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SKUPINA ZA KAKOVOST
Na predlog direktorice mag. Maje Radinović Hajdič je svet zavoda Ljudske univerze Jesenice na svoji 2.
redni seji, ki je bila dne, 22. 11. 2018, imenoval skupino oz. komisijo za kakovost.

Skupino/komisijo sestavljajo:
1. Polona Knific, predsednica
strokovna delavka (univ. dipl. pedagoginja/andragoginja, mag. org.)
2. Katarina Bertoncelj – članica
strokovna delavka (univ. dipl. soc. del.)
3. Lea Zlodej – članica
svetovalka za kakovost (univ. dipl. sociologinja)
4. Majda Suljanović Hodžić – članica
ISIO svetovalka (univ. dipl. pravnica)
5. Monika Sušanj – zunanja članica
predavateljica (prof. slov.)

Komisijo za kakovost je imenovana za obdobje štirih let.

Komisija 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. 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 ter 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.
V letu 2016 smo pripravili četrto samoevalvacijsko poročilo ter izpeljali presojo kakovosti na naslednjih
področjih: Rezultati, Podpora posamezniku pri izobraževanju in učenju v organizaciji in Izpeljava
izobraževanja.
Z letom 2018 smo pripravili nov samoevalvacijski načrt in vstopili v nov razvojni krog kakovosti ter začeli
vnovično presojo kakovosti na naslednjih področjih: Promocija izobraževanja odraslih in animacija
odraslih za izobraževanje, Rezultati, Vodenje in upravljanje, Podpora posamezniku pri izobraževanju in
učenju v organizaciji.
To je že peto 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 je neprofitni zavod za izobraževanje odraslih s skoraj 60-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 Večgeneracijski center Gorenjske, 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).
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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 projekti,
Večgeneracijski center Gorenjska,
izobraževanje za brezposelne,
središče za samostojno učenje,
nacionalni projekti,
mednarodni izobraževalni projekti.

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 in šport in je
v skladu z Ustavo RS za udeležence brezplačno.
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Srednješolsko izobraževanje
LUJ je verificirana za izvajanje srednješolskih programov: trgovec, ekonomski tehnik in predšolska
vzgoja, vendar v zadnjih letih programov nismo izpeljevali, saj ni bilo vpisa.

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.
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 2017/2018 vpisujemo že sedmo generacijo udeležencev Univerze za starejše
Jesenice in medse vabimo tudi nove, znanja, druženja in izmenjave izkušenj željnih starejših.
Univerza za starejše ima v letu 2018 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 in umska vadba (ena skupina v
Mojstrani in ena v Gozdu Martuljku). Dejavnost v celoti financira Občina Kranjska Gora.

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 številnih 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.
Prebivalcem kar 4 - ih občin (Kranjska Gora, Jesenice, Bohinj in Žirovnica) smo v letu 2017/2018
ponudili to brezplačno splošnoizobraževalno obliko 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).
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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). Financerji študijskih krožkov so Ministrstvo za izobraževanje,
znanost in šport, Občina Jesenice in Občina Žirovnica, koordinator pa Andragoški center Slovenije
(ACS).
V šolskem letu 2017/2018 smo izvedli 6 študijskih krožkov, in sicer:
1. Kako so v Kašariji včasih živeli?
2. Po bučelah se vižej
3. Kako so se na Jesenice včasih priseljevali?
4. Boljše počutje za daljše življenje 1
5. Boljše počutje za daljše življenje 2
6. Kako so v Bohinju včasih živeli 2

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).
Učenje v središču je za udeležence brezplačno, saj je središče za samostojno učenje financirano s strani
Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport.

Letni programi izobraževanja odraslih v občinah
V okviru Letnega programa izobraževanja odraslih, ki ga sosednje občine sprejmejo vsako leto, so
sofinancirani naslednji projekti:
Občina Jesenice:
 Študijski krožek: Ohranjanje kulturne dediščine v lokalni skupnosti - etnološki projekt, ki ga izvajamo
že petnajsto leto zapored v sodelovanju z Gornjesavskim muzejem Jesenice in Občinsko knjižnico
Jesenice. Zapisujemo spomine na življenje včasih in vsako leto izdamo knjižico zbranih zgodb in
spominov.
 Univerza za starejše
Občina Kranjska Gora
 Univerza za starejše Kranjska Gora
Občina Žirovnica
 Študijski krožki (Kako so v Kašariji včasih živeli?, Po bučelah se vižej)
 Središče za samostojno učenje - v prostorih Osnovne šole Žirovnica enkrat tedensko po dve šolski
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uri poteka organizirano samostojno učenje osnov računalništva in uporabe pametnih telefonov s
pomočjo e-gradiv oziroma video vodičev preko portala SSU.
Vse tri občine (Jesenice, Kranjska Gora in Žirovnica) ter občina Bohinj v okviru svojih letnih delovnih
načrtov sofinancirajo tudi delovanje Večgeneracijskega centra Gorenjske.

