 

kakovosti, je objavljen na spletni strani 

oz. v drugih virih javnega obveščanja. 

√  
 

  

Obravnava vprašanj 

kakovosti na 

andragoških zborih 

Zaposleni vsaj enkrat na leto na 

andragoškem zboru razpravljajo o 

kakovosti izobraževanja odraslih. 

√  
 

  

Skupina/komisija za 

kakovost/svetovalec 
za kakovost 

Izobraževalna organizacija ima 

skupino/komisijo za kakovost. 
√  
 

  

Izobraževalna organizacija ima 
usposobljenega svetovalca za kakovost. 

√  
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V nadaljevanju vam natančneje predstavljamo ugotovljene dobre in šibke točke v 
tem sklopu ter navajamo predloge za izboljšave: 
 

UGOTOVITVE IN PREDLOGI ZA SKLOP 1 

UGOTOVLJENE DOBRE TOČKE 
Na podlagi opravljene presoje lahko ugotovimo, da imate v izobraževalni organizaciji že dobro 
vzpostavljen notranji sistem kakovosti, ki ne ostaja več zgolj na ravni projekta, pač 
pa postaja integriran del temeljne dejavnosti izobraževalne organizacije. V 
postopnem razvoju tega sistema kakovosti ste namreč vzpostavili ključne strateške dejavnike, 
ki postavljajo skrb za kakovost med temeljne strateške cilje razvoja organizacije ter 
infrastrukturo, ki daje zasnovo za izpeljavo procesov samoevalvacije in načrtnega razvoja 
kakovosti. Med ugotovljenimi dobrimi točkami s tem povezanimi, izpostavljamo naslednje: 
 

 V svojih letnih delovnih načrtih imate poglavje o kakovosti. V poglavju so 
navedene naloge, ki jih bo izvajala komisija za kakovost v tekočem letu, vključno z 
operativnimi roki. 

 
 V programu dela in finančnem načrtu za leto 2012 so navedeni štirje dolgoročni cilji 

Ljudske univerze Murska Sobota. Med njimi je kot četrti dolgoročni cilj naveden tudi 
cilj »razvijanje in uveljavljanje pristopov h kakovosti organizacije in storitev.« To 
kaže, da je skrb za kakovost vključena med ključne strateške cilje 
izobraževalne organizacije. 

 
 Skrb za kakovost z opisom notranjega sistema kakovosti je celovito predstavljena v 

Listini o kakovosti. Iz dokumentacije je razvidno, da je listino kakovosti Ljudske 
univerze Murska Sobota uradno sprejel tudi Svet zavoda. Listina o kakovosti je 
odlično izhodišče in vodilo za presojanje in razvijanje kakovosti. Je javno dosegljiva 
v obliki tiskane brošure in na spletni strani. Posebej ima Listino o kakovosti 
oblikovano tudi Svetovalno središče ISIO.  

 
 Izobraževalna organizacija obravnava vprašanja kakovosti na andragoških 

zborih. Sodelavci lahko predstavijo svoj pogled na kakovost dela ljudske univerze 
in imajo priložnost podati svoj predlog k skupnim prizadevanjem za zagotavljanje 
kakovosti.  

 
 Oblikovano imate komisijo za kakovost. Komisija je bila prvič imenovana leta 

2003. Med leti se je sestava skupine spreminjala, nekaj članov pa je ostalo istih. To 
zagotavlja kontinuiteto dela. V zadnjem obdobju sta bili v skupino za kakovost 
imenovani tudi dve novi članici, predstavnici zunanjih partnerjev.  

 
 V izobraževalni organizaciji imate usposobljenega svetovalca za kakovost.  

 
Ocenjujemo, da so notranji procesi sistema kakovosti dobro umeščeni v 
strateške dokumente organizacije. 
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UGOTOVLJENE ŠIBKE TOČKE 
Izhajajoč iz ugotovitve, da ste v izobraževalni organizaciji že dosegli raven, ko lahko 
rečemo, da imate vzpostavljen notranji sistem kakovosti, ki ga lahko pregledno tudi 
pokažete in udejanjate, pa lahko hkrati ugotovimo, da bi bilo potrebno sedaj, ko je 
vzpostavljena infrastruktura, notranji sistem kakovosti poglobljeno razviti tudi 
vsebinsko ter vanj bolj aktivno vključiti zaposlene, zunanje sodelavce, 
udeležence izobraževanja in predstavnike drugih pomembnih interesnih skupin. 
Da ta točka še ni povsem dosežena argumentiramo z naslednjimi ugotovitvami: 
 

 Na andragoških zborih sicer potekajo razprave o vprašanjih kakovosti, vendar se 
zdi, kot da gre bolj za predstavitve določenih tematik kakovosti, ne pa tudi zares za 
sprožanje razprave o tovrstnih vprašanjih, zato bi bilo smiselno tovrstne razprave v 
prihodnje okrepiti. 

 
 Organizacija dela skupine za kakovosti ni dorečena. Delo in odgovornosti med člani 

skupine za kakovost niso jasno in enakovredno porazdeljene. Sestajanje komisije 
za kakovost ni sistematično, skupina nima preglednega letnega načrta dela. Delo 
komisije za kakovost je nesistematično dokumentirano.  

 
 V pogovorih z zaposlenimi smo zasledili, da so večkrat omenili »listino kakovosti«, 

ko pa so razložili, kaj to je, je bilo razumeti, da govorijo o zapisu temeljnega 
poslanstva, vizije in vrednot. To je pokazalo, da zaposleni že prepoznavajo zapis 
poslanstva, vizije in vrednot, ki tudi visi na različnih mestih v organizaciji, kot nekaj, 
kar jim je skupno, jih vodi pri delu in je pomembno vodilo pri razvoju kakovosti. Za 
listino kakovosti, dokument, v katerem je opisan notranji sistem kakovosti, ki ga je 
izobraževalna organizacija že razvila,  pa tega ne moremo trditi. Glede na to, da so 
zaposleni v pogovorih pogosto pomešali tudi izraza listina kakovosti in izjava o 
kakovosti, velja v kolektivu še več pogovora nameniti predvsem vsebini in pomenu 
teh izrazov oz. dokumentov.  

 
 Pregled Listine kakovosti Svetovalnega središča ISIO (tako tistega, ki ste ga priložili 

kot prilogo samooceni, kot tistega, ki je objavljen na spletu) je pokazal, da so v njej 
pomanjkljivi podatki o tem, kdaj in kdo (kateri organ zavoda) je listino kakovosti 
sprejel, manjkajo tudi zapisi spletnih povezav, na katere navaja dokument, v listini 
se še pojavlja »delovno navodilo« za vpis spletnih povezav. Ko bralec na spletu 
npr. odkrije tako pomanjkljivo pripravljen dokument, pa čeprav je vsebinsko 
ustrezen, vendarle tega ne dojame kot odraz kakovosti. Vsi dokumenti, ki so 
uradno v uporabi ali javno objavljeni na spletnih straneh in drugje, naj bodo 
sprotno ažurirani.  

 

PREDLOGI ZA IZBOLJŠAVE 
Za nadaljnji razvoj predlagamo naslednje; 

 
 Eden izmed članov komisije za kakovost naj bo zadolžen za redno spremljanje 

objav povezanih s kakovostjo na spletni strani, ter za redno ažuriranje vseh 
objavljenih dokumentov.  

 
 Predlagamo, da v vaša letna poročila o kakovosti izobraževanja odraslih vključite še 

poglavje s sklepnimi ugotovitvami, v katerem na podlagi analize podatkov izluščite 
skupne ugotovitve, predstavite vaše dobre točke, predstavite vaše šibke točke ter 
posebej zapišete tudi predloge za izboljšave. Predlogi za izboljšave, zapisani v vaših 
letnih poročilih o kakovosti izobraževanja odraslih, so vam lahko pomemben vir 
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informacij pri pripravi akcijskega načrta za izboljšanje kakovosti za tekoče obdobje. 

 
 Na andragoških zborih skušajte nekoliko bolj aktivno vključiti zaposlene in zunanje 

sodelavce v razprave o kakovosti izobraževanja odraslih ter njihove predloge, 
komentarje, pripombe tudi zapišite, saj so vam lahko dragoceni vir podatkov za 
nadaljnje aktivnosti na področju razvijanja kakovosti.  

 
 V komisiji za kakovost jasno opredelite naloge, načine delovanja ter spremljanje 

udejanjanja začrtanih aktivnostih. Predlagamo, da komisija za kakovost svoje 
aktivnosti tudi bolj sistematično zapisuje in dokumentira.  

 
3.1.2 Opredeljevanje kakovosti 
 
V tem sklopu je skupina ekspertnih zunanjih evalvatoric presojala, ali in na kakšne 
načine ste na Ljudski univerzi Murska Sobota opravili premisleke o kakovosti svojega 
dela, izražene v vašem temeljnem poslanstvu, viziji in vrednotah organizacije. Pri tem 
nas je še posebej zanimalo, kakšne načine imate vpeljane za vključevanje zaposlenih 
in drugih pomembnih interesnih skupin v pogovore o opredelitvi kakovosti. Presojale 
smo tudi, ali imate opredeljene temeljne standarde kakovosti vašega delovanja.   
 
V okviru tega sklopa je naša ocena doseganja meril pri posameznih kazalnikih 
naslednja: 
 

KAZALNIK MERILO DOSEGANJE MERILA 

DA DELNO NE 

Vizija, poslanstvo in 

vrednote 

izobraževalne 
organizacije 

Izobraževalna organizacija ima 

izoblikovano vizijo, poslanstvo in 

vrednote. 

√   

Vizijo, poslanstvo in vrednote 

izobraževalna organizacija uveljavlja v 
javni rabi (npr. na spletnih straneh in/ali v 

zgibankah, drugem gradivu ipd.). 

√   

Izjava o kakovosti 
(opredeljeni standardi 

kakovosti) 

Izobraževalna organizacija ima izjavo o 
kakovosti ali drug podoben dokument, v 

katerem opredeljuje temeljne standarde 

kakovosti, ki jih zagotavlja svojim 
udeležencem. 

 √  

Sodelovanje 

zaposlenih in zunanjih 
sodelavcev pri 

opredeljevanju 
kakovosti 

Izobraževalna organizacija ima vpeljane 

načine, ki omogočajo vključevanje 
zaposlenih in drugih pomembnih 

interesnih skupin v pogovore o temeljnem 
poslanstvu, viziji in vrednotah 

izobraževalne organizacije. 

 √  
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V nadaljevanju vam natančneje predstavljamo ugotovljene dobre in šibke točke v 
tem sklopu ter navajamo predloge za izboljšave: 
 

UGOTOVITVE IN PREDLOGI ZA SKLOP 2 

UGOTOVLJENE DOBRE TOČKE 
Ocenimo lahko, da ste doslej v izobraževalni organizaciji precej pozornosti posvetili 
temeljnim premislekom o tem, zakaj obstajate, kaj je temeljni namen vašega 
delovanja, kakšne cilje želite doseči v daljšem obdobju in kakšne vrednote naj 
vodijo vaše delovanje. To je razvidno iz naslednjega; 
 

 V organizaciji imate oblikovano vizijo, poslanstvo in vrednote. Vizija, 
poslanstvo in vrednote so jasno izoblikovane, zapisane v vseh pomembnih 
dokumentih ter dobro predstavljene javnosti.   

