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LETNO POROČILO O KAKOVOSTI 
2020 

 
 

POVZETEK 

 
PRESOJANJE IN RAZVIJANJE KAKOVOSTI V IZOBRAŽEVANJU ODRASLIH 
 

IZPELJANE AKTIVNOSTI NA PODROČJU IZOBRAŽEVANJA ODRASLIH 

 
V letu 2020 smo kljub prilagajanju novim pogojem dela zaradi ukrepov za varovanje zdravja, 
ki sta nam jih narekovala zakonodaja oziroma Ministrstvo za izobraževanje znanost in šport 
ter Nacionalni inštitut za varovanje zdravja,  naredili kar nekaj pomembnih korakov za 
zagotavljanje naše kakovosti.  
V celoti smo dosegli tele cilje: 
 

 ocenili smo, koliko dosegamo načrtovani vpis, 

 analizirali smo osip in svoje ravnanje za zmanjšanje osipa v daljših programih, 

 ugotovili smo, kakšne učne izide dosegajo naši udeleženci v različnih programih,  

 začeli smo nov cikel poglobljene samoevalvacije, 

 na novi spletni strani www.lums.si smo uredili poglavje o kakovosti, 

 dejavno smo delovali v slovenskem omrežju svetovalcev za kakovost, 

 usposobili smo učitelje za poučevanje na daljavo. 

 
Ni nam uspelo v celoti vpeljati prav vseh načrtovanih ciljev, menimo pa, da to ne vpliva 
posebno na naše ravnanje na področju kakovosti. Nerealizirane naloge bomo uvrstili v 
naslednji načrt za razvoj kakovosti. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.lums.si/
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NAČRTOVANE IN IZPELJANE AKTIVNOSTI OPRAVLJENO DELO 
 

I. PRESOJANJE KAKOVOSTI 

REDNO SPREMLJANJE KAKOVOSTI 

1 Vpis - ugotavljanje doseganja načrtovanega vpisa v 
posameznih programih in projektih 

Opravljeno v skladu z 
načrtom, vpis obravnavan v 
projektnih skupinah, nismo 
imeli obravnave vpisa na 
andragoškem zboru.  

2 Osip – spremljanje osipa in dela s potencialnimi 
osipniki  

Opravljeno v skladu z 
načrtom. Zabeleženi osip je 
bil v glavnem pogojen s 
prenosom izobraževanja na 
daljavo. 

3 Zadovoljstvo udeležencev – spremljanje zadovoljstva 
udeležencev izobraževanja 

Delno opravljeno v skladu z 
načrtom. Zadovoljstvo 
udeležencev je v povprečju 
ocenjeno z zadovoljen do 
zelo zadovoljen. Oblikovanje 
vprašalnikov v e-obliki smo 
prenesli v 2021. 

4 Vrednotenje rezultatov izobraževanja v posameznih 
programih in projektih 

Opravljeno v skladu z 
načrtom.  

SAMOEVALVACIJA 

5 Izpeljava prvega leta triletnega cikla samoevalvacije Opravljeno v skladu z 
načrtom, terminsko 
premaknjeno iz pomladi na 
jesen. 

II. RAZVIJANJE KAKOVOSTI 

6 Tematska obravnava razvoja kakovosti na 
andragoškem zboru ali drugem primerljivem dogodku 

Opravljeno prilagojeno a še v 
skladu z načrtom, obravnava 
v sklopu Dneva za kakovost v 
septembru. 

7 Posodobljene vsebine o presojanju in razvijanju 
kakovosti na novi spletni strani www.lums.si 

Nova struktura spletnih strani 
oblikovana v prvi polovici leta. 
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III. DRUGO NAČRTOVANO DELO V ZVEZI S KAKOVOSTJO 

8 Kolegialna hospitacija Načrtovano v oktobru ni bilo 
realizirano zaradi karantene. 

9 Izpeljava skupnih aktivnosti, ki jih vsako leto določi 
slovensko omrežje svetovalcev za kakovost 
izobraževanja odraslih 

Opravljeno v skladu z 
načrtom slovenskega 
omrežja svetovalcev – 
pridobili smo zgodbe učiteljev 
o kakovosti lastnega dela. 

