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1. UVOD
1. 1 KRATKA PREDSTAVITEV LJUDSKE UNIVERZE
MURSKA SOBOTA

Ljudska univerza Murska Sobota, Zavod za permanentno izobraževanje, je javni zavod za
izobraževanje odraslih, katerega ustanoviteljica je Mestna občina Murska Sobota. Ostale
občine, ki sofinancirajo dejavnost ljudske univerze, so občina Beltinci, Moravske Toplice in
do leta 2014 tudi Gornji Petrovci.
Področje dela Ljudske univerze Murska Sobota, Zavoda za permanentno izobraževanje, je
določeno z Odlokom o ustanovitvi zavoda, ki ga je sprejela Mestna občina Murska Sobota
8. maja 1997.

Pri svojem delovanju sledimo evropskim in nacionalnim smernicam, posebej Resoluciji o
nacionalnem programu izobraževanja odraslih in Letnemu programu izobraževanja odraslih.
Zavod se nahaja na dveh lokacijah: Slomškova ulica 33, Murska Sobota in Tešanovci 31,
Moravske Toplice.
Razpolagamo z ustreznimi prostori, pisarniško, računalniško in komunikacijsko opremo ter
knjižnico s strokovnimi gradivi za izvajanje programov in andragoško usposabljanje, ki je
urejena v zbornici.

Na Ljudski univerzi Murska Sobota je redno zaposlenih 14 sodelavcev, 1 sodelavka je
zaposlena prek javnih del, v posameznem šolskem letu pa sodelujemo tudi z več kot 50
zunanjimi sodelavci.
V zadnjih letih število izobraževalnih oblik in udeležencev upada. V regiji se močno kažejo
posledice krize. Od leta 2008 narašča število brezposelnih, kar vpliva na slabo ekonomsko
situacijo in posledično na slabše vključevanje odraslih v plačljive izobraževalne oblike. Med
te spadajo tudi formalni javno veljavni programi za pridobitev izobrazbe, zato razen vpisa v
osnovno šolo za odrasle, ki je financirana s strani Ministrstva za izobraževanje, znanost in
šport, zadnja leta močno upada vpis v vse ostale programe za pridobitev izobrazbe. V
zadnjem letu se močno pozna tudi zmanjšanje ponudbe izobraževalnih programov, zaradi
izteka nekaterih velikih projektov, ki so nam omogočali izvajati brezplačna izobraževanja za
prebivalce naše regije (Center vseživljenjskega učenja Pomurje, Dvig ravni pismenosti,
Uvajanje in vrednotenje neformalno pridobljenega znanja).
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Preglednica 1: Izobraževalne oblike in število udeležencev na Ljudski univerzi Murska
Sobota v preteklih štirih šolskih letih
Pridobivanje izobrazbe

Splošno

in

kulturno

izobraževanje

Usposabljanje

in

spopolnjevanje

izobr. oblike

udeleženci

izobr. oblike

udeleženci

izobr. oblike

udeleženci

2010/2011

14

315

131

2656

20

210

2011/2012

11

179

124

1650

17

170

2012/2013

10

113

82

2204

19

122

2013/2014

9

68

45

1892

11

101

skupaj

44

675

382

8402

67

603

V preglednici niso prikazane oblike in udeleženci v okviru Tedna vseživljenjskega učenja.

Z izobraževalno ponudbo se prilagajamo stanju v regiji, družbenim ter gospodarskim
spremembam in zahtevam sodobnega časa. Odrasle spodbujamo in jim omogočamo
pridobiti znanje in temeljne kompetence, ki jih državljani potrebujejo za svojo osebno
izpolnitev, socialno vključenost, aktivno državljanstvo in zaposljivost v družbi znanja.
Posebno pozornost namenjamo izobraževanju ranljivih skupin (osebe s posebnimi
potrebami, Romi, dolgotrajno brezposelni), izobraževanju starejših in medgeneracijskemu
sodelovanju.
V naši regiji so dvig pismenosti, pridobitev izobrazbe in usposobljenosti za delo še vedno
temeljnega pomena, vendar vedno pomembnejše postajajo tudi vse kompetence, ki jih
potrebujejo mladi za uspešnejši nastop na trgu dela in tudi starejši, da svoja znanja lahko
prilagodijo aktualnim potrebam delodajalcev.
V lokalnem okolju in tudi širše spodbujamo sodelovanje med izobraževalnimi in drugimi
partnerji. Sodelujemo z ustanoviteljem, Zavodom RS za zaposlovanje OS Murska Sobota,
Centrom za socialno delo, razvojnima agencijama RRA Mura in Sinergija, Razvojnim
centrom Murska Sobota, Zavodom za zdravje in razvoj, Domom starejših občanov Rakičan,
Ljudskima univerzama Lendava in Gornja Radgona, Športno izobraževalnim zavodom
Ljutomer, raznimi društvi (Univerza za tretje življenjsko obdobje, Sonček, Želva, Društvo
gluhih in naglušnih, Društvo slepih in slabovidnih …) in ostalimi institucijami v regiji.
Na področju strokovne podpore dobro sodelujemo z Andragoškim centrom Slovenije,
Ministrstvom za izobraževanje, znanost in šport, Ministrstvom za delo, družino, socialne
zadeve in enake možnosti, Republiškim izpitnim centrom, Zvezo ljudskih univerz Slovenije in
drugimi.

5

Izobraževanje izvajamo v formalnih in neformalnih izobraževalnih oblikah, ob tem pa
ponujamo še vrsto za udeležence brezplačnih dejavnosti v podporo učenju.
Posebno pozornost namenjamo razvoju in organizaciji novih neformalnih programov,
oblikovanih glede na potrebe posameznih ciljnih skupin v lokalnem okolju. Z izvedbo
programov izven sedeža Ljudske univerze Murska Sobota, na lokacijah posameznih društev
ali občin, se trudimo te programe še bolj približati uporabnikom in tako omogočiti
vključevanje oseb, ki se ne želijo ali ne morejo izobraževati izven svojega domačega okolja.
Ponudbo izobraževanja neprestano dopolnjujemo glede na aktualne potrebe posameznikov,
lokalnega okolja in podjetij. Odzivamo se na pobude po organiziranju posebnih izobraževanj.
Na Ljudski univerzi Murska Sobota izvajamo številne programe.
Programi za pridobivanje izobrazbe
-

Osnovna šola za odrasle – OŠO: letno izvedemo izobraževanje v 5 ali 6 oddelkih.

-

Srednje poklicno izobraževanje: ker Zavod RS za zaposlovanje brezposelnim ne
financira pridobivanja srednješolske formalne izobrazbe, že dve šolski leti ne
izvajamo izobraževanja.

-

Pridobivanje izobrazbe v dodiplomskih in podiplomskih študijskih programih. Ljudska
univerza Murska Sobota je eno izmed sedmih študijskih središč DOBE Maribor, že
enajsto leto smo izvajali študij na daljavo, v zadnjih letih smo organizirali tudi
tradicionalno izvajanje študija Organizator socialne mreže. Tudi pri študijskih
programih je velik upad udeležencev pogojen s plačilno nesposobnostjo tistih, ki bi si
želeli pridobiti višjo ali drugo izobrazbo.

Programi spopolnjevanja in usposabljanja
Izvajamo številne programe, ki udeležencem omogočajo pridobitev poklicne kompetence in
jim izboljšati možnosti za pridobitev ali ohranitev dela ali za samostojno zaposlitev.
Veliko programov ponujamo za brezposelne, čeprav oblikujemo tudi skupine z zaposlenimi
udeleženci. Programe v skladu s pozivi ZRSZ tudi dopolnjujemo in vpisujemo v register
izvajalcev.
Trenutno v okviru institucionalnega izobraževanja (izbrani ponudniki do junija 2015)
ponujamo programe:
-

pridobitev ECDL (Evropsko računalniško spričevalo) - vsi moduli

-

pridobitev ECDLI (Evropsko računalniško spričevalo) -

koncepti informacijske

tehnologije
-

pridobitev ECDL (Evropsko računalniško spričevalo) - operacijski sistem Windows
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-

pridobitev ECDL (Evropsko računalniško spričevalo) - urejevalnik besedila Word

-

pridobitev ECDL (Evropsko računalniško spričevalo) - delo s preglednicami

-

pridobitev ECDL (Evropsko računalniško spričevalo) - podatkovne baze Access

-

pridobitev ECDL (Evropsko računalniško spričevalo) - Powerpoint

-

pridobitev ECDL (Evropsko računalniško spričevalo) - internet in e-pošta

-

madžarski jezik, osnovni in nadaljevalni

-

slovenski jezik za tujce - stopnje I do III

-

tečaj za voznika viličarja

-

usposabljanje za upravljanje dvižnih naprav

-

usposabljanje za upravljanje težke gradbene mehanizacije

-

usposabljanje za skladiščnike

-

sobarica

-

zidar

-

tesar opažev

-

polagalec keramičnih oblog

-

pleskar

-

klepar/krovec

-

poseben program za etnično skupino Romov

-

strojnik centralnega ogrevanja

-

usposabljanje za maserja/maserko

Dodatno smo se v tem šolskem letu v register izvajalcev na ZRSZ vpisali še s programi:
-

ruski jezik, stopnje I. do IV.

-

pridobitev ECDL start evropskega računalniškega spričevala – moduli 2: operacijski
sistem Windows, 3: Word, 4: Excel, 7: internet in e-pošta

-

oblikovalka tekstilnih izdelkov z elementi tradicionalne tekstilne dediščine

-

osnove suhomontažne gradnje

-

usposabljanje za življenjsko uspešnost – Moj korak (UŽU MK)

-

družabink/družabnica za starejše

-

ponudnik tradicionalnih izdelkov na podeželju

-

fasader / fasaderka

Mnoge neformalne programe smo izvajali v preteklih letih v sklopu projektov, financiranih s
strani Evropskega socialnega sklada in Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport.
V sklopu projekta Dvig ravni pismenosti smo v obdobju 2011 do 2013 izvajali programe:
Računalniška pismenosti za odrasle, Usposabljanja za življenjsko uspešnost – UŽU
programi, Most do izobrazbe (UŽU - MI), Beremo in pišemo skupaj (UŽU – BIPS), Moj korak
(UŽU – MK), Branje za znanje in branje za zabavo (BZZ) in program Projektno učenje za
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mlajše odrasle (PUM). Po zaključku projekta smo od vseh naštetih izvajali kot izbrani
izvajalci iz registra ZRSZ le program PUM – od januarja do junija 2014 – in program UŽU
MK, kjer pa smo imeli le minimalno število, t.j. 6 udeležencev.
Projekt Izvajanje programov splošnega neformalnega izobraževanja odraslih pa nam je
v obdobju od januarja 2012 do julija 2014 omogočil izvajati 14 različnih programov, večino v
treh, dva v dveh in enega v eni ponovitvi. Vse programe smo razvili sami (razen Oblikovalka
tekstilnih izdelkov z elementi tradicionalne tekstilne dediščine, ki smo ga razvili ob podpori
Andragoškega centra Slovenije).
Izvajali smo 13 50-urnih programov:
-

Moja komunikacija z okoljem pri 60-ih

-

Seniorski prvi koraki v računalniški svet

-

How do you spell silver hair

-

Dedi huda fotka

-

Umetnost nam starostnikom budi vse čute

-

English za biznis

-

Ponovimo, utrdimo, dokažimo!

-

Nevrobika – urimo sive celice

-

Moja lutka – moje zrcalo (Moja lutka govori O, ZA in NAMESTO mene)

-

Nemščina za potrebe dela v tujini.

-

Sadovi marljivih rok v luči podjetništva

-

Dobri pogovori (dogovori) v svetu tišine

-

Jaz – ti – mi

in enega 285-urnega:
-

Oblikovalka tekstilnih izdelkov z elementi tradicionalne tekstilne dediščine.

Tržno ponujamo tudi neformalne jezikovne programe: javno veljavne in ostale programe za
odrasle, mladino in otroke. Poučujemo 7 tujih jezikov in slovenščino za tujce.
Ponujamo tudi priprave na splošno maturo, s področja matematike in tujih jezikov.
Posebno obliko izobraževanja ponujamo v študijskih krožkih, kjer na leto izvedemo 6 krožkov
z različnimi tematikami.
Naši stalni udeleženci so člani Univerze za tretje življenjsko obdobje (U3) pri Ljudski univerzi
Murska Sobota. U3 pri Ljudski univerzi Murska Sobota deluje kot društvo s popolnoma
ločenim poslovanjem. Medsebojno sodelovanje imamo urejeno s pogodbenim razmerjem, s
katerim smo opredelili načine sodelovanja z ljudsko univerzo (urejanje administrativnih zadev
in pošte, stalna brezplačna uporaba učilnice 7 ter občasna uporaba računalniške učilnice in
ostalih prostorov na Ljudski univerzi Murska Sobota, priprava, izvajanje in poročanje o
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projektih in programih pridobljenih z razpisi, iskanje in urejanje pogodbenih razmerij s
predavatelji v programih).
V sklopu Ljudske univerze smo s partnerji U3, Domom starejših občanov Murska Sobota,
Osnovne šole 3 in Osnovne šole 4 Murska Sobota ustanovili medgeneracijski izobraževalni
center.
Nudimo različne pomoči in podpore učenju.
Središče za samostojno učenje – SSU. SSU je oblika neformalnega izobraževanja
odraslih, ki pomembno dopolnjuje tradicionalno učenje in izobraževanje. V prostoru za SSU
imamo sodobno opremljene učne prostore, kjer lahko udeleženci pri učenju uporabljajo
prilagojeno gradivo za samostojno učenje, na voljo pa jim je tudi sodobna učna tehnologija
ter strokovna pomoč referenta in mentorjev. Čas učenja si udeleženci lahko prilagodijo, saj
izbirajo tako ritem kot način učenja. Učenje v SSU je namenjeno tistim, ki jim iz kakršnega
koli razloga tradicionalno učenje in organizirano izobraževanje ne ustrezata, ter tistim, ki
želijo svoje znanje še dodatno izpopolnjevati in nadgrajevati, pa tudi tistim, ki doma nimajo
na razpolago sodobnih pripomočkov za nadgradnjo svojega znanja.
Borza znanja – BZ. Borza znanja je informacijsko središče, v katerem zbiramo, urejamo in
posredujemo podatke o ljudeh, ki znanje iščejo, in o ljudeh, ki znanje ponujajo. Podatkovna
baza se dnevno polni in daje uporabnikom velike možnosti uporabe v smislu izmenjave
ponudb in povpraševanja različnih znanj (od matematike do pletenja iz slame).
Učna pomoč za brezposelne udeležence izobraževanja je organizirana prek javnih del in
dostopna vsem odraslim udeležencem izobraževanja, ki potrebujejo dodatno razlago in
podporo pri izobraževanju.
Teden vseživljenjskega učenja TVU in Parada učenja. Že leta prevzemamo koordinacijo
prireditev v okviru TVU ter z izobraževalnimi dogodki in aktivnostmi povezujemo različne
partnerje v regiji. Že dve leti smo tudi organizatorji Parade učenja, ki omogoča predstavitev
izobraževanja odraslih široki ciljni skupini obiskovalcev.
Svetovalno središče. Delo Svetovalnega središča je potekalo zadnjih pet let v okviru
projekta CVŽU Pomurje, od januarja 2014 pa poteka s sofinanciranjem MIZŠ in v povezavi s
svetovanjem

za

brezposelne

in

ugotavljanjem

pridobljenega znanja.
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ter

vrednotenjem

neformalno

Nacionalni in mednarodni projekti ki smo jih izvajali v zadnjih treh letih:
Izvajali smo že omenjena projekta Dvig ravni pismenosti in Izvajanje splošnih
neformalnih programov za odrasle.
CVŽU – center vseživljenjskega učenja Pomurje je projekt, ki smo ga zaključili
31. 12. 2013 in ki je povezal različne ponudnike izobraževanja odraslih v regiji z namenom
ponuditi čim večjemu številu prebivalcev regije možnost brezplačnega informiranja,
svetovanja, samostojnega in organiziranega učenja.
Uvajanje modela ugotavljanja in vrednotenja neformalno pridobljenega znanja 2012–
2014 smo uspešno zaključili 31. 3. 2014 z opravljenimi 78 vrednotenji znanja brezposelnih in
zaposlenih udeležencev.
WOMEN – projekt izvajamo v okviru programa Centralna Evropa. V projektu sledimo
aktivnostim, ki smo jih zapisali v elaboratu. Sodelovali smo na ogledih dobre prakse, pri Peer
Review-jih in presoji dela partnerjev in pri pridobivanju podatkov za oblikovanje strategije
proti begu možganov mladih izobraženih žensk iz ruralnih regij. Izvedli smo regijski in
transnacionalni natečaj, vzpostavili žensko socialno mrežo in izvedli aktivnosti v okviru
demografskega izobraževanja in promocijske kampanje.
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1. 2 VREDNOTE, VIZIJA IN POSLANSTVO
Vrednote
KAKOVOST
Sistematično in poglobljeno spremljamo, analiziramo in ocenjujemo naše delo,
skrbimo za zadovoljstvo naših udeležencev in partnerjev ter sprotno vpeljevanje
potrebnih izboljšav.
RAZVOJ
Izobraževanje in učenje sta za nas stalen in napredujoč razvojni proces na
osebnostni, strokovni in tehnološki ravni.
STROKOVNOST
Strokovnost nam pomeni dobro poznavanje izobraževanja in učenja odraslih,
nenehno izpopolnjevanje, splošno razgledanost, moralno doslednost, osebnostno
zrelost in samoiniciativnost.
ETIČNOST
Smo družbeno in etično ozaveščeni, kar izražamo z našim odnosom do ljudi in okolja,
z našimi prepričanji in odločitvami, predvsem pa z našim strokovnim, pravočasnim,
odgovornim, zanesljivim, natančnim, poštenim in kakovostnim delom.
MULTIKULTURALNOST
Sprejemanje in razumevanje drugih kultur, njihovih vrednot ter spodbujanje strpnosti
v medkulturnih dialogih.