Nacionalni projekti
Ljudska univerza Jesenice je trenutno vpeta v naslednje nacionalne projekte:
Večgeneracijski center Gorenjske
Na Ljudski univerzi Jesenice deluje Večgeneracijski center Gorenjske, katerega namen je izvajanje
različnih preventivnih programov, s katerimi pomagamo aktivirati in integrirati pripadnike različnih
ranljivih ciljnih skupin kot so otroci in mladostniki, otroci s posebnimi potrebami, invalidi, priseljenci,
starejši udeleženci, brezposelni in starši. Z vključevanjem v aktivnosti večgeneracijskega centra
posamezniki na neformalen način pridobivajo različna znanja in kompetence, si širijo in krepijo socialno
mrežo, zmanjšuje se socialna izključenost. Za izvedbo aktivnosti in doseganje ciljev projekta
uporabljamo različne metode in pristope dela, ki so odvisna od potreb uporabnika. Hkrati pa skrbimo
za širjenje znanja, izmenjavo izkušenj, spoznanj in ravnanj pri delu na projektu strokovnih delavcev, ki
so med drugim podlaga za strokovne odločitve, pomembne za izvajanje projekta Večgeneracijskega
centra Gorenjske.
Vsakodnevno se v okviru Večgeneracijskega centra izvajajo vsebine, namenjene socialnemu
vključevanju, izobraževanju ter medkulturnemu in medgeneracijskemu povezovanju. Aktivnosti pa so
zasnovane tako, da so čim bolj pestre, zanimive, naravnane na pridobivanje uporabnih, aktualnih
spretnosti in znanj za potrebe dela ter vsakdanjega življenja pripadnikov posamezne ciljne skupine.
Vzpostavili smo sodelovanje z različnimi organizacijami, zavodi in društvi v regijah, v katere uporabniki
spadajo, hkrati pa skupaj s prostovoljci nadaljujemo pisanje zgodbe o solidarnostni pomoči in
prispevanju k kakovosti življenja. Prav zato se aktivnosti ne odvijajo zgolj na sedežu Ljudske univerze
Jesenice, ampak le-te potekajo na različnih lokacijah znotraj posameznih občin (Kranjska Gora,
Žirovnica, Bohinj, Jesenice). S tem se želimo približati ciljnim skupinam, ki jih je zaradi izoliranosti ali
drugih ovir težje doseči in motivirati za vključitev v dejavnosti.
V okviru Večgeneracijskega centra je uporabnikom Ljudske univerze Jesenice vsak delavnik med 10. in
14. uro na voljo prostor za neformalno druženje, srečevanje in informiranje.
Svetovanje ISIO
Svetovanje in vrednotenje sta eni najpomembnejših dejavnosti Ljudske univerze Jesenice, s katerima
že več kot 15 let odraslim, predvsem tistim, ki se srečujejo z ovirami pri odločanju za izobraževanje ali
med samim učenjem, zagotavljamo brezplačno, nepristransko, zaupno, celovito, strokovno in
kakovostno informiranje in svetovanje. Področje svetovanja smo v vseh teh letih dobro razvili in dosegli
trajnostne rezultate. V letih 2017 in 2018 smo dejavnost svetovanja izvajali v projektnem konzorciju z
Ljudsko univerzo Kranj ter tako pokrili pretežni del Gorenjske regije in sicer občine Jesenice, Kranjska
Gora, Žirovnica, Bohinj, Kranj, Šenčur, Preddvor, Cerklje in Škofja Loka. Brezplačno svetovanje je
namenjeno predvsem ranljivim odraslim, tj. priseljencem, starejšim, osipnikom, osebam s težavami v
duševnem zdravju in brezposelnim. Za povečevanje dostopnosti svetovanja ranljivim ciljnim skupinam
v regiji sodelujemo s partnerji v okviru že do sedaj vzpostavljene mreže strokovnih in strateških
partnerjev. V mrežo vključujemo tudi nove organizacije ter tako zagotavljamo celostno in usklajeno
delovanje vseh subjektov za svetovanje ranljivim. V projekt smo v dveh letih vključili 1680 svetovancev.
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Center za pridobivanje temeljnih kompetenc Gorenjske
Center za pridobivanje temeljnih kompetenc Gorenjske, je štiriletni projekt, ki od leta 2016 deluje na
Ljudski univerzi Jesenice v obliki konzorcija z namenom povečati vključenost zaposlenih 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 v projektu je 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 projekta so udeležencem na voljo programi splošnega neformalnega izobraževanja,
računalniškega opismenjevanja za odrasle, usposabljanja za življenjsko uspešnost, računalniškega
digitalnega opismenjevanja in programi priprav na nacionalne poklicne kvalifikacije.
Pregled izobraževalnih programov projekta Center za pridobivanje temeljnih kompetenc Gorenjske:

RDO

RPO

SNIO

UŽU
SLO

PP

Z računalnikom z roko 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
Računalniška pismenost za odrasle
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
Knjige so zame
Izzivi podeželja
Moj korak
Moje delovno mesto
Slovenščina kot drugi in tuji jezik
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
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Neformalni programi za brezposelne
LU Jesenice je bila uspešna na javnem razpisu za financiranje neformalnih izobraževalnih programov
za brezposelne, ki ga financira Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport, z namenom povečanja
zaposlitvene zmožnosti brezposelnih oseb ter zvišanja vključenosti v vseživljenjsko učenje.
Ciljna skupina so brezposelne osebe, ki so prijavljene na Zavodu RS za zaposlovanje in jih pristojna
območna služba napoti na izobraževanje po posameznih programih, prednost pri napotitvi pa imajo
osebe, ki imajo zaključeno največ srednjo strokovno izobrazbo ali splošno izobraževanje oziroma so
stare 40 let in več.
V projektu je LUJ poslovodeči partner; izvajamo pa ga v sodelovanju s petimi konzorcijskimi partnerji:
Ljudsko univerzo Kranj, Šolskim centrom Kranj, Biotehniškim centrom Naklo in B&B izobraževanje in
usposabljanje d.o.o.; skupaj z njimi izvajamo predvsem računalniške in jezikovne programe, programe
priprav na preverjanje znanja iz tujega jezika, programe priprav na strokovni izpit iz upravnega
postopka ter opravljanje strokovnega izpita iz ZUP pri Upravni akademiji in izpit iz tujega jezika pri
Državnem izpitnem centru.