10 Izpeljano usposabljanje Učne metode in tehnike z 
uporabo sodobnih IKT orodij 

Opravljeno v skladu z 
akcijskim načrtom- aktivnost 
na AZ izraženo željo učiteljev  

11 Priprava poročila o samoevalvaciji in drugih 
aktivnostih za presojanje in razvijanje kakovosti za 
leto 2019 

Opravljeno v skladu z 
načrtom, poročilo je 
pripravljeno 

IV. DRUGO OPRAVLJENO NENAČRTOVANO DELO V ZVEZI S KAKOVOSTJO 

12 Izpeljava usposabljanja učiteljev in mentorjev za pouk 
na daljavo 

Individualna izpeljava 
usposabljanja (OŠO, PUMo, 
jezikovni tečaji). 

 
 
 

IZPELJANE AKTIVNOSTI V SVETOVALNEM SREDIŠČU ISIO 

 
V letošnjem letu smo z načrtovanimi aktivnostmi v svetovalnem središču ISIO dosegli tele cilje: 
 

 spremljali in razvijali smo kakovost svetovanja na ravni konzorcija in konzorcijskih 
partnerjev, ki sodelujejo v okviru projekta Svetovanje 2016 do 2022 

 pripravili smo poročilo o spremljanju in razvijanju kakovosti ISIO za leto 2019 

 analizirali smo doseganje kakovosti za kazalnike rednega spremljanja kakovosti v ISIO, ki 
jih presegamo in tiste, ki jih ne dosegamo glede na slovensko povprečje – Primerjava 
rezultatov partnerjev konzorcija s podatki na nivoju Slovenije 

 pripravili smo akcijski načrt za razvoj kakovosti  Svetovalnega središča ISIO Murska 
Sobota  za obdobje od 1.4.2020 do 31.3.2021. Akcijski načrt je bil obravnavan in sprejet 
na seji Strateškega svet svetovalnega središča Murska Sobota,  dne  23.9. 2020.   

 
V ta namen smo izpeljali tele dejavnosti: 
 

NAČRTOVANE IN IZPELJANE 
AKTIVNOSTI 

OPRAVLJENO DELO 
(skupaj z neopravljenim delom glede na 

načrt) 

I. PRESOJANJE KAKOVOSTI 

REDNO SPREMLJANJE KAKOVOSTI 

1 Izvedeno srečanja konzorcijskih 
partnerjev za načrtovanje spremljanja 
podatkov po modelu kakovosti ISIO  

Naloga opravljena v skladu z načrtom. 

SAMOEVALVACIJA 

3 Priprava akcijskega načrta  Akcijski načrt je bil obravnavan in sprejet 
na seji Strateškega svet svetovalnega 
središča Murska Sobota,  dne  23.9. 2020.   

II. RAZVIJANJE KAKOVOSTI 

4 Presoja  različnih pripomočkov in orodij 
za svetovanje ter ugotavljanje, 

Potekalo pri vseh partnerjih v času 2 
karantene. 
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dokumentiranje in vrednotenje 
neformalno pridobljenih znanj, veščin in 
spretnosti. 

III. DRUGO NAČRTOVANO DELO V ZVEZI S KAKOVOSTJO 

5 Zgledovalni obisk na RIC Novo mesto Ni bil realiziran zaradi omejitev in 
koronavirusne karantene 

6 Priprava poročila o samoevalvaciji in 
drugih aktivnostih za presojanje in 
razvijanje kakovosti po modelu ISIO za 
leto 2019 

Naloga opravljena v skladu z načrtom.  

IV. DRUGO OPRAVLJENO NENAČRTOVANO DELO V ZVEZI S KAKOVOSTJO 

7 Usposabljanje svetovalcev za 
svetovanje na daljavo 

Realizirano v času 1 karantene. 

 
Za koordinacijo dela je skrbela Komisija za kakovost, ki jo sestavljajo:  
 
Alenka Kučan - predsednica,  
Mateja Rajh -  predstavnica strokovnih delavcev in Svetovalnega središča ISIO,  
Mitja Peterka - predstavnik strokovnih delavcev 
Danijel Petković  – predstavnik strokovnih sodelavcev,  
Jasmina Drolc Žido – predstavnica učiteljev 
 
Za strokovno podporo in svetovanje pri načrtovanih nalogah je skrbela svetovalka za 
kakovost izobraževanja odraslih Alenka Kučan.  
 