Vizija
Ljudska univerza Murska Sobota bo (p)ostala vodilna regionalna in v nacionalnem prostoru
priznana ustanova za izobraževanje odraslih, svetovanje in vseživljenjsko učenje.

Poslanstvo
Smo družbeno odgovorna organizacija, vedno odprta za izobraževalne novosti, ki
prebivalcem

Pomurske

regije

in

širše,

zagotavlja

dostopnost

do

kakovostnega

vseživljenjskega učenja, svetovanja, izobraževanja in pomoči za uspešno učenje.
Z izobraževalno ponudbo se prilagajamo in usklajujemo s potrebami posameznika ter okolja.
Z vključevanjem v razvojne programe in projekte na lokalni, nacionalni in mednarodni ravni
dodajamo pomemben delež pri udejanjanju strategije vseživljenjskosti učenja in pri razvoju
človeških virov ter s tem pri uresničevanju strateških razvojnih ciljev regije.
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Udeležencem, zaposlenim in predavateljem zagotavljamo spodbudno učno in delovno okolje,
v urejenih in sodobno opremljenih prostorih.
Zaupanje in zadovoljstvo naših uporabnikov in partnerjev ohranjamo in krepimo z nenehno
skrbjo za izboljševanje kakovosti naše izobraževalne ponudbe in naših storitev.

1.3 RAZLOGI ZA SAMOEVALVACIJO
Za presojanje kakovosti na področju promocije in animacije smo se odločili na spodbudo
Andragoškega centra Slovenije, ki vodi in usmerja aktivnosti v omrežju svetovalcev za
kakovost izobraževanja odraslih.
V sklopu aktivnosti v letu 2014 smo svetovalci za kakovost sprejeli skupno odločitev za
izpeljavo presojanja promocije izobraževanja odraslih in animacije odraslih za izobraževanje
v izobraževalni organizaciji z namenom;
-

ugotoviti, ali je izobraževalna organizacija dovolj aktivna pri promociji in animaciji,

-

pregledati, kakšne aktivnosti izpeljujemo in kakšna je njihova učinkovitost,

-

razmisliti, katere aktivnosti promocije in animacije bi bilo še smiselno izvajati in
narediti načrt za izvajanje le-teh,

-

oceniti našo usposobljenost in organiziranost za uspešno izvajanje promocije in
animacije.

Komisija za kakovost in ostali zaposleni na Ljudski univerzi Murska Sobota smo se odločili,
da bomo presojali kakovost na dveh kazalnikih s področja promocije in enem kazalniku s
področja animacije.
Izbrani kazalniki se nam zdijo pomembni, ker želimo v organizaciji bolj sistematično pristopiti
k splošni in usmerjeni promociji izobraževanja odraslih in animaciji udeležencev za
vključevanje v posamezne izobraževalne programe. To je namreč ključnega pomena pri
prepoznavnosti učenja in izobraževanja kot možnosti za spremembe in izboljšanje situacije
posameznika in družbe v teh za našo regijo še posebej kriznih časih.
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2. METODOLOGIJA SAMOEVALVACIJE
2.1

IZBRANA PODROČJA, PODPODROČJA IN KAZALNIKI KAKOVOSTI

Izbrali smo naslednja področja, podpodročja in kazalnike kakovosti 1
Področje: Promocija izobraževanja odraslih in animacija odraslih za izobraževanje
Podpodročje: Promocija izobraževanja odraslih
Kazalnik 1: Splošna promocija izobraževanja odraslih
Kazalnik 2: Usmerjena promocija izobraževanja odraslih
Podpodročje : Animacija odraslih za izobraževanje
Kazalnik 3: Animacija za udeležbo v posameznih izobraževalnih programih

Na podlagi izbranih kazalnikov smo zapisali tudi ustrezne standarde kakovosti.

2.2

PODROBNEJŠI OPIS SAMOEVALVACIJSKEGA NAČRTA IN IZPELJAVE
SAMOEVALVACIJE

Aprila 2014 smo v komisiji za kakovost oblikovali samoevalvacijski načrt (priloga 1). V načrtu
smo opredelili, kaj natančno bomo presojali, kaj bomo ugotavljali ter katere vire in katere
subjekte bomo vključili v presojo.
Po izbiri področja, podpodročja in kazalnikov smo najprej zapisali ustrezne standarde.
Standardi kakovosti:
1. Ljudska univerza Murska Sobota dejavno načrtuje in izpeljuje splošno promocijo
izobraževanja odraslih v okolju in med različnimi ciljnimi skupinami.
2. Ljudska univerza dejavno načrtuje in izpeljuje usmerjeno promocijo izobraževanja
odraslih v okolju in med ciljnimi skupinami, z njo poudarja posebne vidike, cilje in
možnosti tega izobraževanja.
3. Ljudska univerza Murska Sobota izpeljuje usmerjeno animacijo za vključevanje
odraslih v posamezne izobraževalne programe.

Izbrana področja, podpodročja, kazalnike in standarde smo povzeli po gradivu dr. Tanje Možina,
Sonje Klemenčič, mag. Tanje Vilič Klenovšek, Milene Zorič Frantar, Alenke Jurič Rajh in Jasmine
Orešnik Cunja: Kazalniki kakovosti izobraževanja odraslih (Andragoški zavod Slovenije 2012).
1
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Samoevalvacijaka vprašanja
Izbrali smo samoevalvacijska vprašanja 2 , s pomočjo katerih smo želeli ugotoviti, kako
dosegamo izbrane standarde, ter določili metode in načine vzorčenja.
Po pridobitvi mnenja Andragoškega centra Slovenije in poizkusu uskladiti načrtovane
aktivnosti v dano časovno obdobje smo ugotovili, da moramo prvotni samoevalvacijski načrt
nekoliko skrčiti in ga ustrezno prilagoditi možnostim izvajanja.
Na podlagi samoevalvacijskih vprašanj, ki smo ji oblikovali, smo določili subjekte in vire, ki
smo jih želeli vključiti v samoevalvacijo, ter metode za zbiranje podatkov.
Subjekti vključeni v samoevalvacijo

1. Zaposleni:
-

direktorica,

-

organizatorji izobraževanja,

-

poslovna sekretarka

-

udeleženci: udeleženci in bivši udeleženci programa Maser (napoten s strani ZRSZ),
Oblikovalka tekstilnih izdelkov z elementi tradicionalne tekstilne dediščine (program
se je izvajal v okviru projekta splošno neformalno izobraževanje odraslih) in
udeleženci tržnih programov Šivke in Kaligrafija.

Zunanje interesne skupine
-

predstavniki podjetij: SGP Pomgrad, Panvita, Mura, Avtobusno podjetje Murska
Sobota, Kema Puconci, Pomurske mlekarne in 9 manjših zasebnih podjetij, s katerimi
sodelujemo;

-

predstavniki financerjev/občin: občine Murska Sobota, Beltinci, Moravske Toplice,
Tišina, Ljutomer;

-

predstavniki ustanov, organizacij, društev: Zavod RS za zaposlovanje OS Murska
Sobota, Center za socialno delo, varstveno delovni center, Ozara, Papilot, Krajinski
park Goričko, Medpodjetniški izobraževalni center, Center DUO Veržej, Društvo
univerza za tretje življenjsko obdobje, Romska razvojna agencija Romanokher, Zavod
PIP, Socialno podjetje Korenika, Hiša sadeži družbe, Zavod za šolstvo, Mladinski
informativno kulturni klub, Dosor Radenci in Dom starejših Rakičan, Obrtno
podjetniška zbornica Murska Sobota, Klub Pomurskih študentov, Center za zdravje in

2

Uporabljena samoevalvacijska vprašanja so zapisana v poglavju 3 - izidi samoevalvacije.
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razvoj, Gospodarska zbornica, Romski društvi Romani union in Kulturno umetniško
društvo Pušča, Zavod za kulturo in turizem Murska Sobota, Pomurski muzej,
Pokrajinska in študijska knjižnica Murska Sobota;
-

predstavniki razvojnih agencij in centrov: Regionalna razvojna agencija Mura,
Razvojna agencija Sinergija, Razvojni center Murska Sobota.

-

naključni odrasli: brezposelni odrasli, udeleženci programov ki jih izvaja Papilot, in
naključno izbrani obiskovalci informacijske pisarne.

Viri
-

Letni delovni načrt Ljudske univerze Murska Sobota 2011/2012

-

Letni delovni načrt Ljudske univerze Murska Sobota 2012/2013

-

Letni delovni načrt Ljudske univerze Murska Sobota 2013/2014

-

Realizacija Letnega delovnega načrta Ljudske univerze Murska Sobota 2011/2012

-

Realizacija Letnega delovnega načrta Ljudske univerze Murska Sobota 2012/2013

-

Realizacija Letnega delovnega načrta Ljudske univerze Murska Sobota 2013/2014

-

Program dela in finančni nart Ljudske univerze Murska Sobota 2011

-

Program dela in finančni nart Ljudske univerze Murska Sobota 2012

-

Program dela in finančni nart Ljudske univerze Murska Sobota 2013

-

Poslovno poročilo Ljudske univerze Murska Sobota 2011

-

Poslovno poročilo Ljudske univerze Murska Sobota 2012

-

Poslovno poročilo Ljudske univerze Murska Sobota 2013

-

Zapisi kolegijev od 1. 9. 2012 do 30. 6. 2014

-

Letni načrt TVU 2014

-

Zapis uvodnih sestankov TVU 2012 ,2013, 2014

-

Akcijski načrt izvedbe prireditve Nacionalno odprtje TVU 2012 v Murski Soboti

-

Akcijski načrt izvedbe Parade učenja TVU 2013 v Murski Soboti

-

Načrt dejavnosti koordinatorja TVU 2014

-

Analiza in poročilu o TVU 2013

-

pogodbe z mediji:
Netmedia d.o.o. – Sobota info.com 2011, 2012 in 2013
Podjetje za informiranje Murska Sobota, d.o.o. – oglaševanje v Vestniku, Pomurje.si
in na Radiu Murski Val 2011, 2012 televizija AS 2011, 2012, televizija IDEA 2011,
2012;

-

adrema s kontakti novinarjev, LUMS 2012

-

Samoevalvacijsko poročilo Ljudske univerze Murska Sobota, september 2013

-

Končno poročilo o izvajanju projekta CVŽU Pomurje, januar 2014

-

Posneto gradivo iz TV prispevkov 2011 do 2014
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-

Spletne strani in FB s prispevki 2013 do 2014

-

Članki iz časopisov Vestnik in Soboške novine 2012 do 2014

-

katalog izobraževanja Ljudske univerze Murska Sobota 2011/2012, 2012/2013,
2013/2014

-

zloženke in letaki za posamezne dejavnosti in programe Ljudske univerze Murska
Sobota:

Jezikovno

izobraževanje,

pridobivanje

izobrazbe,

Usposabljanje

in

spoplnjevanje za delo, svetovanje in informiranje, ugotavljanje in vrednotenje
neformalno pridobljenega znanja.
-

promocijski DVDji in video materiali na Youtubu.

Metode
Pri samoevalvaciji smo uporabili tri metode, in sicer
1. Kvalitativne metode:
-

analiza dokumentacije

-

vodeni pogovor

2. Kvantitativno metodo
-

anketiranje.

1. Analiza dokumentacije
Izbrano dokumentacijo smo analizirali s pomočjo izbora vprašanj in pripravljene ček liste za
presojo posameznega kazalnika (priloga 2).
V letnih delovnih načrtih, realizacijah letnega delovnega načrta; programih dela in finančnih
načrtih ter v poslovnih poročilih Ljudske univerze Murska Sobota smo preverjali, ali
dokumenti vsebujejo posebno poglavje ali dele poglavij, namenjene promociji in/ali animaciji
v izobraževanju odraslih, oziroma kaj je na to temo zapisano v teh dokumentih.
V zapisnikih kolegijev in dokumentaciji TVU smo iskali zapise o načrtovanju. Zanimalo nas
je, kako načrtujemo splošno promocijo in usmerjeno promocijo izobraževanja, ali se
načrtovano uresničuje, kdo to spremlja in kako.
V pogodbah z mediji smo pridobivali podatke o stikih z mediji ter terminskem in finančnem
načrtovanju različnih promocijskih in animacijskih aktivnosti.
Samoevalvacijsko poročilo Ljudske univerze Murska Sobota 2013 smo uporabili za
pridobitev podatkov o informiranju partnerjev o naših programih.
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Končno poročilo o izvajanju projekta CVŽU Pomurje smo uporabili za pridobivanje podatkov
o vrstah aktivnosti, ciljnih skupinah in terminih izvajanja splošne in usmerjene promocije v
okviru projekta oziroma v okviru aktivnosti Svetovalnega središča Murska Sobota.
Iz posnetkov na TV 2012 in 2013, spletne strani in Facebooka 2012 in 2013, člankov iz
časopisov Vestnik in Soboške novine 2012 do 2013, promocijskih DVD-jev, video materialov
na Youtube ter katalogov izobraževanja, zloženk in letakov Ljudske univerze Murska Sobota
2011/2012, 2012/2013, 2013/2014 smo črpali informacije o vsebinah splošne in usmerjene
promocije in usmerjene animacije.
2. Vodeni pogovor
Vodeni pogovor smo opravili z direktorico, poslovno sekretarko in tremi organizatorji
izobraževanja oziroma sodelavcem-koordinatorjem na Ljudski univerzi Murska Sobota.
Polstrukturirani vodeni pogovor je potekal po pripravljenem opomniku za vodeni razgovor.
3. Anketa
Oblikovali smo tri različne anketne vprašalnike:
1. Vprašalnik za partnerje: podjetja, potencialne financerje, predstavnike ustanov,
organizacij, društev, razvojnih agencij.
2. Vprašalnik za udeležence in bivše udeležence.
3. Vprašalnik za odrasle: brezposelni odrasli ki so udeleženci programov zavoda
Papilot in naključno izbrani obiskovalci informacijske pisarne.
V ankete smo vključili kombinacijo vprašanj odprtega in zaprtega tipa in jih oblikovali kot
spletno in pisno anketo.
Partnerje in udeležence ter bivše udeležence smo anketirali preko spleta, brezposelne
udeležence Papilotovih izobraževanj in obiskovalce informacijske pisarne pa s pisno anketo.
Določitev vzorca
Vodeni pogovor smo opravili z zaposlenimi, ki so soudeleženi pri promociji in animaciji na
različnih nivojih.
V anketo smo kot partnerje vključili podjetja, s katerimi sodelujemo na področju izvajanja
izobraževalnih programov kot izvajalci izobraževanja za njihove zaposlene ali populacijo, za
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katero oni nudijo storitve, se z njimi kot soustvarjalci povezujemo pri pripravi novih
programov in njihovi izvedbi oziroma smo kako drugače povezani (drugo javni zavodi ipd.).
Med udeleženci in bivšimi udeleženci smo izbrali skupine, ki se razlikujejo med seboj po viru
financiranja izobraževanja:
1. samoplačniki: neformalna tržna programa Kaligrafija in Šivke;
2. udeleženci, napoteni s strani Zavoda RS za zaposlovanje: dve skupini programa
usposabljanja za pridobivanje NPK maser;
3. udeleženci v programih sofinanciranih s strani ESS in MIZŠ, za katere je bil program
brezplačen, sami pa so krili potne stroške.
Kot posebno skupino smo uvrstili odrasle, brezposelne udeležence programov aktivne
politike zaposlovanja, ki jih izvaja Papilot, in obiskovalce informacijske pisarne na Ljudski
univerzi Murska Sobota, ker smo želeli pridobiti podatke o tem, kako brezposelni, ki niso
vključeni v izobraževanje v naši organizaciji, poznajo našo promocijo izobraževanja odraslih
in animacijo za vključevanje v posamezne programe. V nadaljevanju in v prikazovanju
rezultatov to ciljno skupino na kratko imenujemo naključni odrasli.
Ob demografskih vprašanjih smo v ankete odvisno od ciljne skupine vključili do 13 vprašanj,
saj predvsem pri partnerjih nismo želeli, da bi jim zaradi obširnosti upadla motivacija za
izpolnjevanje vprašalnikov.
Priprava in testiranje instrumentarija
Pripravili smo:
1. ček listo za analizo dokumentacije (priloga št. 2)
2. opomnik za polstrukturirani vodeni pogovor z direktorico, poslovno sekretarko,
organizatorji izobraževanja in sodelavcem – koordinatorjem (priloga št. 3),
3. anketni vprašalnik za partnerje (priloga št. 4),
4. anketni vprašalnik za udeležence in bivše udeležence (priloga št. 5),
5. anketni vprašalnik za naključne odrasle (priloga št.6),
Pri pripravi anketnih vprašalnikov, opomnikov in ček listi smo sodelovali svetovalka za
kakovost in trije člani komisije za kakovost.
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Potek postopkov samoevalvacije:
Svetovalka za kakovost in članica komisije sta v juniju pripravili ček listo in osnutke anket, ki
sta jih nato 20. junija 2014 testirala še preostala člana komisije. Dopolnjene instrumentarije
sta testirali še javna delavka in študentka (praktikantka).
Analiza dokumentacije je potekala od 1. do 22. julija 2014. Dokumentacijo so analizirali
svetovalka za kakovost Alenka Kučan, članica komisije za kakovost Mateja Rajh in član
komisije za kakovost Mitja Peterka.
Spletna

anketa

je

bila

dostopna

od

21.

julija

do

8.

avgusta

2014.