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.
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 je 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 .
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.
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Erasmus + KA2: Verižni eksperiment v vrtcih
LU Jesenice je bila uspešna na razpisu Erasmus + KA2 2018, ključni ukrep 2: strateška partnerstva, v
okviru katerega je pridobila sredstva za izvedbo projekta »Verižni eksperiment v vrtcih«. Projekt
temelji na povezovanju organizacij za izobraževanje odraslih in vrtcev ter krepitvi medgeneracijskega
sodelovanja. Je odgovor na pomanjkanje priložnosti predšolskih otrok za razvoj osnovnih tehnoloških
znanosti in za medgeneracijsko učenje.
Namen projekta je zagotoviti razvoj osnovnih tehničnih in znanstvenih spretnosti že pri predšolskih
otrocih ter z medgeneracijskim učenjem spodbuditi zanimanje le-teh za tehnične poklice. Zato so
ciljna skupina projekta predšolski otroci, vzgojitelji, izobraževalci odraslih ter starejši mentorji z
naravoslovnimi in tehničnimi znanji ter prostovoljci.

Erasmus + KA1: Multikulturnost je naša prednost
LU Jesenice je bila uspešna na razpisu Erasmus+ KA1 2018, ključni ukrep 1: projekti učne mobilnosti
posameznikov na področju izobraževanja odraslih, in sicer za izvedbo projekta Mobilnost osebja v
izobraževanju odraslih z naslovom »Multikulturnost je naša prednost«.
Zaposlene strokovne delavke na LU Jesenice se bodo v šolskem letu 2018/2019 v okviru Erasmus + KA1
udeležile strukturiranih tečajev v tujini s ciljem pridobiti nova praktična znanja, pristope in dobre
prakse na področju andragoškega dela za socialno vključevanje in medkulturni dialog.
Projekt učne mobilnosti omogoča zaposlenim dragoceno izkušnjo v tujini, ki prinaša dolgoročne
pozitivne učinke ne le za njihov osebni in strokovni razvoj, ampak tudi za razvoj in izvajanje novih
kakovostnih aktivnosti LUJ ter hkrati pripomore k internacionalizaciji delovanja LU Jesenice.
Udeležba na strukturiranih tečajih bo strokovne delavke spodbudila h krepitvi temeljnih kompetenc in
uporabi metod za prepoznavanje in preprečevanje stereotipov ter predsodkov v izobraževanju, metod
za krepitev tolerance in medkulturnega dialoga za razvoj medkulturnih sposobnosti.
(Več: http://lu-jesenice.net/erasmus-ka1/)
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.

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.
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VREDNOTE
 Znanje
 Strokovnost
 Kakovost
 Prijaznost
 Inovativnost
 Prilagodljivost

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 2018 opravili z namenom opredelitve
problematik, s katerimi se soočamo na LUJ, pa tudi z namenom iskanja razvojnih priložnosti oziroma
izzivov.
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2. METODOLOGIJA SAMOEVALVACIJE
Komisija za kakovost je po skupni diskusiji sklenila, da so področja Promocija izobraževanja odraslih in
animacija odraslih za izobraževanje, Rezultati, Vodenje in upravljanje in Podpora posamezniku pri
izobraževanju in učenju v organizaciji tista področja, kjer želimo dobiti poglobljeno povratno
informacijo o kakovosti našega dela.
Ko smo sprejeli odločitve o tem, kaj bo predmet presoje kakovosti in določili področja, podpodročja in
kazalnike, smo določili še, kdo bo naš vir informacij, kakšen bo način zbiranja podatkov in informacij ter
izbrali najustreznejše metode. Prilagodili smo jih vsebini samoevalvacije oz. samoevalvacijskim
vprašanjem.
Uporabljene metode:
 Metoda analize SWOT
 Metoda zgledovanja
 Metoda anketiranja
 Metoda analize dokumentacije
Z izbiro metod zagotavljamo objektivnost, sistematičnost, zanesljivost in natančnost zbiranja podatkov
in informacij.

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:

Promocija izobraževanja odraslih in animacija odraslih za izobraževanje(3)

Rezultati (10)

Vodenje in upravljanje (1)

Podpora posamezniku pri izobraževanju in učenju v organizaciji (9)
Podpodročja:





Animacija odraslih za izobraževanje (3.2)
Zadovoljstvo udeležencev in partnerjev (10.4)
Vodenje (1.1)
Svetovalna podpora posamezniku (9.3)

Kazalniki kakovosti:

Animacija odraslih za vključitev v posamezne izobraževalne programe (3.2.2.)

