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SKUPINA ZA KAKOVOST  

 

 

V letu 2014 je bila spremenjena zasedba skupine/komisije za kakovost, ki jo  od 5. 6. 2014 

dalje sestavljajo: 

 

1. Polona Knific, predsednica  
strokovna delavka (univ. dipl. pedagoginja/andragoginja in magistrica organizatorka)  
 
2. mag. Maja Radinovič Hajdič – članica, namestnica predsednice  
direktorica (magistra managementa) 
 
3. Lea Zlodej – članica  
strokovna delavka (univ. dipl. sociologinja) 
 
4. Tina Rajhman – zunanja članica 
predavateljica (univ.dipl. prevajalka) 
 
5. Petra Dermota – zunanja članica 
predavateljica (profesorica matematike in tehnike) 

 
6. Karmen Romih – zunanja članica 
direktorica Doma Viharnik (magistra zdravstvene nege) 

 

 

Skupina za kakovost je imenovana za obdobje štirih let. 

 

S 26.1.2016 smo v skupino za kakovost na novo vključili še dodatno zunanjo članico, mag. 

Karmen Romih, direktorico Doma Viharnik. Le-ta pripravlja doktorsko disertacijo, povezano 

z zdravim življenjskim slogom starejših (v povezavi s projektom Ljudske univerze Jesenice – 

3FIT) in bo lahko z izsledki svoje raziskave prispevala h kvalitetnejšemu presojanju kakovosti 

dela LUJ.  

 

Skupina za kakovost je sodelovala pri pripravi samoevalvacijskega poročila o kakovosti 

izobraževanja odraslih na Ljudski univerzi Jesenice. 
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1. UVOD 

 

 

Ljudska univerza Jesenice (v nadaljevanju LUJ) je bila v letih 2010 in 2011 vključena v 

nacionalni razvojni projekt POKI (Ponudimo odraslim kakovostno izobraževanje), ki ga je ob 

podpori Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport razvil Andragoški center Slovenije. 

Izvedbo projekta je  financirala Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada ter MIZKŠ. 

Projekt se je izvajal v okviru Operativnega programa razvoja človeških virov za obdobje 

2007―2013, razvojne prioritete »Razvoj človeških virov in vseživljenjskega učenja« in 

prednostne usmeritve »Izboljševanje kakovosti in učinkovitosti sistemov izobraževanja in 

usposabljanja.« V okviru tega projekta smo v letu 2010 pripravili prvo samoevalvacijsko 

poročilo, v katerem so predstavljeni rezultati samoevalvacije kazalnikov na naslednjih 

področjih: doseganje ciljev (dosežki), izobraževalni proces, udeleženci, učitelji, 

izobraževalna organizacija in partnerji ter vodenje in upravljanje. 

 

V letu 2012 smo izdelali drugo samoevalvacijsko poročilo, in sicer smo preverjali kazalnike 

kakovosti na naslednjih področjih, opredeljenih v modelu POKI: Udeleženci, Učitelji, 

Partnerji ter Vodenje in upravljanje. 

 

V letu 2014 smo se ponovno odločili za samoevalvacijo svojega dela; dotaknili smo se 

naslednjih področij kakovosti: izpeljava izobraževanja, rezultati in promocija izobraževanja 

odraslih in animacija odraslih za izobraževanje. Na podlagi pregleda dokumentacije in 

zbranih podatkov smo izdelali tretje samoevalvacijsko poročilo, ki mu je sledil akcijski načrt 

izboljšav kakovosti. 

 

Z letom 2016 smo pripravili nov samoevalvacijski načrt in vstopili v nov razvojni krog 

kakovosti ter začeli vnovično presojo kakovosti na naslednjih področjih: Rezultati, Podpora 

posamezniku pri izobraževanju in učenju v organizaciji in izpeljava izobraževanja. To je že 

četrto samoevalvacijsko poročilo naše organizacije, napisano z namenom strokovne presoje 

našega dela in uvedbe ukrepov, ki bodo zagotavljali nadaljnji razvoj LUJ, saj si želimo, da 

bi bili prepoznavni po svoji kakovosti in zadovoljstvu tako zaposlenih kot tudi udeležencev 

in poslovnih partnerjev. 

 

Vsa samoevalvacijska poročila so dostopna na spletnih straneh LUJ. 

 

 

1.1. Predstavitev izobraževalne organizacije   

 

 

LJUDSKA UNIVERZA JESENICE 

 

Ljudska univerza Jesenice je neprofitni zavod za izobraževanje odraslih z več kot 50-letno 

tradicijo, ki ga je leta 1959 ustanovila Občina Jesenice. Danes s svojo dejavnostjo pokriva 

območje občin: Jesenice, Kranjska Gora in Žirovnica, v nekaterih oblikah, kot je 
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Večgeneracijski center, Pridobivanje temeljnih in poklicnih kompetenc za zaposlene 

Gorenjske,  Svetovanje in vrednotenje znanja zaposlenih Gorenjske idr. pa tudi širše 

območje celotne Gorenjske (http://www.lu-jesenice.net). 

 

LUJ želi odraslim prebivalcem Gorenjske omogočiti kakovostno izobraževanje in 

vseživljenjsko učenje in jim pri tem nuditi vse potrebne informacije, svetovanje in 

podporo.  S svojo dejavnostjo skrbi za zviševanje ravni  izobrazbe, spodbuja razvoj znanj in 

spretnosti odraslih ter njihovo aktivno vključevanje v družbo (http://www.lu-jesenice.net).  

 

Primarna dejavnost LUJ je, da razvija in izvaja programe za pridobitev izobrazbe na osnovni, 

poklicni in srednji ravni, programe usposabljanja in izpopolnjevanja ter programe splošnega 

in jezikovnega izobraževanja za odrasle (http://www.lu-jesenice.net). 

 

LUJ se odziva na izobraževalne potrebe posameznikov in organizacij. Ciljna skupina so 

odrasli, s poudarkom na socialno izključenih in ranljivih skupinah. V zadnjih desetih letih so 

prizadevanja LUJ prvenstveno usmerjena v zagotavljanje pogojev za neformalno 

vseživljenjsko učenje, kjer ne gre le za poučevanje in posredovanje znanja, temveč 

udeležencem nudi tudi ustrezno pedagoško―andragoško in  psihološko podporo.  

 

Financiranje LUJ je opredeljeno v 2. členu Odloka o ustanovitvi javnega 

vzgojno―izobraževalnega zavoda Ljudska univerza, kjer je zapisano, da zavod pridobiva 

sredstva za opravljanje javne službe skladno z veljavno zakonodajo, in sicer iz: 

 

 javnih sredstev, 

 sredstev ustanovitelja, 

 plačil udeležencev, 

 sredstev od prodaje blaga in storitev ter izdelkov, 

 donacij, prispevkov sponzorjev in iz drugih virov. 

 

Ključna področja dejavnosti LUJ so: 

 

 izobraževanje za pridobitev formalne izobrazbe,  

 univerza za starejše, 

 jezikovna šola, 

 študijski krožki, 

 letni program izobraževanja odraslih v Občini Jesenice, 

 raziskovalni projekt, 

 večgeneracijski center Gorenjska, 

 izobraževanje za brezposelne, 

 središče za samostojno učenje, 

 nacionalni projekti, 

 mednarodni izobraževalni projekti. 

 

 

http://www.lu-jesenice.net/
http://www.lu-jesenice.net/
http://www.lu-jesenice.net/
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Izobraževanje za pridobitev formalne izobrazbe 

 

 Osnovna šola za odrasle  

 

Program osnovne šole za odrasle je namenjen vsem tistim, ki so izpolnili osnovnošolsko 

obveznost, niso pa uspešno zaključili osnovnošolskega izobraževanja. Pri LUJ se lahko 

kandidati vključijo v 7., 8. in 9. razred devetletne osnovne šole. Osnovnošolsko 

izobraževanje mora vsem državljanom zagotoviti država, zato je to izobraževanje 

financirano s strani Ministrstva za izobraževanje, znanost, kulturo in šport in je v skladu z 

Ustavo RS za udeležence brezplačno. 

 

Srednješolsko izobraževanje  

 

LUJ je verificirana za izvajanje srednješolskih programov: trgovec, ekonomski tehnik in 

predšolska vzgoja, vendar v zadnjih dveh letih programov nismo izpeljevali, saj je bilo 

premalo vpisa. Srednješolsko izobraževanje je tržna dejavnost LUJ; udeleženci, ki se 

odločijo za vpis, izobraževanje financirajo sami. 

 

Univerza za starejše 

 

Namenjena je izobraževanju in razvoju starejših. Osnovno poslanstvo je integracija starejših 

v skupnost. Njen glavni namen je razvijati izobraževanje starejših za njihovo osebnostno 

rast, razumevanje lastnega položaja v družbi ter za dejavno delovanje v družbi v dobro vseh 

rodov. (http://www.univerzazatretjeobd-drustvo.si)  

 

Univerza za starejše nudi različne oblike izobraževanja za osebnostno rast, ki predstavljajo 

priložnost za kakovostnejše in aktivnejše življenje.  

 

Ljudska univerza izvaja to dejavnost na: 

  

 območju Občine Jesenice - Univerza za starejše 

V šolskem letu 2016/2017 vpisujemo že šesto generacijo udeležencev Univerze za 

starejše Jesenice in medse vabimo tudi nove, znanja, druženja in izmenjave izkušenj 

željnih starejših in uvajamo tudi novo sekcijo, in sicer umsko vadbo, ki jo vodi Urška 

Razingar. 

Univerza za starejše ima z letom 2017 tako 7 sekcij in 9 skupin, v katere je vključeno 

najmanj 15 udeležencev. Te sekcije so: kreativnost, geografija, šport, zdravje, kulturna 

dediščina, umetnostna zgodovina ter umska vadba.  Univerzo za starejše sofinancira 

Občina Jesenice. 

 

 območju občine Kranjska Gora - Univerza za starejše občine Kranjska Gora 

Univerza za starejše občine Kranjska Gora ima dve sekciji: zdravje (ena skupina v 

Mojstrani in ena v Gozd Martuljku) in italijanščina. V letu 2017 smo dodali še sekcijo 

umska vadba. V Kranjski Gori dejavnost v celoti financira Občina Kranjska Gora. 

 

http://www.univerzazatretjeobd-drustvo.si/
http://www.lu-jesenice.net/index.php?option=com_content&view=article&id=198&Itemid=281#kreativnost
http://www.lu-jesenice.net/index.php?option=com_content&view=article&id=198&Itemid=281#geografija
http://www.lu-jesenice.net/index.php?option=com_content&view=article&id=198&Itemid=281#%C5%A1port
http://www.lu-jesenice.net/index.php?option=com_content&view=article&id=198&Itemid=281#zdravje
http://www.lu-jesenice.net/index.php?option=com_content&view=article&id=198&Itemid=281#kultura
http://www.lu-jesenice.net/index.php?option=com_content&view=article&id=198&Itemid=281#kultura
http://www.lu-jesenice.net/index.php?option=com_content&view=article&id=198&Itemid=281#zdravje
http://www.lu-jesenice.net/index.php?option=com_content&view=article&id=198&Itemid=281#kultura
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Jezikovna šola in računalniško usposabljanje 

 

LUJ ponuja različne programe jezikovnega izobraževanja: splošni tečaji, poslovni tečaji, 

konverzacija, tečaji za zaključene skupine in specializirani tečaji, tečaji za popotnike, tečaji 

tujega jezika v vrtcih, individualno učenje in učenje v skupinah. 

 

Po meri naročnikov oblikujejo tudi programe računalniškega usposabljanja: osnove dela z 

računalnikom, pisarniško orodje MS-Office, Powerpoint − kako napraviti dobro predstavitev, 

Excel − osnovni  in nadaljevalni tečaj ... 

 

Jezikovno in računalniško usposabljanje je tržno naravnana dejavnost LUJ. Samoplačnikov 

računalniških in jezikovnih tečajev pa je vse manj. Udeleženci s potrebo po takem 

izobraževanju se razporedijo v tečaje in druge učne oblike v okviru prej predstavljenih 

nacionalnih projektov, v katerih je izobraževanje za njih brezplačno. 

 

Študijski krožki 

 

Ljudska univerza Jesenice v enem šolskem letu izvede šest študijskih krožkov z različnimi 

vsebinami. »Študijski krožki so brezplačna splošnoizobraževalna oblika prostovoljnega 

učenja odraslih, ki poteka nehierarhično in se zaključi z akcijo. Skupino tvori 5−12 ljudi, ki 

se vsaj petkrat srečajo, da bi se načrtno učili vsaj 25 ur. Običajno je srečanj več kot deset, 

povprečno število ur pa presega 35, porazdeljenih na več kot tri in pol meseca« 

(http://sk.acs.si). 

 

Krožek vodi posebej v ta namen usposobljen mentor. »Udeleženci krožka sami določajo, kaj 

se bodo učili, kje in kako, sami načrtujejo način dela v njem in se učijo toliko časa in tako 

poglobljeno, kakor si sami želijo. Z demokratično menjavo znanja, spretnosti in izkušenj 

spodbujajo svojo intelektualno rast, vzpostavljajo in krepijo vezi med ljudmi in 

pomembno pripomorejo tudi k bolj kakovostnemu življenju v svojem okolju« 

(http://sk.acs.si). 

 

Plačnik študijskih krožkov je Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport, koordinator pa 

Andragoški center Slovenije (ACS). 

 

Naše dolgoletno delo v okviru študijskih krožkov je bilo opaženo tudi na nacionalni ravni.  

Študijski krožek »Ohranjanje kulturne dediščine — Kako so včasih živeli?« z Jesenic, je 

namreč dobitnik priznanja ACS za promocijo učenja in znanja 2015. Nagrada pa tako 

dokazuje zelo kakovostno izvedbo, saj že dvanajst let in s skoraj dvesto udeleženci raziskuje 

svoje okolje pod okriljem ljudske univerze, knjižnice in muzeja.  

 

V šolskem letu 2015/2016 smo izvedli 6 študijskih krožkov, in sicer: Za vsako bolezen rož'ca 

raste, Krepitev spomina, Ljudsko izročilo skozi petje ljudskih pesmi, S fotoaparatom po 

Karavankah, Raziskovanje kulturne dediščine v lokalni skupnosti, Ohranjanje kulturne 

dediščine. 

 

http://sk.acs.si/
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Letni program izobraževanja odraslih v Občini Jesenice 

 

V okviru Letnega programa izobraževanja odraslih, ki ga jeseniška občina sprejme vsako leto, 

sofinancira sledeče izobraževalne projekte: 

 

 osnovno jezikovno izobraževanje (3 x 90−urni tečaj nemščine), 

 projekt »Center medgeneracijskega sodelovanja«, 

 projekt »Center vseživljenjskega učenja« - delovanje 2 točk vseživljenjskega učenja, 

 projekt »Izobraževanje članov skupine za iskanje novih priložnosti«, 

 projekt »Ohranjanje kulturne dediščine v lokalni skupnosti«, 

 projekt »Univerza za tretje življenjsko obdobje«. 

 

 

Center medgeneracijskega sodelovanja (CMS) (zaključen z 31.12.2016) 

 

Center medgeneracijskega sodelovanja (CMS) smo s 1. 1. 2017 sicer nadomestili s projektom 

Večgeneracijski center Gorenjske. Do tega trenutka smo v okviru CMS ponujali različnim 

generacijam številne priložnosti za izmenjavo izkušenj in znanj ter za medsebojno učenje in 

druženje. 

 

V okviru Centra izvajamo različne delavnice, krajše izobraževalne programe, predavanja, 

učno pomoč … Poleg tega opravljamo tudi aktivnosti za ozaveščanje o pomenu 

prostovoljstva, koordiniramo pripravo programa dela centra medgeneracijskega 

sodelovanja, skrbimo za organizacijsko in logistično izvedbo programov, zagotavljamo 

podporno dokumentacijo za izvedbo, usmerjamo partnerske organizacije in krepimo 

partnersko mrežo ter koordiniramo promocijo aktivnosti centra medgeneracijskega 

sodelovanja.  

 

Različnim generacijam na ta način ponujamo številne priložnosti za izmenjavo izkušenj in 

znanj ter za medsebojno učenje in druženje. Medgeneracijske aktivnosti temeljijo predvsem 

na prostovoljnem prenašanju znanja: individualni učni pomoči, brezplačnih predavanjih in 

izobraževalnih delavnicah za vse generacije. 

 

Središče za samostojno učenje 

 

Središče za samostojno učenje je namenjeno vsem odraslim, »ki jim iz kakršnih koli razlogov 

tradicionalno učenje in izobraževanje nista dostopna ali jim ne ustrezata. Učenje poteka 

individualno in samostojno, na voljo so prilagojena gradiva za samostojno učenje, sodobna 

učna tehnologija ter strokovna pomoč informatorjev, svetovalcev in mentorjev« 

(http://ssu.acs.si). 

 

V središčih se odrasli lahko učijo predvsem računalništva, različnih tujih jezikov ter drugih 

vsebin. Udeleženci se učijo s pomočjo gradiv za samostojno učenje (CD/DVD, priročniki, 

učbeniki ipd.), multimedijskih računalnikov ter avdio in video predvajalnikov ter drugih učnih 

pripomočkov (http://ssu.acs.si). 
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Učenje v središču je za udeležence brezplačno, saj je središče za samostojno učenje 

financirano s strani Ministrstva za izobraževanje znanost, kulturo in šport. 

 

Nacionalni projekti 

 

Uvajanje modela UVNPZ Gorenjska (zaključek: 31. 3. 2014) 

 

Ljudska univerza Jesenice je bila uspešna na »Javnem razpisu za sofinanciranje uvajanja 

modela ugotavljanja in vrednotenja neformalno pridobljenega znanja v izobraževanju 

odraslih od 2012 do 2014«. V okviru projekta smo na Ljudski univerzi Jesenice vpeljali model 

za ugotavljanje in vrednotenje neformalno pridobljenega znanja (UVNPZ) v gorenjski regiji. 

Tako je na LUJ je od januarja 2013 do aprila 2014 deloval center za validacijo, kjer smo 

udeležencem pomagali odkrivati lastno skrito zakladnico znanj in skupaj z njimi poskrbeli, 

da so njihove spretnosti, veščine in  znanja postala bolj vidna in prepoznana.  

 

Postopek vrednotenja in priznavanja neformalno in priložnostno pridobljenega znanja je bil 

brezplačen. V postopke ugotavljanja in vrednotenja neformalno pridobljenih znanj smo 

vključili 187 kandidatov, ki so želeli pridobiti celosten vpogled v lastna znanja in 

kompetence, in izdali prav toliko potrdil o vključitvi v postopek na obrazcu, ki ga je oblikoval 

ACS in ga je potrdilo Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport. 