Podrobnejše poročilo o opravljenem delu je razvidno v nadaljevanju iz Letnega poročila o  
kakovosti.  
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IZPELJANE AKTIVNOSTI 
 
 

IZPELJANE AKTIVNOSTI NA PODROČJU IZOBRAŽEVANJA ODRASLIH 

 
 

DOSEŽENI CILJI 

 
V letu 2020 smo kljub prilagajanju novim pogojem dela zaradi ukrepov za varovanje zdravja, 
ki sta nam jih narekovala zakonodaja oziroma Ministrstvo za izobraževanje znanost in šport 
ter Nacionalni inštitut za varovanje zdravja,  naredili kar nekaj pomembnih korakov za 
zagotavljanje naše kakovosti.  
V celoti smo dosegli tele cilje: 
 

 ocenili smo, koliko dosegamo načrtovani vpis, 

 analizirali smo osip in svoje ravnanje za zmanjšanje osipa v daljših programih, 

 ugotovili smo, kakšne učne izide dosegajo naši udeleženci v različnih programih,  

 začeli smo nov cikel poglobljene samoevalvacije, 

 na novi spletni strani www.lums.si smo uredili poglavje o kakovosti, 

 dejavno smo delovali v slovenskem omrežju svetovalcev za kakovost, 

 usposobili smo učitelje za poučevanje na daljavo. 

 
Ni nam uspelo v celoti vpeljati prav vseh načrtovanih ciljev, menimo pa, da to ne vpliva 
posebno na naše ravnanje na področju kakovosti. Nerealizirane naloge bomo uvrstili v 
naslednji načrt za razvoj kakovosti. 

 
 

NAČRTOVANE IN IZPELJANE 
AKTIVNOSTI S KAZALNIKI 

OPRAVLJENO DELO 
(skupaj z neopravljenim delom glede na 

načrt) 

I. PRESOJANJE KAKOVOSTI 

REDNO SPREMLJANJE KAKOVOSTI 

1 Vpis - ugotavljanje doseganja 
načrtovanega vpisa v posameznih 
programih in projektih  

 
Načrtovani in doseženi kazalniki: 

 doseganje vpisa v osnovno šolo za 
odrasle in programu PUM-O v 
primerjavi s preteklim letom v 
obsegu vsaj 95% 

 doseganje vpisa v neformalne 
programe je v skladu s kazalniki 
projekta/projektov in razpisov 

 doseganje vpisa v programe aktivne 
politike zaposlovanja v obsegu vsaj 
95% v primerjavi s preteklim letom 

Kratek opis doseženega, pa tudi 
nedoseženega glede na načrt 

 v letu 2020 nismo dosegli 95% vpisa iz 
2019 in sicer, je bil vpis v osnovno šolo 
za odrasle 88%, v program PUMO pa 
75,5%. 

 vpisi v neformalne programe (TPK2) 
niso dosegali kazalnikov v skladu s 
kazalniki projekta, predvsem zaradi 
znane situacije s korona virusom in 
dejstva da udeleženci niso želeli 
izobraževanja po spletu. Vpis v 
študijske krožke je bil v skladu z 
razpisom, vendar je bilo število krožkov 
že z razpisom to leto zmanjšano. 

http://www.lums.si/
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 doseganje vpisa ciljnih skupin: v 
neformalnih programih vsaj 70% 
starejših od 45 let, vsaj 50% 
udeležencev z največ 4 letno srednjo 
šolo, vsaj 100 brezposelnih 
udeležencev. 

 vsaj ena obravnava vpisa na 
andragoškem zboru in v projektnih 
skupinah. 
 

 v programih Zavoda za zaposlovanje je 
bilo v primerjavi z letom 2019 zaznati 
močen upad vpisa. Nekatere skupine 
(UŽU) so bile sicer vpisane konec 2019 
in so nadaljevale izobraževanje v 2020, 
novih skupin pa je bilo v letu 2020 
vpisanih le malo (3 skupine oz. 26 
udeležencev) v letu 2019 je bilo s strani 
ZRSZ napotenih 84 udeležencev. Torej 
smo v 2020 dosegli le 31 % vpisa iz leta 
2019. 

 v projektu TPK2 smo imeli 74,7% 
starejših od 45 let. Če vključimo v 
analizo še študijske krožke, se kazalnik 
dvigne na 80%. V teh programih je bilo 
skupaj vključenih le 73 brezposelnih. 