 
 Vpeljan imate sistematičen način za posredovanje mnenj in pogovor 

zaposlenih o poslanstvu, viziji in vrednotah. Izpeljani so bili skupni pogovori v 
kolektivu in z zunanjimi sodelavci na andragoških zborih. Direktorica vključuje 
vprašanja o viziji, poslanstvu in vrednotah v letne razgovore z zaposlenimi. S 
pomočjo instrumenta (vprašalnika), ki ga zaposleni dobijo ob pripravi na letni 
razgovor, zaposleni razmišljajo o svojem poslanstvu znotraj poslanstva 
organizacije, ocenjujejo, koliko vrednote organizacije uveljavljajo pri svojem delu in 
imajo možnost predlagati aktivnosti za izboljšanje. Takšen pristop velja pohvaliti.  

 
 Doslej niste oblikovali izjave o kakovosti, v kateri bi bili opredeljeni temeljni 

standardi kakovosti. Imate pa nekatere temeljne standarde kakovosti zapisane 
v Listini o kakovosti. Še dodatne, v zadnjem obdobju oblikovane standarde 
kakovosti, zasledimo v tekočem samoevalvacijskem načrtu. Opredeljeni so 
standardi kakovosti, ki se navezujejo na: izobraževalni proces, udeležence, učitelje, 
delo izobraževalne organizacije s partnerji ter vodenje in upravljanje. To kaže, da 
se organizacija na tem področju razvija, da skladno s tem, na katerem področju želi 
poglabljati kakovost svojega dela, razvija tudi nove standarde kakovosti. V 
razgovorih smo posamezne skupine zaposlenih in zunanjih sodelavcev vprašali o 
tem, kateri so temeljni standardi kakovosti, ki vodijo vaše delo. Kot 
najpomembnejši standard kakovosti je bila v vseh skupinah izpostavljena skrb za 
udeležence in dostopnost zaposlenih za njihove potrebe.  

 
 Izjava o kakovosti je oblikovana posebej za Svetovalno središče ISIO. 

UGOTOVLJENE ŠIBKE TOČKE 
V nadaljevanju izpostavljamo nekatere vidike, pri katerih smo ocenili, da bi bilo premisleke o 
kakovosti smiselno poglobiti. Gre za naslednje; 

 
 Vrednote imate sicer opredeljene, ne pa tudi opisane, da bi bilo iz opisov 

razvidno sporočilo, kako v vaši organizaciji razumete posamezno vrednoto.  
 

 Zunanje interesne skupine niso dovolj vključene v razmišljanje in 
delovanje za razvoj kakovosti vaše organizacije. 

 
 Standarde kakovosti ste doslej  izoblikovali le za nekatera področja, znotraj teh 

področij, pa ne celovito. Temeljnih standardov kakovosti tudi nimate 
zapisanih na enem mestu npr. v Izjavi o kakovosti ali podobnem dokumentu. 
Takšen zapis bi udeležencem, strokovnim sodelavcem, zunanjim partnerjem idr. 
omogočil takojšni vpogled v kakovost, ki jo ponujate.  
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PREDLOGI ZA IZBOLJŠAVE 
Za nadaljnji razvoj priporočamo naslednje; 

 
 Različne standarde kakovosti, ki jih imate sedaj zapisane na različnih mestih, 

povzemite v skupno izjavo o kakovosti. Tovrstna izjava naj povzema temeljne 
standarde kakovosti, s katerimi se lahko identificirajo vsi zaposleni in so blizu tudi 
zunanjim sodelavcem in partnerjem.  

 
 Tako kot ste to že storili za  Svetovalno središče ISIO, bi bilo smiselno opisati 

opredeljene vrednote tudi za raven izobraževalne organizacije. Pri 
oblikovanju zapisov tega, kaj vam posamezna vrednota pomeni, naj sodelujejo vsi 
zaposleni. Tovrsten proces opisa vrednot namreč omogoči, da se zaposleni 
poenotijo v razumevanju posamezne vrednote oz. se lahko pogovorijo o morebitnih 
razlikah v razumevanju posamezne vrednote. Iz  pogovorov je sicer razvidno, da 
ste tovrstne pogovore o pomenu posamezne vrednote v kolektivu že opravljali, 
vendar rezultatov teh pogovorov doslej niste pregledno zapisali.  

 
 Vzpostavite bolj sistematičen način vključevanja zunanjih sodelavcev in partnerjev v 

oblikovanje temeljnih strateških dejavnikov razvoja kakovosti v izobraževalni 
organizaciji. (npr. pogovori o viziji, poslanstvu in vrednotah, temeljnih standardih 
kakovosti, obravnavi vprašanj kakovosti na andragoških zborih in drugih 
pomembnih organih zavoda.) 

 
3.1.3 Presojanje kakovosti 
 
V tem sklopu smo presojale, ali na Ljudski univerzi Murska Sobota načrtno pristopate 
k presojanju kakovosti. Zanimalo nas je, ali v presojanje vključujete različne 
interesne skupine in se poslužujete raznolikih metod, ki so ustrezne za različne 
skupine. Ugotavljale smo tudi, kaj storite z rezultati, ki jih v procesu presoje 
kakovosti pridobite. 
 
V okviru tega sklopa je naša ocena doseganja meril pri posameznih kazalnikih 
naslednja: 
 

KAZALNIK MERILO DOSEGANJE MERILA 

DA DELNO NE 

Načrtnost in 
sistematičnost pri 

presojanju kakovosti 

Izobraževalna organizacija redno, 
sistematično in načrtno izvaja 

samoevalvacijo. 

√   

Vključenost različnih 
vidikov delovanja 

organizacije v presojo 
kakovosti 

Izobraževalna organizacija ima vpeljane 
načine sprotnega spremljanja dela z 

udeleženci ob vstopu v izobraževalni 
program in med potekom izobraževalnega 

procesa. 

√   

Izobraževalna organizacija ima vpeljane 
načine spremljanja rezultatov in učinkov 

izobraževanja. 

√ 
rezultati 

 
 

√ 
učinki 

Vključenost različnih 
interesnih skupin v 

presojanje kakovosti 

V presojanje kakovosti so vključene 
različne notranje interesne skupine (npr. 

udeleženci, učitelji, vodstvo, idr.). 

√   

V presojanje kakovosti so vključene 
različne zunanje interesne skupine (npr. 

 √  
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podjetja, zavod za zaposlovanje,  obrtna 

zbornica, gospodarska zbornica, drugi 
dejavniki v lokalnem okolju). 

Uporaba različnih 

metod pri izpeljavi 
presojanja kakovosti 

Izobraževalna organizacija uporablja 

kvalitativne in kvantitativne metode za 
presojanje kakovosti. 

√   

Samoevalvacijsko 
poročilo/poročilo o 

kakovosti 

Izobraževalna organizacija za določeno 
obdobje pripravi samoevalvacijsko 

poročilo/poročilo o kakovosti. 

√   

O rezultatih samoevalvacije izobraževalna 
organizacija opravi pogovor v kolektivu. 

 √  

 
V nadaljevanju vam natančneje predstavljamo ugotovljene dobre in šibke točke v 
tem sklopu ter navajamo predloge za izboljšave: 
 

UGOTOVITVE IN PREDLOGI ZA SKLOP 3 

UGOTOVLJENE DOBRE TOČKE 
Ocenjujemo, da imate v izobraževalni organizaciji vzpostavljen načrten in sistematičen 
pristop k spremljanju kakovosti. To je razvidno iz naslednjega: 

 
 Doslej ste že vzpostavili načrten in sistematičen pristop k spremljanju 

kakovosti. Ta se kaže v tem, da v določenem obdobju pripravite 
samoevalvacijski načrt. Razvite imate instrumente za zbiranje podatkov. V 
rednih obdobjih pripravljate samoevalvacijsko poročilo oz. poročilo o kakovosti. 
Pripravljate tudi vmesna poročila o spremljanju kakovosti dela. Načrtujete 
izboljšave s pomočjo instrumenta akcijski načrt za vpeljevanje izboljšav in te 
tudi udejanjate. 

 
 Posebej spremljate kakovost svetovalnega središča ISIO, za kar uporabljate Model 

presojanja in razvijanja kakovosti v ISIO.  
 

 Vaš notranji sistem kakovosti je »živ«, saj v različnih letih lahko spremljamo, kako 
se spreminjajo področja in standardi kakovosti, ki so predmet spremljanja. 
Preizkušate različne metode za zbiranje podatkov.  

 
 Doslej ste že uporabili tako kvantitativne (vprašalnike) kot kvalitatitivne 

(vodeni pogovori, analiza dokumentacije, analiza SWOT, fokusne skupine, 
zgledovanje, kolegialno presojanje) v procesih samoevalvacije. Ob zaključku 
programa spremljate zadovoljstvo udeležencev in učiteljev. Še posebej pohvalno 
je umeščanje kvalitativnih metod. 

 
 Sprotno spremljanje dela z udeleženci poteka v vseh fazah izobraževalnega procesa 

se kaže tudi v spremljavi rezultatov izobraževanja. Iz letnih poročil in 
samoevalvacijskih poročil je namreč razvidno, da redno spremljate uspešnost 
svojih udeležencev.  

 
 Iz priloženih instrumentov za samoevalvacijo je razvidno, da so v samoevalvacijo 

vključene notranje interesne skupine (učitelji, organizatorji izobraževanja, 
udeleženci). Uporabljate tudi: knjigo pritožb in pohval, knjigo vtisov, nabiralnik za 
mnenja udeležencev. V uporabi so tudi bolj neformalni načini rednega spremljanja 
dela (kolegij, dnevni jutranji sestanki). 
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 Doslej ste že uporabili metodo fokusne skupine za ugotavljanje potreb partnerjev 
po razvoju novih programov ter metodo kolegialne presoje, kjer so pri presoji 
kakovosti sodelovali partnerji svetovalnega središča ISIO. V manjšem obsegu ste 
tako v procese presojanja kakovosti že vključevali tudi zunanje interesne 
skupine. Vendar se sami tega zavedate in ste zato že pričeli z aktivnostmi večjega 
vključevanja zunanjih interesnih skupin. Konkretno se to npr. kaže tudi pri vključitvi 
predstavnikov dveh zunanjih partnerjev v komisijo za kakovost oz. pri uporabi 
metode fokusnih skupin za ugotavljanje potreb partnerjev po razvoju novih 
izobraževalnih programov.  

 
 Samoevalvacijska poročila, ki smo jih dobili na vpogled, so vsebinsko in 

metodološko ustrezno pripravljena.  

UGOTOVLJENE ŠIBKE TOČKE 
Ugotovili smo naslednje šibke točke; 

 
 Že sami ste ugotovili, da  doslej v procese presojanja kakovosti niste na 

dovolj sistematičen način vključevali zunanjih interesnih skupin (npr. 
delodajalcev, zbornic, predstavnikom lokalnega okolja, zavoda za zaposlovanje, 
nevladnih organizacij idr.).  

 
 Nimate vpeljanega sistematičnega spremljanja učinkov izobraževanja. 

 
 Razprave o rezultatih samoevalvacije se sicer opravljajo, a na bolj neformalne 

načine, brez pisnih dokazil, da je razprava potekala, predvsem pa tudi, da so 
zaposleni in zunanji sodelavci aktivno v njej sodelovali.  