Več: http://lu-jesenice.net/projekti/ugotavljanje-in-vrednotenje-neformalno-pridobljenih-

znanj/ 

 

V letih 2015 in 2016  je LUJ izvajala naslednje projekte: 

 

Svetovanje v izobraževanju odraslih 2015 

 

Ljudska univerza Jesenice že od leta 2000 načrtno razvija in izvaja dejavnost svetovanja v 

izobraževanju odraslih in vrednotenja neformalno pridobljenih znanj. Področje svetovanja 

smo v 15 letih dobro razvili in dosegli trajnostne rezultate. Vzpostavili smo trajno in dobro 

delujočo mrežo partnerskih organizacij, ki nam na eni strani zagotavlja dostop do 

svetovancev, na drugi strani pa s svojim specifičnim strokovnim znanjem zagotavlja višjo 

kvaliteto našega dela, še zlasti z ranljivimi skupinami. Prav zato smo se odločili za prijavo na 

razpis za sofinanciranje svetovanja za odrasle, s ciljem, da bi vsem odraslim v gorenjski regiji 

zagotovili brezplačno, kakovostno, strokovno in poglobljeno svetovanje kot podporo  

njihovemu izobraževanju in učenju, ter povezati čim več ponudnikov izobraževanja in 

svetovalnih storitev za odrasle v gorenjski regiji v mrežo ter tako zagotoviti celostno in 

usklajeno delovanje vseh subjektov za svetovanje v izobraževanju odraslih. Projekt 

Svetovanje odrasli 2015, je potekal od 20. 3. 2015 – 31. 12. 2015. Brezplačno svetovanje je 

bilo namenjeno predvsem zaposlenim, starim 45 let in več z dokončano največ V. stopnjo 

izobrazbe, brezposelnim, starim 50 let in več z dokončano največ V. stopnjo izobrazbe, 

mladim, ki so zgodaj opustili šolanje – osipnikom, migrantom, invalidom, Romom in ostalim, 

potrebnim strokovnega, kvalitetnega in celostnega svetovanja. V projekt smo vključili 160 

svetovancev. 
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3FIT Čili in zdravi starosti nasproti (NFM) 

 

LUJ je februarja 2015 začela z izvedbo projekta Čili in zdravi starosti na sproti. Glavne 

aktivnosti projekta pa so bile namenjene ohranjanju zdravja starejših prebivalcev Zgornje 

Gorenjske. V projektu smo razvili Program ohranjanja zdravja starejših, izvajal pa se je v 

obliki vadb in delavnic, s katerimi naj bi zagotovili uvedbo sprememb v življenjskem slogu 

starejših na umski, telesni in duševni ravni. Samo vključevanje starejših je temeljilo na 

individualnem pristopu, s čimer smo v kar največji meri poizkusili upoštevati individualne 

potrebe in omejitve posameznikov. Program ohranjanja zdravja smo izvajali v sedmih 

oblinah, na ta način pa tudi udeležencem zagotovili lažji dostop. V sklopu tega projekta smo 

preverjali tudi kakovost dela ter zadovoljstvo naših udeležencev in predavateljev. 

Več: http://lu-jesenice.net/3fit-projekt/ 

 

Prepoznani & Povezani na Jesenicah 

 

Prvi teden v juniju (1. 6. – 7. 6. 2015) je potekal Teden socialne vključenosti  migrantov na 

Jesenicah. Glavni namen projekta je bil povečanje vključenosti državljanov tretjih držav, s 

posebnim poudarkom na ranljivih ciljnih skupinah (ženskah, starejših, nepismenih, otrocih in 

mladostnikih). S širjenjem socialne mreže smo želeli povečati možnosti za boljšo vključitev 

v lokalno okolje. Vsaki ranljivi skupini smo namenili en dan v tednu, izpostavili njeno 

problematiko in ji namenili različne aktivnosti, ki so pripomogle k kvalitetnejši vključitvi. 

Organizirali smo 14 dogodkov, izvedli 89 ur aktivnosti, vanje pa vključili 400 udeležencev. 

Državljanom tretjih držav na ta način ponujamo možnost sodelovanja pri pripravi in izvedbi 

delavnic preko tega pa lažje prenesemo koristne informacije ostalim državljanom tretjih 

držav in lokalnemu prebivalstvu. 

Več: http://lu-jesenice.net/projekti/zakljuceni/prepoznani-in-povezani/  

 

Center za pridobivanje temeljnih kompetenc Gorenjske 

 

Ljudska univerza Jesenice je bila uspešna na razpisu Ministrstva za izobraževanje, znanost in 

šport in ESS za pridobivanje temeljnih in poklicnih kompetenc od 2016 do 2019. V okviru 

pridobljenih sredstev bo v letu 2017 na LU Jesenice v obliki konzorcija deloval Center za 

pridobivanje temeljnih kompetenc Gorenjske, v okviru katerega bomo izvajali izobraževalne 

programe za zaposlene.  

 

Namen Centra za pridobivanje temeljnih kompetenc Gorenjske je povečati vključenost 

odraslih v vseživljenjsko učenje ter izboljšati kompetence, ki jih potrebujejo zaradi potreb 

na trgu dela, večje zaposljivosti in mobilnosti ter osebnega razvoja in delovanja v sodobni 

družbi. Ciljna skupina projekta so zaposleni, ki so nižje izobraženi in manj usposobljeni, s 

poudarkom na starejših od 45 let, ki potrebujejo dodatno motivacijo za vključitev v 

vseživljenjsko učenje. Velika pozornost bo v projektu namenjena motivaciji, saj želimo, da 

je ciljna skupina tudi notranje motivirana za pridobitev temeljnih spretnosti in novih znanj, 

za izboljšanje svojega ekonomskega in socialnega položaja. 

 

V okviru tega projekta so udeležencem na voljo programi splošnega neformalnega 
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izobraževanja, računalniškega opismenjevanja za odrasle, usposabljanja za življenjsko 

uspešnost, računalniškega digitalnega opismenjevanja in programi priprav na nacionalne 

poklicne kvalifikacije. Udeleženci lahko izbirajo med spodaj navedenimi programi:  

 

Preglednica 1: Pregled izobraževalnih programov projekta TPK 

 
RDO Z računalnikom z rook v roki – za boljše komuniciranje 

 Digitalno medkulturno povezovanje 

 Excel – urejeni podatki na enem mestu 

 Oblak – sanje ali pisarna? 

 Osnove digitalne pismenosti in tehnologije – sodobni administrator 

RPO Računalniška pismenost za odrasle 

SNIO Jezikovno usposabljanje – pot do uspeha 

 Uporaba mediacijskih veščin na delovnem mestu 

 Razumevanje mojega poslovanja 

 Z znanjem komunikacije in tujih jezikov na Tromejo 

 Komunikacija in preprečevanje konfliktov 

 Motivacija za delo in načrtovanje kariere 

 Zdravje na delovnem mestu 

UŽU Knjige so zame 

 Izzivi podeželja 

 Moj korak 

 Moje delovno mesto 

SLO Slovenščina kot drugi in tuji jezik 

PP Priprave na temeljno kvalifikacijo za voznika/voznico vozil v cestnem 

prometu 

 Priprave na poklicno kvalifikacijo za vzdrževalca/vzdrževalko cest 

 Priprave na poklicno kvalifikacijo za viličarista/viličaristko 

 Upravljanje strojev v proizvodnji 

 Upravljanje procesnih naprav v proizvodnji 

 Usposabljanje iz pekarstva 

 Usposabljanje iz predelave mleka v mlečne izdelke 

 Usposabljanje iz predelave sadja 

 

Več: http://lu-jesenice.net/projekti/center-za-pridobivanje-temeljnih-kompetenc-

gorenjske/ 

 

Center za svetovanje in vrednotenje znanja zaposlenih Gorenjske 

 

LU Jesenice je bila uspešna na javnem razpisu MIZŠ in ESS za financiranje dejavnosti 

informiranja in svetovanja ter za ugotavljanje in vrednotenje neformalno pridobljenega 

znanja od 2016 do 2022. Prednostna ciljna skupina so zaposleni, ki potrebujejo dodatna 

usposabljanja, kvalifikacije ali prekvalifikacije, zaradi potreb na delovnem mestu in trgu 

dela. 
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Cilj projekta je izvajati dejavnost informiranja in svetovanja po modelu "Informativno 

svetovalne dejavnosti v izobraževanju odraslih" pred vključitvijo, med in po končanem 

izobraževanju oz. usposabljanju, ki vključuje tudi postopke ugotavljanja in vrednotenja 

neformalno pridobljenega znanja, s čimer bomo prispevali k večji vključenosti zaposlenih v 

vseživljenjsko učenje in izboljšanju kompetenc zaposlenih, s posebnim poudarkom na nižje 

izobraženih in manj usposobljenih. Cilj projekta je tudi povečati konkurenčnost posameznika 

na trgu dela, poskrbeti za večjo vključenost zaposlenih iz ranljivih ciljnih skupin  v 

izobraževanje, povečati konkurenčnost gospodarske dejavnosti v regiji, omogočiti 

odpravljanje strukturnih neskladij v kvalifikacijski strukturi, zadostiti potrebam po ustrezni 

delovni sili na Gorenjskem. 

 

Svetovanje za zaposlene bo usmerjeno v pridobitev izobrazbe na višji stopnji, 

prekvalifikacije, pridobitvi javnoveljavnih potrdil, certifikatov (ECDL, evropskih jezikovnih 

spričeval …), vključitvi v postopke NPK, v neformalne oblike izobraževanja za potrebe poklica 

in dela in s tem povezanega razvoja kariere, dvig temeljnih in poklicnih kompetenc (programi 

SNIO, RDO in drugi). 

Več: http://lu-jesenice.net/projekti/center-za-svetovanje-in-vrednotenje-znanja-

zaposlenih-gorenjske/ 

 

Mednarodni izobraževalni projekti 

 

LUJ ima dolgoletno tradicijo in izkušnje pri pripravi in vodenju različnih mednarodnih 

izobraževalnih projektov (Finančna shema Phare, Grundtvig, Socrates, Comenius, E-Learning, 

EQUAL ...). Temeljni cilji teh projektov so usmerjeni v razvoj inovativnih oblik, pristopov ter 

metod v izobraževanju odraslih in zagotavljanje brezplačnega dostopa do kvalitetnega 

vseživljenjskega učenja za čim več odraslih.  

 

Izpeljani projekti: Let's read together, Grandparents and grandchildren, Development and 

Implementation of an ICT Career and Training Online Consulting Tool "ICT CTO", A better 

quality of life for parents of children with disabilities, Empowerment of disadvantaged target 

groups members), M-LAB (http://www.lu-jesenice.net).  

 

 

LUJ želi utrditi svoj položaj na nacionalni ravni ter se s kakovostnimi storitvami in 

inovativnostjo še bolj uveljaviti tudi v evropskem prostoru. 

 

 

 

1.2. Poslanstvo, vizija, vrednote  

 

 

VIZIJA 

Naša vizija je, da postanemo sodobno izobraževalno središče, ki bo ponujalo nova znanja, 

ideje in izobraževalne priložnosti ter bo zagotavljalo pogoje za kakovostno vseživljenjsko 

učenje in izobraževanje vsem in vsakemu posebej. 

http://www.lu-jesenice.net/
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POSLANSTVO 

Poslanstvo LUJ je omogočiti odraslim prebivalcem Gorenjske kakovostno izobraževanje in 

vseživljenjsko učenje in jim pri tem nuditi vse potrebne informacije, svetovanje in 

podporo.  Z našo dejavnostjo skrbimo za zviševanje ravni  izobrazbe, spodbujamo razvoj 

znanj in spretnosti odraslih ter njihovo aktivno vključevanje v družbo.  
 

 

VREDNOTE 

Naše delo že vse od ustanovitve vodijo nekatere temeljne vrednote, kot so: 

 znanje, 

 strokovnost, 

 kakovost, 

 prijaznost, 

 inovativnost, 

 prilagodljivost 

 idr. 
 

   

 

 

1.3. Razlogi za izvedbo samoevalvacije 

 

 

Zavedamo se, da vedno močnejša konkurenca na področju izobraževanja odraslih omogoča 

potencialnim udeležencem izobraževanja, da si poiščejo primerno, po meri ukrojeno obliko 

izobraževanja, zato so kakovostne storitve bistvene pri izbiri in pogoj za obstanek 

izobraževalnih organizacij. 

 

To je ključno izhodišče za odločitev za samoevalvacijo, saj želimo strokovno presoditi 

kakovost našega dela in uvesti ukrepe, ki bodo zagotavljali nadaljnji razvoj LUJ. Želimo si, 

da bi bili prepoznavni po svoji kakovosti in zadovoljstvu zaposlenih, udeležencev in poslovnih 

partnerjev. Le kakovostno izpeljana dejavnost je učinkovita in smiselna. 

 

Samoevalvacijo kakovosti izobraževanja odraslih smo tudi v letu 2016 opravili z namenom 

opredelitve problematik, s katerimi se soočamo na LUJ, pa tudi z namenom iskanja razvojnih 

priložnosti oziroma izzivov. Vstopili smo v nov samoevalvacijski krog kakovosti ter začeli 

vnovično presojo kakovosti na drugih področjih. 
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2. METODOLOGIJA SAMOEVALVACIJE 

 

 

Komisija za kakovost je po skupni diskusiji sklenila, da so področja Rezultati, Podpora 

posamezniku pri izobraževanju in učenju v organizaciji in izpeljava izobraževanja. To so  

tista področja, kjer želimo dobiti poglobljeno povratno informacijo o kakovosti našega dela. 
 

 

2.1.  Izbrana področja, podpodročja in kazalniki kakovosti 

 

Na izbranih področjih kakovosti smo izbrali podpodročja, kazalnike kakovosti, določili 

standard za posamezni kazalnik in postavili evalvacijska vprašanja. 

 

Področja kakovosti:   

 Rezultati 

 Podpora posamezniku pri izobraževanju in učenju v organizaciji 

 Izpeljava izobraževanja  

 

 

Podpodročja:  

 Dosežki v znanju 

 Zadovoljstvo udeležencev in partnerjev 

 Raznovrstnost in dostopnost podpore posamezniku 

 Izobraževalni proces 

 

 

Kazalniki kakovosti: 

 Doseganje ciljev izobraževanja 

 Zadovoljstvo udeležencev izobraževanja 

 Dostopnost oblik podpore posamezniku  

 Izpeljava izobraževalnega procesa 

 

 

Prvi kazalnik smo izbrali z namenom, da preverimo, ali zares uresničujemo tisto, kar si 

zastavljamo v svojem poslanstvu in viziji, pa tudi ali so odrasli s tem izobraževanjem dosegli 

kar smo opredelili kot dosežke (cilje) v izobraževalnih programih. Glede na to, da smo v 

februarju 2015 pričeli z izvedbo projekta 3FIT smo v okviru projektnih aktivnosti poleg drugih 

kazalnikov preverjali tudi Učinek izvedenega programa ohranjanja zdravja pri udeležencih. 

S sprotno evalvacijo smo preverjali učinek posamezne delavnice, pri čemer nas je zanimalo, 

ali so udeleženci prejeli ključne informacije za dosego ciljev posameznega sklopa delavnic, 

če so spoznali osnovna izhodišča zdravega življenjskega sloga ter njihovo motiviranost za 

prenos pridobljenega znanja v njihov vsakdan.  

 

Drugi kazalnik smo izbrali, ker je zadovoljstvo udeležencev izobraževanja eden izmed 

najpomembnejših ciljev delovanja Ljudske univerze. V projektu 3FIT smo poglobljeno 
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preverjali zadovoljstvo tako udeležencev kot tudi izvajalcev. Glede na to, da smo projekt 

izvajali v sedmih občinah menimo, da nam odgovori tako velike strukture udeležencev lahko 

dajo realno sliko o kakovosti naših storitev. V okviru projekta smo tako pri udeležencih 

preverjali njihovo zadovoljstvo, pri čemer nas je zanimalo, kako so zadovoljni z vsebino 

programa, učnim gradivom, načinom dela, prostori, organiziranostjo procesa s strani LUJ, 

informiranjem in izvajalcem. Izvajalci delavnic so prav tako morali ob zaključku vsake 

delavnice podati tudi svojo oceno zadovoljstva, pri čemer smo preverjali zadovoljstvo s 

prostori, organiziranostjo procesa s strani LUJ, odzivnostjo udeležencev in vzpostavljeno 

klimo. 

 

Tretji kazalnik smo izbrali z namenom, da preverimo, ali kot organizacija, ki izobražuje 

odrasle ustrezno poskrbimo za to, da so organizirane oblike pomoči pri izobraževanju in 

učenju tudi ustrezno dostopne po številu, času, prostoru in načinu. Zdi se nam namreč 

pomembno, da dostopnost podpore prilagajamo potrebam udeležencev v vseh izobraževalnih 

programih in dejavnostih in da v tem procesu sodelujemo vsi strokovni sodelavci 

organizacije. Ker bi radi dosegli tudi odrasle, ki nas samoiniciativno ne poiščejo, v okviru 

projekta Center za svetovanje in vrednotenje znanja Gorenjske preko delodajalcev tudi sami 

pristopamo do njih. Individualno svetujemo in predlagamo možna izobraževanja in 

dejavnosti. V kolikor posamezniki izkažejo interes za sodelovanje, nudimo podporo tudi med 

in po izobraževanju, zato smo preverjali na kakšne načini jim to omogočamo. 

 

Četrti kazalnik smo izbrali, ker se zavedamo, da je le kakovostno izpeljana dejavnost 

učinkovita in smiselna in da se kakovost organizacije, ki izobražuje odrasle, vse bolj sodi po 

tem, koliko sistematičnega strokovnega znanja vlaga v različne dejavnosti, s katerimi seveda 

podpira vsakega posameznika z namenom, da bi na njemu primeren način in v zanj ustreznem 

času dosegel standarde znanja v programih, ki se jih udeležuje. 

 

 

2.2. SWOT analiza   

 

Ena od metod,ki smo jo uporabili pri samoevalvaciji, je SWOT analiza. 

 

S SWOT analizo smo preverjali naslednje področje: 

 

 Področje kakovosti: Podpora posamezniku pri izobraževanju in učenju v organizaciji 

 Podpodročje: Raznovrstnost in dostopnost podpore posamezniku 

 Kazalnik kakovosti: Dostopnost oblik podpore posamezniku 

 

Samoevalvacijo kakovosti tega področja kakovosti smo opravili z namenom ugotavljanja ali 

kot organizacija za izobraževanje odraslih ponujamo različne oblike podpore odraslim pri 

izobraževanju in učenju in presoje učinkovitosti in dostopnosti teh podpornih oblik. 