 Vpis je bil obravnavan v projektni 
skupini TPK2 in v aktivu OŠO, ter 
PUMO, ni pa bilo celostne obravnave na 
andragoškem zboru. 

 

2 Osip – spremljanje osipa in dela s 
potencialnimi osipniki  
 
Načrtovani in doseženi kazalniki: 

 zmanjšanje osipa v osnovni šoli za 
odrasle in programu PUM-O  pod 
10%, 

 zmanjšanje osipa/prekinitev v ostalih 
neformalnih programih pod 5%, 

 vsaj ena razprava o 
osipu/prekinitvah v strokovnih aktivih 
ali projektnih skupinah, 

 osebni stik z vsemi ki so prekinili 
izobraževanje,  

 kratka analiza osipa v letnem 
poročilu o kakovosti 

Kratek opis doseženega, pa tudi 
nedoseženega glede na načrt 
 

 opravljeno v skladu z načrtom. V 
osnovni šoli za odrasle(OŠO) smo s 
spremljanjem osipa ugotovili, da je  je 
prišlo do osipa v 9. razredu, pri 2 
udeleženkah, kar predstavlja 4,4 
%vključenih udeležencev. V programu 
PUMO pa je bil osip 9,2 % (3 
udeleženci). 

 v neformalnih programih – projekt TPK 
2 je bil osip 16,3%, v študijskih krožkih 
4,7%, v programi zavoda za 
zaposlovanje pa 13,5%. Torej je osip bil 
maj kot 5% le v študijskih krožkih. 

 o osipu so bile opravljene razprave v 
projektu TPK2, OŠO in PUMO. 

 z vsemi, ki so prekinili izobraževanje so 
bili opravljeni osebni razgovori, razen z 
nekaterimi udeleženci PUMO in 
programov ZRSZ - UŽU, ki po vpisu več 
niso bili odzivni. 

 za vsak program oziroma projekt je 
narejena analiza osipa. V OŠO je 
ugotovljeno, da je ena udeleženka po 
prvem tednu nehala obiskovati pouk, 
zaradi spora s sošolkami. Kljub 
mediaciji med njimi, pogovori s starši in 
ZRSZ, se k pouku ni želela vrniti, niti 
izkoristiti samostojnega učenja. Vrnila 
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se je naslednji semester, ki je bil zaradi 
epidemije Covid 19, večinoma izveden 
na daljavo, kar je udeleženki ustrezalo. 
Tako je OŠO uspešno končala. Druga 
udeleženka 9. razreda se sploh ni 
vključila v izobraževalni proces. 
Navedla je zdravstvene težave in 
varstvo za dva majhna otroka, zato je 
ZRSZ z njo prekinil pogodbo, prav tako 
je bila izpisana iz programa. 

 do osipa v PUMO je prišlo takoj po 
napotitvi udeležencev v program, tako 
da se ti programa niso udeležili, oziroma 
so bili neodzivni na klice mentorjev in 
ZRSZ. 

 do osipa v TPK2 je prihajalo v glavnem 
zaradi prekinitve programov zaradi 
korone in nezainteresiranosti za 
vključevanje v e-izobraževanje. V 
programe, ki so se nadaljevali po 
karanteni, se nekateri udeleženci niso 
vrnili zaradi osebnih situacij, službe, 
nelagodnega občutka za nadaljevanje 
dela v skupini.   

 osip v ŠK je bil posledica službenih 
zadržanosti vključenih udeleženk.  

3 Zadovoljstvo udeležencev – 
spremljanje zadovoljstva 
udeležencev izobraževanja  
 
Načrtovani in doseženi kazalniki: 

 ankete bomo prenesli v e-obliko. 

 v vseh programih krajših od 60 ur 
bomo izvedli anketiranje ob 
zaključku izobraževanja, v daljših pa 
naredili tudi vmesno evalvacijo, 

 zbirnike in krajše analize bomo 
pripravili za posamezne programe in 
skupno, ter za zainteresirana 
podjetja oziroma druge naročnike, 

 analize bomo obravnavali na 
strokovnih aktivih. 