Zadovoljstvo udeležencev z izobraževanjem (10.4.1)

Vizija (1.1.1)

Vrednote (1.1.3)

Osebni izobraževalni načrt (9.3.3)
Prvi kazalnik smo izbrali, ker se zavedamo pomena dejavnosti, ki jih je potrebno izpeljati, da se prava
ciljna skupina odraslih vključi v določen program, saj le z vključitvijo ustreznih udeležencev
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uresničujemo posamezne cilje programov. Zanimalo nas je, kakšna je vsebina in način naše animacije
in ali se prilagajmo različnim ciljnim skupinam. Na podlagi ugotovitev želimo ustrezno nagraditi načine
animacije.
Drugi kazalnik smo izbrali, ker je zadovoljstvo udeležencev izobraževanja eden izmed
najpomembnejših ciljev delovanja ljudske univerze. Glede na to, da smo v letu 2018 v okviru projekta
Center za pridobivanje temeljnih kompetenc Gorenjske v obdobju preverjanja zadovoljstva (1. 2. 2018
do 31. 10. 2018) izpeljali kar 12 programov z raznovrstnimi vsebinami (računalništvo, jeziki,
komunikacija rast …) za zaposlene, večinoma starejše od 45 let, smo se odločili, da bomo zadovoljstvo
vrednotili pri udeležencih teh programov.
Da pa bi pridobili povratno informacijo tudi s strani brezposelnih oseb, smo preverili zadovoljstvo tudi
pri udeležencih programov v okviru projekta Neformalni izobraževalni programi za brezposelne, v
katerega je bila LUJ v letu 2018 vključena.
Pri vseh udeležencih (zaposleni in brezposelni) smo preverjali, kako so zadovoljni z vsebino programa,
učnim gradivom, načinom dela, prostori in izvajalcem.
Za presojo kakovosti tretjega kazalnika smo se odločili, ker je bila vizija Ljudske univerze Jesenice
postavljena pred devetimi leti; pri postavljanju so sodelovali delavci, ki niso več zaposleni na Ljudski
univerzi Jesenice. Zanimalo nas je, kako dobro so sedanji zaposleni delavci seznanjeni z vizijo.
Zavedamo se, da je vizija pomemben motivacijski dejavnik, izziva nas k razvoju in inovacijam ter
zaposlene povezuje v skupnemu hotenju in komplementarnemu delovanju.
Posledično bomo preverjali tudi četrti kazalnik, saj se zavedamo, da je proces razmišljanja in
opredeljevanja vizije zelo odvisen od vrednot. Vrednote predstavljajo »orientacijske točke«, na katerih
razvijamo naše delovanje in uresničujemo poslanstvo. Opredeljevanje in razjasnjevanje vrednot se
nam zdi pomemben korak na poti k še boljšim dosežkom in uspešnosti ljudske univerze. Zanima nas,
ali zaposleni poznajo vrednote ljudske univerze, ali jim sledijo pri delu in ali jih uporabljajo pri promociji
dejavnosti.
Peti kazalnik smo izbrali, ker se zavedamo, da je pomemben del svetovalne podpore tudi priprava
osebnega izobraževalnega načrta. Poleg tega pa je priprava osebnega izobraževalnega načrta z novim
Zakonom o izobraževanju odraslih za udeležence Programa osnovna šola za odrasle tudi obvezna.
Zanimalo nas je, ali so pripravljeni osebni izobraževalni načrti ustrezni, ali vsebujejo vse potrebne
sestavine in kako poteka spremljanje uresničevanja načrtov.

2.2.

SWOT analiza

Prva metoda, ki smo jo uporabili pri samoevalvaciji, je SWOT analiza.
S SWOT analizo smo preverjali naslednje področje:




Področje kakovosti: Promocija izobraževanja odraslih in animacija odraslih za izobraževanje
Podpodročje: Animacija odraslih za izobraževanje
Kazalnik kakovosti: Animacija za vključevanje v posamezne izobraževalne programe

Samoevalvacijo kakovosti tega področja kakovosti smo opravili z namenom opredelitve problematike
animiranja udeležencev, pa tudi z namenom iskanja novih priložnosti oziroma izzivov.
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V zaključku navajamo skupne ugotovitve, povzetek prednosti, pomanjkljivosti, nevarnosti in
priložnosti, ter ugotovljene problematike, iz katerih pa izhajajo tudi predlogi za vpeljave izboljšav.
Podatke smo črpali iz:

spletne strani LU Jesenice,

oglasne deske LU Jesenice,

FB strani LU Jesenice,

FB profila LUJČI – hiška znanja,

FB strani VGC Gorenjska

promocijskega materiala: zgibanke, plakati, letaki …,

raznih dopisov za udeležence in partnerje

šolske kronike LU Jesenice,

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 izpeljuje usmerjeno animacijo za vključevanje odraslih v posamezne
izobraževalne programe?
Samoevalvacijska vprašanja:
 Ali pred izpeljavo posameznega izobraževalnega programa izvedemo usmerjeno animacijo
potencialnih udeležencev (vsebina in način sta prilagojena posamezni ciljni skupini)?
 Ali animacija za vključevanje odraslih v posameznem programu poteka po različnih ciljnih
skupinah?
 Ali izpeljujemo animacijo za vključevanje v programe tudi v sodelovanju z različnimi ciljnimi
skupinami?
SWOT analiza je bila opravljena v mesecu marcu 2018 v okviru tedna kakovosti; izpeljalo jo je sedem
zaposlenih.

2.3.