 

V zaključku navajamo skupne ugotovitve, povzetek prednosti, pomanjkljivosti, nevarnosti in 

priložnosti, ter ugotovljene problematike, iz katerih pa izhajajo tudi predlogi za vpeljave 

izboljšav. 
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Podatke smo črpali iz: 

 spletne strani LU Jesenice, 

 oglasne deske LU Jesenice, 

 FB strani LU Jesenic, 

 promocijskega materiala: zgibanke, plakati, letaki …, 

 raznih dopisov za udeležence in partnerje, 

 interne dokumentacije LU Jesenice, 

 zabeleženega povpraševanja udeležencev. 

 

 

2.2.1.  Samoevalvacijski načrt 

 

Določili smo standard kakovosti, ki ga želimo dosegati, in postavili evalvacijska vprašanja. 

 

Standard kakovosti: LUJ zagotavlja različne oblike podpore odraslim pri izobraževanju in 

učenju, dostopne tako prostorsko kot terminsko. 

 

Samoevalvacijska vprašanja: 

 Ali kot organizacija, ki izobražuje odrasle, dajemo različne oblike podpore: ali 

omogočamo osebne stike, pogovore po telefonu, elektronski pošti, spletnih aplikacijah, 

priprava posebnih pisnih gradiv? 

 Ali ponujamo individualne in skupinske oblike podpore? 

 Ali so organizirane oblike podpore časovno dostopne (dopoldanski/popoldanski čas, 

tedensko/mesečno)? 

 Ali so organizirane oblike podpore prostorsko dostopne (invalidi, označba prostorov 

(kdaj, kje)? 

 

SWOT analizo je opravila komisija za kakovost v sodelovanju z zaposlenimi, ki delujejo na 

projektih svetovanja, saj smo želeli analizirati dosedanje delo na področju podpore 

posameznikom in hkrati poiskati nove priložnosti oziroma rešitve na tem področju. 

 

 

2.3. Evalvacijski zapis in anketiranje (kombinacija) 

 

  

V procesu samoevalvacije smo uporabili tudi kombinacijo metod anketiranja in metodo 

evalvacijskega zapisa (opravljena na podlagi evalvacijskega pogovora).  

 

Ob zaključku projekta 3FIT smo želeli pridobiti poglobljeno povratno informacijo o kakovosti 

našega dela, zato smo preverjali naslednje: 

 

 Področje kakovosti: Rezultati. 
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 Podpodročje kakovosti  Odločili smo se, da pod drobnogled vzamemo dve 

podpodrčji, ki ju želimo preveriti, in sicer: 

o Zadovoljstvo udeležencev in partnerjev  

o Dosežki v znanju 

 Kazalniki kakovosti so bili po posameznih podpodročjih naslednji: 

o Doseganje ciljev izobraževanja 

o Zadovoljstvo udeležencev z izobraževanjem 

o Zadovoljstvo izvajalcev z izobraževanjem  

 

 

2.3.1.  Samoevalvacijski načrt 

 

Določili smo standard za posamezni kazalnik, ki ga želimo dosegati, in postavili evalvacijska 

vprašanja. 

 

Zadovoljstvo udeležencev 

 

Standard kakovosti: Udeleženci v programih 3 FIT so zadovoljni z izvedbo izobraževalnih 

delavnic.   

 

Samoevalvacijska vprašanja: 

 Kako so bili udeleženci zadovoljni z določenim sklopom v posamezni občini? 

 Kako so bili udeleženci zadovoljni z vsebino programa? 

 Kako so bili udeleženci zadovoljni z učnim gradivom? 

 Kako so bili udeleženci zadovoljni z načinom dela? 

 Kako so bili udeleženci zadovoljni s prostori? 

 Kako so bili udeleženci zadovoljni z organiziranostjo procesa? 

 Kako so bili udeleženci zadovoljni z informiranjem? 

 Kako so bili udeleženci zadovoljni z delom izvajalca?  

 

 

Zadovoljstvo izvajalcev 

 

Standard kakovosti: Pogoji za delo so za izvajalce posameznih delavnic dobri. 

 

Samoevalvacijska vprašanja: 

 Kako so izvajalci delavnic zadovoljni s prostorom, ki jim je na voljo za izvedbo 

delavnice? 

 Kako so izvajalci zadovoljni s potekom organizacije posameznih delavnic? 

 Kako so izvajalci zadovoljni z odzivom udeležencev? 

 Kako so izvajalci zadovoljni z vzpostavljeno socialna klima v posameznih skupinah? 
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 Zadovoljstvo udeležencev in izvajalcev smo izmerili na dva načina: 

 

o tako, da so si izvajalci ob zaključku delavnice vzeli pet minut časa za 

refleksijo oziroma evalvacijski pogovor po vnaprej pripravljenih vprašanjih, 

ter na podlagi tega ocenili, kako so bili udeleženci zadovoljni s sledečimi 

merili: vsebino, gradivom, načinom dela, prostori, organiziranostjo, 

informiranjem in predavateljem. 

 

o tako, da so udeleženci ob zaključku delavnice izpolnili kratko anonimno 

anketo, kjer so ocenili zadovoljstvo s sledečimi merili: vsebino, gradivom, 

načinom dela, prostori, organiziranostjo, informiranjem in predavateljem. 

Izvajalci delavnic so na podlagi pridobljenih ocen v končni anketni vprašalnik, 

ki je bil del njihovih mesečnih poročil vnesli povprečje danih ocen s strani 

udeležencev posamezne delavnice.  

 

 

Evalvacija je potekala neformalno, tako da smo pustili veliko odprtega prostora za podajanje 

povratne informacije, saj udeležencev pri odgovorih nismo želeli omejevati. Določili smo le 

temeljna merila zadovoljstva, ki pa jih nismo kvantitativno opredelili. Pri tem je sicer 

prisoten subjektivni vidik, ki na nek način onemogoča primerljivosti vseh izsledkov raziskave.  

 

Ocena zadovoljstva je namreč subjektivna kategorija; zadovoljstvo lahko opredelimo kot 

stanje, ki ga okusi oseba, potem ko izkusi neko storitev ali uporabi neki izdelek in ta izpolni 

njena pričakovanja. Zadovoljstvo lahko opredelimo tudi kot odziv na izkušnjo, ki jo je 

udeleženec pridobil z udeležbo v izobraževanju. Če je udeleženec ob udeležbi na delavnici 

izkusil večjo izpolnjenost, je to pokazal z večjo oceno zadovoljstva in nasprotno. Izvajalci 

delavnic so ob preverjanju zadovoljstva in učinka podali ocene na podlagi lastnega 

zaznavanja posamezne delavnice, kritičnega pristopa in uresničevanja lastnih pričakovanj, 

ki pa se od izvajalca do izvajalca močno razlikujejo. Poleg tega vedno obstaja nevarnost, da 

je evalvacijski zapis in anketni vprašalnik posameznega izvajalca pripravljen premalo 

premišljeno in odgovorno. 

 

Doseganje ciljev izobraževanja 

 

Standard kakovosti: Posamezni sklopi Programa ohranjanja zdravja starejših dosegajo 

zastavljene cilje. 

 

Samoevalvacijska vprašanja: 

 Ali so udeleženci usvojili ključne informacije o osmišljanju življenja v starosti? 

 Ali so se udeleženci seznanili z intuitivnimi procesi? 

 Ali se udeleženci zavedajo lastne telesne govorice? 

 Ali udeleženci obvladajo čustveno in miselno doživljanje? 

 Ali so udeleženci dovolj motivirani za načrtovanje življenja v starosti? 
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S sprotno evalvacijo smo preverjali tudi učinek posamezne delavnice, pri čemer nas je 

zanimalo, ali so udeleženci prejeli ključne informacije za dosego ciljev posameznega sklopa 

delavnic, če so spoznali osnovna izhodišča zdravega življenjskega sloga ter motiviranost 

udeležencev za prenos pridobljenega znanja v njihov vsakdan. 

 

 

2.4. Hospitacije in anketiranje 

 

 

S kombinacijo metode hospitiranja in ankete smo želeli preveriti tudi področje izpeljave 

izobraževanja: 

 

 Področje kakovosti: Izpeljava izobraževanja 

 Podpodročje: Izobraževalni proces 

 Kazalnik kakovosti: Izpeljava izobraževalnega procesa 

 

Samoevalvacijo kakovosti tega področja kakovosti smo opravili z namenom ugotavljanja 

kakšne oblike in metode uporabljajo predavatelji pri posameznih vsebinskih sklopih oz. 

predmetih. Zanimala so nas merila, po katerih izbirajo raznolike učne metode in, ali izbrane 

metode pripomorejo k doseganju raznovrstnih ciljev izobraževalnega programa. 

 

V ta namen smo v okviru Tedna kakovosti udeležencem pripravili kratek anketni vprašalnik, 

in izpeljali hospitacije. Evalvacijo pa smo izvedli v treh jezikovnih programih. 

 

 

2.4.1.  Samoevalvacijski načrt 

 

Določili smo standard kakovosti, ki ga želimo dosegati, in postavili evalvacijska vprašanja. 

 

Standard kakovosti: Predavatelji LUJ pri svojem delu uporabljajo različne oblike in metode 

dela, ki pripomorejo k kvalitetnejšemu doseganju standardov znanj pri udeležencih. 

 

Samoevalvacijska vprašanja: 

 Kako pogosto posamezne učne metode predavatelji uporabljajo pri svojem delu? 

 Ali predavatelji upoštevajo mnenje udeležencev glede učnih metod, ki jih predlagajo 

sami? 

 Ali predavatelji udeležence spodbujajo k uporabi različnih učnih virov? 

 Ali uporaba različnih učnih metod omogoča lažje pridobivanje nadaljnjega znanja pri 

udeležencih? 

 Katere učne oblike so udeležencem najbolj všeč? 

 

Tečaji nemščine, kateri so bili v Tednu kakovosti evalvirani, so namenjeni občanom Jesenic, 

ki imajo srednjo šolo ali manj in skrbijo za to, da se udeleženci naučijo obvladovati osnovne 

družbene in poslovne stike v tujem jeziku ter poiskati določene informacije ter povzemati 

glavne misli besedila v tujem jeziku. Dvigniti namreč želimo posameznikovo stopnjo 
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jezikovne usposobljenosti ter razvijati ključne kompetence, ki so ključnega pomena za 

njihov osebnostni in profesionalni razvoj. 
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3.  ANALIZA PODATKOV IN REZULTATI SAMOEVALVACIJE 

 

 

V nadaljevanju poročila predstavljamo rezultate samoevalvacije pridobljene s SWOT analizo 

in anketiranjem. 

 

 

3.1. Prikaz rezultatov SWOT analize 

 

 

Področje: Podpora posamezniku pri izobraževanju in učenju v organizaciji 

 

 

Kazalnik iz modela POKI Dostopnost oblik podpore posamezniku 

Vidik za analizo Analiza zagotavljanja podpore odraslim pri izobraževanju in 

učenju (kvalitativni opis) 

 

 

Ko se odrasli udeležijo formalnega ali neformalnega izobraževanja oziroma različnih oblik 

učenja, se pri tem lahko srečujejo z različnimi vprašanji, dilemami in ovirami, ki lahko 

vplivajo na njihovo odločanje za izobraževanje ali na sam postopek ter uspešnost 

izobraževanja ali učenja. Zato želimo preveriti na kakšne načine nudimo podporo odraslim 

pri izobraževanju in učenju in v kakšni meri le to podporo tudi zagotavljamo. Zanima nas 

tudi kje so še odprte možnosti za izboljšanje svetovalne pomoči. Prav zato smo poleg oblik 

podpore preverjali tudi časovno ter prostorsko dostopnost ter število oseb, ki svetovalno 

pomoč lahko nudijo. V okviru svetovanja nudimo različne oblike pomoči, in sicer pomoč pri 

učenju, svetovalno pomoč in pomoč pri urejanju okoliščin. 

 

3.1.1. Standard kakovosti 

 

Standard kakovosti: LUJ zagotavlja različne oblike podpore odraslim pri izobraževanju in 

učenju, dostopne tako prostorsko kot terminsko. 

 

3.1.2. Samoevalvacijska vprašanja 

 

Samoevalvacijska vprašanja: 

 Ali kot organizacija, ki izobražuje odrasle, dajemo različne oblike podpore: ali 

omogočamo osebne stike, pogovore po telefonu, elektronski pošti, spletnih aplikacijah, 

priprava posebnih pisnih gradiv? 

 Ali ponujamo individualne in skupinske oblike podpore? 

 Ali so organizirane oblike podpore časovno dostopne (dopoldanski/popoldanski čas, 

tedensko/mesečno)? 

 Ali so organizirane oblike podpore prostorsko dostopne (invalidi, označba prostorov 

(kdaj, kje)? 
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3.1.3.  Prikaz podatkov 

 

Preglednica 2: Dostopnost zagotavljanja podpore udeležencem po posameznih oblikah 

pomoči  

 

OBLIKE 

POMOČI 
POMOČ PRI UČENJU SVETOVALNA POMOČ 

POMOČ PRI UREJANJU 

OKOLIŠČIN 

 

- Udeležence vključujemo 

v različne  izobraževalne 

programe (formalne in 

neformalne); 

- udeležencem s pomočjo 

prostovoljstva nudimo 

individualno ali skupinsko 

pomoč pri učenju; 

- udeležencem nudimo 

možnost uporabe 

računalnika in spleta v 

središču za samostojno 

učenje; 

- nudimo pomoč pri 

premagovanju učnih težav; 

- nudimo pomoč pri 

načrtovanju in 

organiziranju učenja; 

- uporabljamo učinkovite 

strategije učenja; 

- nudimo motivacijske 

delavnice; 

- pomoč pri razvijanju 

ključne competence 

učenje učenja (priprave na 

učenje, izvajanje učenja in 

spremljanje učenja). 

- Udeležencem neposredno 

svetujemo; 

- nudimo pomoč pri analizi 

potreb po izobraževanju, 

osebnem razvoju in razvoju 

kariere; 

- pomagamo pri odkrivanju 

poklicnih in osebnih interesov; 

- predstavimo možnosti za 

izobraževanje in usposabljanje 

v lokalnem okolju in regiji, v 

skladu z interesi; 

- z intervjuji reflektiramo 

življenjske in delovne izkušnje; 

- pomagamo in spodbujamo k 

zbiranju dokazil za pripravo 

zbirne mape ali elektronskega 

portfolija; 

-nudimo pomoč pri odločanju 

za izobraževanje; 

-pomagamo pri izdelavi 

individualnega 

izobraževalnega načrta;  

- nudimo postopke 

ugotavljanja in vrednotenja 

neformalno pridobljenega 

znanja; 

- motiviramo za izobraževanje 

in motivacijo vzdržujemo; 

- pomagamo pri iskanju in izbiri 

različnih informacij glede 

izobraževanja; 

- z informiranjem o 

izobraževalni ponudbi in 

motivacijo za vključitev v 

izobraževalne programe 

pomagamo krepiti temeljne 

competence; 

- s pravo usmeritvijo v 

izobraževalne programe 

povečujemo fleksibilnost 

udeležencev na delovnem 

mestu; 

- uporabljamo različne 

svetovalne pripomočke; 

- Udeležencem, ki imajo 

finančno stisko in si želijo 

pridobiti novo znanje nudimo 

brezplačne izobraževalne 

programe in dejavnosti; 

- za boljšo socilano 

vključenost in osebni razvoj 

nudimo brezplačne 

delavnice, predavanja, 

ustvarjalnice na različne 

teme...  

- po potrebi oblikujemo 

rizične skupine in težave 

rešujemo znotraj nje (npr. 

premagovanje jezikovnih 

težav); 

- sodelujemo z delodajalci 

kadar nastane problem  

odsotnosti zaradi 

izobraževanja in iščemo 

skupne rešitve; 

- sodelujemo z drugimi 

javnimi ustanovami (CSD, 

ZRSZ) pri pridobivanju 

podatkov, informacij ali 

druge dokumentacije; 

- nudimo pomoč pri 

pridobivanju državljanjstva;  

- nudimo pomoč pri 

priznavanju izobrazbe; 

- nudimo pomoč pri iskanju 

zaposlitve (priprava zbirne 

mape z zbranimi potrdili o 

pridobljeni izobrazbi in 

kompetencah ter priprava e-

portfolia); 

- pomagamo pri dejavnem 

vključevanju v širšo 

družbeno skupnost. 
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- pomagamo pri vrednotenju 

napredka v izobraževanju; 

-usmerjamo k vpisu v nadaljnje 

izobraževanje; 

- organiziramo motivacijske 

delavnice. 

 

DOSTOPNOST    

PO NAČINU 

- Osebni stik; 

- priprava gradiva; 

- elektronska pošta; 

- individualna ali skupinska 

pomoč (kot spodbuda za 

tiste, ki imajo enake 

težave z izobraževanjem). 

 

- Osebni stik; 

- pogovori po telefonu; 

- elektronska pošta; 

- spletne aplikacije (facebook, 

uradna spletna stran, 

četrtkove novičke); 

-pisno gradivo (obrazci in 

vprašalniki za preverjanje 

kompetenc, samoocenjevalni 

testi); 

-pri svetovanju uporabljamo že 

preverjene vsebine modulov v 

formalnem izobraževanju 

Učenje učenja in Moja karierna 

pot. 

 

- Skupinska oblika podpore, 

da omogočimo soocialno 

interakcijo, izmenjavo 

mnenj in medsebojno 

pomoč; 

- individualna oblika 

podpore; 

- osebni stik; 

- telefonski pogovori; 

- elektronska pošta; 

- pisno gradivo. 

 

PO ČASU 

- Posamezno obliko 

izobraževanja ali pomoči 

zagotavljamo ob različnih 

urah, prilagojeno 

posameznikom ali skupini; 

- odvisno od potrebe po 

podpori zagotavljamo 

podporo enkrat ali večkrat 

tedensko; 

- urnike uskljajujemo s 

potrebami udeležencev; 

- ponovitev organiziranih 

razpisov za pomoč pri 

učenju ali integraciji (npr. 

SLO za tujce); 

- prilagoditev urnika tako 

za brezposelne kot 

zaposlene; 

- po potrebi tudi izvedba 

izven uradnih ur; 

- prilagoditev urnikov. 

- Popolna časovna prilagoditev 

zahtevam podjetja oz. 

delodajalcev; 

- uradne ure za telefonski 

pogovor ali osebni stik niso 

omejene. Potekajo v času 

odprtja LUJ vsak delavnik od 

ponedeljka do petka od 8.00 do 

18.  V petkih od 8.00 do 16.00; 

- po potrebi izvedba tudi izven 

delov nega časa. 

- Uradne ure za telefonski 

pogovor ali osebni stik niso 

omejene, otekajo v času 

odprtja LUJ vsak delavnik od 

ponedeljka do petka od 8.00 

do 18, v petkih od 8.00 do 

16.00. 