Anketo smo poslali na 50 elektronskih naslovov podjetij, ustanov in društev, s katerimi
sodelujemo, in prejeli 21 izpolnjenih vprašalnikov. Vprašalnik je izpolnilo 16 žensk in 5
moških, največ v starosti 41 do 50 let z univerzitetno izobrazbo ali magisterijem (67 %). Med
anketiranci, ki so odgovorili na vprašalnik, je bilo 7 vodilnih kadrov, ostali so bili največkrat
kadrovski delavci ali vodje skupin. Kar 12 jih je tudi že osebno bilo udeleženo na kakšnem
našem izobraževanju, s 16 organizacijami pa sodelujemo pri organiziranju izobraževanja za
njihove zaposlene ali za ciljne skupine, s katerimi se ukvarjajo.
Od 37 anket, poslanih na spletne naslove udeležencev oziroma bivših udeležencev, smo
dobili vrnjenih 19 izpolnjenih vprašalnikov. Odgovorilo je 5 moških in 14 žensk, kar 37 % jih
je bilo starih do 30 let in 26 % 31 do 40 let. 13 jih je imelo končano srednjo izobrazbo, po 2
višjo in visoko strokovno šolo, 1 univerzitetno izobrazbo in 1 znanstveni magisterij ali
doktorat. Kar 14 udeležencev ali bivših udeležencev je brezposelnih, 1 je upokojen in 4 so
zaposleni.
Anketo za naključne odrasle smo izvedli v času od 1. do 8. avgusta 2014. Odgovarjalo je 32
odraslih, od tega 27 brezposelnih. Med anketiranimi je bilo 20 žensk, kar 14 anketirancev je
bilo v starostnem obdobju od 31 do 40 let in kar 62 % vseh je imelo končano srednješolsko
izobrazbo. Med ostalimi jih je 28 % imelo osnovno šolo, ostali pa višjo strokovno šolo. 22 %
anketiranih se je že udeleževalo izobraževanj na Ljudski univerzi Murska Sobota, in sicer
programov pleskar, trgovec, usposabljanje za življenjsko uspešnost Moj korak, cvetličar in
ekonomski tehnik.
Vodeni pogovori so bili izpeljani 16. julija in 7. avgusta 2014.
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3. IZIDI SAMOEVALVACIJE
Področje: Promocija izobraževanja odraslih in animacija odraslih za izobraževanje
Podpodročje: Promocija izobraževanja odraslih
Kazalnik: SPLOŠNA PROMOCIJA IZOBRAŽEVANJA ODRASLIH

3.1

Splošno promocijo izobraževanja odraslih na Ljudski univerzi Murska Sobota smatramo kot
naše temeljno poslanstvo. Zavedanje, da sta izobraževanje in znanje vrednoti, ki nam lahko
omogočita izboljšanje osebnega, družbenega in poklicnega življenja, želimo razširiti
predvsem v ciljnih skupinah odraslih, ki so ujeti v splet življenjskih okoliščin in različnih
oviranosti, kot so neizobraženost, nezaposlenost, socialna ogroženost, invalidnost in zato
težje prihajajo do informacij in vedenj o možnostih in pomenu izobraževanja. Prav tako
želimo s promocijo izobraževanja odraslih doseči ustanove, ki se srečujejo s temi skupinami

Izbrani kazalnik je opredeljen s standardom kakovosti:
Ljudska univerza Murska Sobota dejavno načrtuje in izpeljuje splošno promocijo
izobraževanja odraslih v okolju in med različnimi ciljnimi skupinami.
Pri presojanju doseganja standarda smo želeli ugotoviti, kako uspešni smo pri splošni
promociji izobraževanja odraslih v našem lokalnem okolju in med različnimi ciljnimi
skupinami.
V organizaciji smo želeli preveriti načrtovanje, uresničevanje in spremljanje aktivnosti
splošne promocije, pridobivanje idej in vrste aktivnosti, ki jih izvajamo v ta namen. Zanimala
nas je tudi naša povezanost z mediji in uspešnost naših skupnih aktivnosti. Zato smo si
zadali nekaj samoevalvacijskih vprašanj:


Kako načrtujemo izvedbo aktivnosti splošne promocije izobraževanja odraslih – s
kakšnimi dokumenti, v kakšnih časovnih intervalih, koliko časa pred izvedbo, kaj
načrtujemo (vsebine, denar, organizacija, zadolžitve), na kakšen način pridobivamo
ideje?



Ali se načrti splošne promocije uresničujejo, kdo to spremlja in na kakšen način?
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Kakšne aktivnosti splošne promocije izobraževanja odraslih izvajamo in kako
pogosto?



Ali v te predstavitve vključujemo »zgodbe«, primere (resnični primeri iz okolja, znani
primeri na državni ravni ali mednarodni ravni, »izmišljeni« primeri, pripravljeni za
izbrane aktivnosti …)?



V katerih medijih izvajamo splošno promocijo izobraževanja odraslih (pisna gradiva,
video posnetki, družabna omrežja, radio oddaje, TV-oddaje, promocijske stojnice,
kotički na javnih mestih, organizacija dogodkov …), katera lokalna okolja in ciljne
skupine s tem dosegamo?



Kakšne delovne stike imamo vzpostavljene z mediji, ki nam lahko pomagajo pri
izvajanju splošne promocije izobraževanja odraslih (lokalni, regionalni in nacionalni
časopisi, radijske in TV-postaje, spletni mediji, interna glasila podjetij, mnenjski
blogerji ...)?

Prikaz podatkov

a) analiza dokumentacije
Uporabili smo letne delovne načrte Ljudske univerze Murska Sobota in realizacije Letnega
delovnega načrta Ljudske univerze Murska Sobota za zadnja tri šolska leta, program dela in
finančni načrt Ljudske univerze Murska Sobota ter poslovno poročilo Ljudske univerze
Murska Sobota za zadnja tri koledarska leta.
Iz pregledanega smo ugotovili, da dokumenti ne vsebujejo posebnega poglavja, ki bi se
nanašalo na splošno promocijo izobraževanja odraslih.
V teh dokumentih pa imamo opredeljen Teden vseživljenjskega učenja (TVU), kot del
poglavja o oblikah pomoči in podporah učenju. V letnih delovnih načrtih in letnih planih
imamo le splošno navedbo o načrtovanju koordiniranja in izvajanja aktivnosti TVU ter okvirni
termin izvajanja. V finančnih načrtih imamo tudi finančno opredeljene zneske za koordinacijo
podizvajalcev in izvedbo Parade učenja. V realizacijah letnih delovnih načrtov in poslovnih
poročilih navajamo natančnejše termine izvedbe TVU v posameznem letu, število naših
prireditev in število izvajalcev, ki smo jih koordinirali, število prireditev teh izvajalcev in število
obiskovalcev na prireditvah. V realizacijah in poročilih imamo tudi slikovni material s teh
dogodkov, posamezne pomembne dogodke, kot je nacionalno odprtje TVU leta 2012, parado
učenja leta 2013 in nagrajence, ki izhajajo iz naše organizacije, pa še posebej omenjene v
tekstovnem delu o TVU.
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Promocijske aktivnosti v okviru TVU, ki jo kot del splošne promocije izobraževanja na
nacionalni ravni organiziramo in izvajamo v našem lokalnem okolju, smo našli podrobneje
načrtovano v posebnih dokumentih, ki se nanašajo le na TVU.
Tudi iz zapisov kolegijev od 1. 9. 2012 do 30. 6. 2014 je razvidno, da je načrtovanje
aktivnosti splošne promocije največkrat tema, ki jo vključujemo v vsebine strokovnih
kolegijev. Za potrebe izvajanja TVU tako vsako leto že v začetku marca začnemo z
načrtovanjem. Takrat določamo odgovorne za izvedbo v posameznem letu,

termin

uvodnega sestanka za koordinacijo TVU in ideje za različne aktivnosti splošne promocije in
podpore tematskim usmeritvam TVU v posameznem letu (kar je že del usmerjene
promocije). Na kolegijih zapisujemo tudi poročanja odgovornih o napredovanju del,
posameznih sodelavcev o oblikovanju promocijskih aktivnosti in programa, ter terminskem
razporejanju aktivnosti (koledar) in odgovornosti posameznega zaposlenega (Načrt
dejavnosti in akcijski načrt).
Pri načrtovanju in izvajanju TVU sledimo nacionalnemu letnemu načrtu TVU, ki ga oblikuje
Andragoški center Slovenije. Zapisi uvodnih sestankov TVU kažejo, da poleg načrtovanja na
teh sestankih pridobivamo nove ideje in ustvarjamo nove aktivnosti za splošno promocijo
izobraževanja odraslih.
Vsako leto oblikujemo Načrt dejavnosti koordinatorja TVU, v posameznem letu pa tudi
ustrezne akcijske načrte, ki vsebujejo podrobnejše načrtovanje in usklajevanje nalog npr.
Akcijski načrt izvedbe prireditve Nacionalno odprtje TVU 2012 v Murski Soboti in Akcijski
načrt izvedbe Parade učenja TVU 2013 v Murski Soboti.
Za velik del aktivnosti v okviru splošne promocije v času TVU skrbi vodja informiranja in
svetovanja v izobraževanju odraslih (v nadaljevanju ISIO), ob pomoči organizatorke
izobraževanja odraslih Mateje Rajh, ki skrbi za ustrezno urejanje dokumentacije, pomaga
podizvajalcem pri načrtovanju in izvedbi aktivnosti, ter pri dokumentiranju po dogodkih.
Organizatorka prav tako skrbi za spremljanje izvajanja in analizo ter poročilo po končani
izvedbi.

Iz pogodb z mediji je razvidno, da smo v preteklih letih sklepali letne pogodbe za potrebe
promocije in animacije izobraževanja odraslih. S pogodbami smo planirali vključenost
posameznega medija ter tudi število in vrsto medijskih dogodkov, povezanih s splošno
promocijo v okviru TVU. V posamezni pogodbi je bilo to terminsko in finančno opredeljeno.
V letih 2013 in 2014 z večino medijev nismo sklenili letnih pogodb (zaradi nestabilnega
financiranja), izjema je bil v letu 2013 spletni medij Sobota.info.
Imamo adremo s kontakti novinarjev, s katerimi sodelujemo pri utečenih akcijah in pri ostalih
promocijskih aktivnostih naše organizacije.
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Iz končnega poročila izvajanja projekta CVŽU smo ugotovili, da je v obdobju od 2008 do
2014 v veliki meri splošno promocijo izobraževanja v regiji prevzemalo Svetovalno središče
Murska Sobota. Promocija je potekala v skladu z letnimi in kasneje s samoevalvacijskimi in
akcijskim načrti za razvoj kakovosti v Svetovalnem središču Murska Sobota. V navedenem
obdobju smo izvedli oziroma zabeležili 1.035 promocijskih aktivnosti v medijih ali povprečno
172 na leto. Mnogo promocijskih dogodkov ali deli teh dogodkov in objav je bilo namenjenih
tudi splošni promociji. Splošna promocija se je tako ob usmerjeni promociji in animaciji za
posamezne programe odvijala ob tedenskih radijskih objavah na regionalnih in lokalnih radio
postajah (Radio Murski val, Radio Maxi, Viva, Pomurski madžarski radio), na video straneh
lokalnih TV, v regionalnem tedniku Vestnik, v dnevniku Večer (regionalna stran), na
regionalnih TV postajah TV AS, TV Idea, TV Srk Gornja Radgona, na RTV SLO,
Regionalnem studiu Lendava, regionalnih spletnih straneh in v občinskih glasilih. Poleg
navedenega je bila splošna promocija izobraževanja vključena na portal CVŽU, spletne
strani LUMS in spletne strani občin, kjer so dislokacije ISIO. Kot promocijo lahko štejemo
tudi objave na spletni stran www.po-pomoc.si, ki deluje od leta 2010. Vse stranke ISIO so
prejele predstavitvene zloženke ISIO, ki so bile tudi

na oglasnih

mestih v partnerskih

organizacijah in na dislokacijah. Tudi v zloženkah je poudarjen pomen izobraževanja
odraslih. Strankam je bil na voljo tudi časopis ISIO, kjer so se ob drugem lahko seznanili tudi
z zgodbami in primeri, ki poudarjajo pomen vključevanja odraslih v izobraževanje (splošna in
usmerjena promocija). V posameznih primerih je promocija bila prilagojena ciljnim skupinam
tako, da za so se z izobraževanjem in svetovanjem seznanili tudi preko institucij, v katerih so
že udeleženi (ZRSZ za nezaposlene, razna društva za osebe s posebnimi potrebami,
starejše odrasle, etnične manjšine itd.)
Ugotovili smo tudi, da o pomenu izobraževanja odrasle seznanjamo tudi s katalogi
izobraževanja, ki jih izdajamo v posameznem šolskem letu. Ti imajo vsako letu v uvodu
zapisane misli ali dejstva, ki spodbujajo vključevanje v izobraževanje in dajejo vrednost
znanju kot bogastvu posameznika in družbe.
Za namene splošne promocije uporabljamo tudi video materiale o nagrajencih Andragoškega
centra Slovenije, ki prikazujejo zgodbe posameznikov ali skupin nagrajenih za posebne
dosežke na področju izobraževanja odraslih in jih imamo na DVD-jih ali na Youtubu.

23

b) Rezultati anket
S pomočjo anketnih vprašalnikov smo želeli pridobiti informacije o tem, koliko v lokalnem
okolju poznajo naše aktivnosti splošne promocije izobraževanja odraslih in kje so se
posamezne ciljne skupine srečale s tovrstno promocijo.
Slika 1: Poznavanje dejavnosti splošne promocije izobraževanja odraslih v odstotkih po
posameznih subjektih

odstotek pritrdilnih odgovorov

Poznavanje dejavnosti splošne promocije izobraževanja
odraslih v odstotkih po posameznih subjektih

partnerji
udeleženci
100

naključni odrasli
53

partnerji

47

udeleženci

naključni
odrasli

N partnerji = 21, N udeleženci = 19; N naključni odrasli = 32

Na vprašanje, ali poznajo kakšno dejavnost, s katero LUMS predstavlja pomen
vseživljenjskega učenja in učenja odraslih, so vsi partnerji odgovorili pritrdilno. Od
udeležencev in bivših udeležencev jih aktivnosti splošne promocije izobraževanja pozna
nekaj več kot polovica, od naključno izbranih odraslih pa nekaj manj od polovice vseh, ki so
odgovorili na vprašalnik.
V nadaljevanju nas je zanimalo, na kakšen način so bili različni subjekti s strani LUMS
seznanjeni z izobraževanjem odraslih kot vrednoto, ki omogoča posamezniku pridobivanje
znanja potrebnega za poklic ali v osebnem življenju.
Pri partnerjih smo dobili večje število odgovorov, kar kaže, da se je posameznik odločil za
več predlaganih možnosti, medtem ko se je pri ostalih skupinah vsak odločil le za en
odgovor.
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Slika 2: Način seznanjanja z izobraževanjem odraslih kot vrednoto

Način seznanjanja z izobraževanjem odraslih kot vrednoto

Drugo:
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Pojav posameznega odgovora pri subjektu v odstotkih
N partnerji = 21, N udeleženci = 19; N naključni odrasli = 32. Odgovori so prikazani v odstotkih pojavljanja pri
posameznem subjektu.

Partnerji in udeleženci so izobraževanje odraslih kot vrednoto najpogosteje spoznali prek
spletnih strani ali na dogodku v okviru TVU (kar je pri udeležencih po številu odgovorov
izenačeno z video posnetki/filmi). Naključni odrasli so se največkrat odločili za odgovor drugo
in pri tem navedli Papilot, kjer jih je s pomenom izobraževanja odraslih seznanjala direktorica
LUMS. Partnerji pa so pod drugo dodali, da so bili o tem seznanjeni na delovnem mestu.
Nadalje nas je zanimalo, ali vključevanje zgodb in primerov posameznikov v splošno
promocijo izobraževanja odraslih anketirani poznajo in ali prepoznavajo vpliv tovrstne
promocije na večjo vključenost odraslih v izobraževanje.
Ankete so pokazale, da je v okviru splošne promocije kar 70 % partnerjev že spoznalo
kakšno zgodbo ali resnični primer udeleženca izobraževanja odraslih, ki je prikazoval
možnosti, prednosti in koristi vključevanja v izobraževanje odraslih, vsi pa se strinjajo, da
zgodbe in primeri pripomorejo k pozitivnemu odnosu in vključevanju odraslih udeležencev v
izobraževanje.
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Zgodbe in resnične primere je kot del promocije spoznalo 6 udeležencev in 10 naključnih
odraslih, 17 udeležencev in 20 naključnih odraslih pa je mnenja, da zgodbe pripomorejo k
pozitivnemu odnosu odraslih do izobraževanja.
Podatek, iz katerih medijev izvejo za naše dogodke splošne promocije, smo želeli pridobiti
zato, ker želimo vedeti, s katerimi mediji dosegamo posamezne ciljne skupine.