PREDLOGI ZA IZBOLJŠAVE 
Za nadaljnji razvoj predlagamo;  
 

 Vključevanje zunanjih interesnih skupin v procese samoevalvacije naj 
postane bolj sistematično. Pri tem lahko koristno črpate iz nekaterih že 
preizkušenih primerov (npr. fokusna skupina z zunanjimi interesnimi skupinami na 
temo ugotavljanja potreb po novih programih). 

 
 Okrepiti bi bilo smiselno načine spremljanja učinkov izobraževanja. Npr. v 

programih formalnega izobraževanja, bi bilo mogoče spremljati, kje so udeleženci 
izobraževanja 6 mesecev po zaključku tega izobraževanja. Kakšne učinke jim je 
izobraževanje prineslo ipd. 

 
 Za krepitev vašega že dobro vzpostavljenega notranjega sistema kakovosti bi 

predlagali, da bi v prihodnje bolj načrtno pripravljali in izpeljevali pogovore 
o rezultatih samoevalvacije v kolektivu. Ob tem bodite pozorni tudi na 
dokumentiranje teh procesov, da vam po opravljenih razpravah ostanejo zapisi 
ključnih predlogov, idej, mnenj sodelujočih. 
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3.1.4 Razvijanje kakovosti 
 
V zadnjem sklopu tega področja smo presojale, ali na Ljudski univerzi Murska Sobota 
načrtno pristopate k načrtovanju, vpeljevanju izboljšav in razvojnih aktivnosti. Pri tem 
nas je zanimalo, koliko ste pri tem sistematični in na kakšne načine spremljate 
vpeljevanje izboljšav. Presojale smo tudi vašo spremljavo učinkovitosti vpeljevanja 
izboljšav. 
 
V okviru tega sklopa je naša ocena doseganja meril pri posameznih kazalnikih 
naslednja: 
 

KAZALNIK MERILO DOSEGANJE MERILA 

DA DELNO NE 

Načrtnost in 

sistematičnost pri 
načrtovanju razvojnih 

ukrepov 

Izobraževalna organizacija ima pisni 

akcijski načrt za vpeljevanje izboljšav in 
razvoj kakovosti za tekoče obdobje. 

√   

Sprotno spremljanje 
vpeljevanja izboljšav 

Izobraževalna organizacija ima vpeljane 
načine sprotnega spremljanja vpeljevanja 

izboljšav in izvajanja potrebnih korektivnih 

ukrepov.  

√   

Učinkovitost 

vpeljevanja izboljšav 
kakovosti 

V zadnjih dveh koledarskih letih je 

izobraževalna organizacija vpeljala 
različne izboljšave kakovosti, ki so izhajale 

iz ugotovitev samoevalvacije in so bile 

začrtane v pisnem akcijskem načrtu za 
razvoj kakovosti. 

√   

 
 
V nadaljevanju vam natančneje predstavljamo ugotovljene dobre in šibke točke v 
tem sklopu ter navajamo predloge za izboljšave: 
 

UGOTOVITVE IN PREDLOGI ZA SKLOP 4 

UGOTOVLJENE DOBRE TOČKE 
Ocenimo lahko, da svojih aktivnosti pri skrbi za kakovosti ne zaključite zgolj pri ugotovljenem 
stanju kakovosti, pač pa je zaznati intenzivno razvojno naravnanost. Delno lahko potrdimo, da 
so aktivnosti načrtovanja izboljšav že dovolj sistematične, kar se kaže iz naslednjega; 

 
 Sistematično načrtujete izboljšave. To je  razvidno iz oblikovanega akcijskega 

načrta za vpeljevanje izboljšav, ki ga izdelate na podlagi izpeljane 
samoevalvacije vsaki dve leti.  V dokumentaciji smo imeli vpogled v akcijske načrte 
iz prejšnjih let. V samooceni ste pojasnili, da ga za tekoče obdobje še nimate, ker 
ste ravno v fazi načrtovanja nove samoevalvacije. To kaže, da redno udejanjate 
cikel kroga kakovosti. Vpogled v akcijski načrt za vpeljevanje izboljšav ter v 
izpeljane izboljšave, kaže na to, da je stalna naravnanost k izboljševanju vodilo 
razvoja organizacije.  

 
 Razvidna je izrazita in intenzivna skrb za razvoj kakovosti s številnimi začrtanimi 

aktivnostmi. Zaposleni lahko izboljšave predlagajo tudi v rednih letnih razgovorih z 
direktorico. Tudi učitelji, s katerimi smo se pogovarjali, so navedli nekatere 
predloge za izboljšave, ki so jih sami dali in bili zadovoljni, da ste jim v organizaciji 
prisluhnili in jih realizirali.  
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 Posebej je oblikovan akcijski načrt za uvajanje izboljšav v svetovalnem 

središču ISIO.  
 

 Instrument akcijskega načrta ima tudi funkcijo sprotnega spremljanja udejanja 
posameznih akcij.  

 
 Na podlagi rezultatov samoevalvacije so bile v zadnjem obdobju izpeljane 

številne izboljšave, pri čemer so zaposleni dosledno sledili akcijskemu načrtu 
začrtanih ukrepov za izboljšave za preteklo obdobje (akcijski načrt 2010/2011). 
Takšen delež vpeljanih izboljšav glede na začrtane ukrepe je pohvalen!  

UGOTOVLJENE ŠIBKE TOČKE 
Kot šibko ali še ne dovolj dorečeno pri načrtovanju in udejanjanju izboljšav izpostavljamo 
naslednje; 

 
 V akcijskem načrtu za leto 2011, ki smo ga dobili na vpogled, je pri vseh akcijah kot 

odgovorna oseba za njihovo uresničevanje zapisana direktorica. Pri pripravi 
samoocene ste tudi sami v organizaciji ugotovili, da so naloge in skrb za 
izvrševanje posameznih aktivnosti znotraj komisije za kakovost neenakomerno 
porazdeljene. Ker je to razvidno tudi iz priloženih akcijskih načrtov, se lahko zgolj 
na podlagi pisne dokumentacije napačno sklepa, da za kakovost v organizaciji skrbi 
in je odgovorna samo direktorica. V pogovorih se je sicer razjasnilo, da je 
realizacija vpeljave izboljšav porazdeljena med sodelavce.  

 
 V letu 2012 se je zgodilo, da je organizacija v procesu načrtovanja samoevalvacije 

in priprave instrumentarija za izpeljavo samoevalvacije za obdobje 2012/2013, 
hkrati pa ste že udejanjili vse ukrepe za dvig kakovosti, ki ste si jih je zadali v 
akcijskem načrtu za leto 2010/2011. Za tekoče obdobje tako nimate pisnega 
akcijskega načrta za vpeljevanje izboljšav. V samooceni ste tudi sami ugotovili, da 
niste vedno dosledni pri dokumentiranju aktivnosti, ki jih opravljate in načrtujete 
na področju presojanja in razvijanja kakovosti.  

 

PREDLOGI ZA IZBOLJŠAVE 
Za nadaljnji razvoj predlagamo; 
 

 Odgovornost za udejanjanje določenih akcij, v prihodnje še v večji meri  porazdelite 
med tiste zaposlene, ki so vsebinsko z njimi najbolj povezani. Na ta način bi se tudi 
v akcijskem načrtu uveljavilo načelo porazdelitve odgovornosti za razvoj 
kakovosti med zaposlene. Delitev dela in odgovornosti naj bo tudi jasno 
zapisana v akcijskem načrtu. Na ta način bi še bolj prišlo do izraza, da je skrb 
za kakovost izobraževanja v organizaciji razpršena v kolektivu – v domeni vseh 
(vsakega posameznika na področju dela, ki ga opravlja). 

 
 Okrepiti je potrebno povezavo med akcijskim načrtom in njegovim udejanjanjem 

ter temeljnimi strateškimi dokumenti, kot so letno poročilo o delu oz. letni delovni 
načrt.  

 
 Predlagamo uvedbo učinkovitejšega in bolj sistematičnega sistema za zapisovanje 

predlogov, idej in dogovorov, ki so povezani z načrtovanjem izboljšav in 
spremljanjem uresničevanja izboljšav za dvig kakovosti (izrečenih na sestankih 
skupine za kakovost, na sestankih strokovnih aktivov, na sestankih kolektiva, na 
andragoških zborih…). 
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3.2 PODPORA UDELEŽENCEM PRI IZOBRAŽEVANJU 
 
Pri področju podpore udeležencem pri izobraževanju smo obravnavale en sklop in 
znotraj tega nas je zanimalo, katere oblike podpore udeležencem nudite in kako so si 
te med seboj različne. Natančneje smo presojale informiranje in svetovanje, učno 
pomoč, tutorstvo oz. mentorstvo ter podporo pri samostojnem učenju, ki jo nudite na 
Ljudski univerzi Murska Sobota. 
 
V okviru tega področja je naša ocena doseganja meril pri posameznih kazalnikih 
naslednja: 
 

KAZALNIK MERILO DOSEGANJE MERILA 

DA DELNO NE 

Raznovrstnost 

različnih oblik podpore 

posamezniku 

Izobraževalna organizacija udeležencem 

nudi različne oblike podpore pri učenju 

(učna pomoč, središče za samostojno 
učenje, svetovalno delo, informacijski 

kotiček itd.). 

√   

Informiranje in 

svetovanje 

Izobraževalna organizacija udeležencem 

nudi informiranje  o oblikah podpore v 

izobraževalni organizaciji (učna pomoč, 
središče za samostojno učenje, svetovalno 

delo, informacijski kotiček, možnosti 
sofinanciranja, otroško varstvo itd.). 

√   

Izobraževalna organizacija udeležencem 

nudi informiranje o oblikah podpore zunaj 
izobraževalni organizacije (ISIO, spletne 

oblike pomoči itd.). 

√   

Izobraževalna organizacija nudi 
svetovanje udeležencem pred vstopom v 

izobraževanje.   

√   

Izobraževalna organizacija z vsakim 
udeležencem ob vstopu v izobraževanje 

opravi uvodni pogovor. 

√   

Izobraževalna organizacija za vsakega 

udeleženca pripravi osebni izobraževalni 

načrt.  

√ 
Formal-

no 

 √ 
Nefor-
malno 

Izobraževalna organizacija nudi 

svetovanje udeležencem med 

izobraževanjem (tudi motiviranje za 
izobraževanje, krepitev kompetence 

učenja učenja, tutorstvo/mentorstvo…). 

√   

Učna pomoč Izobraževalna organizacija nudi učno 
pomoč udeležencem pri spoznavanju 

različnih učnih metod, vključno z e-
učenjem. 

√   

Izobraževalna organizacija nudi učno 

pomoč udeležencem pri posameznih 
predmetih/modulih/temah. 

√   

Izobraževalna organizacija nudi 

konzultacije pri nosilcih posameznih 
predmetov/modulov/tem.  

   

 
 



 
 

Stran 22 od 42 

 
KAZALNIK MERILO DOSEGANJE MERILA 

DA DELNO NE 

Tutorstvo/mentorstvo Izobraževalna organizacija nudi 

udeležencem podporo v obliki 
tutorstva/mentorstva udeleženca 

udeležencu. 

   

√ 

Izobraževalna organizacija zagotavlja 
podporo udeležencem v obliki 

tutorstva/mentorstva učitelja udeležencu. 

 √  

Podpora pri 
samostojnem učenju 

Izobraževalna organizacija nudi 
udeležencem možnosti za organizirano 

samostojno učenje.  