PO PROSTORU 

- Imamo zagotovljene 

prostore (učilnice) za 

izvedbo pomoči; 

- prostori omogočajo 

zasebnost; 

- imamo urejen dostop za 

invalide (dvigalo) in 

toaletni prostori; 

- prostori so ustrezno 

označeni; 

- Uporabljamo pristop mobilne 

svetovalne službe (še posebej 

za ranljive ciljne skupine, kot 

so odrasli s težavami v 

duševnem zdravju, invalidi, 

gibalno ovirani, slepi in 

slabovidni. Pomeni, da 

svetovanje in vrednotenje 

izvajamo na sedežih podjetij in 

- S pristopom mobilne 

svetovalne službe 

povečujemo dostopnost 

predvsem za udeležence, ki 

si težko vzamejo čas, da nas 

obiščejo. Na ta način se mi 

prilagodimo njihovemu 

delavnemu času; 

- urejen dostop za invalide 
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- po dogovoru 

izobraževanja izvajamo na 

sedežih podjetij; 

- središče za samostojno 

učenje (urejen prostor z 

računalniki). 

 

se tako še bolj približamo 

zaposlenim. 

 

- prostori omogočajo 

zasebnost. 

 

PO ŠTEVILU 

Strokovni sodelavci LUJ; 

Vsi zaposleni;  

Zunanji predavatelji; 

Prostovoljni delavci. 

 

 

LUJ ima zaposleni dve 

svetovalki za vrednotenje, ki 

delujeta na področju 

svetovalne dejavnosti; 

Prav tako vsi zaposleni na LUJ 

delujemo po načelu, “vsak dela 

vse” zato osnovne informacije 

podajamo vsi. V kolikor je 

potrebna podrobnejša 

sevetovalna pomoč, določimo 

datum za svetovanje ali 

zapišemo kontakt in 

odgovorimo v najkrajšem 

možnem času.  

 

Strokovi sodelavci 

svetovalci; 

Vsi zaposleni LUJ; 

Zunaji predavatelji; 

Prostovoljni delavci; 

Zaposleni v javnih usanovah; 

Delodajalci; 

Konzorcijski partnerji. 
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3.1.4. SWOT ANALIZA   (Dostopnost oblik podpore posamezniku pri pomoči 

pri učenju) 

 

  
N

O
T

R
A

N
J
A

 A
N

A
L
IZ

A
  
 

PREDNOSTI  SLABOSTI  

  
Neposreden prenos znanja in 
neposredna pomoč pri učenju 
(predavatelji, prostovoljci). 
 
Kvalitetna priprava pisnega gradiva 
(prilagoditev gradiva posameznikom ali 
skupini). 
 
Možnost izbire individualnega ali 
skupinskega učenja ali pomoči. 
 
Komuniciranje preko elektronske pošte 
pri pregledovanju samostojnega dela. 
 
Časovna prilagoditev (usklajevanje 
urnikov glede na potrebe udeležencev). 
 
Prilagodljivost pri zagotavljanju 
prostorov (učilnice LUJ, prostori, ki jih 
zagotovijo delodajalci ali pomoč pri 
zagotavljanju prostorov s strani drugih 
ustanov npr. Občine, Šole). 
 
Zagotavljanje prostorov za invalide. 
 
Zagotovitev prostorov za samostojno 
učenje. 
 
Obveščanje o spremembah urnikov in 
drugih dejavnosti preko web-poštarja. 
 
LUJ je locirana v bližini dveh trgovskih 
centrov, kar nam pomaga pri reševanju 
parkirne stiske. 
 
Pomoč nudimo vsi zaposleni LUJ, 
zunanji predavatelji in prostovoljci. 
 

 
Prostorska omejitev. 
 
V primeru večjih skupin omejeno število 
parkirnih mest neposredno pri LUJ. 
 
Primernost prostorov za invalide, kadar 
zagotavljamo prostore na drugih lokacijah. 
 
LUJ med vikendom in počitnicami nima 
uradnih ur. 
 
Omejen čas odprtja LUJ za uporabo učilnic 
in središča za samostojno učenje in zato 
zaprti prostori za samostojno učenje v 
času počitnic. 
 
 
 
 

  
  
  
  

 Z
U

N
A

N
J
A

 

A
N

A
L
IZ

A
 

PRILOŽNOSTI  NEVARNOSTI  

 
Vzpostavitev e-učenja in e-učilnic. 
 
Knjižnica (tudi e-knjižnica). 
 
Povečanje števila prostovoljcev za 
brezplačne dejavnosti. 

 
Pomanjkanje prostovoljcev za individualno 
pomoč.  
 
Prekinjen stik s svetovanci, ki iščejo 
pomoč drugje. 
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3.1.5. SWOT ANALIZA   (Dostopnost oblik podpore posamezniku pri 

svetovalni pomoči) 

 

  
N

O
T

R
A

N
J
A

 A
N

A
L
IZ

A
  
 

PREDNOSTI  SLABOSTI  

Načrtno vzpostavljena svetovalna 
dejavnost. 
 
Večina svetovanja je izvedena 
neposredno, kar pomeni, da udeleženci 
prejmejo informacijo takoj, ko jo 
potrebujejo. 
 
Individualno in skupinsko svetovanje. 
 
Konkretne rešitve, usmeritve in nasveti 
na podlagi preverjenih vprašalnikov, 
testov in obrazcev. 
 
Fleksibilen delovni čas (dopoldan in 
popoldan). 
 
Pristop mobilne svetovalne službe. 
 
Poleg svetovalk za svetovanje in 
vrednotenje, ki nudijo poglobljene 
informacije, osnovne informacije nudijo 
vsi zaposleni LUJ. 
 
Delovanje Svetovalnega središča 
Gorenjska. 
 
Vzpostavitev Večgeneracijskega centra. 

Elektronsko obveščanje in spletne 
aplikacije, ki ponujajo informacije 
zmanjšujejo direkten stik s svetovanci. 
 
V času jesenskih in prvomajskih počitnic 
LUJ nima uradnih ur, v poletnem času pa 
prilagojen delovni čas od 8.00 do 12.00.  
 
 

  
  
  
  

 Z
U

N
A

N
J
A

 

A
N

A
L
IZ

A
 

PRILOŽNOSTI  NEVARNOSTI  

E-svetovanje. 
 
Svetovalni kotiček na spletni strani tudi z 
live chat pristopom. 
 
 

Negativen odziv delodajalcev na ponudbo 
mobilne svetovalne službe. 
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3.1.6. SWOT ANALIZA   (Dostopnost oblik podpore posamezniku pri urejanju 

okoliščin) 

 

  
N

O
T

R
A

N
J
A

 A
N

A
L
IZ

A
  
 

PREDNOSTI  SLABOSTI  

  
 

Časovna razpoložljivost. 
 
Individualna ali skupinska obravnava. 
 
Povezovanje in sodelovanje z drugimi 
javnimi ustanovami pri pridobivanju 
potrebne dokumentacije in informacij ali 
nadaljnjem usmerjanju.  
 
Prostorska razpoložljivost. Prostori 
omogočajo zasebnost in so označeni na 
način, da jasno usmerjajo posameznike 
kje lahko dobijo pomoč. 
 
Velik krog ljudi, ki nudi pomoč - 
strokovno usposobljeni svetovalci, vsi 
zaposleni LUJ, zunanji predavatelji, 
prostovoljci, delodajalci, konzorcijski 
partnerji, drugi. . .   
 
Različni načini nudenja pomoči (osebni 
stik, telefonski pogovor, elektronska 
pošta). 
 
  

 
V času jesenskih in prvomajskih počitnic 
LUJ nima uradnih ur, v poletnem času pa 
ima uradne ure le v dopoldanskem času. 
 
Ne glede na stik, nemoč pri reševanju 
socialne stiske ali problemov na osebni 
ravni (zagotovitev prevoza, otroškega 
varstva, denarne pomoči, stanovanjske 
stiske)... 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
  
  
  

 Z
U
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A
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N

A
L
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A
 

PRILOŽNOSTI  NEVARNOSTI  

 
Vzpostavitev sodelovanja z drugimi 
ustanovami v konkretnih situacijah (CSD, 
ZRSZ). 
 
 
 
 

 
Dosegljivost udeležencev, ko delodajalci 
niso pripravljeni sodelovati.  
 
Nezainteresiranost za sodelovanje s strani 
javnih ustanov (CSD, ZRSZ). Preveč zaprt 
sistem delovanja.  
 
 

 

 

3.1.7.  Ugotovitve, predlogi za izboljšave 

 

Ugotavljamo, da ima LUJ v svetovanju vpeljane raznovrstne načine dajanja podpore 

odraslim udeležencem v izobraževanju na v vseh sklopih (pomoč pri učenju, svetovanju 

in urejanju okoliščin) in znotraj le-teh na vseh nivojih zagotavljanja pomoči (pred, med 

in po izobraževanju).   
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Organiziramo individualne ali skupinske oblike podpore za odrasle. Za posamezno obliko 

se odločamo na podlagi potreb in želja udeležencev, pri tem pa poizkušamo biti še 

posebej pozorni na zahtevnejše posameznike. Velikokrat skupinsko pomoč ponudimo z 

namenom, da se med seboj družijo odrasli s podobnimi težavami ali enakim manjkom na 

določenem področju.  

 

Ugotavljamo, da sta časovna in prostorska razpoložljivost v vseh sklopih dobri, pri tem 

smo tudi zelo prilagodljivi. Omejen delovni čas v času kolektivnega dopusta se nam ne zdi 

sporen, saj menimo, da se ljudje ravnajo po šolskem koledarju in pomoči zato v času 

počitnic skorajda ne iščejo. Ker izobraževalne aktivnosti na LUJ širimo tudi z namenom, 

da bi dosegli kar največji krog posameznikov, se občasno seveda srečujemo s prostorsko 

stisko, ki jo uspešno rešujemo s sodelovanjem z drugimi ustanovami – sejna soba Občine 

Jesenice, poslovni prostori nekaterih podjetij, učilnice v osnovnih šolah . . .  Uspešno jo  

premagujemo tudi zaradi lokacije LUJ, saj smo locirani v neposredni bližini trgovskih 

centrov in javnih ustanov. 

 

Pomoč v vseh treh sklopih ponujamo na različne načine, vendar največji poudarek dajemo 

osebnemu stiku, saj menimo, da le na način, ko lahko sproti razvijamo pogovor in 

postavljamo takojšnja podvprašanja, lahko posamezniku ponudimo najboljšo rešitev v 

najkrajšem času. V prihodnosti vidimo možnost vzpostavitve e-svetovanja v smislu live 

chat pristopa, s katerim bi dali možnost tudi posameznikom, ki potrebujejo hiter in 

konkreten odgovor, pa imajo težave z zagotovitvijo prevoza.  

 

LUJ v prvi vrsti skrbi za zagotavljanje strokovnosti pri nudenju pomoči posameznikom s 

stalnim strokovnim usposabljanjem zaposlenih in strokovnih delavcev ter s preverjanjem 

izbranih zunanjih predavateljev in prostovoljnih delavcev. V prihodnosti bi se bilo 

potrebno bolje povezati s podjetji ter z drugimi ustanovami (Zavod za zaposlovanje, 

Center za socialno delo, šole ...), da bi bila mobilna svetovalna služba na voljo vsem 

zaposlenim, pa tudi predstavljena tistim, ki je še ne poznajo in ne vejo, da bi jo v primeru 

dileme o kariernem in osebnem razvoju lahko uporabili.     
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3.2. Prikaz rezultatov – evalvacijski zapis in anketiranje 

 

Področje: Rezultati  

 

 

Kazalnik iz modela POKI Doseganje ciljev izobraževanja 

 

 

Preveriti želimo v kolikšni meri udeleženci dosegajo cilje, ki so bili opredeljeni za posamezno 

delavnico.  

 

 

3.2.1. Doseganje ciljev izobraževanja 

 

 

Omenjen kazalnik smo izbrali, ker se  nam zdi zelo pomembno, da so dosežki udeležencev v 

programih v primerjavi s cilji izobraževanja kar največji.  

 

Za mnenje o doseganju zastavljenih ciljev programa smo določili izvajalce delavnic projekta 

3 FIT. Vse tabele, ki prikazujejo rezultate učinka izvedenega programa, so pripravljene na 

podlagi številke posameznega sklopa: 

 Sklop 1 Sami smo odgovorni za lastno zdravje 

 Sklop 2 Izobraževanje za zdrav življenjski slog 

 Sklop 3 Umska vadba za zdrav življenjski slog 

 Sklop 4 Telesna vadba za zdrav življenjski slog 

 Sklop 5 Zdrava prehrana 

 Sklop 6 Osmišljanje življenja v starosti – znanje, pogum in volja 

 

V projekt je bilo vključenih več občin, na katerih so se delavnice izvajale, in sicer Jesenice 
(JES), Radovljica (RAD), Bohinj (BOH), Kranjska Gora (KG), Žirovnica (ŽIR), Gorje (GO), Bled 
(BL). 

 

3.2.1.1. Standard kakovosti 

 

Posamezni sklopi Programa ohranjanja zdravja starejših dosegajo zastavljene cilje. 

 

 

3.2.1.2. Samoevalvacijska vprašanja 

 

 Ali so udeleženci usvojili ključne informacije o posameznih temah? 

 Ali udeleženci znajo postopati pri posameznih aktivnostih? 

 Ali udeleženci prepoznavajo kje in kako si lahko pomagajo sami? 

 Ali udeleženci uspešno presojajo, katera sprememba je za zanje najboljša? 

 Ali so udeleženci dovolj motivirani za vpeljavo sprememb v svoje življenje? 
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3.2.1.3. Ciljna skupina anketirancev 

 

Raziskava je bila narejena med 450-imi udeleženci, ki so bili vključeni v Program 

ohranjanja zdravja starejših. Vsi v projekt vključeni strokovnjaki (14), ki so izvajali 

delavnice, so morali oceniti učinek vsake izvedene delavnice. 

 

Preglednica 3: Dosežek delavnic sklopa 1 Programa ohranjanja zdravja starejših 

 

SKLOP 1 JES RAD BOH KG ŽIR GO BL 

Ključne informacije o staranju 4,000 4,000 4,000 4,000 4,000 4,000 4,000 

Osnovna izhodišča zdravega življenjskega sloga 4,000 4,000 4,000 4,000 4,000 4,000 4,000 

Načini kakovostnega staranja 4,000 4,000 4,000 4,000 4,000 4,000 4,000 

Vedo, kakšno prihodnosti si želijo 3,000 4,000 4,000 4,000 4,000 3,000 4,000 

Poznajo področja, kjer si lahko pomagajo sami 4,000 4,000 4,000 4,000 4,000 4,000 4,000 

 
3,800 4,000 4,000 4,000 4,000 3,800 4,000 

 

Preglednica 4: Dosežek delavnic sklopa 1 Programa ohranjanja zdravja starejših 

 

SKLOP 2 JES RAD BOH KG ŽIR GO BL 

Ključne informacije o pomenu zdravega življenjskega sloga 4,000 4,000 4,000 4,000 4,000 4,000 4,000 

Ključna znanja o vzrokih najpogostejših zdr. težav 4,000 4,000 4,000 4,000 4,000 4,000 4,000 

Posledicami nezdravega življenjskega sloga 4,000 4,000 4,000 4,000 4,000 4,000 4,000 

Poznajo različne preventivne načine za preprečevanje težav 4,000 4,000 3,923 3,909 4,000 4,000 4,000 

So motivirani za pridobivanje novih znanj 4,000 4,000 4,000 4,000 4,000 4,000 4,000 

 
4,000 4,000 3,985 3,982 4,000 4,000 4,000 

 

Preglednica 5: Dosežek delavnic sklopa 3 Programa ohranjanja zdravja starejših 

 
SKLOP 3 JES RAD BOH KG ŽIR GO BL 

Ključne informacije o  spominskih sposobnostih 3,400 3,400 3,400 3,500 3,400 3,400 3,400 

Spoznali so različne tehnike za umsko vadbo 3,200 3,000 3,200 3,167 3,200 3,200 3,200 

So motivirani za redno samostojno možgansko vadbo 3,600 3,600 3,800 3,833 3,600 3,600 3,800 

Seznanjeni so z načini preprečevanja demence 3,400 3,000 3,400 3,333 3,400 3,400 3,600 

Negativna prepričanja znajo pretvoriti v pozitivna 2,600 2,200 2,600 2,667 2,600 2,600 2,800 

 
3,240 3,040 3,280 3,300 3,240 3,240 3,360 
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Preglednica 6: Dosežek delavnic sklopa 4 Programa ohranjanja zdravja starejših  

 

SKLOP 4 JES RAD BOH KG ŽIR GO BL 

Ključne informacije o pomenu redne telesne aktivnosti 4,000 4,000 3,900 4,000 4,000 3,900 4,000 

Spoznali so različne telesne aktivnosti 4,000 4,000 3,600 3,778 4,000 3,600 4,000 

So motivirani za redno samostojno telesno vadbo 4,000 4,000 3,800 3,444 4,000 3,500 4,000 

Katera telesna vadba je zanj ustrezna 4,000 4,000 3,200 3,000 4,000 3,100 4,000 

Zmožnosti za ohranjanje gibljivosti 4,000 4,000 3,100 3,111 4,000 3,000 4,000 

 
4,000 4,000 3,520 3,467 4,000 3,420 4,000 

 

Preglednica 7: Dosežek delavnic sklopa 5 Programa ohranjanja zdravja starejših 

 

SKLOP 5 JES RAD BOH KG ŽIR GO BL 

Ključne informacije o pomenu zdravega prehranjevanja 4,000 4,000 4,000 4,000 4,000 4,000 4,000 

Znajo pripraviti uravnotežen obrok 4,000 4,000 4,000 4,000 4,000 4,000 4,000 

Poznajo načine in postopke za pripravo zdrave hrane 4,000 4,000 4,000 4,000 4,000 4,000 4,000 

Poznajo dejavnike, ki vplivajo na zdravo prehranjevanje 4,000 4,000 4,000 4,000 4,000 4,000 4,000 

So motivirani za zdravo prehranjevanje 4,000 4,000 4,000 4,000 4,000 4,000 4,000 

 
4,000 4,000 4,000 4,000 4,000 4,000 4,000 

 

Preglednica 8: Dosežek delavnic sklopa 6 Programa ohranjanja zdravja starejših 

 

SKLOP 6 JES RAD BOH KG ŽIR GO BL 

Ključne informacije o osmišljanja življenja v starosti 3,667 4,000 3,667 4,000 3,667 3,667 3,667 

Seznanjeni so z intuitivnimi procesi 2,667 3,333 2,667 3,000 3,000 3,000 3,000 

Zavedajo se lastne telesne govorice 4,000 4,000 4,000 4,000 4,000 4,000 4,000 

Tehnike obvladovanja čustvenega in miselnega doživljanja 3,333 3,667 3,333 3,667 3,333 3,333 3,333 

So motivirani za načrtovanje življenja v starosti 3,667 4,000 3,667 4,000 3,667 3,667 3,667 

 
3,467 3,800 3,467 3,733 3,533 3,533 3,533 

 

 

Po ocenah, izkazanih v zgornjih tabelah, so bile po mnenju izvajalcev najbolj učinkovite 

delavnice sklopa Prehrane za zdrav življenjski slog. Učinek teh delavnic sta ocenjevali dve 

izvajalki sproti, ter podali najvišjo oceno tj. oceno 4, kar pomeni, da so bili zastavljeni cilji 

doseženi v popolnosti. 
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V okviru  sklopa 2 Izobraževanje za zdrav življenjski slog, je bilo izvedenih 11 delavnic v 

vsaki v projekt vključeni občini, sprotno evalvacijo pa je izvajalo 6 izvajalcev. Po njihovem 

mnenju so bili cilji tega sklopa skoraj v popolnosti doseženi, saj znaša povprečna ocena 

učinkovitosti 3,995 od 4. Večina zastavljenih ciljev tega sklopa je bila dosežena, medtem ko 

menijo, da v celoti ni bil dosežen le cilj  »Poznajo različne preventivne programe«, saj znaša 

povprečna ocena doseganja tega cilja 3,976 od 4 .  