število odgovorov pri posameznem subjektu

Slika 3: Mediji, kjer so anketirani zasledili splošno promocijo izobraževanja odraslih

Mediji, kjer so anketirani zasledili vsebine s splošno
promocijo izobraževanja odraslih
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Za dogodke ali vsebine, ki njih je LUMS pripravila za namen splošne promocije
izobraževanja odraslih, so partnerji, udeleženci in naključni odrasli največkrat izvedeli iz
spletnih medijev. Na drugem mestu, ki si ga pri partnerjih deli z lokalnim časopisom, pa je
pri vseh subjektih lokalni radio. Do razlik prihaja pri občinskih glasilih, ki se jih naključni
odrasli poslužujejo v večji meri kot partnerji ali udeleženci. Zelo slabo so bile pri vseh
skupinah zaznane objave na LED screen zaslonih v mestu. Pod drugo so tako partnerji kot
naključni odrasli zapisali radio Romic.
V nadaljevanju nas je zanimalo, ali naši partnerji prepoznavajo promocijo izobraževanja
odraslih kot možnost, s katero lahko rešijo del težav, s katerimi se srečujejo (razvojne,
demografske, kadrovske), oziroma ali so to promocijo tudi sami že kdaj uporabili za
reševanje tovrstnih težav.
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Iz odgovorov smo ugotovili, da je kar 81 % partnerjev že uporabilo izobraževanje odraslih kot
možno rešitev pri reševanju določenih razvojnih, demografskih ali kadrovskih vprašanj.
Prav tako je zaradi dobrih izkušenj s storitvami LUMS pri izvajanju promocije izobraževanja
odraslih že sodelovalo 14 anketiranih oziroma 67 % partnerjev. Na promocijskih dogodkih je
sodelovalo 9 partnerjev, kot izvajalci prireditev TVU 4 partnerji in 1 partner je sodeloval pri
izdelavi promocijskega filma.

c) rezultati vodenih pogovorov

Vodene pogovore smo uporabili, da bi pridobili podatke o aktivnostih in pristopih, ki jih v
organizaciji morda ne zapisujemo, in da bi osvetlili problematiko tudi z vidika vodstva in
zaposlenih.
Vsi sogovorniki so na vprašanje, kolikokrat na leto in katere aktivnosti izpeljujete v
okviru splošne promocije izobraževanja odraslih, odgovorili, da izpeljujemo tri večje aktivnosti
Teden vseživljenjskega učenja TVU, informativni dan LUMS, kjer je po njihovem mnenju
splošna promocija prav tako del celotne predstavitve, in Senje za učenje, ki ga organizira
Svetovalno središče in ki prav tako poleg predstavitve ponudbe programov izobraževanja
promovira tudi izobraževanje kot vrednoto za izboljšanje kakovosti življenja in dela
posameznika. Ob tem so poudarili, da je k vsaki promociji, ki jo izvajamo med letom za
določene ciljne skupine ali programe, prav tako vedno dodana splošna promocija
izobraževanja odraslih, saj je uvodoma vedno potrebno poslušalce, gledalce, obiskovalce in
druge ozavestiti o tem in jih tako spodbuditi k vključevanju v predstavljene programe ali
aktivnosti.
Na vprašanje, na kateri način izpeljujete splošno promocijo izobraževanja odraslih, so
vprašani odgovarjali:
-

organiziramo prireditve v okviru TVU, kjer že uvodoma na tiskovni konferenci in
potem na vsaki prireditvi spregovorimo o pomenu vseživljenjskega učenja in
izobraževanja odraslih, prav tako o tem spregovorimo na vseh drugih dogodkih, ki jih
organiziramo med šolskim letom;

-

s katalogi izobraževanja, kjer poudarjamo pomen znanja in kompetenc ter možnosti,
ki jih imajo odrasli, ki se učijo in izobražujejo;

-

na spletnih straneh in facebooku objavljamo novice, ki spodbujajo vključevanje v
izobraževanje;
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-

z videoposnetki in kratkimi filmi ;

-

pri vseh predstavitvah organizacije in programov, ki jih izvajamo za podjetja ali
določene ciljne skupine;

-

v svetovalnih in uvodnih pogovorih.

Na vprašanja, kako načrtujete splošno promocijo izobraževanja odraslih in kdo
spremlja uresničevanje načrtovanega, so vprašani odgovarjali:
-

direktorica je mnenja, da je načrtovanje promocije v organizaciji vedno preveč vezano
na finančno situacijo in posamezne projekte, ki tako promocijo omogočajo. Tako je
bilo v obdobju izvajanja projekta Center vseživljenjskega učenja Pomurje veliko več
možnosti za promocijo splošnega izobraževanja odraslih, saj je ravno to in posledično
večje vključevanje odraslih (predvsem iz skupin s primanjkljaji) bilo en od ključnih
ciljev projekta. Pri tem je bilo že z razpisno dokumentacijo urejeno tudi spremljanje in
vrednotenje učinkov te promocije. Prav tako je pri izvajanju promocije v okviru tedna
vseživljenjskega učenja, ko kot koordinator pridobimo (sicer minimalna) sredstva za
promocijo izobraževanja odraslih in smo tudi terminsko in tematsko vezani na
nacionalne okvirje. Tudi tu je spremljanje in vrednotenje učinkov toliko bolj
sistematično in dobro organizirano;

-

poslovna sekretarka ugotavlja, da je, dokler je bila promocija vezana na pogodbe s
posameznimi mediji, spremljala uresničevanje načrtovanega predvsem s terminskega
in finančnega vidika;

-

organizatorji izobraževanja odraslih in sodelavec koordinator menijo podobno kot
direktorica in poslovna sekretarka, ob tem pa dodajajo še, da se že omenjena
promocija (CVŽU, TVU), kot tudi vse ostale občasne priložnostne aktivnosti, v
glavnem načrtujejo na strokovnih kolegijih, kjer se določijo za to predvideni termini,
sredstva, način promocije ter odgovorni za izvedbo in spremljanje posamezne
promocijske aktivnosti. Prav tako se vsi strinjajo, da je v zadnjih letih zelo pomembna
promocija po spletu in socialnih omrežjih, ki se je vse premalo poslužujemo.

Na vprašanje, katere partnerje vključujete v promocijo in kako, so bili odgovori
direktorice, organizatorjev odraslih in sodelavca–koordinatorja:
-

Zavod RS za zaposlovanje za koriščenje njihovih prostorov v CIPSU in kot partnerje
pri organiziranih promocijskih dogodkih. Prav tako so sodelovali v dveh video filmih, ki
jih je LUMS posnel v sodelovanju z Andragoškim centrom Slovenije;

-

Regionalna razvojna agencija Mura, ki je prav tako sodelovala pri promocijskem filmu;

-

Delodajalci, ki se zavedajo pomena vseživljenjskega učenja in izobraževanja odraslih
(promocijski filmi LUMS);
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-

Podjetja in ustanove, kjer predstavljamo izobraževanja zaposlenim ali ciljnim
skupinam, ki so njihove stranke;

-

udeleženci, ki prikazujejo dobre izkušnje z izobraževanjem odraslih.

Ugotovitve, sklepi, predlogi
Najprej smo preverili doseganje standarda glede na merila3
a)

Letni delovni načrt organizacije, ki izobražuje odrasle, vsebuje vsakoletne akcije za
popularizacijo izobraževanja odraslih.

b)

Organizacija, ki izobražuje odrasle, izpelje na leto najmanj dve dejavnosti, s katerima
promovira pomen vseživljenjskega učenja in učenja odraslih.

c)

Organizacija, ki izobražuje odrasle, ima utečeno sodelovanje z lokalnimi mediji (radio,
televizija ipd.) pri promociji izobraževanja odraslih.

Zapisali smo ugotovitve:
a) Letni delovni načrt vsebuje le kratke zapise načrtovanja Tedna vseživljenjskega
učenja. Planirani informativni dan oz. dan odprtih vrat je omenjen le v letnem
koledarju, ki je del načrta, načrtovanje Senja za učenje pa je zapisano v letnem
načrtu Svetovalnega središča.
b) Ljudska univerza Murska Sobota izpelje letno najmanj tri dejavnosti, s katerimi
promovira vseživljenjsko učenje: Teden vseživljenjskega učenja in v sklopu tega
Parado učenja, Senje za učenje in informativni dan oz. dan odprtih vrat.
c) Pri promociji imamo utečeno sodelovanje z mediji, ki smo ga imeli do leta 2013
tudi pogodbeno določenega. Imamo adremo s kontakti novinarjev, s katerimi
sodelujemo pri utečenih akcijah in ki nam te akcije občasno tudi brezplačno
promovirajo v različnih medijih.

Sklepi:
Glede na te ugotovitve standard formalno sicer dosegamo, vendar nam je naše podrobnejše
presojanje pokazalo, da trenutno stanje ni popolnoma zadovoljivo.

Predlogi:
Načrtovanje aktivnosti, sledenje in spremljanje rezultatov bomo pri vseh akcijah splošne
promocije izobraževanja odraslih bolj sistematično in ustrezno zapisali v dokumentih.

Merila smo povzeli po gradivu dr. Tanje Možina, Sonje Klemenčič, mag. Tanje Vilič Klenovšek,
Milene Zorič Frantar, Alenke Jurič Rajh in Jasmine Orešnik Cunja: Kazalniki kakovosti izobraževanja
odraslih (Andragoški zavod Slovenije 2013).
3
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V načrtovanje bomo v večji meri vključevali partnerje ter tudi udeležence in bivše
udeležence, ki bi nam na različnih področjih lahko pomagali pri izvajanju splošne promocije.
S tako razširjenim pristopom bomo dosegali več različnih ciljnih skupin in učenje še bolj
prikazali kot rešitev, ki posameznikom in družbi lahko pomaga pri različnih poklicnih in
življenjskih zapletih.
Za splošno promocijo bomo morali v večji meri poskrbeti tudi prek spletnih strani in socialnih
omrežij, saj ugotavljamo, da je ravno to medij, ki ga različne ciljne skupine najbolj poznajo in
pregledujejo in bi ga zato morali bolj izkoristiti.
Prav tako bomo tudi nadalje v promocijo vključevati zgodbe in primere dobre prakse, saj
samoevalvacija kaže, da tako spodbudimo zanimanje različnih ciljnih skupin.

3.2 Kazalnik: USMERJENA PROMOCIJA IZOBRAŽEVANJA ODRASLIH
Usmerjena promocija izobraževanja odraslih je namenjena poudarjanju posebnih vidikov,
ciljev in možnosti izobraževanja odraslih.
Ugotoviti smo želeli, ali naša organizacija izpeljuje usmerjene promocijske dejavnosti, za
katera področja, metode in ciljne skupine jih pripravlja in kako je pri tem uspešna.

Izbrani kazalnik je opredeljen s standardom kakovosti
Ljudska univerza Murska Sobota dejavno načrtuje in izpeljuje usmerjeno promocijo
izobraževanja odraslih v okolju in med ciljnimi skupinami, z njo poudarja posebne
vidike, cilje in možnosti tega izobraževanja.
Oblikovali smo samoevalvacijska vprašanja


Katere ciljne skupine smo doslej nagovarjali z aktivnostmi usmerjene promocije
izobraževanja odraslih in kako?



Katere dejavnosti, metode, priložnosti za izobraževanje odraslih smo doslej
predstavljali z aktivnostmi usmerjene promocije izobraževanja odraslih in kako?



Ali aktivnosti usmerjene promocije izvajamo tudi v sodelovanju z drugimi
ustanovami/podjetji iz okolja, ki se tudi ukvarjajo s ciljnimi skupinami, ki jih želimo
nagovarjati mi?
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a) Analiza dokumentacije
Iz pregledane dokumentacije smo ugotovili, da so zapisi usmerjene promocije podobno
urejeni kot zapisi splošne promocije izobraževanja odraslih. V letnih delovnih načrtih, planih,
realizacijah in poročilih, smo našli le zapise, ki se nanašajo na aktivnosti Tedna
vseživljenjskega učenja, in ob tem tudi s tem povezanimi tematskimi usmeritvami v
posameznem letu.
V zapisih strokovnih kolegijev smo našli zapise poročanja sodelavcev o izvedenih usmerjenih
promocijskih aktivnostih, predvsem predstavitvah možnosti izobraževanja za brezposelne v
CIPS-u, predstavitvi možnosti izobraževanja za starejše v domu upokojencev, predstavitvi za
študente na njihovi izobraževalni konferenci in Rome v radijskih oddajah na radiu Romic.
Za določene dejavnosti imamo pripravljen promocijski material: katalog izobraževanja LUMS,
zloženke ISIO, zloženke za ugotavljanje in vrednotenje neformalno pridobljenega znanja,
zloženke Usposabljanje in spopolnjevanje za delo, pridobivanje izobrazbe, tuji jeziki. Izdelali
smo tudi letak za seznanjanje brezposelnih o možnostih in ciljih izobraževanja odraslih.

Za namen usmerjene promocije uporabljamo tudi posnete video materiale, ki so nastali pod
okriljem Andragoškega centra Slovenije:

Priložnosti so!

-

predstavlja neformalno

izobraževanje in programe za brezposelne, kjer smo sodelovali tudi z našim programom
Oblikovalka tekstilnih izdelkov z elementi tradicionalne tekstilne dediščine, Svetovanje za
znanje - predstavlja vrednotenje neformalno pridobljenih znanjih in svetovanje v
izobraževanju odraslih kjer prav tako sodeluje Ljudska univerza Murska Sobota oziroma
naše Svetovalno središče, uporabljamo pa tudi druge video materiale Andragoškega centra,
ki jih imamo na DVD-jih ali jih poiščemo na Youtubu (Stkane zgodbe, Z roko v roki ...).

b) Rezultati anket
Najprej smo želeli presoditi, na katerih področjih se naši partnerji vključujejo v usmerjeno
promocijo izobraževanja odraslih.
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Preglednica 2: Področja, kjer se partnerji vključujejo v usmerjeno promocijo izobraževanja
odraslih
odgovori

število odgovorov

sodelujemo pri promociji izobraževanja za brezposelne osebe

9

sodelujemo pri promociji izobraževanja za potrebe poklica

9

sodelujemo pri promociji izobraževanja za pripadnike Romske
etnične skupine

8

ne sodelujemo pri promociji izobraževanja

6

sodelujemo pri promociji izobraževanja za starejše

4

sodelujemo pri promociji izobraževanja za člane društva

3

sodelujemo pri promociji izobraževanja med našimi
stanovalci/bolniki/udeleženci

1

drugo: sodelujemo v sklopu LUMS-a

1

Ugotovili smo, da partnerji aktivno sodelujejo pri izvajanju usmerjene promocije na vseh
področjih. To nam nakazuje, da se zavedajo pomena izobraževanja odraslih za reševanje
izzivov, s katerimi se srečujejo v okviru svojih podjetij, ustanov ali društev.
Nadalje nas je zanimalo, katere posebnosti izobraževanja odraslih se zdijo posameznim
subjektom posebej pomembne in bi jih zato bilo potrebno pri usmerjeni promociji še posebej
poudarjati.
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Slika 4: Prednosti izobraževanja odraslih, ki bi jih bilo treba v usmerjeni promociji posebej
izpostaviti

Prednosti izobraževanja odraslih, ki bi jih bilo treba v usmerjeni
promociji posebej izpostaviti
0
0
0

drugo

4

zadovoljstvo bivših udeležencev
0

znaki in certifikati kakovosti izvajalskih organizacij

1

6

13

3
12

6

stalna podpora posamezniku pri učenju
možnost sodelovanja podjetij in ustanov pri
izvajanju in vrednotenju učinkov izobraževanja

11
14

4

8
6

raznovrstne in učinkovite metode učenja

7
11
11

4

kakovostno osebje oz. izvajalci programov
prilagajanje programov ciljnim
skupinam/naročnikom

13
11

5
7

3

prilagajanje vsebin
0

2

4

14
13

6

8

10

12

14

število odgovorov
naključni odrasli

udeleženci

partnerji

Zanimivo je, da se odgovori na to vprašanje pri različnih subjektih precej razlikujejo. Po
mnenju partnerjev je treba posebej poudarjati prilagajanje izvajanja programov določenim
ciljnim skupinam ali naročnikom (14), udeležencem je najpomembneje poudarjati
raznovrstnost učnih metod, stalno podporo pri učenju in zadovoljstvo bivših udeležencev
(povsod po 6 odgovorov), naključnim odraslim pa je najpomembneje poudariti možnost
sodelovanja podjetij in ustanov pri izvajanju in vrednotenju učinkov izobraževanja (14). To
nakazuje, da je treba pri usmerjeni metodi upoštevati status ciljne skupine in usmerjeno
promocijo prilagoditi tako, da dobijo čim ustreznejše informacije o izobraževanju odraslih.
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c) rezultati vodenih pogovorov
Na vprašanje, katere usmerjene promocijske dejavnosti izvajamo, za katere ciljne
skupine, posebne metode ali dejavnosti in ali pri tem sodelujemo s kakšnimi partnerji,
smo dobili od sogovornikov naslednje odgovore:
-

v sodelovanju z Zavodom RS za zaposlovanje izvajamo usmerjeno promocijo za
brezposelne v CIPS-u ali ob različnih priložnostih na drugih lokacijah (stečaj podjetja,
zaposlitveni sejmi, Senje za učenje, dogodki v okviru TVU), kjer jim predstavimo
pomen izobraževanja kot možen izhod iz brezposelnosti. Pogosto ob tem poudarjamo
možnosti brezplačnega izobraževanja v času brezposelnosti, pomen pridobivanja
novih znanj in veščin za večjo konkurenčnost na trgu dela, možnost pridobivanja
certifikatov, možnost spoznavanja potencialnih delodajalcev. Pogosto poudarjamo
značilnosti izobraževanja odraslih, kot so priznavanje predhodno pridobljenega
znanja, prilagajanje organizacije, vsebin in metod dela, možnost koriščenja učne
pomoči ipd. Podobno usmerjeno promocijo izvajamo tudi v skupinah brezposelnih, ki
se vključujejo v programe aktivne politike zaposlovanja pri drugih izvajalskih
organizacijah (Papilot);

-

v domovih za starejše in v društvu U3 predstavljamo pomen učenja za starejše
odrasle in vpliv vključevanja v vseživljenjsko učenja na počutje in sposobnosti
starejših;

-

študentom smo predstavili možnosti izobraževanja z vidika dopolnjevanja znanja, ki
ga pridobijo pri študiju, in možnosti spoznavanja in povezovanja z delodajalci; prav
tako smo za to ciljno skupino promovirali tudi e-študij;

-

Romski populaciji predstavljamo izobraževanje kot možnost za pridobitev izobrazbe
ali poklicne usposobljenosti največkrat prek oddaj na radiu Romic;

-

za ciljne skupine s posebnimi potrebami oz. z določenimi primanjkljaji izvajamo
usmerjeno promocijo v njihovih društvih, kjer poudarjamo predvsem pomen
vključevanja v neformalno izobraževanje za njihovo boljše vključevanje v življenjsko
okolje in družbo.