√   

Izobraževalna organizacija zagotavlja 
ustrezno svetovalno in mentorsko pomoč 

udeležencem pri  organiziranem 
samostojnem učenju.  

√   

Izobraževalna organizacija udeležence 

spodbuja k samostojnemu učenju. 
√   

Izobraževalna organizacija udeležencem 

nudi gradiva za samostojno učenje. 
√   

 
Na podlagi opravljene ekspertne zunanje evalvacije v nadaljevanju predstavljamo 
ugotovljene dobre in šibke točke v tem sklopu ter navajamo predloge za izboljšave: 
 

UGOTOVITVE IN PREDLOGI ZA PODROČJE PODPORA UDELEŽENCEM PRI 
IZOBRAŽEVANJU 

UGOTOVLJENE DOBRE TOČKE 
Na podlagi opravljene evalvacije lahko ocenimo, da ste doslej že razvili različne oblike 
podpore udeležencem pri izobraževanju. Vzpostavljene imate naslednje oblike podpore 
udeležencem;  

 
 Učno pomoč, središče za samostojno učenje, svetovalno središče ISIO, 

informacijski kotiček, borza znanja, konzultacije z učitelji. Na ta način je 
vzpostavljena infrastruktura, ki omogoča izvajanje različne podpore udeležencem 
pri izobraževanju.  
 

 Zelo dobro je vzpostavljen sistem informiranja in svetovanja pred vstopom v 
izobraževanje, poleg informiranja in svetovanja, ki ga nudijo organizatorji 
izobraževanja, deluje tudi svetovalno središče ISIO z usposobljenimi svetovalci.  

 
 Ob vstopu v izobraževanje se z udeleženci opravi uvodni pogovor. Za vodenje 

uvodnega pogovora so pripravljeni instrumenti (opomnik za vodenje pogovora z 
udeleženci osnovne šole za odrasle, Obrazec »Evidenčni vpis in zapis uvodnega 
pogovora). V programu osnovne šole za odrasle in srednješolskih programih se za 
vsakega udeleženca pripravi Osebni izobraževalni načrt.  

 
 Udeležence informirate o možnostih učne pomoči, ki jo imate na razpolago na 

različne načine in sicer: z objavo na spletni strani, z zgibanko Brezplačna učna 
pomoč, z zgibanko o središču za samostojno učenje idr. Pregledno, lepo in jasno so 
predstavljene oblike podpore in pomoči pri učenju v katalogu izobraževalne 
ponudbe vaše organizacije. Brošura PoMoč je presežek v smislu informiranja 
udeležencev organizacije in drugih občanov o možnostih oblike brezplačne pomoči 
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izven organizacije; 
 

 Udeležencem je na razpolago informiranje in svetovanje  tudi med 
izobraževanjem (učna pomoč, razredne ure, delavnice učenje učenja, 
samostojno učenje, seznanjanje udeležencev z aktualnimi dogodki, svetovanje 
učiteljev, pomoč in konzultacije, OIN). 

 
 Poskrbljeno je za učno pomoč udeležencem pri spoznavanju različnih učnih metod 

(brezplačna učna pomoč, konzultacije, prestavitev učnih metod, ugotavljanje učnih 
stilov) in učno pomoč udeležencem pri posameznih predmetih za zaključni izpit in 
maturo. 

 
 Udeležencem nudite možnost organiziranega samostojnega učenja, 

zagotavljate ustrezno svetovalno in mentorsko pomoč, spodbujate jih k 
samostojnemu učenju. Nudite jim tudi gradiva za samostojno učenje. 

 
 Posebej velja pohvaliti odnos in dostopnost osebja (organizatorjev, mentorjev, 

učiteljev, svetovalcev) do udeležencev, ko gre za podporo udeležencem. 
Organizatorje in učitelje so pohvalili tudi udeleženci. 

 

UGOTOVLJENE ŠIBKE TOČKE 
Med vidiki podpore udeležencem, ki bi zahtevali dodatno vsebinsko poglobitev in razvoj, 
izpostavljamo naslednje; 

 
 Na vpogled smo dobili instrument Osebni izobraževalni načrt, ki ga organizacija 

uporablja, ko izpeljuje izobraževanje v individualnih organizacijskih modelih. Iz 
dokumenta je razvidno, da le ta zajema predmetnik, letni načrt obveznosti. V 
načrtu so zapisane tudi obveznosti udeleženca in organizacije. Ker gre za Osebni 
izobraževalni načrt, ki se pripravlja za individualne organizacijske modele, za katere 
se predpostavlja, da se udeleženec v veliki meri izobražuje sam, bi pričakovali, da 
bodo v njem opredeljene tudi podporne dejavnosti, ki jih izobraževalna organizacija 
v tem primeru nudi udeležencu. (pomoč pri učenju, učna gradiva itd…), oz. bo 
zares začrtana njegova osebna izobraževalna pot.    

 
 Čeprav se osebni izobraževalni načrti pripravijo, so kasneje premalo uporabljeni 

kot pripomoček za spremljanje udeležencev med izobraževanjem. V 
pogovorih se je pokazalo, da si tako organizatorji izobraževanja kot učitelji v 
formalnih programih delajo zabeležke o napredku udeležencev, vendar vsak zase in 
na svoj način. Učitelji so sicer seznanjeni z osebnimi izobraževalnimi načrti, vendar 
jih pri svojem delu ne uporabljajo za spremljanje posameznika. V kolikor se 
instrument osebni izobraževalni načrt ne uporablja tudi kot instrument za 
spremljanje poteka izobraževanja, tvegamo, da se ta uveljavi zgolj kot »birokratski 
dokument«, za katerega porabimo veliko časa, da ga pripravimo, nima pa 
nobenega učinka.  

 
 Izjema je program PUM, kjer je npr. udeleženka povedala, da je bilo prav to, da so 

bili na začetku postavljeni jasni cilji, potem je pa skupaj z mentorji tudi spremljala 
realizacijo, ena izmed boljših stvari, ki jih je pridobila v tem programu.  

 
 Osebni izobraževalni načrti se ne pripravljajo za različne oblike neformalnega 

izobraževanja. V pogovorih je bilo odstrtih kar nekaj razlogov, ki govorijo v prid 
temu, da njihova priprava tudi ni smiselna, ko gre za kratke programe. Velja pa 
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vseeno opraviti premislek, če lahko to posplošimo čisto na vse neformalno 
izobraževanje.  

 
 Področje tutorstva/mentorstva v smislu podpore udeležencem pri izobraževanju ni 

na vseh področjih razvito na sistematičen način.  
 

 Z januarjem 2012 je bila ukinjena brezplačna učna pomoč, ki ste jo 
udeležencem nudili prek javnih del. V pogovoru ste pojasnili, da učno pomoč sedaj 
nadomeščate z dvema drugima osebama preko javnih del – zaposleno osebno za 
socializacijo Romov – delo se prepleta z učno pomočjo, saj je 90% udeležencev 
osnovne šole za odrasle Romov in javno delavko za delo z mladimi, ki tudi pokriva 
učno pomoč. Pomembno je, da tudi v prihodnje sistematično umeščate učno 
pomoč kot eno temeljnih oblik podpore udeležencem ter da bo ta dostopna vsem 
udeležencem. V vseh pogovorih je bilo namreč opozorjeno, da je učna pomoč 
udeležencem nujno potrebna.  

PREDLOGI ZA IZBOLJŠAVE 
Za nadaljnji razvoj predlagamo naslednje; 
 

 Smiselno bi bilo analizirati učinke vpeljave osebnih izobraževalnih načrtov 
za udeležence v programu osnovne šole za odrasle in v srednješolskih programih 
ter presoditi ali bi bilo koristno osebne izobraževalne načrte pripravljati tudi v 
različnih oblikah neformalnega izobraževanja.  

 
 Instrumente za pripravo osebnega izobraževalnega načrta bi bilo 

potrebno vsebinsko nadgraditi ter vanje vključiti vsebine o ovirah udeležencev 
pri izobraževanju ter različnih oblikah učne podpore, ki jih udeleženec potrebuje.  

 
 Jasneje bi bilo potrebno definirati načine spremljanja udejanjanja osebnih 

izobraževalnih načrtov, da bi instrument bolj zaživel v vlogi svetovalnega 
pripomočka za spremljanje udeleženčeve izobraževalne poti in s tem njemu v 
podporo.  

 
 Smiselno bi bilo pripraviti pregled ponudbe učne pomoči pri posameznih 

predmetih, vsaj tistih, kjer se pojavljajo težave.  
 

 Sami ste omenili, da boste v naslednjem letu preizkusili model, da bi udeleženci 
univerze za tretje življenjsko obdobje nudili učno pomoč udeležencem v PUM. 
Hkrati pa tudi pomoč npr. pri učenju IKT, ki naj bi jo udeleženci PUM nudili 
udeležencem univerze za tretje življenjsko obdobje. Ideja tovrstnega 
medgeneracijskega sodelovanja je odlična in upamo, da jo boste zares uspeli 
udejanjiti. S tem boste hkrati prispevali k udejanjanju cilja medgeneracijskega 
sodelovanja pri izobraževanju.  

 
 Glede na to, da ima organizacija vzpostavljeno in izvaja tudi Borzo znanja, bi 

morda veljalo razmisliti o tem, da bi to obliko poskusili nekoliko bolj promovirati 
tudi med udeleženci formalnih oblik izobraževanja. Morda bi jo lahko uporabili kot 
vir za iskanje primernih oseb za občasno izvajanje učne pomoči udeležencem, ki bi 
to pomoč potrebovali. 

 

 



 
 

Stran 25 od 42 

4 ZAKLJUČEK 
 
Naj ob koncu povzamemo, da ste na Ljudski univerzi Murska Sobota že marsikaj 
postorili na področjih notranjega sistema presojanja in razvijanja kakovosti ter 
podpori udeležencem pri izobraževanju. Obstajajo pa tudi možnosti, kjer se lahko 
izboljšate in razvijete.  
 
Naša ocena je, da ste doslej že dobro vzpostavili notranji sistem kakovosti, ki 
ne ostaja več zgolj na ravni projektov, pač pa postaja integriran del temeljne 
dejavnosti vaše izobraževalne organizacije. V postopnem razvoju tega sistema 
kakovosti ste namreč vzpostavili ključne strateške dejavnike, ki postavljajo skrb za 
kakovost med temeljne strateške cilje razvoja organizacije ter infrastrukturo, ki daje 
zasnovo za izpeljavo procesov samoevalvacije in načrtnega razvoja kakovosti. Doslej 
ste že  vzpostavili načrten in sistematičen pristop k presojanju kakovosti. Vaše 
aktivnosti pri skrbi za kakovosti se ne zaključijo zgolj pri ugotovljenem stanju 
kakovosti, pač pa je zaznati intenzivno razvojno naravnanost.  
 