 

Na tretje mesto od šestih po učinkovitosti spada sklop 1 Sami smo odgovorni za lastno 

zdravje, katerega sprotno evalvacijo je izvajala ena izvajalka, ter podala povprečno oceno 

učinkovitosti 3,943 od 4. Sprotna evalvacija je pokazala, da so bile delavnice tega sklopa 

zelo učinkovite, ter da so bili postavljeni cilji skoraj v popolnosti doseženi. Izvajalka je 

mnenja in ocenjuje, da udeleženci delavnic tega sklopa v popolnosti ne vejo, kakšne 

prihodnosti si želijo ter dosego tega cilja ocenjuje z oceno 3,714 od 4.  

 

V okviru sklopa 4 Telesna vadba za zdrav življenjski slog je bilo izvedenih 10 delavnic v vsaki 

v projekt vključeni občini. Sprotno evalvacijo so izvajale tri izvajalke delavnic, ki ocenjujejo 

učinkovitost tega sklopa s povprečno oceno 3,772 od 4.  Na podlagi pridobljenih ocen smo 

prišli do spoznanja, da udeleženci sklopa telesne vadbe ne vedo, katera telesna vadba je za 

njih primerna ter ne poznajo možnosti za ohranjanje gibljivosti, saj je doseganje teh dveh 

ciljev ocenjeno s povprečno oceno manj kot 3,62 od 4. Po mnenju izvajalk tega sklopa je bil 

skoraj v popolnosti dosežen cilj »Pridobivanja ključnih informacij o redni telesni aktivnosti«.  

 

Ob primerjavi ocen učinka posameznega sklopa pridemo do spoznanja, da cilji sklopa Umska 

vadba za zdrav življenjski slog  niso bili v popolnosti doseženi, saj je izvajalka tega sklopa 

podala povprečno oceno o učinkovitosti 3,243 od 4. Izvajalka tega sklopa meni, da udeleženci 

kljub udeležbi na delavnicah tega sklopa niso sposobni negativna prepričanja pretvoriti v 

pozitivna. Z najvišjo oceno (3,690 od 4) je v tem sklopu ocenjen cilj »motiviranosti za 

samostojno možgansko vadbo«.  

 

 

3.2.1.4. Ugotovitve, predlogi za izboljšave 

 

 

Aktualno stanje v vseh sodelujočih občinah narekuje sistematično delo s starejšimi, 

osveščanje le-teh o pomenu zdravega staranja in o načinih izboljševanja kvalitete življenja, 

kar je dolgotrajen proces. Uvajanje sprememb v dolgoletno življenje ustaljenih navad 

zahteva njihovo premišljeno postopanje.  

 

V društvih upokojencev so sodelujoče motivirali zlasti aktualna tematika ter raznolikost in 

dostopnost programa. Pričakovanja udeležencev so bila večinoma izpolnjena. Kljub 

pozitivnem odzivu na posamezne sklope delavnic se je izkazalo, da imajo nekatere nekoliko 

večji potencial pri starejših.  

 

Zasluge za nadpovprečno doseganje rezultatov po posameznih sklopih pripisujemo prav 

vsem: kvalitetnim izvajalcem, organizatorjem, koordinatorjem . . . 
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Pričakovanja občin so bila v skladu z načrtom projekta, ki je bil vsem občinam predhodno 

predstavljen. Glede na to, da so vsi predstavniki delavnice ocenili kot zanimive, odlično 

pripravljene in seveda poučne, ugotavljamo, da so bila pričakovanja izpolnjena. Udeleženci 

delavnic v društvih upokojencev prav tako ocenjujejo, da so bili cilji doseženi, torej 

pričakovanja izpolnjena. 

 

                                                  

3.2.2. Zadovoljstvo udeležencev in partnerjev 

 

Področje: Rezultati 

 

 

Kazalnik iz modela POKI Zadovoljstvo udeležencev in partnerjev z izobraževanjem 

 

Preveriti želimo kako so udeleženci in predavatelji zadovoljni s samo izvedbo delavnic v 

posameznih sklopih po posameznih občinah. Pomembno se nam zdi ugotoviti, kakšna je 

stopnja zadovoljstva pri obeh. 

 

 

I. IZVAJALCI 

 

3.2.2.1. Standard kakovosti 

 

Pogoji za delo so za izvajalce posameznih delavnic dobri.  

 

3.2.2.2. Samoevalvacijska vprašanja 

 

 Kako so izvajalci delavnic zadovoljni s prostorom, ki jim je na voljo za izvedbo 

delavnice? 

 Kako so izvajalci zadovoljni s potekom organizacije posameznih delavnic? 

 Kako so izvajalci zadovoljni z odzivom udeležencev? 

 Kako so izvajalci zadovoljni z vzpostavljeno socialna klima v posameznih skupinah? 

 

 

3.2.2.3. Ciljna skupina anketirancev 

 

Sprotno evalvacijo glede zadovoljstva smo preverjali pri štirinajstih izvajalcih delavnic 

projekta 3 FIT.  
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3.2.2.4. Rezultati anketiranja 

 

Preglednica 9: Zadovoljstvo izvajalcev z določenimi merili (sprotno preverjanje) v občini 

Gorje 

 

Gorje Sklop1 Sklop 2 Sklop 3 Sklop 4 Sklop 5 Sklop 6 Povprečje 

prostor 3,000 3,727 3,600 3,300 3,714 3,000 3,390 

organiziranost 4,000 4,000 4,000 3,900 4,000 4,000 3,983 

odzivnost udel. 4,000 4,000 3,800 3,400 4,000 3,667 3,811 

soc.klima 4,000 4,000 3,800 3,500 4,000 4,000 3,883 

 3,750 3,932 3,800 3,525 3,929 3,667 3,767 

 

 

Preglednica 10: Zadovoljstvo izvajalcev z določenimi merili (sprotno preverjanje) v občini 

Bled 

 

Bled Sklop1 Sklop 2 Sklop 3 Sklop 4 Sklop 5 Sklop 6 Povprečje 

prostor 4,000 3,818 3,750 4,000 4,000 3,000 3,761 

organiziranost 4,000 4,000 4,000 4,000 4,000 4,000 4,000 

odzivnost udel. 4,000 4,000 4,000 4,000 4,000 3,333 3,889 

soc.klima 4,000 4,000 4,000 4,000 4,000 4,000 4,000 

 4,000 3,955 3,938 4,000 4,000 3,583 3,913 

 

 

Preglednica 11: Zadovoljstvo izvajalcev z določenimi merili (sprotno preverjanje) v občini 

Bohinj 

 

Bohinj Sklop1 Sklop 2 Sklop 3 Sklop 4 Sklop 5 Sklop 6 Povprečje 

prostor 4,000 3,909 3,400 3,600 3,571 4,000 3,747 

organiziranost 4,000 4,000 3,800 4,000 4,000 3,667 3,911 

odzivnost udel. 4,000 3,909 3,800 3,900 4,000 4,000 3,935 

soc.klima 4,000 4,000 3,800 3,700 4,000 4,000 3,917 

 4,000 3,955 3,700 3,800 3,893 3,917 3,877 
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Preglednica 12: Zadovoljstvo izvajalcev z določenimi merili (sprotno preverjanje) v občini 

Jesenice 

 

Jesenice Sklop1 Sklop 2 Sklop 3 Sklop 4 Sklop 5 Sklop 6 Povprečje 

prostor 3,000 3,909 3,600 3,800 3,143 4,000 3,575 

organiziranost 4,000 4,000 4,000 4,000 4,000 4,000 4,000 

odzivnost udel. 4,000 4,000 3,600 4,000 4,000 4,000 3,933 

soc.klima 4,000 4,000 4,000 4,000 4,000 4,000 4,000 

 3,750 3,977 3,800 3,950 3,786 4,000 3,877 

 

 

 

Preglednica 13: Zadovoljstvo izvajalcev z določenimi merili (sprotno preverjanje) v občini 

Žirovnica 

 

Radovljica Sklop1 Sklop 2 Sklop 3 Sklop 4 Sklop 5 Sklop 6 Povprečje 

prostor 4,000 3,818 3,800 4,000 3,714 4,000 3,889 

organiziranost 4,000 4,000 3,800 4,000 3,857 4,000 3,943 

odzivnost udel. 4,000 4,000 4,000 4,000 4,000 4,000 4,000 

soc.klima 4,000 4,000 3,800 4,000 3,857 4,000 3,943 

 4,000 3,955 3,850 4,000 3,857 4,000 3,944 

 

 

Preglednica 14: Zadovoljstvo izvajalcev z določenimi merili (sprotno preverjanje) v občini 

Radovljica 

 

Žirovnica Sklop1 Sklop 2 Sklop 3 Sklop 4 Sklop 5 Sklop 6 Povprečje 

prostor 4,000 3,909 4,000 4,000 4,000 4,000 3,985 

organiziranost 4,000 4,000 3,800 4,000 4,000 4,000 3,967 

odzivnost udel. 4,000 4,000 3,400 4,000 3,857 4,000 3,876 

soc.klima 4,000 4,000 3,600 4,000 3,857 4,000 3,910 

 4,000 3,977 3,700 4,000 3,929 4,000 3,934 
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Preglednica 15: Zadovoljstvo izvajalcev z določenimi merili (sprotno preverjanje) v občini 

Kranjska Gora 

 

Kranjska Gora Sklop1 Sklop 2 Sklop 3 Sklop 4 Sklop 5 Sklop 6 Povprečje 

prostor 4,000 3,636 2,800 3,700 3,375 3,333 3,474 

organiziranost 4,000 3,909 4,000 3,800 4,000 4,000 3,952 

odzivnost udel. 4,000 3,864 3,600 3,200 4,000 4,000 3,777 

soc.klima 4,000 4,000 3,600 3,600 4,000 4,000 3,867 

 4,000 3,852 3,500 3,575 3,844 3,833 3,767 

 

Po podatkih, izraženih v zgornjih  tabelah, so bili izvajalci delavnic zelo zadovoljni, saj znaša 

povprečna ocena zadovoljstva 3,868 od 4. Najbolj so bili izvajalci zadovoljni z organizacijo, 

saj znaša ocena zadovoljstva s tem merilom 3,965 od 4, najmanj pa s prostori, v katerih so 

delavnice potekale - svoje zadovoljstvo s tem merilom so ocenili z oceno 3,689 od 4. 

 

Vsi izvajalci delavnic so svoje zadovoljstvo ocenili ob zaključku vsake izvedene delavnice in 

po zgoraj navedenih ocenah so bili najbolj zadovoljni v občini Radovljica, saj znaša ocena 

zadovoljstva izvajalcev v tej občini 3,944 od 4, medtem ko so bili najmanj zadovoljni v 

občinah Kranjska Gora in Gorje, kjer so izvajalci ocenili svoje zadovoljstvo z oceno 3,767 od 

4. 

 

Mnenje izvajalcev delavnic smo preverjali tudi po zaključku vseh projektnih aktivnosti. V 

okviru končne evalvacije so tako podali svojo mnenje v obliki evalvacijskih zapisov. 

 

 

3.2.2.5. Ugotovitve in predlogi za izboljšave 

 

Ugotovili smo, da je bilo zadovoljstvo izvajalcev nad povprečjem. Vsaka organizacija, ki 

izobražuje odrasle, se mora zavedati, da je zadovoljstvo izvajalcev pri svojem delu 

pomembno za kvalitetno izpeljavo izobraževalnega procesa, saj lahko le na tak način v 

popolnosti prenesejo svoje znanje na udeležence. Pomembno je, da pozornost usmerjamo 

ne le v udeležence temveč v enaki meri tudi v izvajalce. Postavljati moramo vprašanja o 

njihovem zadovoljstvo pri svojem delu in biti pozorni na to, da njihove predloge, ideje, ali 

delovne prioritete, v kolikor seveda skupaj presodimo, da so dobre, upoštevamo in jih 

poizkušamo uresničiti v največji meri.  

 

Pomembno je, da ne prezremo informacij, želja in potreb naših strokovnjakov. Ne glede na 

to, da so izvajalci zelo pozitivno ocenili delavnice moramo pri naslednjih projektih poizkušati 

načrtovati in vpeljati izboljšave povsod, kjer je bilo izkazano nižje zadovoljstvo, pa četudi 

le minimalno.  
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II. UDELEŽENCI 

 

3.2.2.6. Standard kakovosti 

 

Udeleženci v programih 3 FIT so zadovoljni z izvedbo izobraževalnih delavnic. 

 

 

3.2.2.7. Samoevalvacijska vprašanja 

 

 Kako so bili udeleženci zadovoljni z določenim sklopom v posamezni občini? 

 Kako so bili udeleženci zadovoljni z vsebino programa? 

 Kako so bili udeleženci zadovoljni z učnim gradivom? 

 Kako so bili udeleženci zadovoljni z načinom dela? 

 Kako so bili udeleženci zadovoljni s prostori? 

 Kako so bili udeleženci zadovoljni z organiziranostjo procesa? 

 Kako so bili udeleženci zadovoljni z informiranjem? 

 Kako so bili udeleženci zadovoljni z delom izvajalca?  

 

 

3.2.2.8. Ciljna skupina anketirancev 

 

Anketirali smo udeležence, ki so obiskovali delavnice v okviru projekta 3FIT.Vseh 

udeležencev je bilo v 38 ih izobraževalnih delavnicah skupaj 450. 

 

Vse tabele, ki prikazujejo rezultate evalvacije, so pripravljene na podlagi številke 

posameznega sklopa. Za oceno zadovoljstva je bilo mogoče uporabiti številke od 1 do 4, pri 

čemer je 1 pomenila sploh nisem zadovoljen, številka 4 sem zelo zadovoljen.  

 

Preglednica 16: Zadovoljstvo udeležencev delavnic na Jesenicah 

 

JESENICE 

  SKLOP 1 SKLOP 2 SKLOP 3 SKLOP 4 SKLOP 5 SKLOP 6 POVPREČJE 

vsebina 4,000 4,000 3,800 4,000 4,000 4,000 3,967 

gradivo 4,000 3,803 2,800 4,000 3,860 4,000 3,744 

način dela 4,000 4,000 3,800 4,000 4,000 4,000 3,967 

prostori 4,000 4,000 3,600 4,000 3,571 4,000 3,862 

organiziranost 4,000 4,000 3,800 4,000 4,000 4,000 3,967 

informiranje 4,000 4,000 3,400 4,000 4,000 4,000 3,900 

predavatelj 4,000 4,000 3,600 4,000 4,000 4,000 3,933 

  4,000 3,970 3,540 4,000 3,920 4,000 3,905 

Ocena 1: Sem razočaran, Ocena 2: Nisem zadovoljen  3: Sem zadovoljen Ocena 4: Sem zelo zadovoljen 
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Skupna ocena zadovoljstva jeseniških udeležencev delavnic Programa ohranjanja zdravja 

znaša 3,905 od 4 in kaže, da so le-ti v primerjavi z drugimi občinami »drugi« najbolj 

zadovoljni udeleženci delavnic Programa ohranjanja zdravja. Na Jesenicah so z najvišjo 

oceno ocenili kar 3 sklope in sicer, sklope Sami smo odgovorni za lastno zdravje, Telesna 

vadba za zdrav življenjski slog in Osmišljanje življenja v starosti. Z najnižjo oceno in sicer 

3,54 od 4 so ocenili sklop Umske vadbe za zdrav življenjski slog. Najbolje so udeleženci 

ocenili vsebino, način dela in organizacijo, najmanj pa so bili zadovoljni z učnim gradivom.  

 

Preglednica 17: Zadovoljstvo udeležencev delavnic v Radovljici 

 

RADOVLJICA 

  SKLOP 1 SKLOP 2 SKLOP 3 SKLOP 4 SKLOP 5 SKLOP 6 POVPREČJE 

vsebina 4,000 4,000 3,600 4,000 4,000 4,000 3,933 

gradivo 4,000 4,000 3,400 4,000 4,000 3,000 3,733 

način dela 4,000 4,000 3,800 4,000 4,000 4,000 3,967 

prostori 4,000 3,820 3,600 4,000 3,700 4,000 3,853 

organiziranost 4,000 4,000 3,800 4,000 4,000 4,000 3,967 

informiranje 4,000 4,000 3,800 4,000 4,000 4,000 3,967 

predavatelj 4,000 4,000 3,400 4,000 4,000 4,000 3,900 

  4,000 3,970 3,630 4,000 3,960 3,860 3,903 

Ocena 1: Sem razočaran, Ocena 2: Nisem zadovoljen  3: Sem zadovoljen Ocena 4: Sem zelo zadovoljen 

 

Skupna ocena zadovoljstva udeležencev delavnic, ki so se izvajale v Radovljici, znaša 3,903 

od 4. Najbolj so bili udeleženci zadovoljni s sklopoma Sami smo odgovorni za lastno zdravje 

in Telesna vadba za zdrav življenjski slog, medtem ko je tudi v tej občini najnižje ocenjen 

sklop Umske vadbe za zdrav življenjski slog, in sicer z oceno 3,63 od 4. Najbolj so bili 

udeleženci zadovoljni z načinom dela izvajalcev, organizacijo in informiranjem, najmanj pa 

z učnim gradivom, ki so ga prejeli.  