Sogovorniki so pri tem vprašanju hkrati odgovorili tudi že na naslednje vprašanje, ki je bilo:
katere vidike, cilje in možnosti izobraževanja odraslih pri tem poudarjamo.
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Ugotovitve, sklepi, predlogi
Najprej smo preverili doseganje standarda glede na merila4
Organizacija, ki izobražuje odrasle, vsako leto izpelje vsaj eno usmerjeno promocijsko

a)

aktivnost, s katero poudarja vidike, cilje in možnosti tega izobraževanja (na primer
možnosti izobraževanja za neko izbrano ciljno skupino, po posebni metodi, za
določeno dejavnost).
Organizacija, ki izobražuje odrasle, vsako leto pripravi promocijsko gradivo (brošuro,

b)

spletno stran, letak), povezano z izbrano promocijsko dejavnostjo. Z njo poudarja
posebne vidike, cilje in možnosti izobraževanja.

Ugotovitve
a) Naša organizacija izvaja letno več usmerjenih promocijskih aktivnosti, s katerimi
poudarja posebne vidike, cilje in možnosti izobraževanja predvsem za izbrano ciljno
skupino.
b) Uporabljamo promocijska gradiva, povezana s promocijsko dejavnostjo. Kataloge
izdajamo letno, nekatere zloženke uporabljamo tudi več let (če ni sprememb), za
nove aktivnosti pripravljamo letake. Del usmerjene promocije so tudi naši video
materiali, ki jih uporabljamo tudi za splošno promocijo npr. Priložnosti so!, posneli pa
smo tudi kratek video film o ženskah v moških poklicih, ki poudarja možnosti in cilje
izobraževanja za ženske.
Sklepi:
Glede na zapisana merila sicer dosegamo tudi ta standard kakovosti, vendar smo po
pregledu rezultatov sklenili, da bomo v prihodnosti na tem področju vpeljali nekaj izboljšav.

Predlogi:
Usmerjeno promocijo bomo načrtovali, izvajali in spremljali bolj sistematično. Že na začetku
leta bomo dogovorili predstavitve možnosti in ciljev izobraževanja odraslih z Zavodom za
zaposlovanje, obrtno zbornico, drugimi izobraževalci in nekaterimi društvi.

Usmerjeno promocijo bomo aktivneje izvajali na spletni strani in facebooku LUMS, saj do
sedaj temu nismo posvečali pozornosti.
Izdelali bomo aktualne letake za tiste ciljne skupine, ki se ne poslužujejo spleta in socialnih
omrežij in jih poskušali doseči v njihovih okoljih.
Merila smo povzeli po gradivu dr. Tanje Možina, Sonje Klemenčič, mag. Tanje Vilič Klenovšek,
Milene Zorič Frantar, Alenke Jurič Rajh in Jasmine Orešnik Cunja: Kazalniki kakovosti izobraževanja
odraslih (Andragoški zavod Slovenije 2013).
4
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Podpodročje: Animacija izobraževanja odraslih
3.3.

Kazalnik: ANIMACIJA ZA VKLJUČEVANJE V POSAMEZNE
IZOBRAŽEVALNE PROGRAME

Usmerjena animacija je temeljnega pomena za pridobivanje udeležencev izobraževanja.
Zato je pomembno, da izobraževalne programe na ustrezni način predstavimo potencialnim
udeležencem.
Pri usmerjeni animaciji nas je zanimalo, ali smo za partnerje in ciljne skupine, ki jim le-ti
nudijo določene storitve, za vključevanje v posamezni program izvajali usmerjeno animacijo,
na kakšen način in kako uspešna je bila.
Prav tako nas je zanimalo, kako sistematično se lotevamo usmerjene animacije, kako jo
načrtujemo, izpeljujemo in evalviramo.

Izbrani kazalnik je opredeljen s standardom kakovosti
Ljudska univerza Murska Sobota izpeljuje usmerjeno animacijo za vključevanje v
posamezne izobraževalne programe.
Zastavili smo si samoevalvacijska vprašanja:


Koliko podjetja v regiji, potencialni financerji, ustanove, ki se ukvarjajo z razvojem
in organizacije, potencialne zaposlovalke oz. uporabnice znanja naših slušateljev,
poznajo našo izobraževalno organizacijo in na kakšen način so obveščeni o
posameznih programih?



Ali aktivnosti usmerjene animacije izvajamo tudi v sodelovanju s tistimi
ustanovami/podjetji iz okolja, s katerimi smo sodelovali v preteklosti in so bili
zadovoljni z našimi storitvami?



Katere

prednosti

izobraževanja

v

posameznem

izobraževalnem

programu/dejavnosti predstavljamo v aktivnostih usmerjene animacije?


Ali izvajamo usmerjene animacijske dejavnosti tudi v ustanovah, kjer lahko
pridemo v stik s potencialnimi udeleženci (zavod za zaposlovanje, center za
socialno delo, kulturne ustanove, podjetja, invalidske in zdravstvene organizacije
oz. društva …)?



Kakšen učinek imajo aktivnosti usmerjene animacije?
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a) Analiza dokumentacije
Za analizo smo pregledali letne načrte in zapisnike kolegijev. Ugotovili smo, da nimamo
sistematično načrtovane usmerjene animacije, ampak jo po zapisih kolegija izvajamo po
potrebi, ko se pripravljamo na izvedbo določenega programa. Pregledali smo tudi materiale,
ki jih imamo za predstavitve posameznih programov in storitev. Vsi materiali – zloženke
predstavljajo cilje programa, vstopne pogoje za udeležence, metode dela, organizacijo in
trajanje programa, izhode in možnost uporabe novih znanj, pa tudi posebnosti posameznega
programa ali storitve (zaupnost, podpora udeležencem …). Večina programov je
predstavljena tudi na naši spletni strani, pred pričetkom izvajanja programov pa o programu
obveščamo pod rubriko aktualno in na našem Facebooku. Zloženke imamo na informacijskih
stojalih na Ljudski univerzi Murska Sobota, dostopne so v Svetovalnem središču in na
dislokacijah ISIO, v CIPS-u, pred pričetkom posameznih izvedb pa jih tudi razdelimo v
ustanovah, kjer lahko dosegamo ciljno skupino.

Za namen promocije smo v preteklosti posneli tudi video posnetke, spote ali kratke
promocijske filme, kjer predstavljamo določeni program (PUM, Oblikovalka tekstilnih izdelkov
z elementi tradicionalne tekstilne dediščine, Programi usposabljanja za življenjsko
uspešnost, Moja lutka moje zrcalo) ali pa skupino programov za določeno ciljno skupino –
Ženska v moškem poklicu.

b) Rezultati anket
Pri partnerjih smo želeli pridobiti podatke o tem, ali in na kakšen način smo pri njih izvajali
usmerjeno animacijo za vključevanje v določen izobraževalni program oziroma na kakšen
način so obveščeni o izobraževanju, ki bi lahko bilo zanje zanimivo.
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Slika 5: Načini obveščanja partnerskih podjetij in ustanov o posameznem izobraževalnem
programu

Način obveščanja partnerskih podjetij o posameznem
izobraževalnem programu
10

10

8

6

2

S predstavitvenim sestankom/dogodkom.
Z obveščanjem kadrovskih in vodstvenih delavcev po elektronski pošti.
Z brošuro ki vsebuje podatke o posameznem programu.
Preko internega časopisa ali intraneta.
O posameznih programih smo izvedeli iz javnih medijev (radio, TV).

Na vprašanje, ali in kako bi lahko partnersko podjetje ali ustanova sodelovala pri animaciji za
vključevanje v določeni program, so vsi partnerji odgovorili, da bi lahko sodelovali in kot
možne načine navedli naslednje predloge:


nudenje pomoči pri obveščanju potencialni udeležencev, skupna promocija in
katalog,



oddaja prostorov za izvajanje usmerjene promocije in izvedba posameznih vsebin
promocije,



prikaz potreb in problematike v svoji ustanovi oz. za svoje stranke,



s praktičnimi izkušnjami,



z osebnim pristopom,



z izvedbo delavnic in predavanj,
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s pomočjo pri pripravi video promocij, image kampanj, snemanju intervjujev z bivšimi
udeleženci,



z vključitvijo zaposlenih,



z razvojem skupnih projektov.

Želeli smo izvedeti tudi, kako so bili udeleženci animirani oziroma kateri način bi bil
naključnim odraslim najprimernejši za animacijo za vključitev v posamezni program.
Slika 6: Najučinkovitejši načini animacije za vključitev v posamezni program

Najučinkovitejši načini animacije za vključitev
v posamezni program
0
0

Drugo:
V javni ustanovi (knjižnici, domu starejših, centru za…

3

0

Seznanila me je svetovalka na zavodu za zaposlovanje.

18

5

Povedali so mi drugi (družina prijatelji).

4

Iz lokalnih spletnih medijev (Sobota.info, Pomurec.com…).

6
8

1

Zasledil sem na lokalni TV.

6

0

Slišal sem na lokalnem radiju.

4

2

Prebral sem v časopisu.

0

Na Facebooku LUMS.

0

7
3

Na spletni strani LUMS.

13

4

V zloženki/katalogu ki vsebuje podatke o posameznem…

7

1

Na predstavitvenim sestanku/dogodku.

7

2

0
naključni odrasli

5
udeleženci

10

15

Iz grafa je razvidno, da je najučinkovitejša animacija za brezposelne izvedena na Zavodu za
zaposlovanje, kjer jim svetovalke podajo informacije o določenem programu – skupno 25
odgovorov. Sledi spletna stran LUMS 17 odgovorov, informacija, pridobljena od družine,
prijateljev ipd. 10 odgovorov, spletni mediji in predstavitveni sestanki po 9 odgovorov, sledijo
zloženke in katalogi 8, časopis 7, radio 6, javne ustanove in facebook 3 odgovori.
Udeležencem in bivšim udeležencem smo zastavili tudi vprašanje, kaj menijo o ustanovitvi
kluba bivših udeležencev. Vsi so odgovorili, da se jim zdi tak klub v redu tudi z vidika
nadaljnjega vključevanja v programe ob tem pa tisti, ki so napisali tudi zakaj (9), v največji
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20

meri menijo, da bi bilo to dobro predvsem za ohranjanje stikov, druženje in prenašanje
izkušenj.

c) Rezultati vodenih pogovorov
Na vprašanje, ali aktivnosti usmerjene animacije izvajamo tudi v sodelovanju s tistimi
ustanovami/podjetji iz okolja, s katerimi smo sodelovali v preteklosti in so bili
zadovoljni z našimi storitvami, so nam direktorica, organizatorji izobraževanja in sodelavec
– koordinator odgovorili:
-

pri usmerjeni animaciji nam pomagajo zainteresirana podjetja, ki imajo dobro
organizirane kadrovske službe. Taka so v zadnjih letih SGP Pomgrad, Pomgrad
gradnje, Panvita, Kema Puconci, Dom starejših Rakičan in Center za starejše Murska
Sobota, ki skrbijo predvsem za promocijo znotraj svojih organizacij, občasno pa
pomagajo tudi pri animaciji brezposelnih na zavodu za zaposlovanje;

-

dobro sodelujemo tudi z zavodom za zaposlovanje;

-

pri animaciji nekaterih programov sodelujemo tudi z domom starejših ali društvom U3,
za nekatere programe za ranljive skupine se povežemo z določenimi društvi (gluhi in
naglušni, Romi, društvo invalidov Pomurja), občasno se povežemo tudi s šolami in
vrtci (Usposabljanje za življenjsko uspešnost – Beremo in pišemo skupaj, Branje za
znanje in zabavo) ali podjetji (povezava s kadrovsko službo pri animaciji udeležencev
za dokončanje OŠO na SGP Pomgrad).

-

usmerjeno animacijo izvajamo zelo dobro tudi z zadovoljnimi udeleženci v programu
Projektno izobraževanje za mlajše odrasle, kjer vsako leto generacija, ki zaključuje
izobraževanje, pripravi promocijski video posnetek ali letak za naslednjo generacijo.

Glede prednosti izobraževanja v posameznem izobraževalnem programu/dejavnosti, ki
ga predstavljamo v aktivnostih usmerjene animacije, smo ugotovili, da predstavljamo
predvsem cilje programa, vstopne pogoje za udeležence, metode dela, organizacijo in
trajanje programa, izhode in možnost uporabe novih znanj ter posebnosti, kot so izvajanje
programa v delovni organizaciji, možnosti nadaljevanja izobraževanja ali možnosti zaposlitve
po zaključku izobraževanja, možnosti opravljanja praktičnega dela pri lokalnih delodajalcih.
Na vprašanje, ali izvajamo usmerjene animacijske dejavnosti tudi v ustanovah, kjer
lahko pridemo v stik s potencialnimi udeleženci, smo s strani direktorice, organizatorjev
izobraževanja in sodelavca koordinatorja dobili odgovor:
Animacijsko dejavnost smo izvajali na zavodu za zaposlovanje, v podjetjih, invalidskih
organizacijah in raznih društvih.
40

Pri vprašanju, kakšen učinek imajo aktivnosti usmerjene animacije, pa smo prišli do
ugotovitve, da je v bistvu usmerjena animacija najučinkovitejše sredstvo za pridobivanje
udeležencev. Zelo učinkovita je predvsem takrat, ko se izvaja v skupini potencialnih
udeležencev, saj lahko s sprotnimi odgovori na vprašanja rešimo dileme, preženemo dvome
in močno motiviramo udeležence za vključitev.
Ugotovitve, sklepi, predlogi
Najprej smo preverili doseganje standarda glede na merila5
Pred izpeljavo posameznega izobraževalnega programa izvedemo usmerjeno

a)

animacijo potencialnih udeležencev, pri tem sta vsebina in način animacije prilagojena
ciljni skupini.
Animacija za vključevanje odraslih v posameznem izobraževalnem programu poteka

b)

po različnih medijih.
Če je zaradi narave izobraževalnega programa to mogoče, izpeljuje organizacija, ki

c)

izobražuje odrasle, animacijo za vključevanje v programe tudi v sodelovanju z
različnimi organizacijami iz lokalnega okolja.

Ugotovitve:
a) Usmerjeno animacijo potencialnih udeležencev izvajamo pred izpeljavo vsakega
posameznega izobraževalnega programa. Pri tem vsebino in način animacije
prilagodimo ciljni skupini.
b) Animacija za vključevanje odraslih v posamezni izobraževalni program poteka po
različnih medijih. Večinoma ob letakih ali zloženkah, ki jih imamo na lokacijah, kjer se
gibljejo potencialni udeleženci (CIPS, knjižnica, Svetovalno središče) uporabljamo
interno spletno stran in socialna omrežja, pogosto pa tudi kratka obvestila na
lokalnem radiju in video strani na lokalni televiziji.
c) Animacijo za vključevanje v programe izpeljujemo v glavnem samostojno, za
določene programe pa se povezujemo z drugimi ustanovami, podjetji in društvi v
lokalnem okolju.

Sklepi:
Glede na merila dosegamo standard kakovosti, bi se pa želeli izboljšati tudi na tem področju.

Merila smo povzeli po gradivu dr. Tanje Možina, Sonje Klemenčič, mag. Tanje Vilič Klenovšek,
Milene Zorič Frantar, Alenke Jurič Rajh in Jasmine Orešnik Cunja: Kazalniki kakovosti izobraževanja
odraslih (Andragoški zavod Slovenije 2013).
5
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Predlogi:
Poskrbeli bomo za bolj sistematično načrtovanje usmerjene animacije, ki jo bomo za
posamezni program izpeljevali v različnih medijih.
Pri tem bomo oblikovali tudi privlačnejša gradiva in spletne objave oz. objave na socialnih
omrežjih.