Ocenjujemo, da bi bilo potrebno sedaj, ko je vzpostavljena infrastruktura, notranji 
sistem kakovosti poglobljeno razviti tudi vsebinsko ter vanj bolj aktivno vključiti 
zaposlene in zunanje sodelavce. Okrepiti bi bilo potrebno aktivnosti na izvedbeni 
ravni, jasneje opredelili vlogo in naloge komisije za kakovost ter odločneje porazdeliti 
odgovornost za presojanje in razvijanje kakovosti med vodstvo, komisijo za kakovost 
in zaposlene ter zunanje sodelavce. Podrobneje smo vam ugotovitve, tako dobre kot 
malo manj dobre, predstavili v posameznih poglavjih tega poročila, prav tako 
priporočila, kako bi po našem mnenju lahko izboljšali svoje delovanje. Na splošno pa 
vam želimo sporočiti, da naj vam kot orodje za delovanje na področju 
razvijanja notranjega sistema kakovosti služi listina kakovosti. Preglejte jo 
skrbno še enkrat, dogovorite se, kako boste delovali, da bo vaše delo pri razvoju 
kakovosti potekalo sistematično, celovito, nemoteno in stalno – nato pa v določenih 
časovnih obdobjih preverjajte njeno uresničevanje in prepričani smo, da boste 
dosegli še boljše rezultate. 
 
Ugotovitve ekspertne zunanje evalvacije o podpori, ki jo nudite vašim 
udeležencem izobraževanja oz. potencialnim udeležencem, kažejo, da 
postavljate skrb za posameznega udeleženca v ospredje, ključnega pomena vam je, 
da ste mu vedno na razpolago. Takšen pristop in naravnanost osebja vaše 
izobraževalne organizacije velja zelo pohvaliti!   
 
Doslej ste že razvili različne oblike podpore udeležencem pri izobraževanju kot so: 
učna pomoč, središče za samostojno učenje, svetovalno središče ISIO, informacijski 
kotiček, borza znanja, konzultacije z učitelji. Na ta način imate vzpostavljeno 
infrastrukturo, ki omogoča izvajanje različne podpore udeležencem pri izobraževanju. 
Sedaj, ko je že dobro vzpostavljena infrastruktura in pripravljeni osnovni vsebinski 
pripomočki za nudenje učne in svetovalne podpore udeležencem med 
izobraževanjem, se organizacija lahko usmeri v bolj poglobljeno strokovno delo z 
udeleženci. Nekaj predlogov in priporočil za nadaljnji razvoj smo vam napisali ob 
oceni posameznih meril. 
 



 
 

Stran 26 od 42 

Upamo, da vam bodo razmisleki, ki smo jih v tej ekspertni zunanji evalvaciji naredile 
me, pri tem lahko pomagali. 
 
Zahvaljujemo se vam tudi za priložnost, da smo smele vpogledati v vaš notranji 
sistem presojanja in razvijanja kakovosti ter v podporo, ki jo nudite udeležencem pri 
izobraževanju. Ob tem smo se tudi same veliko naučile od vas. 
 
Ne nazadnje pa še enkrat hvala za odprtost, dobro sodelovanje, prijazen sprejem in 
strokovno izzivalno izkušnjo! 
 
 

Ekspertne zunanje evalvatorice 
 

dr. Tanja Možina,  
Andragoški center Slovenije,  

Nada Klučar,  
zunanja ekspertna sodelavka Andragoškega centra Slovenije, 

Inga Krušič Lamut,  
Šolski center Nova Gorica, Srednja ekonomska in trgovska šola,  

mag. Jasna Kržin Stepišnik,  
Biotehniški izobraževalni center (BIC), Ljubljana, 

Jasmina Orešnik Cunja,  
Andragoški center Slovenije. 
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PRILOGE 



PRILOGA 1 
 

OPOMNIK ZA VODENI POGOVOR Z DIREKTORICO 

 
Vprašanja za področje 1: NOTRANJI SISTEM KAKOVOSTI 
 
Umeščenost notranjih procesov kakovosti v dejavnost izobraževalne organizacije 
 
1. Naše prvo vprašanje se na splošno nanaša na vaš sistem kakovosti. Kako ga ocenjujete – na 

kakšni stopnji razvoja je, kaj se vam zdi dobro, kje vidite morebitne šibke točke? 
2. V samooceni ste pokazali, da umeščate posebno poglavje o kakovosti tako v letni delovni 

načrt kot v letno poročilo o delu. Zanima nas, na kakšen način nastanejo ti zapisi v obeh 
temeljnih dokumentih zavoda? Kdo jih pripravi?  

 
Zapisan notranji sistem kakovosti (listina kakovosti) 
 
3. Zakaj je za vas pomembno, da imate oblikovano listino kakovosti? Kje in kako jo uporabljate?  
 
Obravnava vprašanj kakovosti na andragoških zborih 
 
4. Kako običajno poteka razprava zaposlenih in zunanjih sodelavcev o kakovosti izobraževanja 

odraslih na vaših andragoških zborih? O čem razpravljate? Koliko časa poteka razprava? Je 
razprava vodena?  

5. Kje vidite koristi razprave o kakovosti na andragoškem zboru? 
6. Kakšne pristope uporabljate, da uspete zagotoviti aktivno sodelovanje zaposlenih in zunanjih 

sodelavcev na tovrstnih razpravah? Koliko ste zadovolji z učinki? 
 
Komisija za kakovost in svetovalec za kakovost 
 
7. Kako sami vidite vlogo komisije za kakovost v izobraževalni organizaciji? Katere pomembne 

naloge opravlja v izobraževalni organizaciji? 
8. Ste razmišljali, da bi v skupino za kakovost vključili tudi udeležence izobraževanja, 

predstavnike lokalne skupnosti in delodajalce? 
9. Kako ste zadovoljni z delovanjem komisije za kakovost?  
10. Kako v skupini za kakovost usklajujete svojo vlogo direktorice in vodje komisije za kakovost?  
11. V vaši organizaciji vlogo svetovalke za kakovost opravljate vi, ki ste hkrati direktorica. Kaj so 

po vašem mnenju morebitni plusi in minusi tega, da to vlogo opravlja direktor?   
12. Kako vidite razvoj vloge svetovalca za kakovost v vaši izobraževalni organizaciji v prihodnje?  
 
Opredeljevanje kakovosti 
 
Standardi kakovosti 
 
13. Kateri so temeljni standardi kakovosti, ki so vodilo za delo v vaši izobraževalni organizaciji in 

jih želite zagotavljati vašim udeležencem, predavateljem, zunanjim partnerjem? 
 
Poslanstvo, vizija, vrednote 
 
14. Opišite, na kakšen način ste v vaši organizaciji oblikovali vrednote, vizijo in poslanstvo? Kdo 

je pri tem sodeloval?  
15. Tematika vizije, poslanstva in vrednot je tudi del letnega pogovora med vodstvom in 

zaposlenimi. Kakšne so vaše izkušnje s tem?  
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Presojanje kakovosti 
 
16. Ali imate razvite kakšne načine sodelovanja z zavodom za zaposlovanje, financerji, občino in 

podobnimi ustanovami, ki vam omogočajo pridobiti informacije o zadovoljstvu z vašim delom? 
17. Ali pri vas uporabljate metodo hospitacije pri presojanju kakovosti? 
18. Na kakšne načine v kolektivu razpravljate o rezultatih samoevalvacij? Kdo sodeluje v teh 

razpravah, kaj je temeljni namen teh razprav?  
 
Razvijanje kakovosti 
 
19. Na kakšen način nastaja vsakokratni akcijski načrt za vpeljevanje izboljšav? Kdo pri tem 

sodeluje?  
20. Iz priloženega akcijskega načrta smo razbrali, da ste odgovorna oseba za izvedbo vseh 

aktivnosti v akcijskem načrtu vi kot direktorica.  V samooceni ste tudi izpostavili problem, da 
naloge med člani komisije za kakovost niso enakomerno porazdeljene, kar ima za posledico 
tudi neenakomerno obremenitev. Razmišljate morda, da bi kot predsednica komisije za 
kakovost delegirala določene naloge in odgovornost za izvedbo posamezne  aktivnosti iz 
akcijskega tudi med ostale člane komisije za kakovost? 

21. Kako vidite razmerje, odnos med akcijskim načrtom za razvoj kakovosti in letnim delovnim 
načrtovanjem? 

22. Na katere izboljšave kakovosti, ki ste jih vpeljali v zadnjih dveh letih, ste najbolj ponosni?  

 
Vprašanja za področje 2: PODPORA UDELEŽENCEM PRI UČENJU 
 
23. Iz vaše samoocene smo lahko razbrali, da na vaši ljudski univerzi nudite različne oblike 

podpre udeležencem pri učenju. Zanima nas, kako skrbite za usposobljenost osebja na tem 
področju? 

24. Na kakšne načine se v informiranje in svetovanje o podpori udeležencem na LU Murska 
Sobota vključujeta svetovalno središče ISIO in Središče za samostojno učenje? Kako ste 
zadovoljni s povezanostjo teh oblik podpore? So povezave dovolj učinkovite?  

25. V samooceni smo prebrali, da ste z januarjem 2012 prenehali izvajati učno pomoč s pomočjo 
javnih del ter, da bi jo radi do naslednjega koledarskega leta spet vzpostavili.  Kako pokrivate 
potrebe po učni pomoči sedaj? Kaj načrtujete za prihodnost? 
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PRILOGA 2 
 

OPOMNIK ZA VODENI POGOVOR S KOMISIJO ZA KAKOVOST 
(skupinski pogovor) 

 
Vprašanja za področje 1: NOTRANJI SISTEM KAKOVOSTI 
 
Umeščenost notranjih procesov kakovosti v dejavnost izobraževalne organizacije 
 
1. Naše prvo vprašanje se na splošno nanaša na vaš sistem kakovosti. Kako ga ocenjujete – na 

kakšni stopnji razvoja je, kaj se vam zdi dobro, kje vidite morebitne šibke točke? 
2. V samooceni ste pokazali, da umeščate posebno poglavje o kakovosti tako v letni delovni načrt kot 

v letno poročilo o delu. Zanima nas, na kakšen način nastanejo ti zapisi v obeh temeljnih 

dokumentih zavoda? Kdo jih pripravi? Ali pri tem sodeluje komisija za kakovost? 

 
Zapisan notranji sistem kakovosti (listina kakovosti) 
 
3. Zakaj je za vas pomembno, da imate oblikovano listino kakovosti? Kje in kako jo uporabljate?  
4. Kako ocenjujete dokument Listina kakovosti svetovalnega središča Murska Sobota? Kako ga vidite 

z vidika učinkovitosti delovanja vašega svetovalnega središča?  

 

Obravnava vprašanj kakovosti na andragoških zborih 
 
5. O katerih vprašanjih kakovosti razpravljate na andragoških zborih?  
6. Kako običajno poteka razprava zaposlenih in zunanjih sodelavcev o kakovosti izobraževanja 

odraslih na vaših andragoških zborih? Koliko časa poteka razprava? Je razprava vodena? 
Kakšna je vloga komisije za kakovost v teh razpravah?  

 
Komisija za kakovost in svetovalec za kakovost 
 
7. Kako sami vidite vlogo komisije za kakovost v izobraževalni organizaciji?  
8. Katere temeljne naloge izvaja komisija za kakovost v vaši organizaciji? 
9. Kako komisija za kakovost pri vas deluje? (kako pogosto se sestajate, kako si člani komisije 

delite delo, itd.) 
10. Na kakšen način komisija za kakovost spremlja realizacijo začrtanih aktivnosti? 
11. Ste razmišljali, da bi v skupino za kakovost vključili tudi udeležence izobraževanja, 

predstavnike lokalne skupnosti in delodajalce? 
12. Kako ste zadovoljni z učinki delovanja komisije za kakovost? 
13. V vaši organizaciji vlogo svetovalke za kakovost opravlja direktorica. Kaj so po vašem mnenju 

morebitni plusi in minusi tega, da to vlogo opravlja direktor?   
 