Zgledovanje

Druga metoda, ki smo jo uporabili pri samoevalvaciji kakovosti, je zgledovalni obisk.
S to metodo smo preverjali enako področje/kazalnik kot s SWOT analizo:




Področje kakovosti: Promocija izobraževanja odraslih in animacija odraslih za izobraževanje
Podpodročje: Animacija odraslih za izobraževanje
Kazalnik kakovosti: Animacija za vključevanje v posamezne izobraževalne programe
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2.3.1. Predmet zgledovalnega obiska
Predmet zgledovalnega obiska, ki smo ga izpeljali na UPI – ljudski univerzi Žalec, je vezan na področje
motivacije in animacije udeležencev v določene izobraževalne programe, in sicer smo želeli izvedeti,
kako je to področje organizirano v omenjeni ustanovi.
Predvsem nas je zanimalo, kako pred izpeljavo posameznega programa načrtujejo in izpeljujejo
usmerjeno animacijo potencialnih udeležencev in kako jim prilagajajo vsebino in način. Zanimalo nas
je tudi sodelovanje z mediji, predvsem kateri so najbolj učinkoviti. Prav tako smo želeli izvedeti, ali pri
izpeljevanju animacijskih aktivnosti sodelujejo tudi z drugimi organizacijami iz lokalnega okolja in
katerimi.
Kazalnik Animacija za vključevanje v posamezne izobraževalne programe smo izbrali, ker se zavedamo
pomena aktivnosti, ki jih potrebno izpeljati, da se prava ciljna skupina odraslih vključi v določen
program, saj le z vključitvijo ustreznih udeležencev uresničujemo posamezne cilje programov. Na
podlagi ugotovitev želimo ustrezno nagraditi naše načine animacije.
Ker se tako LU Jesenice kot tudi UPI – ljudska univerza Žalec v veliki meri srečujeta z ranljivimi ciljnimi
skupinami, ki so manj motivirane za vključitev v vseživljenjsko učenje, se nam področje animacije zdi
še posebej pomembno in smo odprti za uvajanje novih, dodatnih aktivnosti na tem področju.
Z metodo zgledovanja želimo ugotoviti, kako poteka animacija za vključevanje v določene
izobraževalne programe in ostale dejavnosti na UPI – ljudski univerzi Žalec. Zanima nas, kakšna je
vsebina, način animacije in kakšne prijeme imajo za različne ciljne skupine, kdaj poteka in kdo jo
izpeljuje in na podlagi izmenjave mnenj in ogleda primerov dobrih praks prispevati k naši strokovni
rasti in večji kakovosti.

2.3.2. Izbira partnerja za zgledovanje
Pri iskanju organizacije zgledovanja smo uporabili predvsem osebne informacije, poznanstva, spletne
strani.
Želeli smo izbrati partnerja, ki je v Sloveniji dobro prepoznan, kar pomeni, da svojo dejavnost
učinkovito promovira in izvaja podobne dejavnosti kot Ljudska univerza Jesenice; še posebej
pomembno nam je bilo, da tudi v zgledovalni organizaciji potekajo aktivnosti v SSU, VGC, svetovanja in
so vpeti v mednarodne projekte Erasmus+, ter združujejo različne ciljne skupine, katerim prilagajajo
promocijo vseživljenjskega učenja in strateško animacijo udeležencev.
Izbrali smo ljudsko univerzo UPI Žalec, ki je ljudska univerza z več kot 40-letno tradicijo v Savinjski regiji,
prepoznavna pa tudi v celotnem slovenskem prostoru. Zagotavlja pestro ponudbo kakovostnih
formalnih in neformalnih izobraževalnih programov ter dejavnost svetovanja in vrednotenja. Pri
svojem delovanju upošteva posebnosti lokalnega okolja in s prijaznim odnosom udeležencem omogoča
pot do ustrezne izobrazbe in znanj ter tako tudi do boljše kakovosti njihovega življenja. Je tudi članica
ZISS (Združenja izobraževalnih in svetovalnih središč Slovenije).

2.3.3. Priprave na zgledovanje in potek zgledovalnega obiska
Zgledovalni obisk smo izpeljale direktorica in strokovne delavke na LUJ:
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mag. Maja Radinovič Hajdič, direktorica LU Jesenice, članica komisije za kakovost
Polona Knific, strokovna delavka in vodja komisije za kakovost
Lea Zlodej, strokovna delavka, članica komisije za kakovost
Majda Suljanović Hodžić, strokovna delavka, članica komisije za kakovost
Katarina Bertoncelj, strokovna delavka, članica komisije za kakovost

Prvi stik s predvideno organizacijo je vzpostavila direktorica mag. Maja Radinović Hajdič.
Najprej smo jim poslali prvo najavno pismo oz. prošnjo za omogočitev zgledovalnega obiska v njihovi
organizaciji. Pismo smo naslovili na direktorico, gospo Franjo Centrih.
V prvem najavnem pismu smo podali osnovne informacije o načinu presojanja kakovosti po modelu
POKI ter pojasnili namen zgledovalnega obiska. Predlagali smo termin obiska, pojasnili okvirni potek in
jim zagotovili, da bomo upoštevali etična načela ter s pridobljenimi podatki ravnali zaupno in jih brez
njihovega predhodnega privoljenja ne bomo posredovali drugim organizacijam.
Njihov odgovor je bil pozitiven, zato smo z njimi vzpostavili še podrobnejši vsebinski stik.
Poslali smo jim drugo najavno pismo, v katerem smo jih poprosili za dokončno potrditev termina.
Poslali smo jim tudi okvirna vprašanja in temo, kateri želimo nameniti temeljno pozornost v razpravi
na zgledovalnem obisku. Navedli smo osebe, ki se bodo zgledovalnega obiska udeležile.
Partnerski obisk je bil izveden 24. januarja 2019.
Prisotni: direktorica UPI – ljudska univerza Žalec Franja Centrih, Darja Lužnik, Biserka Neuholt Hlastec,
Mihaela Anclin, Tina Baloh, Marjana Rogel Peršič, direktorica LU Jesenice mag. Maja Radinovič Hajdič,
Majda Suljanović Hodžić, Polona Knific, Lea Zlodej in Katarina Bertoncelj.
Dokumentacija, ki smo jo pridobili pred oz. med izpeljavo zgledovalnega obiska:




Informacije o dejavnosti in organiziranosti hiše preko spletnih strani: https://www.upi.si/
https://www.facebook.com/upizalec
Promocijski material

2.4.