Organizatorji, ki bodo izpeljevali usmerjeno animacijo

za določen program,

bodo imeli

izdelan opomnik za izvajanje animacije.

S predstavitvenimi delavnicami bomo izpopolnili tudi predstavitve programov, ki jih izvajamo
kot tržno dejavnost.

4.

SKUPNI ZAKLJUČKI

V procesu presojanja kakovosti smo na področju Promocija izobraževanja odraslih in
animacija izobraževanja odraslih ugotavljali našo kakovost pri treh kazalnikih. Pri vsakem
kazalniku smo preverili, kako glede na izbrana merila dosegamo zastavljene standarde. Po
opravljeni samoevalvaciji smo zapisali skupne temeljne ugotovitve z dobrimi točkami in
pomanjkljivostmi.
Ugotovili smo, da na Ljudski univerzi Murska Sobota že skrbimo za splošno in usmerjeno
promocijo izobraževanja odraslih ter tudi za usmerjeno animacijo za vključevanje
udeležencev v določene programe. Zelo veliko vlogo pri izvajanju splošne in usmerjene
promocije ima svetovalno središče, ki mu je promocija vseživljenjskega učenja med
temeljnimi cilji.
Pri splošni in usmerjeni promociji imamo ustaljene letne dejavnosti, ki jih izvajamo z
namenom seznaniti lokalno okolje in posameznike z vseživljenjskim učenjem in učenjem
odraslih kot vrednoto in pomembnim dejavnikom za ustvarjanje pogojev na poti k
kakovostnejšemu življenju ali uspešnejši poklicni poti. Naše aktivnosti na teh področjih,
predvsem pa promocijsko dejavnost Teden vseživljenjskega učenja, poznajo tako partnerji
kot udeleženci in ostali prebivalci regije.
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Za splošno in usmerjeno promocijo dobro izkoriščamo različne medije, kar potrjujejo tudi naši
partnerji in odrasli udeleženci ter naključni anketiranci.
S predstavniki nekaterih medijev sodelujemo že vrsto let, zato nam pri izvajanju Tedna
vseživljenjskega učenja, Senja za učenje in informativnega dneva vselej pomagajo k
celovitemu in kakovostnemu prenašanju naših sporočil do končnih uporabnikov.
Dobri odnosi in kakovostno izpeljani izobraževalni programi nam omogočajo tudi dobro
sodelovanje z lokalnimi ustanovami, podjetji, društvi in razvojnimi agencijami, ki so
pripravljeni pri promociji in tudi pri usmerjeni animaciji udeležencev sodelovati z našo
organizacijo na različne načine. Tudi naši udeleženci so s svojimi zgodbami že sodelovali pri
splošni in usmerjeni promociji, pa tudi pri usmerjeni animaciji, kar je bilo v lokalnem okolju in
pri izbranih ciljnih skupinah zelo dobro sprejeto.

Pred izpeljavo posameznih programov izvajamo tudi usmerjeno animacijo za pridobivanje
udeležencev, pri čemer nam občasno pomaga zavod za zaposlovanje ali katero od lokalnih
podjetij oziroma društev. Pri animaciji poudarjamo prednosti in posebnosti programa za
določeno ciljno skupino ali dejavnost.
Ugotavljamo pa, da smo pri načrtovanju, izpeljevanju in evalviranju dejavnosti splošne in
usmerjene promocije, kakor tudi usmerjene animacije premalo sistematični in da o njih ne
vodimo ustreznih zapisov.
Prav tako v načrtovanje in izvajanje dejavnosti promocije ne vključujemo v zadostni meri
naših partnerjev, udeležencev in bivših udeležencev, ki bi nam pomagali doseči več različnih
ciljnih skupin. Že na začetku leta bi morali dogovorili predstavitve možnosti in ciljev
izobraževanja odraslih z zavodom za zaposlovanje, obrtno zbornico, drugimi izobraževalci,
nekaterimi društvi in drugimi partnerji zainteresiranimi za sodelovanje.
Za potrebe splošne in usmerjene promocije izobraževanja odraslih moramo izboljšati naše
spletne strani in objave na družbenih omrežjih, kjer informacij o pomenu, ciljih in možnostih
izobraževanja odraslih nimamo zadosti strukturirano in pregledno podanih.
Letake za tiste ciljne skupine, ki so manj izobražene in ki se ne poslužujejo spleta in socialnih
omrežij, niso zadosti razumljivi. Te ciljne skupine tudi premalo dosegamo v njihovih okoljih.

Viri
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PRILOGE:
1. Samoevalvacijski načrt
2. Načrt za zbiranje podatkov in informacij
3. Ček lista za analizo dokumentacije
4. Opomnik za polstrukturirani pogovor z direktorico, poslovno sekretarko, organizatorji
izobraževanja in sodelavcem koordinatorjem
5. Anketni vprašalnik za partnerje
6. Anketni vprašalnik za udeležence
7. Anketni vprašalnik za odrasle (naključni odrasli)
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Priloga 1

SAMOEVALVACIJSKI NAČRT
Ljudska univerza Murska Sobota, Zavod za permanentno izobraževanje
Izbrano področje:
Izbrano podpodročje:
Kazalnik kakovosti:
Kakšni želimo biti?

STANDARD KAKOVOSTI
Ljudska univerza Murska Sobota
dejavno načrtuje in izpeljuje
splošno promocijo izobraževanja
odraslih v okolju in med različnimi
ciljnimi skupinami.

PROMOCIJA IZOBRAŽEVANJA ODRASLIH IN ANIMACIJA ODRASLIH ZA IZOBRAŽEVANJE
PROMOCIJA IZOBRAŽEVANJA ODRASLIH
SPLOŠNA PROMOCIJA IZOBRAŽEVANJA ODRASLIH
Kako se bomo vprašali koliko
Od koga bomo pridobivali
Kako bomo zbirali podatke?
že dosegamo standarde
podatke?
kakovosti?
Kakšni smo?
SAMOEVALVACIJSKA
SUBJEKTI/VIRI
METODE
VPRAŠANJA
Kako načrtujemo izvedbo
Direktorica
Vodeni pogovor
aktivnosti splošne promocije
Poslovna sekretarka
Vodeni pogovor
izobraževanja odraslih – s
Organizatorji izobraževanja,
Vodeni pogovor
kakšnimi dokumenti, kdaj, koliko
sodelavec koordinator
Vodeni pogovor
časa pred izvedbo, kaj
partnerji
Anketa
načrtujemo (vsebine, denar,
organizacija, zadolžitve), na
Letni delovni načrt LUMS
Analiza dokumentacije po ček listi
kakšen način pridobivamo ideje?
2012/2013
Letni delovni načrt LUMS
2011/2012
Plan dela in finančni načrt 2014
Plan dela in finančni načrt 2013
Plan dela in finančni načrt 2012
Zapisi kolegijev od 1. 9. 2012
30. 6. 2014
Letni načrt TVU 2014
Zapis uvodnih sestankov TVU
2012 ,2013, 2014
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Ali se načrti splošne promocije
uresničujejo, kdo to spremlja in
na kakšen način?

Akcijski načrt izvedbe prireditve
Nacionalno odprtje TVU 2012 v
Murski Soboti
Akcijski načrt izvedbe Parade
učenja TVU 2013 v Murski
Soboti
Načrt dejavnosti koordinatorja
TVU 2014
pogodbe z mediji:
Netmedia
d.o.o.
–
Sobota
info.com 2011, 2012 in 2013
Podjetje za informiranje Murska
Sobota, d.o.o. – oglaševanje v
Vestniku, Pomurje.si in na Radiu
Murski Val 2011, 2012 televizija
AS 2011, 2012, televizija IDEA
2011, 2012;
Poslovno poročilo Ljudske
Analiza dokumentacije
univerze Murska Sobota 2011
Poslovno poročilo Ljudske
univerze Murska Sobota 2012
Poslovno poročilo Ljudske
univerze Murska Sobota 2013
Analiza in poročilu o TVU 2013
pogodbe z mediji:
Netmedia
d.o.o.
–
Sobota
info.com 2011, 2012 in 2013
Podjetje za informiranje Murska
Sobota, d.o.o. – oglaševanje v
Vestniku, Pomurje.si in na Radiu
Murski Val 2011, 2012 televizija
AS 2011, 2012, televizija IDEA
2011, 2012;
Končno poročilo o izvajanju
projekta CVŽU Pomurje, januar
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2014
Kakšne aktivnosti splošne
promocije izobraževanja odraslih
izvajamo in kako pogosto?

Direktorica
Poslovna sekretarka
Organizatorji izobraževanja
Sodelavec koordinator
Udeleženci in bivši udeleženci
Predstavniki podjetij/ustanov
Naključni odrasli

Vodeni pogovor
Vodeni pogovor
Vodeni pogovor
Vodeni pogovor
Anketa
Anketa
Anketa

Poslovno poročilo Ljudske
Analiza dokumentacije
univerze Murska Sobota 2011
Poslovno poročilo Ljudske
univerze Murska Sobota 2012
Poslovno poročilo Ljudske
univerze Murska Sobota 2013
Analiza in poročilu o TVU 2013
pogodbe z mediji:
Netmedia
d.o.o.
–
Sobota
info.com 2011, 2012 in 2013
Podjetje za informiranje Murska
Sobota, d.o.o. – oglaševanje v
Vestniku, Pomurje.si in na Radiu
Murski Val 2011, 2012 televizija
AS 2011, 2012, televizija IDEA
2011, 2012;
Končno poročilo o izvajanju
projekta CVŽU Pomurje, januar
2014
Posneto gradivo iz TV prispevkov
2011 do 2014
Spletne strani in FB s prispevki
2013 do 2014
Članki iz časopisov Vestnik in
Soboške novine 2012 do 2014
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Ali v te predstavitve vključujemo
»zgodbe«, primere (resnični
primeri iz okolja, znani primeri na
državni ravni ali mednarodni
ravni, »izmišljeni« primeri,
pripravljeni za izbrane
aktivnosti…)?

Po katerih medijih izvajamo
splošno promocijo izobraževanja
odraslih (pisna gradiva, video
posnetki, družabna omrežja, radio
oddaje, TV oddaje, promocijske
stojnice, kotički na javnih mestih,
organizacija dogodkov…), katera

katalog izobraževanja Ljudske
univerze
Murska
Sobota
2011/2012,
2012/2013,
2013/2014
promocijski DVDji in video
materiali na Youtubu
Posneto gradivo iz radijskih in TV Analiza dokumentacije
prispevkov 2011 do 2014
Spletne strani in FB s prispevki
2011 do 2014
Članki iz časopisov 2012 do 2014
katalog izobraževanja Ljudske
univerze
Murska
Sobota
2011/2012,
2012/2013,
2013/2014
promocijski DVDji in video
materiali na Youtubu
Spletne strani in FB s prispevki
2013 do 2014
Direktorica
Poslovna sekretarka
Organizatorji izobraževanja
Sodelavec koordinator
Udeleženci in bivši udeleženci
Predstavniki podjetij/ustanov
Naključni odrasli

Vodeni pogovor
Vodeni pogovor
Vodeni pogovor
Vodeni pogovor
Anketa
Anketa
Anketa

Direktorica
Poslovna sekretarka
Organizatorji izobraževanja
Sodelavec koordinator
Udeleženci in bivši udeleženci
Predstavniki podjetij/ustanov
Naključni odrasli

Vodeni pogovor
Vodeni pogovor
Vodeni pogovor
Vodeni pogovor
Anketa
Anketa
Anketa
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lokalna okolja in ciljne skupine s
tem dosegamo?
Posneto gradivo iz radijskih in TV Analiza dokumentacije
prispevkov 2011 do 2014
Spletne strani in FB s prispevki
2011 do 2014
Članki iz časopisov 2012 do 2014
LDN Svetovalnega središča 2012
in 2013
Končno poročila o izvajanju
projekta CVŽU Pomurje
pogodbe z mediji:
Netmedia
d.o.o.
–
Sobota
info.com 2011, 2012 in 2013
Podjetje za informiranje Murska
Sobota, d.o.o. – oglaševanje v
Vestniku, Pomurje.si in na Radiu
Murski Val 2011, 2012 televizija
AS 2011, 2012, televizija IDEA
2011, 2012
promocijski DVDji in video
materiali na Youtubu
Spletne strani in FB s prispevki
2013 do 2014
Kakšne delovne stike imamo
vzpostavljene z mediji, ki nam
lahko pomagajo pri izvajanju
splošne promocije izobraževanja
odraslih (lokalni, regionalni in
nacionalni časopisi, radijske in TV
postaje, spletni mediji, interna
glasila podjetij, ….)?

Direktorica
Poslovna sekretarka

Vodeni pogovor
Vodeni pogovor

adrema s kontakti novinarjev,
Analiza dokumentacije
končno poročila o izvajanju
projekta CVŽU Pomurje
pogodbe z mediji:
Netmedia
d.o.o.
–
Sobota
info.com 2011, 2012 in 2013
Podjetje za informiranje Murska
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Sobota, d.o.o. – oglaševanje v
Vestniku, Pomurje.si in na Radiu
Murski Val 2011, 2012 televizija
AS 2011, 2012, televizija IDEA
2011, 2012

Izbrano področje:
Izbrano podpodročje:
Kazalnik kakovosti:
Kakšni želimo biti?

STANDARD KAKOVOSTI
Ljudska univerza Murska Sobota
dejavno načrtuje in izpeljuje
usmerjeno promocijo
izobraževanja odraslih v okolju in
med ciljnimi skupinami, z njo
poudarja posebne vidike, cilje in
možnosti tega izobraževanja.

PROMOCIJA IZOBRAŽEVANJA ODRASLIH IN ANIMACIJA ODRASLIH ZA IZOBRAŽEVANJE
PROMOCIJA IZOBRAŽEVANJA ODRASLIH
USMERJENA PROMOCIJA IZOBRAŽEVANJA ODRASLIH
Kako se bomo vprašali koliko
Od koga bomo pridobivali
Kako bomo zbirali podatke?
že dosegamo standarde
podatke?
kakovosti?
Kakšni smo?
SAMOEVALVACIJSKA
SUBJEKTI/VIRI
METODE
VPRAŠANJA
Katere ciljne skupine smo doslej
Direktorica
Vodeni pogovor
nagovarjali z aktivnostmi
Poslovna sekretarka
Vodeni pogovor
usmerjene promocije
Organizatorji izobraževanja
Vodeni pogovor
izobraževanja odraslih in kako?
Sodelavec koordinator
Vodeni pogovor
Udeleženci in bivši udeleženci
Anketa
Predstavniki podjetij/ustanov
Anketa
Naključni odrasli
Anketa
Posneto gradivo iz radijskih in TV
prispevkov 2011 do 2014
Spletne strani in FB s prispevki
2011 do 2014
Članki iz časopisov 2012 do 2014
LDN Svetovalnega središča 2012
in 2013
Končno poročilo o izvajanju
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Analiza dokumentacije

Katere dejavnosti, metode,
priložnosti za izobraževanje
odraslih smo doslej predstavljali z
aktivnostmi usmerjene promocije
izobraževanja odraslih in kako?

projekta CVŽU Pomurje
zloženke in letaki za posamezne
dejavnosti in programe Ljudske
univerze Murska Sobota:
Jezikovno izobraževanje,
pridobivanje izobrazbe,
Usposabljanje in spoplnjevanje za
delo, svetovanje in informiranje,
ugotavljanje in vrednotenje
neformalno pridobljenega znanja
promocijski DVDji in video
materiali na Youtubu
Spletne strani in FB s prispevki
2013 do 2014
Direktorica
Poslovna sekretarka
Organizatorji izobraževanja
Sodelavec koordinator
Udeleženci in bivši udeleženci
Predstavniki podjetij/ustanov
Naključni odrasli
Posneto gradivo iz radijskih in TV
prispevkov 2011 do 2014
Spletne strani in FB s prispevki
2011 do 2014
Članki iz časopisov 2012 do 2014
LDN Svetovalnega središča 2012
in 2013
Končno poročilo o izvajanju
projekta CVŽU Pomurje
zloženke in letaki za posamezne
dejavnosti in programe Ljudske
univerze Murska Sobota:
Jezikovno izobraževanje,
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Vodeni pogovor
Vodeni pogovor
Vodeni pogovor
Vodeni pogovor
Anketa
Anketa
Anketa
Analiza dokumentacije

pridobivanje izobrazbe,
Usposabljanje in spoplnjevanje za
delo, svetovanje in informiranje,
ugotavljanje in vrednotenje
neformalno pridobljenega znanja
promocijski DVDji in video
materiali na Youtubu
Spletne strani in FB s prispevki
2013 do 2014
Ali aktivnosti usmerjene
Direktorica
promocije izvajamo tudi v
Poslovna sekretarka
sodelovanju z drugimi
Organizatorji izobraževanja
ustanovami/podjetji iz okolja, ki se Sodelavec koordinator
tudi ukvarjajo s ciljnimi skupinami, Predstavniki podjetij/ustanov
ki jih želimo nagovarjati mi?
Posneto gradivo iz radijskih in TV
prispevkov 2011 do 2014
Spletne strani in FB s prispevki
2011 do 2014
Članki iz časopisov 2012 do 2014
LDN Svetovalnega središča 2012
in 2013
Končno poročilo o izvajanju
projekta CVŽU Pomurje
zloženke in letaki za posamezne
dejavnosti in programe Ljudske
univerze Murska Sobota:
Jezikovno izobraževanje,
pridobivanje izobrazbe,
Usposabljanje in spoplnjevanje za
delo, svetovanje in informiranje,
ugotavljanje in vrednotenje
neformalno pridobljenega znanja
promocijski DVDji in video
materiali na Youtubu
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Vodeni pogovor
Vodeni pogovor
Vodeni pogovor
Vodeni pogovor
Anketa
Analiza dokumentacije

Spletne strani in FB s prispevki
2013 do 2014

Izbrano področje:
Izbrano podpodročje:
Kazalnik kakovosti:
Kakšni želimo biti?