Kratek opis doseženega, pa tudi 
nedoseženega glede na načrt 
 
Zadovoljstvo udeležencev je v povprečju 
ocenjeno z zadovoljen do zelo zadovoljen. 
Oblikovanje vprašalnikov v e-obliki smo 
prenesli v 2021. 

 zaradi prioritet na drugih področjih (npr. 
vprašalniki za udeležence o 
izobraževanju na daljavo) nismo 
oblikovali ustreznih vprašalnikov za vse 
izobraževalne oblike, nalogo smo 
prenesli v 2021. 

 v programih se je ustrezno ugotavljalo 
zadovoljstvo udeležencev, za vmesnimi 
razgovori in vprašalniki ob zaključku 
programov. 

 krajše analize  evalvacij zadovoljstva so 
organizatorji izobraževanja odraslih – 
vodje programov, podali na obrazcu za 
redno spremljanje kakovosti. 
Ugotavljamo, da so udeleženci 
zadovoljni oziroma zelo zadovoljni, vse 
opombe udeležencev  so upoštevane v 
načrtovanju izboljšav.  
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 zadovoljstvo udeležencev je bilo 
obravnavano v projektni skupini TPK2 in 
v aktivu OŠO ter PUMO, ni pa bilo 
celostne obravnave na andragoškem 
zboru. 

4 Vrednotenje rezultatov izobraževanja 
v posameznih programih in projektih 
 
Načrtovani in doseženi kazalniki: 

 spremljanje uspeha udeležencev 
osnovne šole za odrasle, 

 spremljanje uspeha udeležencev 
priprav za pridobivanje nacionalnih 
poklicnih kvalifikacij in drugih 
programov iz aktivne politike 
zaposlovanja 

 spremljanje uspeha udeležencev 
drugih neformalnih programov 

Kratek opis doseženega, pa tudi 
nedoseženega glede na načrt 
 

 od 31 udeležencev, ki so se izobraževali 
v šolskem letu  2019/20 jih je bilo 
uspešnih 15 (48,4 %).  V celoti je razred 
zaključilo 10 udeležencev programa 
OŠO (32,3 %), 1 udeleženka 8. razreda 
in 7 udeležencev 9. razreda, ki so tako 
zaključili program osnovne šole. 2 
udeleženca, sta ob izobraževanju v 
določenem razredu, opravila tudi 
obveznosti, ki sta jih prenesla iz 
prejšnjega razreda, tako da sta  
zaključila 2 razreda. V šolskem letu 
2019/20 je bilo podeljenih 10 spričeval: 
1 za 7. razred, 2 za 8. razred in 7 za 
zaključeno OŠ (4 ženske – 3 Rominje, 6 
moških – 3 Romi, 1 tujec). 5 
udeležencev je kljub temu, da niso bili 
ocenjeni pri vseh predmetih, doseglo 
normative OŠO za napredovanje v 
naslednji razred. 

 vsi udeleženci, ki so zaključili programe 
aktivne politike zaposlovanja, vključno s 
PUMO so bili uspešni. 

 vsi udeleženci, ki so zaključili druge 
neformalne programe, so bili uspešni. 

 SAMOEVALVACIJA  

5 Izpeljava prvega leta triletnega cikla 
samoevalvacije 

Opravljeno v skladu z načrtom, terminsko 
premaknjeno iz pomladi na jesen. 
 
V sklopu Dneva za kakovost so udeleženci 
- vsi zaposleni na delavnici  za nov cikel 
samoevalvacije  izbrali nova področja, 
podpodročja in kazalnike kakovosti. 
Izbrano je večje število kazalnikov, ker so 
zaposleni mnenja, da so enakovredno 
potrebni presoje. Kazalniki prvih dveh 
izbranih področij se navezujejo predvsem 
na zaposlene v organizaciji, kazalniki 
tretjega področja pa na naše sodelovanje z 
okoljem in usposobljenost za ugotavljanje 
izobraževalnih potreb. Zato bomo tretje 
področje samoevalvacije izvajali ločeno, z 
vključenimi drugimi subjekti in z drugimi 
metodami smoevalvacije. 
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Izbrano področje: VODENJE 
Izbrano podpodročje: VODENJE 
 