Opredeljevanje kakovosti 
 
Vizija, poslanstvo, vrednote 
 
14. Opišite, na kakšen način ste v vaši organizaciji prišli do oblikovanih vrednot, vizije in 

poslanstva? Na kakšen način ste sami pri tem sodelovali? 
15. Ali ste se od zadnje dopolnitve vizije, poslanstva in vrednot že kdaj pogovarjali v kolektivu ali 

na andragoškem zboru ali kje drugje, kako uresničujete vizijo, poslanstvo in vrednote?   
16. Tematika vizije, poslanstva in vrednot je tudi del letnega pogovora med vodstvom in 

zaposlenimi. Kakšne so vaše izkušnje s tem?  
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Standardi kakovosti (izjava o kakovosti) 
 
17. Kateri so temeljni standardi kakovosti, ki so vodilo za delo v vaši izobraževalni organizaciji in 

jih želite zagotavljati vašim udeležencem, predavateljem, zunanjim partnerjem? 
 
Presojanje kakovosti 
 
Sistematičnost procesov presojanja kakovosti 
 
18. Opišite nam, kako pri vas poteka proces samoevalvacije. Od tega, kako načrtujete 

samoevalvacijo, kako se odločate o tem, kaj boste vanjo vključili, pa do tega, kako jo 
izpeljete in kdo pri tem sodeluje? 

19. Na kakšne načine ste doslej v procese presojanja kakovosti vključevali zunanje interesne 
skupine (npr. predstavnike lokalne skupnosti, podjetij, zbornic itd.)? 

20. Po kakšnih kriterijih zbirate  metode, ki jih uporabite pri samoevalvaciji? Kako ocenjujete 
njihovo učinkovitost? 

21. Ali v procesih samoevalvacije uporabljate spletno zbirko vprašanj POKI? Če da, kakšne so 
vaše izkušnje z njeno uporabo? 

 
Razprave v kolektivu o rezultatih samoevalvacije 
 
22. Ali v kolektivu razpravljate o rezultatih samoevalvacijskega poročila? Na kakšen način, kdo 

sodeluje, kaj je temeljni namen razprave? Ali razprava vpliva na rezultate in akcijske ukrepe, 
ki sledijo? 

 
 Razvijanje kakovosti 
 
23. Na kakšen način nastaja vsakokratni akcijski načrt za vpeljevanje izboljšav? Kdo pri tem 

sodeluje?  
24. Kako to, da je pri vseh akcijah kot odgovorna oseba za njihovo udejanjanje napisana 

»direktorica«? Iz načrta gre razumeti, kot da vse izboljšave vpeljuje direktorica. Lahko 
prosimo, pojasnite?  

25. Kako spremljate vpeljevanje izboljšav, ki ste si jih začrtali? 
26. Na katere izboljšave kakovosti, ki ste jih vpeljali v zadnjih dveh letih, ste najbolj ponosni?  
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PRILOGA 3 
 

OPOMNIK ZA VODENI POGOVOR Z ORGANIZATORJI IZOBRAŽEVANJA, MENTORJEM V 
SREDIŠČU ZA SAMOSTOJNO UČENJE IN VODJEM SVETOVALNEGA SREDIŠČA ISIO 

(skupinski pogovor) 

 
Vprašanja za področje 1: NOTRANJI SISTEM KAKOVOSTI 
 
1. Naše prvo vprašanje se nanaša na standarde kakovosti, ki jih zagotavljate vašim 

uporabnikom. Povejte nam, kateri so najpomembnejši standardi kakovosti, ki so vam osebno 
vodilo pri delu in jih želite zagotavljati vašim udeležencem?   

 
Vprašanja za področje 2: PODPORA UDELEŽENCEM PRI IZOBRAŽEVANJU 
Različne oblike podpore udeležencem 
 
2. V samooceni ste nam predstavili različne oblike podpore vašim udeležencem pri 

izobraževanju. Kakšne vrste podpore pri učenju po vašem mnenju udeleženci najbolj 
potrebujejo? 

 
Informiranje in svetovanje 
 
3. Ali lahko konkretno razložite, kje, na kakšen način vaši udeleženci dobijo informacije o tem, 

kakšno podporo, pomoč pri izobraževanju jim nudite? 
4. Na kakšne načine in komu pa lahko udeleženci sporočijo, kakšne vrste pomoči bi potrebovali 

pri svojem izobraževanju? 
5. Kaj storite v primeru, ko se udeleženec pri izobraževanju sooča s težavami, ki presegajo 

oblike podpore udeležencem pri izobraževanju, ki jih nudite v vaši izobraževalni organizaciji?  
6. Na kakšne načine informirate in svetujete udeležencem pred vstopom v izobraževanje (ko se 

šele zanimajo za izobraževanje?) 
 
Uvodni pogovor 
 
7. V samooceni ste zapisali, da ob vpisu z udeleženci opravite uvodni pogovor. Opišite nam, 

kako ta pogovor poteka (npr. kje ga opravite, kdo ga opravi, o čem se pogovarjate, kako ga 
dokumentirate, kaj storite z rezultati pogovora). So kakšne razlike, če gre za formalno ali 
neformalno izobraževanje? 

8. Zapisali ste tudi, da ob vpisu nekatere podatke o udeležencih pridobite s pogovorom, druge 
pa z vprašalnikom.  Na kaj se osredotočite v pogovoru in za katere namene uporabite anketni 
vprašalnik? 

9. V primeru, da posameznik ob vpisu potrebuje predmetnik določenega programa oziroma 
kataloge znanj določenega predmeta, po katerem se je prej izobraževal, da bi uveljavil 
predhodno pridobljeno znanje - ali za to poskrbite vi, ali vam morajo predmetnike in kataloge 
priskrbeti sami udeleženci? Kako jim v takšnem primeru svetujete?  

Osebni izobraževalni načrti 
  
10. V samooceni ste pokazali, da osebne izobraževalne načrte pripravljate za udeležence v 

programu osnovne šole za odrasle in v srednješolskih programih, medtem ko v neformalnih 
programih načrtov ne pripravljate. Nam lahko opišete, kako poteka priprava osebnega 
izobraževalnega načrta za udeležence v formalnih programih? (Npr. kdo jih pripravlja, kaj je 
njihova vsebina, kako se dokumentirajo.)  

11. Ali so razlike v postopku, ko gre za program osnovne šole za odrasle ali za srednješolske 
programe? 
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12. Kaj je po vašem mnenju dobrega v tem, da ima vsak udeleženec svoj osebni izobraževalni 
načrt? Imate tudi kakšne pomisleke glede tega, da bi imel vsak udeleženec svoj izobraževalni 
načrt?  

13. Ste doslej že razmišljali o tem, da bi osebne izobraževalne načrte pripravljali tudi v 
neformalnih programih?  

14. Kako spremljate udejanjanje osebnih izobraževalnih načrtov?  
 
Svetovanje, učna podpora in motiviranje udeležencev med izobraževanjem 

 
15. Na kakšne načine svetujete in motivirate udeležence med izobraževanjem?  
16. Ali imajo udeleženci, ki imajo težave s tem, kako se učiti, možnost, da med izobraževanjem 

pri vas, spoznavajo tudi metode in tehnike o tem, kako se učiti?  
 
Učna pomoč 
 
17. Kakšne vrste učne pomoči nudite udeležencem med izobraževanjem? 
18. Glede na to, da v letu 2012 nimate več možnosti nudenja učne pomoči s kadri, ki jih pridobite 

prek javnih del in ste jih vključevali doslej, kako potrebe po učni pomoči rešujete sedaj? Kaj 
pa v prihodnje, ali imate že kakšne načrte za naslednje leto? 

19. Ali imajo udeleženci možnost konzultacij pri učiteljih posameznih predmetov? Pri vseh 
predmetih? Kako so konzultacije organizirane? (npr. Ali obstaja seznam učiteljev nosilcev 
posameznih predmetov z njihovimi urami konzultacij -  dan in ura v tednu, mesecu, ko imajo 
govorilne ure, mentorske ure, svetovalne ure - objavljen na oglasni deski v organizaciji, ali na 
spletni strani)? 

20. Kako pogosto pa se udeleženci poslužujejo možnosti konzultacij? 
21. Kakšno je vaše mnenje o učinkovitosti ponujenih konzultacij?  
 
Tutorstvo/mentorstvo 
 
22. V samooceni ste zapisali, da mentorstva udeleženca udeležencu formalno še niste uvedli. Pa 

nas zanima vaše opažanje: ali morda opažate, da bi se med udeleženci spontano razvijale 
oblike medsebojne pomoči pri učenju?  

23. Ali so doslej učitelj ali organizatorji izobraževanja že opravljali tudi vlogo mentorja odraslim 
udeležencem? Če da, opišite vaše izkušnje s tem.  

 
Podpora pri samostojnem učenju 
 
24. Kakšne možnosti imajo pri vas udeleženci za organizirano samostojno učenje? 
25. Kako poteka nudenje svetovalne in mentorske pomoči udeležencem pri samostojnem učenju? 
26. Ali mentor v SSU oz. svetovalec ISIO sodelujeta z učitelji posameznih predmetov, če 

udeleženci potrebujejo svetovanje in mentorstvo določenega konkretnega predmeta pri 
samostojnem učenju? Če da, na kakšen način? Če ne, kje vidite razloge za to? 

27. Na kakšen način udeležence spodbujate k samostojnemu učenju?  
28. Kako vaše učitelje spodbujate k temu, da udeležence vaših programov (po potrebi) 

napotujejo tudi v središče za samostojno učenje? Izkušnje s tem? 
29. Opišite, kakšna učna gradiva za samostojno učenje nudite udeležencem, ki obiskujejo vaše 

različne programe?  
30. Imajo udeleženci dostop do učnih gradiv preko spleta (e-učilnice)?  
31. Ali imate za pripravo gradiv za samostojno učenje kakšne napotke, npr. zapisano vodilo za 

izdelavo tovrstnih gradiv? 
 
Zaključno vprašanje (vrnemo se na kakovost) 
 
32. Na katere izboljšave kakovosti, ki ste jih v zadnjih dveh letih vpeljali v svoje delo, ste najbolj 

ponosni?  
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PRILOGA 4 
 

OPOMNIK ZA VODENI POGOVOR S TREMI UČITELJI 

 
Vprašanja za področje 1: NOTRANJI SISTEM KAKOVOSTI 
 
1. Naše prvo vprašanje se na splošno nanaša na skrb za kakovost na ljudski univerzi. Kako 

ocenjujete sistem kakovosti – na kakšni stopnji razvoja je, kaj se vam zdi dobro, kje vidite 
morebitne šibke točke? 

2. Ali vam je poznano delo skupine za kakovost na ljudski univerzi in če da, kako ga ocenjujete? 
3. Ali ste se kdaj  v kolektivu ali na andragoškem zboru pogovarjali, kako uresničujete vizijo, 

poslanstvo in vrednote ljudske univerze?   
4. Ali ste se na ljudski univerzi učitelji in drugi sodelavci kdaj bolj poglobljeno pogovarjali o 

rezultatih, ki jih dosegajo udeleženci pri izobraževanju oz. o vzrokih za morebiten neuspeh, 
osip ipd.? Kako vplivajo rezultati izobraževanja udeležencev na vaše letne priprave na 
izobraževalno delo? 