STANDARD KAKOVOSTI
Ljudska univerza Murska Sobota
izpeljuje usmerjeno animacijo za
vključevanje odraslih v
posamezne izobraževalne
programe.

PROMOCIJA IZOBRAŽEVANJA ODRASLIH IN ANIMACIJA ODRASLIH ZA IZOBRAŽEVANJE
ANIMACIJA ODRASLIH ZA IZOBRAŽEVANJE
ANIMACIJA ZA UDELEŽBO V POSAMEZNIH IZOBRAŽEVALNIH PROGRAMIH
Kako se bomo vprašali koliko
Od koga bomo pridobivali
Kako bomo zbirali podatke?
že dosegamo standarde
podatke?
kakovosti?
Kakšni smo?
SAMOEVALVACIJSKA
SUBJEKTI/VIRI
METODE
VPRAŠANJA
Koliko podjetja v regiji, potencialni Predstavniki podjetij/ustanov
Anketa
financerji, ustanove, ki se
ukvarjajo z razvojem in
Končno poročila o izvajanju
Analiza dokumentacije
organizacije, potencialne
projekta CVŽU Pomurje
zaposlovalke oz. uporabnice
Samoevalvacijsko poročilo 2013
znanja naših slušateljev, poznajo
našo izobraževalno organizacijo
in kakovost izvedbe določenega
programa/dejavnosti?
Ali aktivnosti usmerjene animacije
izvajamo tudi v sodelovanju s
tistimi ustanovami/podjetji iz
okolja, s katerimi smo sodelovali
v preteklosti in so bili zadovoljni z
našimi storitvami?

Direktorica
Organizatorji izobraževanja
Predstavniki podjetij/ustanov

Vodeni pogovor
Vodeni pogovor
Anketa

Posneto gradivo iz radijskih in TV
prispevkov 2011 do 2014
Spletne strani in FB s prispevki
2011 do 2014
Članki iz časopisov 2012 do 2014
Končno poročila o izvajanju

Analiza dokumentacije
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Katere prednosti izobraževanja v
posameznem izobraževalnem
programu/dejavnosti
predstavljamo v aktivnostih
usmerjene animacije?

Ali izvajamo usmerjene
animacijske dejavnosti tudi v

projekta CVŽU Pomurje
promocijski DVDji in video
materiali na Youtubu
Spletne strani in FB s prispevki
2013 do 2014
Direktorica
Poslovna sekretarka
Organizatorji izobraževanja
Sodelavec koordinator
Predstavniki podjetij/ustanov
Udeleženci in bivši udeleženci
Naključni odrasli

Vodeni pogovor
Vodeni pogovor
Vodeni pogovor
Vodeni pogovor
Anketa
Anketa
Anketa

Posneto gradivo iz radijskih in TV Analiza dokumentacije
prispevkov 2011 do 2014
Spletne strani in FB s prispevki
2011 do 2014
Članki iz časopisov 2012 do 2014
Končno poročila o izvajanju
projekta CVŽU Pomurje
promocijski DVDji in video
materiali na Youtubu
Spletne strani in FB s prispevki
2013 do 2014
zloženke in letaki za posamezne
dejavnosti in programe Ljudske
univerze Murska Sobota:
Jezikovno izobraževanje,
pridobivanje izobrazbe,
Usposabljanje in spoplnjevanje za
delo, svetovanje in informiranje,
ugotavljanje in vrednotenje
neformalno pridobljenega znanja
Direktorica
Vodeni pogovor
Poslovna sekretarka
Vodeni pogovor
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ustanovah, kjer lahko pridemo v
stik s potencialnimi udeleženci
(zavod za zaposlovanje, center
za socialno delo, kulturne
ustanove, podjetja, invalidske in
zdravstvene organizacije oz.
društva…)?
Kakšen učinek imajo aktivnosti
usmerjene animacije?

Kakšne bi bile prednosti
oblikovanja alumni kluba (kluba
naših bivših udeležencev),
kakšna bi bila lahko njegova
vloga pri izvajanju usmerjene
animacije?

Udeleženci
Naključni odrasli
Predstavniki podjetij/ustanov

Anketa
Anketa
Anketa

Direktorica
Poslovna sekretarka
Organizatorji izobraževanja
Sodelavec koordinator
Udeleženci
Predstavniki podjetij/ustanov
Naključni odrasli
Direktorica
Organizatorji izobraževanja
Udeleženci
Naključni odrasli

Vodeni pogovor
Vodeni pogovor
Vodeni pogovor
Vodeni pogovor
Anketa
Anketa
Anketa
Vodeni pogovor
Vodeni pogovor
Anketa
Anketa

Pripravili člani komisije za kakovost, junij 2014
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Priloga 2

NAČRT ZA ZBIRANJE PODATKOV IN INFORMACIJ
Ljudska univerza Murska Sobota, Zavod za permanentno izobraževanje
DEJAVNOST
Priprava ček liste
Priprava dokumentacije
za pregled
Analiza dokumentacije

Priprava anketnih
vprašalnikov
Pregled in
dopolnjevanje anketnih
vprašalnikov
Priprava seznama
anketirancev in enaslovov
Priprava spletne oblike
ankete
Pošiljanje gesla/anket v
Wordu anketirancem
po elektronski pošti
Spremljanje
izpolnjevanja ankete po
spletu
Zbiranje anket prispelih
v tajništvo ali po pošti
Izvajanje anketiranja za
naključne odrasle
Pregled in zapis
zbranih podatkov vseh
treh anket

Priprava opomnika
Priprava seznama
oseb za pogovor
Izvajanje pogovorov

ČAS POTEKA DEJAVNOSTI
Od koga bomo pridobivali podatke?
OD
DO
ANALIZA DOKUMENTACIJE
9. 6. 2014
20. 6. 214
20. 6. 2014

1. 7. 2014

1. 7. 2014

22. 7. 2014

ANKETIRANJE PO SPLETU in PISNO
9. 6. 2014
20. 6. 214

ODGOVOREN
Alenka Kučan, Ludvika
Gjerek
Darinka Tratnjek, Darja
Hozjan, Alenka Kučan
Alenka Kučan, Mateja
Rajh, Mitja Peterka

20. 6. 2014

20. 6. 2014

30. 6. 2014

1. 7. 2014

16. 7. 2014

18. 7. 2014

Alenka Kučan, Ludvika
Gjerek
Člani komisije za
kakovost, javna
delavka, praktikantka
Ludvika Gjerek,
Darinka Tratnjek,
Danijel Petković,
Alenka Kučan
Mitja Peterka

21. 7. 2014

5. 8. 2014

Alenka Kučan

4. 8. 2014

8. 8. 2014

Mitja Peterka

21. 7. 2014

8. 8. 2014

Darinka Tratnjek

1.8. 2014

8. 8. 2014

Alenka Kučan

5. 8. 2014

11. 8. 2014

Alenka Kučan

IZVAJANJE VODENIH POGOVOROV
9. 6. 2014
20. 6. 2014
30. 6. 2014

30. 6. 2014

16. 7. 2014

7. 8. 2014

Zbiranje zapisov
7. 8. 2014
Obdelava podatkov
11. 8. 2013
Pripravila: Komisija za kakovost; junij 2014

11. 8. 2014
15. 8. 2014
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Alenka Kučan, Mateja
Rajh
Alenka Kučan, Mateja
Rajh
Alenka Kučan, Mateja
Rajh
Alenka Kučan
Alenka Kučan

Priloga 3

ČEK LISTA ZA ANALIZO DOKUMENTACIJE
Ljudska univerza Murska Sobota, Zavod za permanentno izobraževanje
Ime dokumenta:____________________________________
Datum pregleda: ___________________________________
Zapisal: __________________________________________
ZAPIS-PODATEK

UGOTOVITVE: DOKUMENT VSEBUJE ISKANI ELEMENT
NE
DELNO/pojasnilo opombe

DA
POSEBNO POGLAVJE O PROMOCIJI/ANIMACIJI
ZAPIS O PROMOCIJI/ANIMACIJI
ZAPIS O NAČRTOVANJU PROMOCIJE/ANIMACIJE
- kdaj, koliko časa pred izvedbo kaj načrtujemo
- načrtovanje vsebine
- finančnih sredstev
- organizacije
- zadolžitve
- medije
- termine
- pridobivali smo nove ideje/kako
ZAPIS REALIZACIJE NAČRTA PROMOCIJE/ANIMACIJE
ZAPIS REALIZACIJE POSAMEZNIH DEJAVNOSTI
PROMOCIJE/ANIMACIJE
KAKŠNE AKTIVNOSTI IZVAJAMO
ALI V PREDSTAVITVE VKLJUČUJEMO »ZGODBE«,
PRIMERE,
-

resnični primeri iz okolja
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- znani primeri na državni ravni ali mednarodni ravni
- drugi primeri in zgodbe
SEZNAM MEDIJEV S KATERIMI SODELUJEMO PRI
POSAMEZNI DEJAVNOSTI
KATERI VIDIKI IZOBRAŽEVANJA ODRASLIH SO
POUDARJENI V USMERJENI PROMOCIJI
KATERE DEJAVNOSTI, METODE, PRILOŽNOSTI ZA
IZOBRAŽEVANJE ODRASLIH SMO PREDSTAVLJALI
KATERI PARTNERJI SO SODELOVALI PRI
PROMOCIJI/ANIMACIJI
KATERI PROGRAMI SO PREDSTAVLJENI V USMERJENI
ANIMACIJI
- na kakšen način
- kateri vidiki so poudarjeni
- obstajajo zapisi učinkov animacije
Pripravila: Komisija za kakovost; junij 2014
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Priloga 4

OPOMNIK ZA VODENI POGOVOR

Vodeni pogovor z ___________________________________
Datum:____________________________________________
Zapisal: ___________________________________________

Kazalnik: Splošna promocija izobraževanja odraslih
1. Koliko krat na leto in katere aktivnosti izpeljujemo na LUMS v okviru splošne
promocije izobraževanja odraslih?
2. Na kateri način na LUMS izpeljujemo splošno promocijo izobraževanja odraslih
(prireditve, medijska promocija, katalogi….) ?
3. Kako na LUMS načrtujemo splošno promocijo izobraževanja odraslih (kdaj, kaj vse
načrtujete, kako pridobivate ideje …)?
4. Katere partnerje vključujemo/vključujete v promocijo in kako?
Kazalnik: Usmerjena promocija izobraževanja odraslih
5.

Katere usmerjene promocijske dejavnosti izvajamo na LUMS, za katere ciljne
skupine, posebne metode, dejavnosti? Ali pri tem sodelujemo s kakšnimi partnerji?

6. Katere vidike, cilje in možnosti izobraževanja odraslih poudarjamo na LUMS?
Kazalnik: Animacija za vključevanje v posamezne izobraževalne programe
7. Ali izvajate aktivnosti usmerjene animacije v sodelovanju s tistimi podjetji/partnerji iz
okolja, s katerimi ste sodelovali v preteklosti in so bili zadovoljni z vašimi storitvami?
8. Katere prednosti izobraževanja v posameznem izobraževalnem programu/dejavnosti
ki jo predstavljate posebej poudarjate?
9. Ali izvajate animacijo tudi v ustanovah, kjer lahko pridete v stik s potencialnimi
udeleženci?
10. Kakšen učinek imajo aktivnosti usmerjene animacije?
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Priloga 5
Spoštovani!
Na Ljudski univerzi Murska Sobota (v nadaljevanju LUMS) smo se v sklopu aktivnosti
ki jih imamo opredeljene za leto 2014 na področju kakovosti odločili, da presodimo
kakovost na področju promocije izobraževanja odraslih in animacije odraslih za
izobraževanje. Za ustrezno presojo doseganja standardov potrebujemo vaša mnenja
in izkušnje ki jih imate z našo organizacijo na tem področju, zato smo pripravili kratki
vprašalnik. Vljudno vas prosimo da si vzamete nekaj časa in ga izpolnite. Vprašalnik
lahko izpolnite elektronsko ali pisno. Izpolnjene pisne vprašalnike prinesite osebno
na LUMS ali pošljite z navadno pošto najkasneje do 8. 8. 2014.
Za vašo pomoč in sodelovaje se vam iskreno zahvaljujemo.
Alenka Kučan
direktorica, svetovalka za kakovost
in komisija za kakovost

PODROČJE: PROMOCIJA IZOBRAŽEVANJA ODRASLIH IN
ANIMACIJA ODRASLIH ZA IZOBRAŽEVANJE
PODPODROČJE: Promocija izobraževanja odraslih

Vprašalnik – partnerji
SPLOŠNI PODATKI
NAJPREJ VAS PROSIMO ZA NEKAJ SPLOŠNIH PODATKOV.
1.

Spol: (Obkrožite ali podčrtajte izbran odgovor.)
1. ženski
2. moški

2.

Starost: (Obkrožite ali podčrtajte izbran odgovor.)
1.
2.
3.
4.

3.

do 30 let
od 31 do 40 let
od 41 do 50 let
51 in več let

Izobrazba: (Obkrožite ali podčrtajte izbran odgovor.)
1.
2.
3.
4.

brez izobrazbe
osnovna šola
srednja šola
višja strokovna šola
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5.
6.
7.
8.
4.

Delovno mesto (Obkrožite ali podčrtajte izbran odgovor.)
1.
2.
3.
4.
5.
6.

5.

visoka strokovna šola
univerzitetna izobrazba
magisterij, doktorat
drugo: (Vpišite.) __________________________

delavec
vodja skupine
strokovnjak
kadrovski delavec
vodilni kader
drugo: (drugo) _____________________________.

Ali vaše podjetje/ustanova pri izobraževanju zaposlenih ali ciljnih skupin s
katerimi se ukvarjate, sodeluje z LUMS? (Obkrožite ali podčrtajte izbran odgovor.)
1. Da
2. Ne

6.

Ste bili tudi sami kdaj udeleženec izobraževanja na LUMS ? (Obkrožite ali
podčrtajte izbran odgovor.)
1.
2.

Da
Ne

__________________________________________________________________________________________

V prvem sklopu želimo pridobiti informacije o naši splošni promociji izobraževanja odraslih v
okolju in med različnimi ciljnimi skupinami.

SPLOŠNA PROMOCIJA IZOBRAŽEVANJA ODRASLIH
7.

Ali poznate kakšno dejavnost s katero je LUMS predstavljala pomen
vseživljenjskega učenja in učenja odraslih? (Obkrožite ali podčrtajte izbran
odgovor).
1. Da
2. Ne

8.

Če ste obkrožili da, navedite katero, oziroma na kakšen način vas je LUMS
seznanila z izobraževanjem odraslih kot z vrednoto, ki omogoča posamezniku
pridobivanje znanja potrebnega za poklic ali v osebnem življenju. (Obkrožite ali
podčrtajte izbran odgovor. Možnih je več odgovorov.)
1. S katalogom LUMS.
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2. Na dogodku v okviru Tedna vseživljenjskega učenja.
3. Na Paradi učenja.
4 . Na spletni strani LUMS.
5. Na Facebook LUMS.
5 . Na promocijski stojnici ISIO.
6. Z video posnetki/filmi .
7. Drugo (Vpišite.)_______________________________________________________

9.

Ste v okviru splošne promocije spoznali kakšno zgodbo ali resnični primer
udeleženca izobraževanja odraslih, ki vam je prikazal možnosti, prednosti in
koristi vključevanja v izobraževanje odraslih? (Obkrožite ali podčrtajte izbran
odgovor.)
1. Da
2. Ne
3. Se ne spomnim.

10.

Ali menite, da zgodbe in primeri pripomorejo k pozitivnemu odnosu in
vključevanju odraslih udeležencev v izobraževanje? (Obkrožite ali podčrtajte izbran
odgovor.)
1. Da
2. Ne
3. Ne vem.

11.

V katerih medijih ste zasledili poročanje o dogodkih ali vsebine ki jih je LUMS
pripravila za namen splošne promocije izobraževanja odraslih? (Obkrožite ali
podčrtajte izbran odgovor. Možnih je več odgovorov.)
1. Lokalni časopis Vestnik.
2. Občinska glasila.
3. Lokalna TV.
4. Spletni mediji.
5. Objave na Led screen zaslonih v mestu.
6. Drugo.

V nadaljevanju želimo pridobiti podatke o tem, kako poznate našo usmerjeno promocijo
izobraževanja odraslih.

USMERJENA PROMOCIJA IZOBRAŽEVANJA ODRASLIH
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12.

Ali ste kdaj v preteklosti s pomočjo izobraževanja reševali kakšno razvojno,
demografsko ali kadrovsko vprašanje? (Obkrožite ali podčrtajte izbran odgovor.)
1. Da.
2. Ne.