Kazalniki kakovosti:  

1.1. Organiziranost in organizacija dela 
2. Komuniciranje in pretok informacij 

Izbrano področje: RAZVOJ OSEBJA IN 
USTVARJALNO OZRAČJE 
Izbrano podpodročje: RAZVOJ OSEBJA 
IN USTVARJALNO OZRAČJE 
 
Kazalnik kakovosti:  

3. Motivacija osebja za ustvarjalno delo 

 

  Izbrano področje samoevalvacije na 
področju izobraževalni programi - 
ugotavljanja izobraževalnih potreb, 
načrtovano v sklopu Dneva za kakovost. 
 
Izbrano področje: IZOBRAŽEVALNI 
PROGRAMI 
Izbrano podpodročje: UGOTAVLJANJE 
IZOBRAŽEVALNIH POTREB 
Kazalnik kakovosti:  
1. Izobraževalne potrebe panog, strok 
2. Izobraževalne potrebe okolja 
3. Izobraževalne potrebe ciljnih skupin 
 

II. RAZVIJANJE KAKOVOSTI 

6 Tematska obravnava razvoja 
kakovosti na andragoškem zboru ali 
drugem primerljivem dogodku  
 

 

Kratek opis doseženega, pa tudi 
nedoseženega glede na načrt 
 
V letu 2020 kakovost ni bila deležna 
posebne obravnave na andragoškem 
zboru, le ta je bil izveden po Zoomu in 
namenjen predstavitvi kandidata za 
direktorja.  Kakovost smo obravnavali 
septembra na delavnici v sklopu Dneva za 
kakovost, ko smo naredili kratki povzetek 
opravljenega na področju razvoja v 
preteklem obdobju in izbrali nova področja 
samoevalvacije – torej področja, ki jih 
želimo razvijati.  

7 Posodobljene vsebine o presojanju in 
razvijanju kakovosti na novi spletni 
strani www.lums.si 

Kratek opis doseženega, pa tudi 
nedoseženega glede na načrt 
 
Naloga je bila načrtovana v letnem načrtu 
svetovalke za kakovost in v akcijskem 
načrtu za kakovost 2020. Nova struktura 
spletnih strani za kakovost je bila 
oblikovana v času karantene. Vseh prilog iz 
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pretekle spletne strani še nismo uspeli 
ustrezno umestiti, dokončali bomo v letu 
2021. 

III. DRUGO NAČRTOVANO DELO V ZVEZI S KAKOVOSTJO 

8 Kolegialna hospitacija Kratek opis doseženega, pa tudi 
nedoseženega glede na načrt 
 
Kolegialna hospitacija je bila kot del načrta 
dela svetovalke za kakovost in akcijskega 
načrta za 2020 načrtovana v oktobru. 
Zaradi karantene ni prišlo do realizacije. 

9 Izpeljava skupnih aktivnosti, ki jih 
vsako leto določi slovensko omrežje 
svetovalcev za kakovost 
izobraževanja odraslih 

Kratek opis doseženega, pa tudi 
nedoseženega glede na načrt 
 
Opravljeno v skladu z načrtom 
slovenskega omrežja svetovalcev – 
pridobili smo zgodbe učiteljev o kakovosti 
lastnega dela.  Ena zgodba je bila izbrana 
za objavo kot primer učiteljevih 
razmislekov in dela na področju kakovosti, 
preostale zgodbe ki smo jih posredovali, 
pa bodo uporabljene kot primeri izkušenj 
in dela učiteljev v izobraževanju odraslih. 

10 Izpeljano usposabljanje Učne metode 
in tehnike z uporabo sodobnih IKT 
orodij 

Kratek opis doseženega, pa tudi 
nedoseženega glede na načrt 
 
Opravljeno v januarju 2020 v skladu z 
akcijskim načrtom 2020 oziroma 
predlogom aktivnost, ki so ga podali učitelji. 
Na delavnici, ki je potekala z organizacijo 
ACS je bilo 14 udeleženih učiteljev.  

11 Priprava poročila o samoevalvaciji in 
drugih aktivnostih za presojanje in 
razvijanje kakovosti za leto 2019 

Opravljeno v skladu z načrtom, poročilo je 
bilo pripravljeno v okviru dela komisije za 
kakovost. 