 

 

Preglednica 18: Zadovoljstvo udeležencev delavnic v Bohinju 

 

BOHINJ 

  SKLOP 1 SKLOP 2 SKLOP 3 SKLOP 4 SKLOP 5 SKLOP 6 POVPREČJE 

vsebina 4,000 4,000 3,600 3,700 4,000 4,000 3,883 

gradivo 4,000 3,950 3,400 3,100 4,000 4,000 3,742 

način dela 4,000 4,000 4,000 3,400 4,000 4,000 3,900 

prostori 4,000 4,000 3,400 3,600 3,714 4,000 3,786 

organiziranost 4,000 4,000 4,000 3,700 4,000 4,000 3,950 

informiranje 4,000 4,000 3,800 3,700 4,000 4,000 3,917 
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predavatelj 4,000 4,000 3,600 3,100 4,000 4,000 3,783 

  4,000 3,990 3,690 3,470 3,960 4,000 3,852 

Ocena 1: Sem razočaran, Ocena 2: Nisem zadovoljen  3: Sem zadovoljen Ocena 4: Sem zelo zadovoljen 

 

Udeleženci delavnic, ki so se izvajale v občini Bohinj, so ocenili svojo zadovoljstvo z 

izvedenim programom z oceno 3,852 od 4. Najbolj so bili zadovoljni z delavnicami sklopa 

Osmišljanja življenja v starosti in Sami smo odgovorni za lastno zdravje, saj sta oba sklopa 

ocenjena z najvišjo oceno tj. 4. Najmanj zadovoljni so bili udeleženci s sklopom Telesne 

vadba za zdrav življenjski slog. V povprečju ocenjujejo z najvišjo oceno organizacijo, način 

dela in informiranje, medtem ko so bili malo manj zadovoljni z učnim gradivom, predavatelji 

in prostorih, v katerih so delavnice potekale.  

 

Preglednica 19: Zadovoljstvo udeležencev delavnic v Kranjski Gori 

 

KRANJSKA GORA 

  SKLOP 1 SKLOP 2 SKLOP 3 SKLOP 4 SKLOP 5 SKLOP 6 POVPREČJE 

vsebina 4,000 4,000 3,600 3,600 4,000 4,000 3,867 

gradivo 4,000 3,910 3,200 3,300 4,000 3,666 3,679 

način dela 4,000 3,910 3,600 3,300 4,000 4,000 3,802 

prostori 4,000 3,730 2,600 3,600 3,429 3,333 3,449 

organiziranost 4,000 3,910 4,000 3,100 4,000 4,000 3,835 

informiranje 4,000 3,910 3,800 3,100 4,000 4,000 3,802 

predavatelj 4,000 4,000 3,800 3,200 4,000 4,000 3,833 

  4,000 3,900 3,510 3,310 3,920 3,860 3,750 

Ocena 1: Sem razočaran, Ocena 2: Nisem zadovoljen  3: Sem zadovoljen Ocena 4: Sem zelo zadovoljen 

 

V Kranjski Gori so bili udeleženci delavnic Programa ohranjanja zdravja v primerjavi z 

ostalimi občinami najmanj zadovoljni, in sicer znaša povprečna ocena zadovoljstva 3,750 od 

4. Najbolj so bili zadovoljni udeleženci delavnic sklopa Sami smo odgovorni za lastno zdravje, 

najmanj pa udeleženci delavnic Telesne vadba za zdrav življenjski slog. V povprečju so bili 

najbolj zadovoljni z vsebino delavnic, saj povprečna ocena zadovoljstva z vsebino znaša 

3,867 od 4; najmanj pa so bili udeleženci v Kranjski Gori zadovoljni s prostori, saj znaša 

povprečna ocena zadovoljstva s prostori, v katerih so se delavnice izvajale 3,449 od 4.  

 

 

Preglednica 20: Zadovoljstvo udeležencev delavnic v Žirovnici 

 
ŽIROVNICA 

  SKLOP 1 SKLOP 2 SKLOP 3 SKLOP 4 SKLOP 5 SKLOP 6 POVPREČJE 

vsebina 4,000 4,000 3,200 3,900 4,000 4,000 3,850 

gradivo 4,000 3,950 3,000 4,000 4,000 4,000 3,825 
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način dela 4,000 4,000 3,200 4,000 4,000 4,000 3,867 

prostori 4,000 4,000 4,000 4,000 4,000 3,666 3,944 

organiziranost 4,000 4,000 3,000 4,000 3,857 4,000 3,810 

informiranje 4,000 4,000 3,600 4,000 4,000 4,000 3,933 

predavatelj 4,000 4,000 3,800 4,000 4,000 4,000 3,967 

  4,000 3,990 3,400 3,990 3,980 3,950 3,885 

Ocena 1: Sem razočaran, Ocena 2: Nisem zadovoljen  3: Sem zadovoljen Ocena 4: Sem zelo zadovoljen 

 

Udeleženci delavnic v Žirovnici so podali povprečno oceno zadovoljstva 3,885 od 4, kar jih v 

primerjavi z ostalimi občinami postavlja na četrto mesto od sedmih. Najbolj so bili zadovoljni 

z delavnicami sklopa Sami smo odgovorni za lastno zdravje, najmanj pa s sklopom Umske 

vadbe za zdrav življenjski slog. Udeleženci delavnic, ki so se izvajale v občini Žirovnica so 

bili najbolj zadovoljni z izvajalci delavnic, saj znaša povprečna ocena zadovoljstva 3,967 od 

4, najmanj pa so bili zadovoljni z organizacijo s strani LUJ, saj znaša povprečna ocena 

zadovoljstva z organizacijo 3,810 od 4. 

 

Preglednica 21: Zadovoljstvo udeležencev delavnic v Gorjah 

 
GORJE  

  SKLOP 1 SKLOP 2 SKLOP 3 SKLOP 4 SKLOP 5 SKLOP 6 POVPREČJE 

vsebina 4,000 4,000 4,000 3,600 4,000 4,000 3,933 

gradivo 4,000 3,910 3,000 3,600 4,000 4,000 3,752 

način dela 4,000 4,000 3,400 3,500 4,000 4,000 3,817 

prostori 4,000 3,820 3,800 3,300 4,000 4,000 3,820 

organiziranost 4,000 4,000 4,000 3,700 4,000 4,000 3,950 

informiranje 4,000 4,000 3,800 3,700 4,000 4,000 3,917 

predavatelj 4,000 4,000 3,800 3,000 4,000 4,000 3,800 

  4,000 3,960 3,690 3,490 4,000 4,000 3,857 

Ocena 1: Sem razočaran, Ocena 2: Nisem zadovoljen  3: Sem zadovoljen Ocena 4: Sem zelo zadovoljen 

 

Zadovoljstvo udeležencev delavnic, ki so potekale v občini Gorje, znaša 3,857 od 4. 

Udeleženci so bili najbolj zadovoljni s tremi sklopi, in sicer Sami smo odgovorni za lastno 

zdravje, Prehrana za zdrav življenjski slog in Osmišljanje življenja v starosti, saj znaša ocena 

zadovoljstva obiskovalcev teh sklopov 4.  Z najnižjo oceno (3,49 od 4) je ocenjeno 

zadovoljstvo s sklopom Telesne vadbe za zdrav življenjski slog. Udeleženci so bili najbolj 

zadovoljni z organizacijo, najmanj pa z gradivom, ki so ga prejeli.  

 

Preglednica 22: Zadovoljstvo udeležencev delavnic na Bledu 

 

BLED 

  SKLOP 1 SKLOP 2 SKLOP 3 SKLOP 4 SKLOP 5 SKLOP 6 POVPREČJE 
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vsebina 4,000 4,000 4,000 4,000 4,000 4,000 4,000 

gradivo 4,000 3,730 3,200 4,000 4,000 4,000 3,822 

način dela 4,000 4,000 4,000 4,000 4,000 4,000 4,000 

prostori 4,000 4,000 3,800 4,000 4,000 3,333 3,856 

organiziranost 4,000 4,000 4,000 4,000 4,000 4,000 4,000 

informiranje 4,000 4,000 4,000 4,000 4,000 4,000 4,000 

predavatelj 4,000 4,000 4,000 4,000 4,000 4,000 4,000 

  4,000 3,960 3,860 4,000 4,000 3,900 3,953 

Ocena 1: Sem razočaran, Ocena 2: Nisem zadovoljen  3: Sem zadovoljen Ocena 4: Sem zelo zadovoljen 

 

Na podlagi pridobljenih podatkov so bili z izvedbo Programa ohranjanja zdravja starejših 

najbolj zadovoljni udeleženci delavnic iz občine Bled, saj znaša povprečna ocena 

zadovoljstva v tej občini kar 3,953 od 4. Z najvišjo oceno 4 so udeleženci ocenili kar 3 sklope, 

in sicer: Sami smo odgovorni za lastno zdravje, Telesna vadba za zdrav življenjski slog in 

Prehrana za zdrav življenjski slog. Najmanj so bili zadovoljni s sklopom Umske vadbe za 

zdrav življenjski slog. Ocenjujemo, da so bili udeleženci na splošno zelo zadovoljni, saj so 

kar pet meril ocenili z najvišjo oceno in sicer vsebino, način dela, organizacijo, informiranje 

in izvajalce. Najmanj so bili zadovoljni z učnim gradivom, ki so ga prejeli. 

 

Kako so bili udeleženci zadovoljni z določenimi merili? 

 

Z rezultati sprotne evalvacije pridemo tudi do odgovorov, kako so bili udeleženci delavnic 

zadovoljni z vsebino programa, gradivom, načinom dela izvajalcev delavnic, prostori, 

organizacijo in informiranjem.  

 

Preglednica 23: Zadovoljstvo udeležencev delavnic z vnaprej predvidenimi merili 

 

Ocena 1: Sem razočaran, Ocena 2: Nisem zadovoljen  3: Sem zadovoljen Ocena 4: Sem zelo zadovoljen 

 

Na podlagi ocen, pridobljenih ob zaključku posamezne delavnice, smo dobili povprečno 

oceno zadovoljstva z 266 delavnicami, ki znaša 3,862 od 4. Glede na to, da se je program 

  Jesenice Radovljica Bohinj Kranjska 

Gora 

Žirovnica Gorje Bled Povprečje 

vsebina 3,974 3,947 3,868 3,842 3,865 3,895 4,000 3,913 

gradivo 3,803 3,842 3,671 3,658 3,851 3,737 3,816 3,768 

način dela 3,974 3,974 3,842 3,737 3,892 3,789 4,000 3,887 

prostori 3,868 3,842 3,763 3,474 3,973 3,737 3,921 3,797 

organiziranost 3,974 3,974 3,921 3,737 3,838 3,921 4,000 3,909 

informiranje 3,921 3,974 3,868 3,711 3,946 3,895 4,000 3,902 

predavatelj 3,946 3,921 3,711 3,763 3,972 3,711 4,000 3,861 

Povprečje 3,923 3,925 3,806 3,703 3,905 3,812 3,962 3,862 
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izvajal v sedmih občinah zgornje Gorenjske, izpostavljamo občino Bled kot tisto občino, v 

kateri so udeleženci podali najvišjo oceno zadovoljstva z izvedenim programom tj. 3,962. 

Najmanj zadovoljni so bili udeleženci delavnic v občini Kranjska Gora, saj je povprečna 

ocena o zadovoljstvu v primerjavi z ostalimi občinami najnižja, in sicer znaša 3,703 od 4. 

 

Ob sprotnem preverjanju zadovoljstva smo udeležence povprašali o zadovoljstvu s sedmimi 

merili. Izpostavilo se je, da so udeleženci najbolj zadovoljni z organizacijo ter vsebino 

programa, saj znaša povprečna ocena zadovoljstva z organizacijo 3,909 od 4, medtem ko je 

povprečna ocena zadovoljstva z vsebino še višja in znaša 3,913 od 4. Najmanj so bili 

udeleženci zadovoljni z gradivom in s prostori, v katerih so delavnice potekale; povprečna 

ocena zadovoljstva s prostori znaša 3,80 od 4, medtem ko je povprečna ocena zadovoljstva 

z gradivi še nižja in sicer 3,77 od 4.  

 

Graf 1: Zadovoljstvo vseh udeležencev z določenimi merili 

 

 
 

Ocene zadovoljstva, ki smo jih prejeli skozi sprotno evalvacijo, so tudi pokazatelj tistega, 

kar se je dogajalo v praksi. Tekom izvajanja delavnic se je skozi neformalno evalvacijo prav 

tako izkazalo, da udeleženci pogrešajo gradiva in priporočeno literaturo, s katero bi se lahko 

samoizobraževali na področju ohranjanja zdravja. Promotorji zdravja, ki so bili vpeti v 

izvedbo programa, so med drugim vodilnemu partnerju sproti podajali neformalne povratne 

informacije, ki prav tako kažejo, da so bili večino udeleženci zelo zadovoljni z vsebino, 

nekoliko manj pa z gradivi in prostori, v katerih so delavnice potekale.  

 

 

3.2.2.9. Ugotovitve in predlogi za izboljšave 

 

 

Občine izpostavljajo zlasti pozitiven vidik sodelovanja v projektu, in sicer povezanost 

celotne Zgornje Gorenjske in odlično koordinacijo med sodelujočimi partnerji. Društva 

upokojencev pa so navdušili predvsem individualno svetovanje, druženje in izmenjava 

izkušenj ter pridobitev pozitivnih spoznanj o sebi in drugih. 

 

Zadovoljstvo udeležencev z določenimi merili
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Bistvenih problemov med izvajanjem projekta niti občine niti društva niso zaznali. Omenjajo 

le nekaj organizacijskih in birokratskih zapletov. Občine so s to izkušnjo zelo zadovoljne, saj 

so s skupnimi močmi, povezovanjem in koordinacijo izvedle odličen projekt. 

 

V društvih menijo, da so pridobili veliko novega znanja, s katerim si bodo znali izboljšati 

življenje, zelo zadovoljni pa so tudi, ker so dobili konkretna osebna navodila za kvalitetno 

staranje. 

 

Pripomb na projekt ni bilo, prav vsi so ga pohvalili; izpostavljeno je bilo le vprašanje 

financiranja uporabe prostorov, elektrike ... v društvih, za katere je to kar velik zalogaj. 

Večina udeležencev meni, da bi ga veljalo razširiti ali nadgraditi.   

 

Kot najbolj pozitivno povratno informacijo navajamo izjavo, da je najbolj pozitiven vidik 

sodelovanja pri tem projektu to, da smo dosegli majhen a pomemben premik v glavah vseh 

vključenih. Povratne informacije projektnih partnerjev so dober pokazatelj, da je cilj 

projekta dosežen. 
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3.3. Prikaz ugotovitev hospitacij in anketiranja 

 

 

 

Področje: Izpeljava izobraževanja 

 

 

Kazalnik iz modela POKI Izpeljava izobraževalnega procesa 

 

 

 

Preveriti želimo, ali učitelji in mentorji pri svojem delu uporabljajo raznolike učne metode 

pa tudi ali učne metode in oblike prilagajajo posameznikom in skupini. Pomembno se nam 

zdi, da je učitelj pri svojem delu inovativen in prilagodljiv in se učnih ciljev, vsebin in metod 

dela ne oklepa popolnoma.  

 

V ta namen smo na LUJ že četrto leto zapored izvedli teden kakovosti, ki poteka tretji teden 

v mesecu marcu. Odločili smo se da evalvacijo izvedemo v jezikovnih programih. 

 

Hospitacije in ankete smo izvedli po naslednjem razporedu: 

 

 PROGRAM PREDAVATELJ DATUM HOSPITACIJO 

OPRAVIL 

SKUPINA  ŠTEVILO 

UDELEŽENCEV 

1. Tečaj 

nemškega 

jezika 

Mateja 

Žnidaršič 
23.3.2016 Lea Zlodej 2 14 

2. Tečaj 

nemškega 

jezika 

Maja Jazbec 23.3.2016 Polona Knific 1 9 

3. Tečaj 

nemškega 

jezika 

Ermina 

Kumalić 
24.3.2016 Polona Knific 3 13 

 

 

I. UDELEŽENCI 

 

3.3.1.  Standard kakovosti 

 

Predavatelji LUJ pri svojem delu uporabljajo različne oblike in metode dela, ki pripomorejo 

h kvalitetnejšemu doseganju standardov znanj pri udeležencih. 

 

3.3.2. Samoevalvacijska vprašanja 

 

 Kako pogosto posamezne učne metode predavatelji uporabljajo pri svojem delu? 
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 Ali predavatelji upoštevajo mnenje udeležencev glede učnih metod, ki jih predlagajo 

sami? 

 Ali predavatelji udeležence spodbujajo k uporabi različnih učnih virov? 

 Ali uporaba različnih učnih metod omogoča lažje pridobivanje nadaljnjega znanja pri 

udeležencih? 

 Katere učne oblike so udeležencem najbolj všeč? 

 

3.3.3.  Ciljna skupina anketirancev 

 

Anketirali smo udeležence, ki so obiskovali jezikovni tečaj nemščine za občane. Tečaji so 

potekali v treh skupinah, in sicer začetni tečaj za udeležence, ki so se z nemškim jezikom 

srečali prvič, začetni tečaj nemškega jezika, in nadaljevalni tečaj na osnovni ravni. 

 

V tečaje, ki smo jih vključili v evalvacijo, se je vpisalo 63 kandidatov, vpisali smo jih 51, od 

tega jih je program uspešno (80% prisotnost) zaključilo 39. Anketo je izpolnilo 36 uspešnih 

kandidatov, to je 92 % od vseh uspešnih. 

 

Preglednica 24: Spol po posameznih skupinah - SKUPINA 1 

 

SPOL   Spol                                                                                                      SKUPINA 1 (MAJA JAZBEC) 

     Odgovori Frekvenca Odstotek Veljavni Kumulativa 

     1 (Moški) 2 22% 22% 22% 

     2 (Ženski) 7 78% 78% 100% 

Veljavni   Skupaj 9 100% 100%    

 

Preglednica 25: Spol po posameznih skupinah - SKUPINA 2 

 

SPOL   Spol                                                                                               SKUPINA 2 (MATEJA ŽNIDARŠIČ) 

     Odgovori Frekvenca Odstotek Veljavni Kumulativa 

     1 (Moški) 5 36% 36% 36% 

     2 (Ženski) 9 64% 64% 100% 

Veljavni   Skupaj 14 100% 100%    

 

Preglednica 26: Spol po posameznih skupinah  - SKUPINA 3 

 

SPOL   Spol                                                                                                  SKUPINA 3  (ERMINA KUMALIĆ) 

     Odgovori Frekvenca Odstotek Veljavni Kumulativa 

     1 (Moški) 9 69% 69% 69% 

     2 (Ženski) 4 31% 31% 100% 

Veljavni   Skupaj 13 100% 100%    
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V prvih dveh skupinah so prevladovale ženske, v tretji skupini pa je večji delež moških 

udeležencev.  