Anketiranje

Tretja metoda, ki smo jo uporabili v procesu samoevalvacije, je metoda anketiranja.
Odločili smo se, da z anketnimi vprašalniki preverimo naslednje kazalnike:




Zadovoljstvo udeležencev z izobraževanjem
Vizija
Vrednote

2.4.1. Samoevalvacijski načrt za preverjanje kazalnika zadovoljstvo udeležencev
Določili smo standard za kazalnik, ki ga želimo dosegati, in postavili evalvacijska vprašanja.
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Standard kakovosti: Udeleženci so zadovoljni z izobraževanjem na Ljudski univerzi Jesenice.





Udeleženci v programih TPK in brezposelni so zadovoljni s predavatelji.
Udeleženci v programih TPK in brezposelni so zadovoljni s prostori, v katerih poteka
izobraževanje.
Udeleženci v programih TPK in brezposelni so zadovoljni z učnim gradivom.
Udeleženci v programih TPK in brezposelni so zadovoljni z vsebino.

Samoevalvacijska vprašanja:
1. Ali so udeleženci zadovoljni z vsebino programa?
2. Ali so udeleženci zadovoljni z učnim gradivom?
3. Ali so udeleženci zadovoljni s prostori, v katerih poteka izobraževanje?
4. Ali so udeleženci zadovoljni s predavateljem po naslednjih kategorijah:
- dobro razlaga snov,
- nas motivira, razume in spodbuja,
- je prijazen/a,
- ima ustrezen način dela,
- je dober/a strokovnjak/inja.

Glede na to, da smo v letu 2018 v okviru projekta pridobivanje temeljnih in poklicnih kompetenc (TPK)
izpeljali 12 programov z raznovrstnimi vsebinami (računalništvo, jeziki, osebnostna rast …) za ciljno
skupino zaposleni ter 6 programov jezikovnega izobraževanja v projektu neformalnih izobraževalnih
programov za brezposelne, smo se odločili, da bomo zadovoljstvo preverjali v teh programih, saj
menimo, da nam odgovori tako pestre strukture udeležencev dajo realno sliko o kakovosti naših
storitev.
Ugotoviti smo želeli, ali so udeleženci zadovoljni s prostori, v katerih izobraževanje poteka, njihovo
zadovoljstvo z vsebino programa in učnim gradom. Zanimalo nas je, kako so udeleženci zadovoljni z
načinom dela predavatelja ter kako predavatelj razlaga snov, kako jih motivira, razume in spodbuja, če
je prijazen ter dober strokovnjak.
Anketiranje je potekalo od februarja do oktobra 2018, izpeljano pa je bilo na zadnjem srečanju
posameznega programa. Zaradi zahtev projektov, v okviru katerih smo izvajali omenjene programe,
anketni vprašalniki niso bili anonimni. Ankete so bile razdeljene udeležencem osebno na predavanjih
oziroma na izobraževalnih srečanjih in so jih oddali predavateljem oz. organizatorjem izobraževanja
odraslih, ki so bili prisotni na zadnjem srečanju.
Nobena anketa ni bila izločena, vse so bile rešene pravilno in v celoti.
Uporabljene anketne vprašalnike za udeležence prilagamo.
Zaradi zahtev posameznega projekta smo v anketni vprašalnik vključili še druge elemente, povezane z
izvedbo programa, ki pa jih nismo vključili v analizo vprašalnikov in jih ne prikazujemo v
samoevalvacijskem poročilu.

Ljudska univerza Jesenice

Stran 20 od 59
2.4.2. Samoevalvacijski načrt za preverjanje kazalnika Vizija (1.1.1) in Vrednote
(1.1.3)
Določili smo standarda za kazalnika, ki ju želimo dosegati, in postavili evalvacijska vprašanja.
Standard kakovosti (vizija): Organizacija, ki izobražuje odrasle, ima oblikovano vizijo.
Standard kakovosti (vrednote): Organizacija, ki izobražuje odrasle, ima opredeljene vrednote
svojega delovanja.
Samoevalvacijska vprašanja:
1. Ali so zaposleni seznanjeni z vizijo Ljudske univerze Jesenice?
2. Ali so zaposleni dejavno sodelovali pri oblikovanju vizije LU Jesenice?
3. Ali se vizija LUJ (poleg zapisa na spletni strani LUJ) uporablja v javni rabi (v promocijskih
brošurah, letakih idr.)?
4. Ali so zaposleni seznanjeni z vrednotami LUJ?
5. Ali so vrednote delovanja LUJ zapisane in opisane?
6. Ali so dejavno sodelovali pri opredeljevanju vrednot?
7. Ali se vrednote LUJ (poleg zapisa na spletni strani LUJ) uporabljajo v javni rabi (v promocijskih
brošurah, letakih idr.)?
Ljudska univerza Jesenice je vizijo sprejela leta 2010 in jo objavila na spletni strani LUJ, prav tako
vrednote, ki so na spletni strani naštete, niso pa opisane.
Od sprejetja vizije in vrednot se je spremenila kadrovska struktura zaposlenih (upokojevanje,
odpovedi delovnega razmerja, nove zaposlitve), zato nas je zanimalo, kako trenutno zaposleni na
LU Jesenice poznajo vizijo organizacije in vrednote (jih znajo povedati), v kateri so zaposleni.
V ta namen smo pripravili kratko spletno anketo (1Ka), ki so jo zaposleni rešili marca 2018. Prednost
reševanja spletne ankete so predvsem enostavnost, nižji stroški, hitrost zbiranja podatkov in
obdelave.
Anonimni anketni vprašalnik je rešilo 7 tedaj zaposlenih (strokovne delavke in tajnica) na LU
Jesenice.