13.

Ali ste kot podjetje/ustanova, ki je bilo zadovoljno s storitvami LUMS, že
sodelovali pri izvajanju promocije izobraževanja ki ga izvaja LUMS? (Obkrožite ali
podčrtajte izbran odgovor.)
1. Da.
2. Ne.

14. Če ste obkrožili da, pojasnite kako
1. Sodelujemo kot izvajalec prireditev TVU.
2. Sodelovali smo pri promocijskem filmu.
3. Sodelovali smo pri članku/ TV prispevku.
4. Sodelovali smo na promocijskem dogodku.
5. Drugo (vpišite)______________________________________________________

15. Na katerem področju se vaše podjetje/organizacija vključuje v usmerjeno
promocijo izobraževanja odraslih ? (Obkrožite ali podčrtajte izbran odgovor. Možnih je
več odgovorov.)
1. Sodelujemo pri promociji izobraževanja za brezposelne osebe.
2. Sodelujemo pri promociji izobraževanja za starejše zaposlene.
3. Sodelujemo pri promociji izobraževanja med našimi stanovalci/bolniki/udeleženci.
4. Sodelujemo pri promociji izobraževanja za člane društva.
5. Sodelujemo pri promociji izobraževanja za pripadnike Romske etnične skupine.
6. Sodelujemo pri promociji izobraževanja za potrebe poklica.
7. Ne sodelujemo pri usmerjeni promociji.
8. Drugo (vpišite)________________________________________________________

17. Katere prednosti/posebnosti izobraževanja odraslih je po vašem mnenju potrebno
pri usmerjeni promociji še posebej poudariti? (Obkrožite ali podčrtajte izbran
odgovor. Možnih je več odgovorov.)
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1. Prilagajanje vsebin.
2. Prilagajanje izvajanja programov naročnikom/ciljnim skupinam.
3. Kakovostno osebje oz. izvajalci programov.
4. Raznovrstne in učinkovite metode učenja.
5. Možnosti sodelovanja podjetij in ustanov pri izvajanju in vrednotenju učinkov
izobraževanja.
6. Stalna podpora posamezniku pri učenju.
7. Znaki in certifikati kakovosti izvajalskih organizacij.
8. Zadovoljstvo bivših udeležencev.
9. Drugo (vpišite)_______________________________________________________
V zadnjem delu nas zanima, kakšno je vaše mnenje o usmerjeni animaciji za vključevanje v
posamezne programe.

Podpodročje: ANIMACIJA ODRASLIH ZA IZOBRAŽEVANJE
Kazalnik: ANIMACIJA ZA VKLJUČEVANJE V POSAMEZNE IZOBRAŽEVALNE
PROGRAME
18. LUMS je za vaše podjetje/ustanovo oziroma za ciljno skupino, ki jim nudi vaša
ustanova določene storitve, za vključevanje v posamezni izobraževalni program
izvajala usmerjeno animacijo:
(Obkrožite ali podčrtajte izbran odgovor. Možnih je več

odgovorov)

1. S predstavitvenim sestankom/dogodkom.
2. Z brošuro ki vsebuje podatke o posameznem programu.
3. Preko internega časopisa ali intraneta.
4. Z obveščanjem kadrovskih in vodstvenih delavcev po elektronski pošti.
5. O posameznih programih smo izvedeli iz javnih medijev (radio, TV).
19. Ali in na kakšen način bi lahko vaše podjetje/ustanova sodelovalo pri animaciji
potencialnih udeležencev za vključitev v določeni izobraževalni program? (vpišite)
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
Hvala za vaš čas in odgovore.

Priloga 6
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Spoštovani!
Na Ljudski univerzi Murska Sobota (v nadaljevanju LUMS) smo se v sklopu aktivnosti
ki jih imamo opredeljene za leto 2014 na področju kakovosti odločili, da presodimo
kakovost na področju promocije izobraževanja odraslih in animacije odraslih za
izobraževanje. Za ustrezno presojo doseganja standardov potrebujemo vaša mnenja
in izkušnje ki jih imate z našo organizacijo na tem področju, zato smo pripravili kratki
vprašalnik. Vljudno vas prosimo da si vzamete nekaj časa in ga izpolnite. Vprašalnik
lahko izpolnite v elektronski obliki ali pisno in nam ga prinesete osebno na LUMS ali
pošljete z navadno pošto najkasneje do 8. 8. 2014.
Za vašo pomoč in sodelovaje se vam iskreno zahvaljujemo.
Alenka Kučan
direktorica, svetovalka za kakovost
in komisija za kakovost

PODROČJE: PROMOCIJA IZOBRAŽEVANJA ODRASLIH IN
ANIMACIJA ODRASLIH ZA IZOBRAŽEVANJE
PODPODROČJE: Promocija izobraževanja odraslih

Vprašalnik – udeleženci in bivši udeleženci
SPLOŠNI PODATKI
NAJPREJ VAS PROSIMO ZA NEKAJ SPLOŠNIH PODATKOV.
14.

Spol: (Obkrožite ali podčrtajte izbran odgovor.)
3. ženski
4. moški

15.

Starost: (Obkrožite ali podčrtajte izbran odgovor.)
5.
6.
7.
8.

16.

do 30 let
od 31 do 40 let
od 41 do 50 let
51 in več let

Izobrazba: (Obkrožite ali podčrtajte izbran odgovor.)
9. brez izobrazbe
10. osnovna šola
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11. srednja šola
12. višja strokovna šola
13. visoka strokovna šola
14. univerzitetna izobrazba
15. znanstveni magisterij, doktorat
16. drugo: (Vpišite.) __________________________
17.

Status: (Obkrožite ali podčrtajte izbran odgovor.)
1.
2.
3.
4.
5.

18.

brezposelni
upokojenec
delavec
študent
drugo: _____________________________.

Ste že bili udeleženec katerega izobraževalnega program na LUMS in če da,
katerega? (Vpišite)

6. Da
7. Ne
Ime programa: ________________________________________________________

__________________________________________________________________________
V prvem sklopu želimo pridobiti informacije o naši splošni promociji izobraževanja odraslih v
okolju in med različnimi ciljnimi skupinami.

Kazalnik: SPLOŠNA PROMOCIJA IZOBRAŽEVANJA ODRASLIH
19.

Ali poznate kakšno dejavnost s katero je LUMS predstavljala pomen
vseživljenjskega učenja in učenja odraslih? (Obkrožite ali podčrtajte izbran
odgovor).
1. Da
2. Ne

20.

Če ste obkrožili da, navedite katero, oziroma pojasnite na kakšen način vas je
LUMS seznanila s z izobraževanjem odraslih kot z vrednoto, ki omogoča
posamezniku pridobivanje znanja potrebnega za poklic ali v osebnem življenju.
(Obkrožite ali podčrtajte izbran odgovor. Možnih je več odgovorov.)
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1. S katalogom LUMS.
2. Na dogodku v okviru Tedna vseživljenjskega učenja.
3. Na Paradi učenja.
4 . Na spletni strani LUMS.
5. Na Facebook LUMS.
5 . Na promocijski stojnici ISIO.
6. Z video posnetki/filmi .
7. Drugo (Vpišite.)_______________________________________________________

21.

Ste v okviru splošne promocije spoznali kakšno zgodbo ali resnični primer
udeleženca izobraževanja odraslih, ki vam je prikazal možnosti, prednosti in
koristi vključevanja v izobraževanje odraslih? (Obkrožite ali podčrtajte izbran
odgovor.)
1. Da
2. Ne
3. Se ne spomnim.

22.

Ali menite, da zgodbe in primeri pripomorejo k pozitivnemu odnosu in
vključevanju odraslih udeležencev v izobraževanje? (Obkrožite ali podčrtajte izbran
odgovor.)
1. Da
2. Ne
3. Ne vem.

23.

V katerih medijih ste zasledili poročanje o dogodkih ali objavo vsebin, ki jih je
LUMS pripravila za namen splošne promocije izobraževanja odraslih? (Obkrožite
ali podčrtajte izbran odgovor. Možnih je več odgovorov.)
1. Lokalni časopis Vestnik.
2. Občinska glasila.
3. Lokalna TV.
4. Spletni mediji.
5. Objave na Led screen zaslonih v mestu.
6. Drugo.

V nadaljevanju želimo pridobiti podatke o tem, kako poznate našo usmerjeno promocijo
izobraževanja odraslih.

Kazalnik: USMERJENA PROMOCIJA IZOBRAŽEVANJA ODRASLIH
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11. Katere prednosti/posebnosti izobraževanja odraslih je po vašem mnenju potrebno
pri usmerjeni promociji še posebej poudariti? (Obkrožite ali podčrtajte izbran
odgovor. Možnih je več odgovorov.)
1. Prilagajanje vsebin.
2. Prilagajanje izvajanja programov naročnikom/ciljnim skupinam.
3. Kakovostno osebje oz. izvajalci programov.
4. Raznovrstne in učinkovite metode učenja.
5. Možnosti sodelovanja podjetij in ustanov pri izvajanju in vrednotenju učinkov
izobraževanja.
6. Stalna podpora posamezniku pri učenju.
7. Znaki in certifikati kakovosti izvajalskih organizacij.
8. Zadovoljstvo bivših udeležencev.
9. Drugo (vpišite)_______________________________________________________
V zadnjem delu nas zanima, kakšno je vaše mnenje o usmerjeni animaciji za vključevanje v
posamezne programe.

Podpodročje: ANIMACIJA ODRASLIH ZA IZOBRAŽEVANJE
Kazalnik: ANIMACIJA ZA VKLJUČEVANJE V POSAMEZNE IZOBRAŽEVALNE
PROGRAME
12. Kje ste izvedeli za izobraževalni program v katerega ste se vključili?
(Obkrožite ali podčrtajte izbran odgovor. Možnih je več odgovorov.)
1. Na predstavitvenim sestanku/dogodku.
2. V zloženki/katalogu ki vsebuje podatke o posameznem programu.
8. Na spletni strani LUMS.
9. Na Facebooku LUMS.
10. Prebral sem v časopisu.
11. Slišal sem na lokalnem radiju.
12. Zasledil sem na lokalni TV.
13. Iz lokalnih spletnih medijev (Sobota.info, Pomurec.com…).
14. Povedali so mi drugi (družina prijatelji).
15. Seznanila me je svetovalka na zavodu za zaposlovanje.
16. V javni ustanovi (knjižnici, domu starejših, centru za socialno delo…)
17. Drugo (vpišite) _____________________________________________

13. Ali menite, da bi bilo za bivše udeležence določenega programa in nadaljnjo
animacijo za vključevanje v program ustrezno oblikovanje
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kluba bivših udeležencev? Kje še vidite prednosti ustanovitve takega alumni
kluba?
(vpišite)
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________

Hvala za vaš čas in odgovore.

Priloga 7
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Spoštovani!
Na Ljudski univerzi Murska Sobota (v nadaljevanju LUMS) smo se v sklopu aktivnosti
ki jih imamo opredeljene za leto 2014 na področju kakovosti odločili, da presodimo
kakovost na področju promocije izobraževanja odraslih in animacije odraslih za
izobraževanje. Za ustrezno presojo doseganja standardov potrebujemo vaša mnenja,
zato smo pripravili kratki vprašalnik. Vljudno vas prosimo da si vzamete nekaj časa
in ga izpolnite.
Za vašo pomoč in sodelovaje se vam iskreno zahvaljujemo.
Alenka Kučan
direktorica, svetovalka za kakovost
in komisija za kakovost

PODROČJE: PROMOCIJA IZOBRAŽEVANJA ODRASLIH IN
ANIMACIJA ODRASLIH ZA IZOBRAŽEVANJE
PODPODROČJE: Promocija izobraževanja odraslih

Vprašalnik – naključni odrasli
SPLOŠNI PODATKI
NAJPREJ VAS PROSIMO ZA NEKAJ SPLOŠNIH PODATKOV.
24.

Spol: (Obkrožite ali podčrtajte izbran odgovor.)
5. ženski
6. moški

25.

Starost: (Obkrožite ali podčrtajte izbran odgovor.)
9.
10.
11.
12.

26.

do 30 let
od 31 do 40 let
od 41 do 50 let
51 in več let

Izobrazba: (Obkrožite ali podčrtajte izbran odgovor.)
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17. brez izobrazbe
18. osnovna šola
19. srednja šola
20. višja strokovna šola
21. visoka strokovna šola
22. univerzitetna izobrazba
23. znanstveni magisterij, doktorat
24. drugo: (Vpišite.) __________________________
27.

Status: (Obkrožite ali podčrtajte izbran odgovor.)
1.
2.
3.
4.
5.

28.

brezposelni
upokojenec
delavec
študent
drugo: _____________________________.

Ste že bili udeleženec katerega izobraževalnega program na LUMS in če da,
katerega? (Vpišite)

18. Da
19. Ne
Ime programa: ________________________________________________________

__________________________________________________________________________

V prvem sklopu želimo pridobiti informacije o naši splošni promociji izobraževanja odraslih v
okolju in med različnimi ciljnimi skupinami.

Kazalnik: SPLOŠNA PROMOCIJA IZOBRAŽEVANJA ODRASLIH
29.

Ali poznate kakšno dejavnost s katero je LUMS predstavljala pomen
vseživljenjskega učenja in učenja odraslih? (Obkrožite ali podčrtajte izbran
odgovor).
1. Da
2. Ne

30.

Če ste obkrožili da, navedite katero, oziroma pojasnite na kakšen način vas je
LUMS seznanila s z izobraževanjem odraslih kot z vrednoto, ki omogoča
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posamezniku pridobivanje znanja potrebnega za poklic ali v osebnem življenju.
(Obkrožite ali podčrtajte izbran odgovor. Možnih je več odgovorov.)
1. S katalogom LUMS.
2. Na dogodku v okviru Tedna vseživljenjskega učenja.
3. Na Paradi učenja.
4 . Na spletni strani LUMS.
5. Na Facebook LUMS.
5 . Na promocijski stojnici ISIO.
6. Z video posnetki/filmi .
7. Drugo (Vpišite.)_______________________________________________________

31.

Ste v okviru splošne promocije spoznali kakšno zgodbo ali resnični primer
udeleženca izobraževanja odraslih, ki vam je prikazal možnosti, prednosti in
koristi vključevanja v izobraževanje odraslih? (Obkrožite ali podčrtajte izbran
odgovor.)
1. Da
2. Ne
3. Se ne spomnim.

32.

Ali menite, da zgodbe in primeri pripomorejo k pozitivnemu odnosu in
vključevanju odraslih udeležencev v izobraževanje? (Obkrožite ali podčrtajte izbran
odgovor.)
1. Da
2. Ne
3. Ne vem.

33.

V katerih medijih ste zasledili poročanje o dogodkih ali objavo vsebin, ki jih je
LUMS pripravila za namen splošne promocije izobraževanja odraslih? (Obkrožite
ali podčrtajte izbran odgovor. Možnih je več odgovorov.)
1. Lokalni časopis Vestnik.
2. Občinska glasila.
3. Lokalna TV.
4. Spletni mediji.
5. Objave na Led screen zaslonih v mestu.
6. Drugo.

V nadaljevanju želimo pridobiti podatke o tem, kako poznate našo usmerjeno promocijo
izobraževanja odraslih.

Kazalnik: USMERJENA PROMOCIJA IZOBRAŽEVANJA ODRASLIH
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11. Katere prednosti/posebnosti izobraževanja odraslih je po vašem mnenju potrebno
pri usmerjeni promociji še posebej poudariti? (Obkrožite ali podčrtajte izbran
odgovor. Možnih je več odgovorov.)
1. Prilagajanje vsebin.
2. Prilagajanje izvajanja programov naročnikom/ciljnim skupinam.
3. Kakovostno osebje oz. izvajalci programov.
4. Raznovrstne in učinkovite metode učenja.
5. Možnosti sodelovanja podjetij in ustanov pri izvajanju in vrednotenju učinkov
izobraževanja.
6. Stalna podpora posamezniku pri učenju.
7. Znaki in certifikati kakovosti izvajalskih organizacij.
8. Zadovoljstvo bivših udeležencev.
9. Drugo (vpišite)_______________________________________________________
V zadnjem delu nas zanima, kakšno je vaše mnenje o usmerjeni animaciji za vključevanje v
posamezne programe.

Podpodročje: ANIMACIJA ODRASLIH ZA IZOBRAŽEVANJE
Kazalnik: ANIMACIJA ZA VKLJUČEVANJE V POSAMEZNE IZOBRAŽEVALNE
PROGRAME
12. Kje ste, ali bi po vašem mnenju, najbolj sigurno izvedeli in se informirali za
določen izobraževalni program ki vam je zanimiv?
(Obkrožite ali podčrtajte izbran odgovor. Možnih je več odgovorov.)
1. Na predstavitvenim sestanku/dogodku.
2. V zloženki/katalogu ki vsebuje podatke o posameznem programu.
20. Na spletni strani LUMS.
21. Na Facebooku LUMS.
22. V časopisu.
23. Na lokalnem radiju.
24. Na lokalni TV.
25. Iz lokalnih spletnih medijev (Sobota.info, Pomurec.com…).
26. Od drugih (družina prijatelji).
27. Od svetovalke na Zavodu za zaposlovanje.
28. V javni ustanovi (knjižnici, domu starejših, centru za socialno delo…)
29. Drugo (vpišite) _____________________________________________
Hvala za vaš čas in odgovore.
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