 

Preglednica 27: Starostna skupina po posameznih skupinah – SKUPINA 1 

 

Starost   V katero starostno skupino spadate?                                                   SKUPINA 1  (MAJA JAZBEC) 

     Odgovori Frekvenca Odstotek Veljavni Kumulativa 

     1 (do 20 let) 2 22% 22% 22% 

     2 (21 - 30 let) 3 33% 33% 56% 

     3 (31 - 40 let) 1 11% 11% 67% 

     4 (41 do 50 ) 2 22% 22% 89% 

     5 (51 let in več) 1 11% 11% 100% 

Veljavni   Skupaj 9 100% 100%    

        Povprečje 2.7 Std. Odklon 1.4 

 

Preglednica 28: Starostna skupina po posameznih skupinah – SKUPINA 2 

 

 Starost   V katero starostno skupino spadate?                                            SKUPINA 2 (MATEJA ŽNIDARŠIČ) 

     Odgovori Frekvenca Odstotek Veljavni Kumulativa 

     1 (do 20 let) 1 7% 8% 8% 

     2 (21 - 30 let) 5 36% 38% 46% 

     3 (31 - 40 let) 3 21% 23% 69% 

     4 (41 do 50 ) 3 21% 23% 92% 

     5 (51 let in več) 1 7% 8% 100% 

Veljavni   Skupaj 13 93% 100%    

        Povprečje 2.8 Std. Odklon 1.1 

 

Preglednica 29: Starostna skupina po posameznih skupinah – SKUPINA 3 

 
 

Starost   V katero starostno skupino spadate?                                               SKUPINA 3 (ERMINA KUMALIĆ) 

     Odgovori Frekvenca Odstotek Veljavni Kumulativa 

     1 (do 20 let) 0 0% 0% 0% 

     2 (21 - 30 let) 7 54% 54% 54% 

     3 (31 - 40 let) 5 38% 38% 92% 

     4 (41 do 50 ) 0 0% 0% 92% 

     5 (51 let in več) 1 8% 8% 100% 

Veljavni   Skupaj 13 100% 100%    

        Povprečje 2.6 Std. Odklon 0.9 

 

Preglednica 30: Status na trgu dela po posameznih skupinah – SKUPINA 1 

 

Status   Kakšen je vaš trenutni status?                                                         SKUPINA 1 (MAJA JAZBEC) 

     Odgovori Frekvenca Odstotek Veljavni Kumulativa 

     1 (zaposlen) 6 67% 67% 67% 

     2 (brezposeln) 0 0% 0% 67% 
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     3 (študent/dijak) 2 22% 22% 89% 

     4 (gospodinja) 0 0% 0% 89% 

     5 (upokojenec) 1 11% 11% 100% 

     6 (Drugo:) 0 0% 0% 100% 

Veljavni   Skupaj 9 100% 100%    

        Povprečje 1.9 Std. Odklon 1.5 

 

 

Preglednica 31: Status na trgu dela po posameznih skupinah – SKUPINA 2 

 
Status   Kakšen je vaš trenutni status?                                                 SKUPINA 2 (MATEJA ŽNIDARŠIČ) 

     Odgovori Frekvenca Odstotek Veljavni Kumulativa 

     1 (zaposlen) 11 79% 79% 79% 

     2 (brezposeln) 2 14% 14% 93% 

     3 (študent/dijak) 0 0% 0% 93% 

     4 (gospodinja) 1 7% 7% 100% 

     5 (upokojenec) 0 0% 0% 100% 

     6 (Drugo:) 0 0% 0% 100% 

Veljavni   Skupaj 14 100% 100%    

        Povprečje 1.4 Std. Odklon 0.8 

 

Preglednica 32: Status na trgu dela po posameznih skupinah – SKUPINA 3 

 

Status 
  Kakšen je vaš trenutni status?                                                     SKUPINA 3 (ERMINA KUMALIĆ) 

 

     Odgovori Frekvenca Odstotek Veljavni Kumulativa 

     1 (zaposlen) 10 77% 77% 77% 

     2 (brezposeln) 1 8% 8% 85% 

     3 (študent/dijak) 1 8% 8% 92% 

     4 (gospodinja) 0 0% 0% 92% 

     5 (upokojenec) 1 8% 8% 100% 

     6 (Drugo:) 0 0% 0% 100% 

Veljavni   Skupaj 13 100% 100%    

        Povprečje 1.5 Std. Odklon 1.2 

 

 

Tabele 9:  Izobrazba – SKUPINA 1 

 

Izobrazba   Kakšna je vaša najvišja dosežena formalna izobrazba?                      SKUPINA 1 (MAJA JAZBEC) 

     Odgovori Frekvenca Odstotek Veljavni Kumulativa 

     1 (nedokončana OŠ) 0 0% 0% 0% 

     2 (dokončana OŠ) 2 22% 22% 22% 

     3 (nižja poklicna šola) 0 0% 0% 22% 

     4 (srednja poklicna /strokovna šola) 7 78% 78% 100% 

     5 (gimnazija ) 0 0% 0% 100% 

     6 (višja šola ali več) 0 0% 0% 100% 

Veljavni   Skupaj 9 100% 100%    

        Povprečje 3.6 Std. Odklon 0.9 
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Preglednica 33: Izobrazba – SKUPINA 2 

 

Izobrazba   Kakšna je vaša najvišja dosežena formalna izobrazba?            SKUPINA 2 (MATEJA ŽNIDARŠIČ) 

     Odgovori Frekvenca Odstotek Veljavni Kumulativa 

     1 (nedokončana OŠ) 1 7% 7% 7% 

     2 (dokončana OŠ) 0 0% 0% 7% 

     3 (nižja poklicna šola) 1 7% 7% 14% 

     4 (srednja poklicna /strokovna šola) 7 50% 50% 64% 

     5 (gimnazija ) 4 29% 29% 93% 

     6 (višja šola ali več) 1 7% 7% 100% 

Veljavni   Skupaj 14 100% 100%    

        Povprečje 4.1 Std. Odklon 1.2 

 

Preglednica 34: Izobrazba – SKUPINA 3 

 
Izobrazba   Kakšna je vaša najvišja dosežena formalna izobrazba?               SKUPINA 3 (ERMINA KUMALIĆ) 

     Odgovori Frekvenca Odstotek Veljavni Kumulativa 

     1 (nedokončana OŠ) 0 0% 0% 0% 

     2 (dokončana OŠ) 0 0% 0% 0% 

     3 (nižja poklicna šola) 0 0% 0% 0% 

     4 (srednja poklicna /strokovna šola) 10 77% 77% 77% 

     5 (gimnazija ) 2 15% 15% 92% 

     6 (višja šola ali več) 1 8% 8% 100% 

Veljavni   Skupaj 13 100% 100%    

        Povprečje 4.3 Std. Odklon 0.6 

 

 

3.3.4.  Rezultati anketiranja 

 

Udeležence smo vprašali katere metode uporabljajo predavatelji pri svojem delu; 

Pri tem nas je zanimala raznolikost uporabljenih metod. 

 

Preglednica 35: Uporabljene učne metode pri pouku – SKUPINA 1 

 

  Katere metode uporabljajo predavatelji pri svojem delu?                                                      SKUPINA 1 (MAJA JAZBEC) 

Podvprašanja Odgovori Veljavni Št. enot Povprečje   St. o. 

     Nikoli Redko Pogosto Skupaj             

  Predavatelj razlaga snov, 

udeleženci si zapisujejo. 
0 (0%) 0 (0%) 9 (100%) 9 (100%) 9 9 3.0 0.0 

  Pri pouku uporabljamo 

učbenike. 
1 (11%) 1 (11%) 7 (78%) 9 (100%) 9 9 2.7 0.7 

  Razpravljamo o vprašanjih, ki 

imajo več odgovorov. 
0 (0%) 2 (22%) 7 (78%) 9 (100%) 9 9 2.8 0.4 

  Predavatelj sprašuje, 

udeleženci odgovarjamo 

na vprašanja. 

0 (0%) 0 (0%) 9 (100%) 9 (100%) 9 9 3.0 0.0 

  Udeleženci sprašujemo, 

predavatelj odgovarja na 

vprašanja. 

0 (0%) 1 (11%) 8 (89%) 9 (100%) 9 9 2.9 0.3 

  Udeleženci uporabljamo 

delovne liste. 
0 (0%) 0 (0%) 9 (100%) 9 (100%) 9 9 3.0 0.0 
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  Udeleženci v manjši skupinah 

obravnavamo različne 

teme, nato svoje delo 

predstavimo.  

0 (0%) 1 (11%) 8 (89%) 9 (100%) 9 9 2.9 0.3 

 

  Katere metode uporabljajo predavatelji pri svojem delu?  

Podvprašanja Odgovori Veljavni Št. enot Povprečje St. o. 

     Nikoli Redko Pogosto Skupaj             

  Poleg standardnih primerov 

rešujemo tudi probleme iz 

okolja. 

2 (22%) 3 (33%) 4 (44%) 9 (100%) 9 9 2.2 0.8 

  Teorijo skušamo prenesti na 

praktične primere. 
0 (0%) 2 (22%) 7 (78%) 9 (100%) 9 9 2.8 0.4 

  Udeleženci sodelujemo pri 

demonstracijah 

predstavljene snovi. 

0 (0%) 1 (13%) 7 (88%) 8 (100%) 8 9 2.9 0.4 

  Udeleženci delamo 

individualno, predavatelj 

usklajuje naše delo. 

0 (0%) 4 (44%) 5 (56%) 9 (100%) 9 9 2.6 0.5 

  Uporabljamo metodo igre 

vlog. 
0 (0%) 0 (0%) 9 (100%) 9 (100%) 9 9 3.0 0.0 

  Uporabljamo metodo 

možganske nevihte. 
0 (0%) 6 (67%) 3 (33%) 9 (100%) 9 9 2.3 0.5 

  Udeleženci samostojno 

pridobivamo novo znanje 

iz gradiva, ki ga pripravi 

predavatelj. 

1 (11%) 3 (33%) 5 (56%) 9 (100%) 9 9 2.4 0.7 

 

  Katere metode uporabljajo predavatelji pri svojem delu?  

Podvprašanja Odgovori Veljavni Št. enot Povprečje St. o. 

     Nikoli Redko Pogosto Skupaj             

  Učimo se z uporabo 

računalnika. 
1 (11%) 4 (44%) 4 (44%) 9 (100%) 9 9 2.3 0.7 

  Predavatelji   spodbujajo k 

aktivnemu sodelovanju v 

skupini.       

0 (0%) 0 (0%) 9 (100%) 9 (100%) 9 9 3.0 0.0 

 

 

Predavateljica prve skupine pri svojem delu uporablja različne učne metode. Udeleženci so 

izpostavili več takšnih, ki jih predavateljica uporablja pogosto in sicer: razlaga snovi in 

zapisovanje, metoda podajanja vprašanj s strani predavatelja in odgovorov s strani 

udeležencev, spodbujanje aktivnega sodelovanja v skupini, metoda igre vlog in uporaba 

učnih listov.   

Skoraj nikoli ali zelo redko se uporabljajo metode uporabe računalnika, samostojnega učenja 

ter reševanja problemov iz okolja. 

 

Preglednica 36: Uporabljene učne metode pri pouku – SKUPINA 2 

 
  Katere metode uporabljajo predavatelji pri svojem delu?  

Podvprašanja Odgovori Veljavni Št. enot Povprečje St. o. 

     Nikoli Redko Pogosto Skupaj             

  Predavatelj razlaga snov, 0 (0%) 0 (0%) 14 (100%) 14 (100%) 14 14 3.0 0.0 
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udeleženci si zapisujejo. 

  Pri pouku uporabljamo 

učbenike. 
0 (0%) 0 (0%) 14 (100%) 14 (100%) 14 14 3.0 0.0 

  Predavatelj sprašuje, 

udeleženci odgovarjamo 

na vprašanja. 

0 (0%) 0 (0%) 14 (100%) 14 (100%) 14 14 3.0 0.0 

  Razpravljamo o vprašanjih, ki 

imajo več odgovorov. 
0 (0%) 1 (7%) 13 (93%) 14 (100%) 14 14 2.9 0.3 

  Udeleženci sprašujemo, 

predavatelj odgovarja na 

vprašanja. 

0 (0%) 0 (0%) 14 (100%) 14 (100%) 14 14 3.0 0.0 

  Udeleženci uporabljamo 

delovne liste. 
0 (0%) 0 (0%) 14 (100%) 14 (100%) 14 14 3.0 0.0 

  Udeleženci v manjši skupinah 

obravnavamo različne 

teme, nato svoje delo 

predstavimo.  

0 (0%) 0 (0%) 14 (100%) 14 (100%) 14 14 3.0 0.0 

 

  Katere metode uporabljajo predavatelji pri svojem delu?  

Podvprašanja Odgovori Veljavni Št. enot Povprečje St. o. 

     Nikoli Redko Pogosto Skupaj             

  Poleg standardnih primerov 

rešujemo tudi probleme iz 

okolja. 

2 (14%) 3 (21%) 9 (64%) 14 (100%) 14 14 2.5 0.8 

  Teorijo skušamo prenesti na 

praktične primere. 
1 (7%) 0 (0%) 13 (93%) 14 (100%) 14 14 2.9 0.5 

  Udeleženci sodelujemo pri 

demonstracijah 

predstavljene snovi. 

0 (0%) 1 (7%) 13 (93%) 14 (100%) 14 14 2.9 0.3 

  Udeleženci delamo 

individualno, predavatelj 

usklajuje naše delo. 

0 (0%) 3 (21%) 11 (79%) 14 (100%) 14 14 2.8 0.4 

  Uporabljamo metodo igre 

vlog. 
0 (0%) 2 (14%) 12 (86%) 14 (100%) 14 14 2.9 0.4 

  Uporabljamo metodo 

možganske nevihte. 
1 (7%) 3 (21%) 10 (71%) 14 (100%) 14 14 2.6 0.6 

  Udeleženci samostojno 

pridobivamo novo znanje 

iz gradiva, ki ga pripravi 

predavatelj. 

0 (0%) 2 (15%) 11 (85%) 13 (100%) 13 14 2.8 0.4 

 

 

  Katere metode uporabljajo predavatelji pri svojem delu?  

Podvprašanja Odgovori Veljavni Št. enot Povprečje St. o. 

     Nikoli Redko Pogosto Skupaj             

  Učimo se z uporabo 

računalnika. 
1 (8%) 3 (23%) 9 (69%) 13 (100%) 13 14 2.6 0.7 

  Predavatelji   spodbujajo k 

aktivnemu sodelovanju v 

skupini.       

0 (0%) 0 (0%) 13 (100%) 13 (100%) 13 14 3.0 0.0 

 

Najpogostejše učne metode v drugi skupini so bile po izboru udeležencev naslednje: prenos 

znanja v prakso, sodelovanje pri demonstracij snovi, dvosmerno postavljanje vprašanj in 

odgovorov, uporaba učbenikov in učnih listov, razlaga in zapisovanje snovi, delo v skupinah. 
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Redkejša je uporaba računalnika pri delu, individualnega dela in možganske nevihte ter 

reševanje problemov iz okolja. 

 
Preglednica 37: Uporabljene učne metode pri pouku – SKUPINA 3 

 

  Katere metode uporabljajo predavatelji pri svojem delu?  

Podvprašanja Odgovori Veljavni Št. enot Povprečje St. o. 

     Nikoli Redko Pogosto Skupaj             

  Predavatelj razlaga snov, 

udeleženci si zapisujejo. 
0 (0%) 2 (15%) 11 (85%) 13 (100%) 13 13 2.8 0.4 

  Pri pouku uporabljamo 

učbenike. 
1 (8%) 0 (0%) 12 (92%) 13 (100%) 13 13 2.8 0.6 

  Predavatelj sprašuje, 

udeleženci odgovarjamo 

na vprašanja. 

3 (23%) 2 (15%) 8 (62%) 13 (100%) 13 13 2.4 0.9 

  Razpravljamo o vprašanjih, ki 

imajo več odgovorov. 
0 (0%) 1 (8%) 11 (92%) 12 (100%) 12 13 2.9 0.3 

  Udeleženci sprašujemo, 

predavatelj odgovarja na 

vprašanja. 

1 (8%) 2 (15%) 10 (77%) 13 (100%) 13 13 2.7 0.6 

  Udeleženci uporabljamo 

delovne liste. 
0 (0%) 0 (0%) 13 (100%) 13 (100%) 13 13 3.0 0.0 

  Udeleženci v manjši skupinah 

obravnavamo različne 

teme, nato svoje delo 

predstavimo.  

1 (10%) 4 (40%) 5 (50%) 10 (100%) 10 13 2.4 0.7 

 

  Katere metode uporabljajo predavatelji pri svojem delu?  

Podvprašanja Odgovori Veljavni Št. enot Povprečje St. o. 

     Nikoli Redko Pogosto Skupaj             

  Poleg standardnih primerov 

rešujemo tudi probleme iz 

okolja. 

1 (8%) 3 (23%) 9 (69%) 13 (100%) 13 13 2.6 0.7 

  Teorijo skušamo prenesti na 

praktične primere. 
0 (0%) 2 (15%) 11 (85%) 13 (100%) 13 13 2.8 0.4 

  Udeleženci sodelujemo pri 

demonstracijah 

predstavljene snovi. 

0 (0%) 1 (9%) 10 (91%) 11 (100%) 11 13 2.9 0.3 

  Udeleženci delamo 

individualno, predavatelj 

usklajuje naše delo. 

0 (0%) 4 (31%) 9 (69%) 13 (100%) 13 13 2.7 0.5 

  Uporabljamo metodo igre 

vlog. 
0 (0%) 1 (8%) 12 (92%) 13 (100%) 13 13 2.9 0.3 

  Uporabljamo metodo 

možganske nevihte. 
0 (0%) 1 (8%) 12 (92%) 13 (100%) 13 13 2.9 0.3 

  Udeleženci samostojno 

pridobivamo novo znanje 

iz gradiva, ki ga pripravi 

predavatelj. 

0 (0%) 4 (36%) 7 (64%) 11 (100%) 11 13 2.6 0.5 

 

  Katere metode uporabljajo predavatelji pri svojem delu?  

Podvprašanja Odgovori Veljavni Št. enot Povprečje St. o. 

     Nikoli Redko Pogosto Skupaj             
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  Učimo se z uporabo 

računalnika. 
1 (8%) 2 (15%) 10 (77%) 13 (100%) 13 13 2.7 0.6 

  Predavatelji   spodbujajo k 

aktivnemu sodelovanju v 

skupini.       

0 (0%) 0 (0%) 13 (100%) 13 (100%) 13 13 3.0 0.0 

 

V tretji skupini so udeleženci med najpogosteje uporabljenimi učnimi metodami 

predavateljice med poukom izbrali metodo aktivnega sodelovanja v skupini, metodi igre vlog 

in možganske nevihte, prenos teorije v prakso, uporabo učnih listov, razpravljanje o 

vprašanjih, uporabo učbenikov ter razlago in zapisovanje snovi.  