5. Ali ste bili doslej na kakršenkoli način  sami vključeni v redne samoevalvacije, ki jih opravlja 
LU Murska Sobota? 

6. Ali ste že kdaj  sodelovali na razpravah o kakovosti, npr. na andragoških zborih ali drugih 
dogodkih, ki jih je organizirala ljudska univerza in na katerih so predstavljeni rezultati 
samoevalvacij, podatki o uspešnosti udeležencev ipd.? 

7. Ste doslej sami dali kakšno pobudo za izboljšavo procesov dela na ljudski univerzi? Če da,  
kakšno in ali je bila sprejeta?  

8. Kako sami spremljate kakovost lastnega dela? 
 
Vprašanja za področje 2: PODPORA UDELEŽENCEM PRI IZOBRAŽEVANJU 
 

Različne oblike podpore udeležencem pri učenju 
 

9. Kako bi ocenili oblike in načine podpore pri izobraževanju, ki jo imajo udeleženci 
izobraževanja na Ljudski univerzi Murska Sobota? Je podpora zadostna? 
 

Uvodno delo z udeleženci (podatki iz uvodnih pogovorov in osebni izobraževalni načrt) 
 

10. Katere podatke o udeležencih dobite pred začetkom dela z njimi (npr. o njihovi predhodni 
izobraževalni poti, morebitnih ovirah pri učenju itd…)?  

11. Katere podatke o udeležencih bi potrebovali, za namene lastne priprave na pouk (učne 
priprave)? 

12. Na LU Murska Sobota pripravijo udeležencem v formalnih programih osebne izobraževalne 
načrte. V neformalnih programih pa osebnih izobraževalnih načrtov ne pripravljajo. Kaj je po 
vašem mnenju dobrega v tem, da ima vsak udeleženec svoj osebni izobraževalni načrt? Imate 
tudi kakšne pomisleke glede tega, da bi imel vsak udeleženec svoj izobraževalni načrt?  

13. Ali vas organizatorji izobraževanja seznanijo z osebnimi izobraževalnimi načrti udeležencev 
oz. sami sodelujete pri pripravi osebnih izobraževalnih načrtov za udeležence in pri 
spremljanju njihovega udejanjanja? Če da, opišite, kako. 

14. Zanima nas, kako sami spremljate posameznika med potekom izobraževanja, njegovo 
napredovanje, učni uspeh pri vašem predmetu/modulu? 

 
Učna pomoč, motiviranje in pomoč pri samostojnem učenju 

 
15. Kje sami opažate, da imajo udeleženci pri izobraževanju največ težav?  
16. Kakšne oblike pomoči nudite posamezniku med potekom izobraževanja? 
17. Kako motivirate udeležence, da ob učnih težavah ipd. ne opustijo izobraževanja?  
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18. Kakšne vrste učne pomoči bi po vašem mnenju udeleženci potrebovali, da bi lahko sprotno 
odpravljali težave, s katerimi se soočajo med izobraževanjem?  

19. Ali imajo udeleženci možnost, da pridejo na konzultacije k vam, v kolikor potrebujejo dodatni 
pogovor, razlago snovi itd.? Na kakšen način udeleženci pristopajo h konzultacijam? (Npr. 
imate uradne ure, se oglasijo po elektronski pošti, vas pokličejo…idr.)  

20. Čemu so namenjene konzultacije pred in po predavanjih in kako potekajo? 
21. Ali pripravljate za udeležence posebna gradiva, ki bi jim omogočala samostojno učenje? 
 
Zaključno vprašanje (vrnemo se na kakovost) 
 
22. Na katere izboljšave kakovosti, ki ste jih v zadnjih dveh letih vpeljali v lastno delo, ste najbolj 

ponosni?  
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PRILOGA 5 
 

OPOMNIK ZA VODENI POGOVOR S TREMI UDELEŽENCI 
 
Vprašanja za področje 2: PODPORA UDELEŽENCEM PRI IZOBRAŽEVANJU 
 
Vrste podpore pri učenju 
 
1. Kakšno podporo, pomoč pri učenju vam nudi ljudska univerza Murska Sobota? Ste katero 

uporabili, ko ste bili (ali ste še) vključeni kot udeleženec? 
 

Informiranje in svetovanje 
 

2. Na kakšen način ste izvedeli o podpori pri učenju, ki vam jo nudijo na Ljudski univerzi Murska 
Sobota? 

3. Kakšen je bil vaš prvi stik z zaposlenimi v LU Murska Sobota, ko ste se zanimali za 
izobraževanje? O čem ste se takrat pogovarjali? (Kaj vas je zanimalo, kaj so vam povedali….)  

4. O čem so vas v izobraževalni organizaciji vprašali na uvodnem pogovoru, ko ste se vpisovali v 
program in kakšne informacije so vam posredovali o vašem izobraževanju?  

5. Kaj menite sedaj, ko se že nekaj časa izobražujete, ali so bile informacije, ki ste jih dobili na 
začetku dovolj, ali pa bi bilo dobro, če bi vam povedali še o čem?  

 
Osebni izobraževalni načrt 
 
6. Ali so vam v izobraževalni organizaciji pripravili načrt vašega izobraževanja?  
7. Če so vam načrt pripravili, ali vam je takšen načrt pri vašem izobraževanju v pomoč?  
8. Na kakšen način organizator izobraževanja in učitelji spremljajo, kako poteka vaše 

izobraževanje?  
 
Učna pomoč 
 
9. Kaj se vam zdi pri vašem izobraževanju najbolj težko?  
10. Na koga se v LU Murska Sobota lahko obrnete po pomoč, če pri izobraževanju naletite na 

težave?  
11. Ste kdaj uporabili učno pomoč, ki jo nudi LU Murska Sobota (v obliki individualne pomoči za 

različne predmete)? Če da, kako ste bili z njo zadovoljni?   
12. So vas zaposleni na Ljudski univerzi Murska Sobota kdaj napotili tudi na druge organizacije v 

vašem okolju, ki bi vam lahko pomagale pri izobraževanju, učenju? Če da, na katere pa in 
zakaj? 

13. Ali imate možnost, da greste na konzultacije (pogovor) k učiteljem, če to potrebujete? Ste 
kdaj to možnost že izkoristili? Če da, kako ste bili z zadovoljni? 

14. Ste imeli v času izobraževanja možnost podpore v obliki mentorstva drugega udeleženca 
(sošolca)? Če ne, ali menite, da bi vam koristila? 

 
Organizirano samostojno učenje 
 

15. Ali imate na ljudski univerzi možnosti za organizirano samostojno učenje (prostor, učna 
gradiva ipd.)? Če da, ali se kdaj učite v prostorih ljudske univerze? 

16. Kaj se vam zdi, pri tistem delu učenja, ko se morate učiti sami doma, najtežje? 
17. Ali ste imeli ali imate pri tistem delu izobraževanja, ko se morate učiti sami, kakšno pomoč 

učiteljev, drugih oseb? 
18. Imate dostop do učnih gradiv preko spleta (e-učilnice)?  
19. Kakšna se vam zdijo gradiva, ki so vam na voljo za samostojno učenje? Se z njihovo pomočjo 

lahko sami učite? 
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PRILOGA 6 

ČEK LISTA ZA OGLED NA LICU MESTA 
 

KAZALNIK MERILO OGLED 

Vizija, 
poslanstvo in 
vrednote 
izobraževalne 
organizacije 

Izobraževalna organizacija ima 
izoblikovano vizijo, poslanstvo in vrednote. 
 

1. Kje je v prostorih izobraževalne 
organizacije mogoče prebrati 
poslanstvo, vizijo in vrednote? 

2. Kje je mogoče prebrati poslanstvo, 
vizijo in vrednote izobraževalne 
organizacije in svetovalnega 

središča ISIO? 

Izjava o 
kakovosti 
(opredeljeni 
standardi 
kakovosti) 

Izobraževalna organizacija ima izjavo o 
kakovosti ali drug podoben dokument, v 
katerem opredeljuje temeljne standarde 
kakovosti, ki jih zagotavlja svojim 
udeležencem. 

3. Kje visi izjava o kakovosti 

svetovalnega središča ISIO? 

 

Uporaba 
različnih 
metod pri 
izpeljavi 
presojanja 
kakovosti 

organizacija uporablja kvalitativne in 
kvantitativne metode za presojanje 
kakovosti. 
 

4. Vpogled v knjigo vtisov in knjigo 

pritožb. 

 

5. Kje je postavljen nabiralnik POKI? 

6. Vpogled v nekaj primerov 
»zapisov«, ki ste jih našli v 
nabiralniku POKI. 

Informiranje 
in svetovanje 

Izobraževalna organizacija udeležencem 
nudi informiranje  o oblikah podpore v 
izobraževalni organizaciji (učna pomoč, 
središče za samostojno učenje, svetovalno 
delo, informacijski kotiček, možnosti 
sofinanciranja, otroško varstvo itd.). 

7. Ogled prostorov svetovalnega 
središča ISIO. 

8. Ogled prostorov središča za samostojno 
učenje. 
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PRILOGA 7 
 

Projekt: Ekspertna zunanja evalvacija 

 
 
 
Gospod Dejan Dravec,                                              Ljubljana, 15. oktobra 2012 
koordinator obiska ekspertnih zunanjih 
evalvatoric na Ljudski univerzi  
Murska Sobota 
 
Pozdravljeni! 
 
 
Pred nami je naslednji korak v izpeljavi ekspertne zunanje evalvacije, ki bo potekala 
na Ljudski univerzi Murska Sobota, to je obisk skupine zunanjih evalvatoric v vaši 
organizaciji. S tem pismom vam pošiljamo predlog poteka obiska in udeležencev 
pogovora.  
 
Kot smo se predhodno že dogovorili, bo naš obisk potekal 25. oktobra 2012, z 
naše strani pa se ga bomo udeležile ekspertne zunanje evalvatorice: 
 
1. dr. Tanja Možina, Andragoški center Slovenije, koordinatorica skupine 

evalvatoric, 
2. Inga Krušič Lamut, ravnateljica organizacijske enote Srednje ekonomske in 

trgovske šole Nova Gorica, Šolski center Nova Gorica,   
3. mag. Jasna Kržin Stepišnik, direktorica Biotehniškega izobraževalnega centra 

Ljubljana, 
4. Nada Klučar, dolgoletna vodja izobraževanja odraslih ter pomočnica ravnateljice 

Srednje Trgovske šole v Ljubljani,  
5. Jasmina Orešnik cunja, sodelavka Andragoškega centra Slovenije. 
 
V nadaljevanju vam pošiljamo nekaj pojasnil o vsebini in poteku našega obiska.  
 
Kot veste, je predmet našega obiska pogovor o notranjem sistemu kakovosti in 
podpora udeležencem pri izobraževanju na Ljudski univerzi Murska Sobota.  
 
Izhodišče za pogovor je samoocena, ki ste jo pripravili poleti letošnjega leta in ki 
vsebuje vašo oceno, koliko dosegate opredeljena merila na posameznem področju 
ter dokazila, s katerimi ste podprli vašo samooceno.  
 