   

IV. DRUGO OPRAVLJENO NENAČRTOVANO DELO V ZVEZI S KAKOVOSTJO 

12 Izpeljava usposabljanja učiteljev in 
mentorjev za pouk na daljavo  

Glede na potrebe ugotovljene po 
razgovorih z učitelji, smo izpeljali 
individualna usposabljanja učiteljev(OŠO, 
PUMO, jezikovni tečaji) za komunikacijo in 
poučevanje na daljavo. 
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IZPELJANE AKTIVNOSTI V SVETOVALNEM SREDIŠČU ISIO 

 

DOSEŽENI CILJI 

 
V letošnjem letu smo z načrtovanimi aktivnostmi v svetovalnem središču ISIO dosegli tele cilje: 
 

 spremljali in razvijali smo kakovost svetovanja na ravni konzorcija in konzorcijskih 
partnerjev, ki sodelujejo v okviru projekta Svetovanje 2016 do 2022 

 pripravili smo poročilo o spremljanju in razvijanju kakovosti ISIO za leto 2019 

 analizirali smo doseganje kakovosti za kazalnike rednega spremljanja kakovosti v ISIO, ki 
jih presegamo in tiste, ki jih ne dosegamo glede na slovensko povprečje – Primerjava 
rezultatov partnerjev konzorcija s podatki na nivoju Slovenije 

 pripravili smo akcijski načrt za razvoj kakovosti  Svetovalnega središča ISIO Murska 
Sobota  za obdobje od 1.4.2020 do 31.3.2021. Akcijski načrt je bil obravnavan in sprejet 
na seji Strateškega svet svetovalnega središča Murska Sobota,  dne  23.9. 2020.   

 
V ta namen smo izpeljali tele dejavnosti: 
 

NAČRTOVANE IN IZPELJANE 
AKTIVNOSTI 

OPRAVLJENO DELO 
(skupaj z neopravljenim delom glede na 

načrt) 

I. PRESOJANJE KAKOVOSTI 

REDNO SPREMLJANJE KAKOVOSTI 

1 Izvedeno srečanja konzorcijskih 
partnerjev za načrtovanje spremljanja 
podatkov po modelu kakovosti ISIO  

Naloga opravljena v skladu z načrtom. 

SAMOEVALVACIJA 

3 Priprava akcijskega načrta  Akcijski načrt je bil obravnavan in sprejet 
na seji Strateškega svet svetovalnega 
središča Murska Sobota,  dne  23.9. 2020.   

II. RAZVIJANJE KAKOVOSTI 

4 Presoja  različnih pripomočkov in orodij 
za svetovanje ter ugotavljanje, 
dokumentiranje in vrednotenje 
neformalno pridobljenih znanj, veščin in 
spretnosti. 

Potekalo pri vseh partnerjih v času 2 
karantene. 

III. DRUGO NAČRTOVANO DELO V ZVEZI S KAKOVOSTJO 

5 Zgledovalni obisk na RIC Novo mesto Ni bil realiziran zaradi omejitev in 
koronavirusne karantene 

6 Priprava poročila o samoevalvaciji in 
drugih aktivnostih za presojanje in 
razvijanje kakovosti po modelu ISIO za 
leto 2019 

Naloga opravljena v skladu z načrtom.  

IV. DRUGO OPRAVLJENO NENAČRTOVANO DELO V ZVEZI S KAKOVOSTJO 

7 Usposabljanje svetovalcev za 
svetovanje na daljavo 

Realizirano v času 1 karantene. 
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KOORDINACIJA IN STROKOVNA PODPORA 

 
Za koordinacijo dela je skrbela Komisija za kakovost, ki jo sestavljajo:  
 
Alenka Kučan - predsednica,  
Mateja Rajh -  predstavnica strokovnih delavcev in Svetovalnega središča ISIO,  
Mitja Peterka - predstavnik strokovnih delavcev 
Danijel Petković  – predstavnik strokovnih sodelavcev,  
Jasmina Drolc Žido – predstavnica učiteljev 
 
Za strokovno podporo in svetovanje pri načrtovanih nalogah je skrbela svetovalka za 
kakovost izobraževanja odraslih Alenka Kučan.  
 