2.5.

Metoda analize dokumentacije

Četrta metoda, ki smo jo uporabili v procesu samoevalvacije, je metoda analize dokumentacije.
Z metodo analiza dokumentacije smo preverjali naslednje področje




Področje kakovosti: Podpora posamezniku pri izobraževanju in učenju v organizaciji (9)
Podpodročje: Svetovalna podpora posamezniku (9.3)
Kazalnik kakovosti: Osebni izobraževalni načrt (9.3.3)

2.5.1. Samoevalvacijski načrt
Samoevalvacijo kakovosti tega področja kakovosti smo opravili z namenom ovrednotenja pripravljenih
osebnih izobraževalnih načrtov (v nadaljevanju OIN), še posebej za program osnovne šole za odrasle,
ki so od leta 2018 zakonsko obvezni (Zakon o izobraževanju odraslih - ZIO) in tudi z namenom vpeljave
izboljšav.
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Določili smo standard kakovosti, ki ga želimo dosegati: LUJ za vsakega udeleženca v formalnem
izobraževanju ali v tistih programih neformalnega izobraževanja, kjer je to strokovno utemeljeno,
oblikuje osebne izobraževalne načrte.
Pred izpeljavo te metode smo pripravili nabor vprašanj in ček listo, ki nam je predstavljala vodilo pri
izpeljavi te metode.
Samoevalvacijska vprašanja:
1. Ali je OIN pripravljen za vse udeležence formalnega izobraževanja?
2. Ali OIN pripravlja ustrezno usposobljeno osebje?
3. Ali OIN zajema vse ključne oz. zakonsko določene elemente?
4. Ali pri oblikovanju OIN načrta sodeluje več deležnikov (udeleženec, izvajalec, organizator ...)?
5. Ali je določen protokol za spremljanje uresničevanja osebnega izobraževalnega načrta?
Ček lista
 Pregled programov, v katerih se za udeležence pripravlja osebni izobraževalni načrt
 Nabor strokovnih delavcev oz. tistih, ki pripravljajo osebni izobraževalni načrt (OIN)
 Navedba navzočih pri pripravi OIN
 Elementi OIN
 Priloge OIN
 Usklajenost z zakonodajo
 Pripravljeni obrazci, ki predstavljajo podporo pripravi, uresničevanju in spremljanju
uresničevanja OIN
Na podlagi tega smo nato določili, katero dokumentacijo potrebujemo za zbiranje podatkov, ki jih
potrebujemo.
 Program osnovne šole za odrasle
 Dnevnik dela/evidenca vzgojno-izobraževalnega dela
 Zakonodaja (Zakon o OŠ, Zakon o IO …)
 Pogodbe o izobraževanju
 Vpisni listi
 Aplikacija SIO (spletna aplikacija za spremljanje udeležencev izobraževanja odraslih)
 Osebni izobraževalni načrt
 Zapisi uvodnih svetovalnih razgovorov
Analizo dokumentacije za preverjanje kazalnika osebni izobraževalni načrt so opravile članice
komisije za kakovost v mesecu septembru in oktobru 2018.
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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: Promocija izobraževanja odraslih in animacija odraslih za izobraževanje
Kazalnik iz modela POKI: Animacija za vključevanje v posamezne izobraževalne programe
Preveriti želimo, kako poteka animacija za vključevanje v določene izobraževalne programe in ostale
dejavnosti na LUJ. Zanima nas, kakšna je vsebina, način animacije in kakšne prijeme imamo za različne
ciljne skupine, kdaj poteka animacija in kdo jo izpeljuje.

3.1.1. Prikaz podatkov
IZOBRAŽEVALNI
PROGRAM/DEJAVNOST

NAČIN ANIMACIJE

KDO SKRBI ZA
ANIMIRANJE?

CILJNA SKUPINA
CENTER ZA PRIDOBIVANJE TEMELJNIH
KOMPETENC GORENJSKE

Brezplačna in plačljiva oblika

Ciljna skupina: zaposleni (s
poudarkom na starejših od 45 let,
nižje izobraženih in manj
usposobljenih)

Spletna stran vseh projektnih
partnerjev. Animacija s pomočjo
zloženk o osnovnih informacijah
projekta (na vseh dogodkih LU
Jesenice in projektnih partnerjev).
Objave na facebook strani LU
Jesenice.
Nabor podjetij/ustanov in vabilo k
sodelovanju. Vabilo k vpisu v
četrtkovih novičkah.
Promocijski material.
Brezplačna oblika

ISIO
(SVETOVALNO SREDIŠČE GORENJSKA)

OCENA TEŽAVNOSTI
NABORA UDELEŽENCEV
(OD 1- 5)

Vsi odrasli s poudarkom na ranljivih
Spletna stran in priprava zloženk
ciljnih skupinah (brezposelni,
(na voljo na ZRSZ in na vseh
priseljenci, starejši, osebe s težavami dogodkih LU Jesenice).
v duševnem zdravju, osipniki …)
Objave na facebook strani LU
Jesenice.
Animacija v okviru Dnevov
svetovalnih središč (stojnice
znanja v trgovskem centru).
Delavnice za različne ciljne
skupine.
Ljudska univerza Jesenice

3

Vsi zaposleni na LU
Jesenice in
koordinatorke
projekta pri
partnerskih
organizacijah.