 

Metoda dela v skupinah in individualnega dela ter metoda samostojnega učenja so metode, 

ki so izpostavljene kot redkeje uporabljene. 

 

Ali predavatelji udeležence vprašajo, katerih učnih metod si želijo? 

 

Graf 2: Ali predavatelji udeležence vprašajo, katerih učnih metod si želijo?  SKUPINA 1 

 

 

 
 

V prvi skupini je na zastavljeno vprašanje od 9 anketiranih odgovorilo 8 udeležencev. 

Polovico jih je odgovorilo, da predavatelj občasno vpraša za željene učne metode, polovico 

pa jih je odgovorilo, da pogosto.  

 

Graf 3: Ali predavatelji udeležence vprašajo, katerih učnih metod si želijo?  SKUPINA 2 

 
 

 

0% 0%

50%50%

Skupina 1 (Maja Jazbec)

  1 (nikoli)

  2 (redko)

  3 (občasno)

  4 (pogosto)

0% 0%

14%

86%

Skupina 2 (Mateja Žnidaršič)

  1 (nikoli)

  2 (redko)

  3 (občasno)

  4 (pogosto)
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V drugi skupini je dvanajst kandidatov od štirinajstih odgovorilo, da predavateljica pogosto 

vpraša, katerih metod učenja si želijo.  

 
Graf 4: Ali predavatelji udeležence vprašajo, katerih učnih metod si želijo?  SKUPINA 3 

 

 
 

 
 

V tretji skupni sta dva od trinajstih udeležencev skupine odgovorila, da predavateljica sicer 

pogosto vpraša katere učne metode si udeleženci želijo, enajst pa jih je odgovorilo, da je to 

vprašanje s strani predavateljice zastavljeno pogosto. 

 

 

Ali imajo udeleženci občutek, da predavatelji njihovo mnenje o metodah učenja 

upoštevajo? 

 
Graf 5: Upoštevanje mnenja udeležencev o metodah učenja – SKUPINA 1 

 

 
 

 
 
 
 
 

0% 0%

15%

85%

Skupina 3 (Ermina Kumalić)

  1 (nikoli)

  2 (redko)

  3 (občasno)

  4 (pogosto)

11%

89%

Skupina 1 (Maja Jazbec)

  1 (nikoli)

  2 (redko)

  3 (občasno)

  4 (pogosto)

  5 (ne vprašajo me za
mnenje)

V prvi skupini je od 9 udeležencev 8 udeležencev odgovorilo, da predavatelji pogosto 

upoštevajo njihovo mnenje glede uporabe učnih  metod, ki jim najbolj ustrezajo.  
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Graf 6: Upoštevanje mnenja udeležencev o metodah učenja – SKUPINA 2 
 

 
 

 

 

 

 

 

Graf 7: Upoštevanje mnenja udeležencev o metodah učenja – SKUPINA 3 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7%

93%

Skupina 2 (Mateja Žnidaršič)

  1 (nikoli)

  2 (redko)

  3 (občasno)

  4 (pogosto)

  5 (ne vprašajo me za
mnenje)

8%

92%

Skupina 3 (Ermina Kumalić)

  1 (nikoli)

  2 (redko)

  3 (občasno)

  4 (pogosto)

  5 (ne vprašajo me za
mnenje)

V drugi skupini je od 14 udeležencev 13 udeležencev odgovorilo, da predavatelji pogosto 

upoštevajo njihovo mnenje glede uporabe učnih  metod, ki jim najbolj ustrezajo.  

V drugi skupini je od 13 udeležencev 11 udeležencev odgovorilo, da predavatelji pogosto 
upoštevajo njihovo mnenje glede uporabe učnih  metod, ki jim najbolj ustrezajo.  

    Eden od udeležencev ni odgovoril.  
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Ali predavatelji spodbujajo udeležence k uporabi učbenikov, medmrežja, programov za 

samostojno učenje, videoposnetkov? 

 

Preglednica 38: Spodbujanje k uporabi spodaj navedenih učnih virov – SKUPINA 1 

 
  Ali vas predavatelji spodbujajo k uporabi naslednjih učnih virov?                                           SKUPINA 1 (MAJA JAZBEC) 

Podvprašanja Odgovori Veljavni Št. enot Povprečje St.o. 

     nikoli včasih vedno Skupaj             

  Učbeniki 0 (0%) 1 (11%) 8 (89%) 9 (100%) 9 9 2.9 0.3 

  Medmrežje 0 (0%) 4 (44%) 5 (56%) 9 (100%) 9 9 2.6 0.5 

  Programi za 

samostojno učenje 
2 (22%) 3 (33%) 4 (44%) 9 (100%) 9 9 2.2 0.8 

  Videoposnetki 3 (33%) 2 (22%) 4 (44%) 9 (100%) 9 9 2.1 0.9 

  Drugo: 0 (0%) 0 (0%) 1 (100%) 1 (100%) 1 9 3.0 0.0 

 

V prvi skupini predavateljica spodbuja vse štiri učne metode, med vsemi metodami pa 

najbolj pogosto predlaga uporabo učbenikov.  
 

Preglednica 39: Spodbujanje k uporabi spodaj navedenih učnih virov – SKUPINA 2 

 

  Ali vas predavatelji spodbujajo k uporabi naslednjih učnih virov?                                   SKUPINA 2 (MATEJA ŽNIDARŠIČ) 

Podvprašanja Odgovori Veljavni Št. enot Povprečje St. o. 

     nikoli včasih vedno Skupaj             

  Učbeniki 0 (0%) 1 (8%) 12 (92%) 13 (100%) 13 14 2.9 0.3 

  Medmrežje 0 (0%) 2 (14%) 12 (86%) 14 (100%) 14 14 2.9 0.4 

  Programi za 

samostojno učenje 
3 (21%) 5 (36%) 6 (43%) 14 (100%) 14 14 2.2 0.8 

  Videoposnetki 3 (23%) 6 (46%) 4 (31%) 13 (100%) 13 14 2.1 0.8 

  Drugo: 0 (0%) 1 (50%) 1 (50%) 2 (100%) 2 14 2.5 0.7 

 

V drugi skupini predavateljica prav tako spodbuja uporabo vseh štirih metod, najbolj pa 

poudarja metodo uporabe učbenika in medmrežja. 
 

Preglednica 40: Spodbujanje k uporabi spodaj navedenih učnih virov – SKUPINA 3 

 

  Ali vas predavatelji spodbujajo k uporabi naslednjih učnih virov?                                     SKUPINA 3 (ERMINA KUMALIĆ) 

Podvprašanja Odgovori Veljavni Št. enot Povprečje St. o. 

     nikoli včasih vedno Skupaj             

  Učbeniki 3 (23%) 3 (23%) 7 (54%) 13 (100%) 13 13 2.3 0.9 

  Medmrežje 0 (0%) 6 (50%) 6 (50%) 12 (100%) 12 13 2.5 0.5 

  Programi za 

samostojno učenje 
7 (64%) 3 (27%) 1 (9%) 11 (100%) 11 13 1.5 0.7 

  Videoposnetki 4 (33%) 7 (58%) 1 (8%) 12 (100%) 12 13 1.8 0.6 
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  Drugo: 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (100%)  13 0.0 0.0 

 

V tretji skupini je opaziti, da predavateljica prav tako predlaga uporabo vseh štirih metod 

pri učenju, vendar je odstotek pogostosti nekoliko nižji kot pri prvih dveh skupinah.  

 

 

Ali so udeleženci mnenja, da lahko določena metoda, ki jo predavatelj uporablja pri 

svojem delu, pomaga pri pridobivanju nadaljnjega znanja? 

 

Preglednica 41: Uporabnost metod pri pridobivanju znanja – SKUPINA 1 
 

  Ali menite, da si lahko z metodami, ki jih uporabljajo predavatelji pri svojem delu, pridobivate nadaljnje znanje?  

Podvprašanja Odgovori Veljavni Št. enot Povprečje St. o. 

     Ne Delno V celoti Skupaj             

  Pridobivamo informacije, 

dejstva, postopke, teorije 

itn. 

0 (0%) 2 (22%) 7 (78%) 9 (100%) 9 9 2.8 0.4 

  Učimo se novo znanje 

povedati s svojimi 

besedami, razložiti itn. 

0 (0%) 0 (0%) 9 (100%) 9 (100%) 9 9 3.0 0.0 

  Učimo se uporabljati 

pridobljeno znanje v 

novih primerih, 

okoliščinah. 

0 (0%) 2 (22%) 7 (78%) 9 (100%) 9 9 2.8 0.4 

  Učimo se jasno izražati 

misli. 
0 (0%) 3 (33%) 6 (67%) 9 (100%) 9 9 2.7 0.5 

  Pridobivamo si sposobnosti 

kritične presoje, 

ustvarjalnega mišljenja. 

0 (0%) 2 (25%) 6 (75%) 8 (100%) 8 9 2.8 0.5 

 

 

Vsi udeleženci prve skupine so mnenja, da ustrezne učne metode pripomorejo k pridobivanju 

znanja. Delno strinjanje sta po posameznih področjih izrazila samo dva oz. trije udeleženci 

od devetih.  

 

Preglednica 42: Uporabnost metod pri pridobivanju znanja – SKUPINA 2 
 

  Ali menite, da si lahko z metodami, ki jih uporabljajo predavatelji pri svojem delu, pridobivate nadaljnje znanje?  

Podvprašanja Odgovori Veljavni Št. enot Povprečje St. o. 

     Ne Delno V celoti Skupaj             

  Pridobivamo informacije, 

dejstva, postopke, teorije 

itn. 

0 (0%) 3 (21%) 11 (79%) 14 (100%) 14 14 2.8 0.4 

  Učimo se novo znanje 

povedati s svojimi 

besedami, razložiti itn. 

0 (0%) 1 (7%) 13 (93%) 14 (100%) 14 14 2.9 0.3 

  Učimo se uporabljati 

pridobljeno znanje v 

novih primerih, 

okoliščinah. 

0 (0%) 1 (7%) 13 (93%) 14 (100%) 14 14 2.9 0.3 

  Učimo se jasno izražati 

misli. 
0 (0%) 6 (43%) 8 (57%) 14 (100%) 14 14 2.6 0.5 

  Pridobivamo si sposobnosti 1 (8%) 7 (54%) 5 (38%) 13 (100%) 13 14 2.3 0.6 
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kritične presoje, 

ustvarjalnega mišljenja. 

 

Izmed 14 udeležencev druge skupine je samo eden mnenja, da pridobivanje kritične presoje 

in ustvarjalnega mišljenja ne pripomore k pridobivanju znanja. Večina se jih strinja da k 

pridobivanju znanja v celoti pripomorejo pridobivanje informacij, dejstev, postopkov in 

torij, uporaba znanja v drugačnih okoliščinah ter razlaga naučenega s svojimi besedami. 

Jasno izražanje misli ter kritično mišljenje ter ustvarjalnost po njihovem mnenju le delno 

pripomorejo v usvajanju znanja. 

 

Preglednica 43: Uporabnost metod pri pridobivanju znanja – SKUPINA 3 
 

  Ali menite, da si lahko z metodami, ki jih uporabljajo predavatelji pri svojem delu, pridobivate nadaljnje znanje?  

Podvprašanja Odgovori Veljavni Št. enot Povprečje St. o. 

     Ne Delno V celoti Skupaj             

  Pridobivamo informacije, 

dejstva, postopke, teorije 

itn. 

0 (0%) 0 (0%) 13 (100%) 13 (100%) 13 13 3.0 0.0 

  Učimo se novo znanje 

povedati s svojimi 

besedami, razložiti itn. 

0 (0%) 2 (15%) 11 (85%) 13 (100%) 13 13 2.8 0.4 

  Učimo se uporabljati 

pridobljeno znanje v novih 

primerih, okoliščinah. 

0 (0%) 1 (8%) 12 (92%) 13 (100%) 13 13 2.9 0.3 

  Učimo se jasno izražati misli. 0 (0%) 1 (8%) 12 (92%) 13 (100%) 13 13 2.9 0.3 

  Pridobivamo si sposobnosti 

kritične presoje, 

ustvarjalnega mišljenja. 

0 (0%) 1 (8%) 11 (92%) 12 (100%) 12 13 2.9 0.3 

 

V tretji skupini so udeleženci pri skoraj vseh metodah v več kot 90 % odgovorili, da določene 

učne metode pripomorejo k pridobivanju znanja. Dva izmed 13 anketiranih sta za metodo 

razlage znanja s svojimi besedami izpostavila, da le delno pripomore k pridobivanju znanja. 

 

3.3.5. Ugotovitve, predlogi za izboljšave 

 

Tečaji nemščine, ki smo jih v tednu kakovosti evalvirali, so namenjeni občanom Jesenic, ki 

imajo srednjo šolo ali manj, in skrbijo za to, da se udeleženci naučijo obvladovati osnovne 

družabne in poslovne stike v tujem jeziku ter poiskati določene informacije in povzemati 

glavne misli besedila v tujem jeziku. Z njimi želimo dvigniti posameznikovo stopnjo 

jezikovne usposobljenosti ter razvijati ključne kompetence, ki  so bistvene za posameznikov 

osebnostni in profesionalni razvoj.   

 

Z rezultati evalvacije, izvedene v tednu kakovosti, smo izredno zadovoljni. Veseli smo 

pozitivne povratne informacije udeležencev, ki nam daje vedeti, da smo na pravi poti, saj 

je cilj naše ljudske univerze dosegati čim večjo kakovost in posledično tudi dosegati 

zadovoljstvo vseh vključenih. 

 

Udeleženci so namreč izrazili visoko zadovoljstvo z izbranimi metodami in oblikami dela, saj 

izbrane metode omogočajo obdelavo konkretnih primerov, ki jih odrasli prinašajo iz svojega 



Stran 60 od 62 
 

Ljudska univerza Jesenice 

delovnega in življenjskega okolja. Metode so tudi zelo raznolike, kar omogoča, da se 

izobraževalni proces prilagaja potrebam posameznega udeleženca. Ugotovili smo tudi, da 

predavatelji z izbranimi oblikami in metodami dela spodbujajo udeležence k aktivnemu 

sodelovanju. Tako predavatelji kot tudi udeleženci trdijo, da pri izbiri oblik in metod dela 

sodelujejo, udeleženci namreč lahko izrazijo svoje želje, ki so pogosto tudi upoštevane. 

Zadovoljni smo z ugotovitvijo, da predavatelji v izobraževalni proces vpletajo metode, s 

katerimi motivirajo udeležence za dodatno samostojno učenje. Evalvacija je torej  pokazala, 

da tečaje nemščine izvajajo odlično usposobljeni predavatelji, ki spoštujejo vsa andragoška 

načela in učni proces ustrezno prilagajajo potrebam udeležencem tečajev. 

 

Na podlagi rezultatov evalvacije in izkazanega zadovoljstva s strani udeležencev se na 

Ljudski univerzi Jesenice zavezujemo, da bomo tudi v bodoče vse sile usmerjali v ohranjanje 

in dvig nivoja, saj želimo, da smo še naprej prepoznavni po svoji kakovosti in zadovoljstvu 

udeležencev, predavateljev,  zaposlenih in drugih partnerjev. Le kakovostno izpeljana 

dejavnost je namreč učinkovita in smiselna. 
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4. SKUPNE UGOTOVITVE, ZAKLJUČKI 

 

 

Naloga komisije za kakovost je bila v obdobju od zadnjega poročanja do zaključka tega 

poročila redno spremljanje in ugotavljanje kakovosti izobraževalnega dela. Poročilo 

sestavljamo predvsem z namenom, da bi nadgradili kakovost, ki je vrednota naše univerze.  

 

Ugotovitve sedanjega stanja v naši organizaciji so pokazale številne prednosti, ki jih kaže 

ohraniti oziroma krepiti. Pokazalo pa se je tudi, da je potrebno uvajati  tudi določene 

izboljšave in tako kakovost dela še nadgraditi. 

 

Ugotavljamo, da je dostopnost zagotavljanja podpore udeležencem po posameznih oblikah 

pomoči v Projektu svetovanje in vrednotenje znanja zaposlenih Gorenjske s strani LUJ in še 

posebej strokovnih delavcev, ki vsakodnevno delajo na tem področju, zelo dobra. Pri nudenju 

pomoči smo zelo raznovrstni, prilagodljivi in odzivni. Pri zagotavljanju pomoči ne delujemo 

samo znotraj univerze, temveč se trudimo, da se povezujemo tudi z okolico. Ugotavljamo, da 

kljub pestri izbiri oblik nudenja pomoči obstajajo še nekatere odprte možnosti za izboljšave.    

 

Cilj vsake izobraževalne organizacije je zagotavljati čim večjo kakovost in posledično tudi 

dosegati zadovoljstvo vseh − udeležencev, predavateljev in partnerjev.  Čeprav je evalvacija 

projekta 3FIT pokazala, so bili rezultati in zadovoljstvo z izvedenimi delavnicami 

nadpovprečni, je nujno, da nivo kakovosti ohranjamo in nadgrajujemo. V ta namen je 

potrebno nenehno izboljševati vse dejavnosti organizacije ter v skladu s poslanstvom LUJ 

pozorno prisluhniti interesom tako skupine kot posameznika. Še naprej je potrebno 

omogočati odraslim prebivalcem kakovostno izobraževanje in vseživljenjsko učenje in jim 

pri tem nuditi vse potrebne informacije, svetovanje in podporo, izvajalcem pa ponuditi vse 

pogoje za kvalitetno izvedbo.  

 

Projekt 3 FIT se je izkazal kot primer dobre prakse, ki se je v vseh vidikih izvedel nad 

pričakovanji. Prav zato nam mora biti izvedba tega projekta v celoti zgled pri našem 

nadaljnjem delu s projekti. 

Kakovost v izobraževanju je vidik, ki je pri izvajanju učnega procesa vse bolj pomemben. V 

tem času tudi tehnološki napredek pomembno spreminja metode in oblike dela, zato je delo 

predavateljev še bolj zahtevno, saj so prilagoditve ves čas prisotne. Potrebno se je  

prilagoditi vsaki skupini, včasih celo vsakemu posamezniku posebej.  Uporabo oblik in metod 

poučevanja smo pri naših predavateljih dvojno preverjali – z anketo, ki so jo izpolnjevali 

udeleženci in hospitacijami, kar kvalitetno izvedbo dvakrat potrjuje. Kljub temu, da so naši 

predavatelji strokovnjaki na svojem področju, smo se na LUJ vseeno odločili, da bi jim v tem 

letu ponudili usposabljanje na temo komunikacije, saj so skupine, s katerimi delajo, 

heterogene in zato prilagoditve včasih težje.   
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