Vašo samooceno z vsemi prilogami smo vse ekspertne zunanje presojevalke temeljito 
pregledale in si zabeležile vprašanja, s katerimi bi rade še natančneje razjasnile 
nekatere vaše zapise oz. si pridobile informacije, ki bi nam osvetlile določena 
vprašanja, ki zadevajo vaš sistem kakovosti oz. načine podpore, ki jih nudite vašim 
udeležencem izobraževanja. Vsebina pogovorov ob našem obisku bodo torej 
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vprašanja, ki smo jih oblikovale na ta način. Vprašanja se nanašajo na vsa poglavja, 
ki jih vsebuje vaša samoocena.  
 
Na podlagi tako pripravljenih vprašanj smo oblikovale naš predlog sodelujočih in 
poteka obiska. Pogovor želimo opraviti z naslednjimi osebami: 
 
 z direktorico Ljudske univerze Murska Sobota, 
 s člani skupine za kakovost (naš predlog je, da na pogovoru sodelujeta dva 

notranja člana in ena zunanja članica skupine za kakovost), 
 z dvema organizatorjema izobraževanja, vodjem svetovalnega središča ISIO in 

enim mentorjem v središču za samostojno učenje, 
 s štirimi učitelji po vaši izbiri (prosili bi le, če lahko izberete tako, da bi bila dva 

učitelja iz formalnih programov in dva iz neformalnih programov), 
 s tremi udeleženci vaših programov po vaši izbiri (predlagamo, da so to 

udeleženci iz lanskega leta, ker predvidevamo, da vas tisti, ki so se vpisali šele 
letos, premalo poznajo). 

 
Časovno pa je naš predlog poteka obiska naslednji: 
 

ČAS 
TRA-

JANJE 
KAJ 

Z LJUDSKE 

UNIVERZE MURSKA 

SOBOTA 
SODELUJEJO 

SODELUJOČE 

EKSPERTNE 

ZUNANJE 
EVALVATORICE 

10.00  –   10.30 30 
minut 

priprave ekspertnih 
zunanjih evalvatoric  

na izvedbo pogovorov 

 vse ekspertne zunanje 
evalvatorice 

 10.30  –   10.45 15 
minut 

uvodni pogovor z 
vsemi, ki bodo 

sodelovali pri pogovorih 

Alenka Kučan, 
direktorica, 

Dejan Dravec, član 

skupine za kakovost,  
Ludvika Gjerek, 

članica skupine za 
kakovost 

Alojz Sraka, vodja 
svetovalnega središča 

ISIO, 

drugi intervjuvanci 

vse ekspertne zunanje 
evalvatorice 

 10.45  –  11.45 60 

minut 

pogovor z direktorico Alenka Kučan, 

direktorica 

Nada Klučar, 

Jasna Kržin 

Stepišnik 

pogovor z notranjimi 

člani in zunanjo članico 

skupine za kakovost 

Ludvika Gjerek, 

članica skupine za 

kakovost,  
Dejan Dravec, član 

skupine za kakovost 
(Melita Varga Lemut 

ali Marta Ferencak) 
zunanja članica skupine 

za kakovost 

Tanja Možina 

Inga Krušič Lamut 

Jasmina Orešnik 
Cunja 
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ČAS 
TRA-

JANJE 
KAJ 

Z LJUDSKE 

UNIVERZE MURSKA 

SOBOTA 
SODELUJEJO 

SODELUJOČE 

EKSPERTNE 

ZUNANJE 
EVALVATORICE 

11.45 –  12.00 15 

minut 

pogovor evalvatoric in 

odmor  

 vse ekspertne zunanje 

evalvatorice 

12.00 –  13.30 90 

minut 
pogovor z dvema 
organizatorjema 
izobraževanja 
svetovalcem ISIO 
mentorjem v SSU 

Darja Dravec, 
organizatorica 
izobraževanja  
Mitja Peterka, 
organizator 
izobraževanja  
Alojz Sraka, Vodja 
svetovalnega 
središča ISIO 
(Ime in priimek) 
Mentor v SSU 

Jasna Kržin 

Stepišnik 
Tanja Možina 

pogovor s štirimi učitelji učitelj 1 
učitelj 2 

učitelj 3 
učitelj 4 

Inga Krušič Lamut, 
Nada Klučar, 

Jasmina Orešnik 
Cunja 

13.30 – 14.30 60 

minut 

pogovor evalvatoric in 

odmor za kosilo  

 vse ekspertne zunanje 

evalvatorice 

14.35 – 15.30 60 

minut 

pogovor z udeleženci udeleženec 1 

udeleženec 2 

udeleženec 3 

Nada Klučar, 

Jasna Kržin 

Stepišnik 

ogled na licu mesta Dejan Dravec, član 

skupine za kakovost 

Inga Krušič Lamut, 

Tanja Možina 

15.30 – 16.15 45 
minut 

priprava prve povratne 
informacije 

 vse ekspertne zunanje 
evalvatorice 

16.15  – 17.00 45 

minut 

prva povratna 

informacija in pogovor 
o izpeljanem obisku 

ekspertnih zunanjih 
evalvatoric 

Alenka Kučan, 
direktorica, 
Dejan Dravec, član 
skupine za kakovost,  
Ludvika Gjerek, 
članica skupine za 
kakovost 
Alojz Sraka, vodja 
svetovalnega 
središča ISIO, 
drugi intervjuvanci 

vse ekspertne zunanje 

evalvatorice 

 
Že vnaprej prosimo za razumevanje, če potek evalvacijskega obiska ne bo potekal do 
minute po predvidenem urniku, ker je potek odvisen od tega, kako obširno in 
poglobljeno bodo potekali razgovori s posameznimi sogovorniki. Seveda pa bomo 
poskrbele, da bo urnik upoštevan v največji možni meri. 
 
Poleg pogovora bomo opravile tudi neposreden vpogled v dokumentacijo ter 
ogled nekaterih stvari, ki jih omenjate v samooceni.  
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Prosimo vas, da bi nam omogočili vpogled v naslednjo dokumentacijo: 
 

 nekaj primerov zapisov o izpeljanih uvodnih pogovorih z udeleženci, 
 primer zapisa spremljanja udeleženca med potekom izobraževanja (npr. zapis 

o reševanju učnih težav udeleženca, finančnih težav ipd.). 
 nekaj primerov izpolnjenih osebnih izobraževalnih načrtov za udeležence 

osnovne šole za odrasle in udeležence v srednješolskih programih.  
 vpogled v knjigo vtisov in knjigo pritožb  
 primere »zapisov«, ki ste jih našli v nabiralniku POKI. 

 
Zaradi varovanja osebnih podatkov lahko pripravite kopije originalnih dokumentov in 
v njih osebne podatke prekrijete.  
 
Poleg tega bi si radi neposredno ogledali naslednje:  
 
 mesta, kjer je v prostorih izobraževalne organizacije mogoče prebrati poslanstvo, 

vizijo in vrednote oz. poslanstvo, vizijo in vrednote svetovalnega središča ISIO, 
 mesta, kjer je mogoče videti izjavo o kakovosti svetovalnega središča ISIO, 
 mesto, kjer je postavljen nabiralnik POKI, 
 prostore svetovalnega središča ISIO, 
 prostore središča za samostojno učenje, 
 
Na podlagi razgovorov in ogleda bomo v nadaljevanju pripravile ugotovitve 
ekspertne zunanje evalvacije. V ugotovitvah bomo dale ekspertno oceno, katere 
dele notranjega sistema kakovosti in podpore udeležencem izobraževanja ste že zelo 
dobro razvili in jih kaže vzdrževati, katera deli pa so po naši presoji potrebni še 
nadaljnjega razmisleka in razvojnega dela. Upamo, da vam bomo na ta način 
pomagale pri nadaljnji krepitvi vaše organizacije, procesov, ki jih izvajate in njihovih 
rezultatov ter učinkov. 
 
Z vaše strani po našem mnenju kakšne posebne vsebinske priprave na 
pogovore niso potrebne, saj se bomo pogovarjali o tistem, kar ste zapisali v 
samooceno. Tudi kakšnih posebnih gradiv ni treba pripravljati; dobro pa je, da 
imate vaš izvod samoocene in priloge/dokazila, ki ste jih pripravili ob tej 
samooceni in da so s temi gradivi seznanjeni vsi sogovorniki z vaše strani (z izjemo 
udeležencev, ki jim podrobnosti ni potrebno poznati, njih bomo spraševali bolj na 
splošno o njihovih opažanjih v zvezi z izobraževanjem). 
 
Prosimo vas, da nam za izvedbo pogovorov zagotovite dva prostora z vsaj eno 
mizo in nekaj stoli, kjer ne bo motenj, da se bomo lahko pogovarjali. Kot vidite 
iz razporeda, bosta predvidoma sočasno potekala dva pogovora. 
 
Če imate do predloga o poteku našega obiska kakršne koli zadržke, nam jih, 
prosimo, sporočite. Lahko tudi sami predlagate drugačen potek, pri čemer vas 
prosimo, da ne spreminjate začetka in konca obiska. Pogovore s posameznimi 
osebami pa lahko razporedite v drugačnem vrstnem redu, pri čemer vas prosimo, da 
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upoštevate predvideni čas trajanja posameznega pogovora. Kot lahko vidite iz 
predloga urnika. Smo ponekod že zapisali predlog imen oseb, s katerimi bi se želeli 
pogovarjati. V primeru, ko smo vedeli, da neka oseba hkrati opravlja več vlog (npr. je 
organizator izobraževanja in član skupine za kakovost), smo osebe razporedili tako, 
da se v pogovorih pojavijo samo v eni vlogi, saj bi težko istočasno odgovarjale za več 
vlog. V nekaterih primerih pa imen strokovnih delavcev, ki opravljajo določeno vlogo, 
ne poznamo (takšen je npr. primer strokovnega sodelavca v središču za samostojno 
učenje). V tem primeru vas prosimo, da nam ime posredujete vi. Hkrati vas tudi 
prosimo, da izmed predlaganih dveh zunanjih članic skupine za kakovost, izberete 
eno, ki bi sodelovala na pogovoru. Predlagate nam lahko tudi druge sogovornike, 
vendar v tem primeru prosimo, da se slišimo po telefonu in skupaj dogovorimo 
spremembe. Kot smo že navedli, pa vas prosimo, da sami izberete štiri učitelje in tri 
udeležence vaših programov. Sodelovanje na uvodnem in končnem pogovoru bi bilo 
optimalno tako, kot predlagamo – če pa so pri tem večje težave (nekateri udeleženci 
bi morali večkrat priti na srečanje), pa vas prosimo, da zagotovite vsaj sodelovanje 
zaposlenih z ljudske univerze. 
 
Prosimo vas, da naš predlog proučite in nam sporočite, če je za vas sprejemljiv. Če 
ni, vas prosimo, da nam sporočite, kakšne spremembe predlagate in to čim prej, da 
pripravimo končni razpored. Računajte na to, da moramo imeti urnik in udeležbo 
potrjeno najkasneje 19. oktobra 2012. 
 
Če je kakšna informacija nejasna ali pomanjkljiva, vas prosimo, da nam to sporočite 
na elektronsko pošto tanja.mozina@acs.si ali telefon 01 5842 577. 
 
Prav lep pozdrav! Veselimo se že obiska pri vas! 
 
 

 

dr. Tanja Možina 
Inga Krušič Lamut,   

mag. Jasna Kržin Stepišnik, 
Nada Klučar, 

Jasmina Orešnik Cunja 
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