4

Vsi zaposleni na LU
Jesenice in svetovalka,
zaposlena pri
projektnem partnerju.
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VEČGENERACIJSKI CENTER GORENJSKE

Brezplačna oblika

Ranljive ciljne skupine:
(družine/osebe z nizko delovno
intenzivnostjo,
osebe, zlasti otroci in mladi, ki
tvegajo socialno izključenost,
starejši, zlasti tisti iz socialno
ogroženih okolij,
družin, v katerih so bile zaznane
slabe starševske kompetence,
otroci in mladi s posebnimi
potrebami,
migrantski in begunski posamezniki
in družine, zlasti otroci in mladi iz
teh družin,
invalidi.

Spletna stran, Fb strani.
Pomoč ZRSZ: oglaševanje naših
aktivnosti v njihovi bazi podatkov.
Vabila udeležencem iz naše baze
podatkov (sms sporočila)
Oglaševanje v TIC novicah,
občinskih novicah – po občinah
Radijski prispevki o aktivnostih in
vabila

OSNOVNA ŠOLA

Brezplačna oblika

Ciljna skupina: odrasli, ki niso
zaključili osnovne šole, vendar so
izpolnili osnovnošolsko obveznost

Svetovalne delavke na osnovnih
šolah, katerim pošljemo zloženke.
Spletna stran in priprava zloženk,
ki smo jih poleg na OŠ distribuirali
tudi na ZRSZ.
Pošiljanje vabil k vpisu za že
vpisane udeležence, ki šolanja še
niso zaključili.
Brezplačna oz. delno
sofinancirana oblika
Spletna stran
Povabilo k vpisu že vpisanim
udeležencem
Ustna povabila
Četrtkove novičke
Brezplačna oblika
(sofinancirano s strani ZRSZ)
Nabor preko svetovalk na ZRSZ.
Brezplačna oblika

Vsi zaposleni na LUJ.
Zloženke se pošljejo
pred pričetkom tudi
na ZRSZ in osnovnim
šolam.

Ciljna skupina: ljudje, ki jih zanima
dediščina Jesenic, radi obujajo
spomine in želijo svoje zgodbe iz
preteklosti deliti z drugimi.

Osebni pristop: stik s krajevno
skupnostjo za nabor naslovov;
preko osebnih poznanstev

ŠTUDIJSKI KROŽKI

Brezplačna oblika

Ciljna skupina: vsi odrasli

Osebni pristop in spletna stran.
Brezplačna dejavnost
Osebna seznanitev vseh
obiskovalcev LUJ ob prihodu v
naše prostore.
Spletna stran.

Vsi zaposleni na LUJ.
Občinska knjižnica
Jesenice. Gornjesavski
muzej Jesenice
2
Vsi zaposleni na LUJ.
4
Vsi zaposleni na LUJ.

UNIVERZA ZA STAREJŠE JESENICE

Ciljna skupina: upokojenci, ki si želijo
pridobiti nova znanja ter nadgraditi
in ohranjati obstoječe znanje

IZOBRAŽEVANJE ZA BREZPOSELNE SLOVENŠČINA ZA TUJCE

Ciljna skupina: brezposelne osebe
RAZISKOVANJE KULTURNE DEDIŠČINE V
LOKALNI SKUPNOSTI

SREDIŠČE ZA SAMOSTOJNO UČENJE

Ciljna skupina: vsi odrasli

Ljudska univerza Jesenice

2
Zaposleni na LUJ.
Udeleženci
aktivnosti (povejo
drugim)
ZRSZ

2

1

org. izobr. odraslih

1
ZRSZ
2
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CENTER ZA SVETOVANJE IN
VREDNOTENJE ZNANJA ZAPOSLENIH
GORENJSKA

Brezplačna dejavnost

Ciljna skupina: zaposleni

Spletna stran, FB,
oglasi v časopisu Mi za Vas in
Jeseniških novicah, radijske
oddaje (Radio Triglav),
Četrtkove novičke,
direktno preko podjetij, vključenih
v TPK (promocijski sestanki, epošta)
Predstavitev na dogodkih

4
svetovalke

Preglednica 1 Animacija za vključitev v aktivnosti LU Jesenice

Oceno težavnosti nabora udeležencev smo rangirali od 1 do 5, pri čemer 1 pomeni, da je za te programe
oz. dejavnosti udeležence lahko animirati oz. z animacijo ni težav, ocena 5 pa pomeni, da je v program
oz. dejavnosti zelo težko pridobiti udeležence.
Glede na opravljeno analizo podatkov smo strokovne delavke opravile še dodaten premislek o načinih
animacije po posameznih izobraževalnih programih oz. dejavnostih in povzetke zapisale na sestanku,
ki je potekal v tednu kakovosti – marca 2018.

Slika 1: Programi in dejavnosti ter obstoječi način animacije
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Slika 2: Dobri načini animacije

Slika 3: Priložnosti za izboljšave
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3.1.2. SWOT analiza
PREDNOSTI




Teže dosežemo ranljive ciljne skupine,
ki se ne vključujejo v izobraževanje.



Delo vsakega partnerja zase (LU
Jesenice je predstavljala projekt kot
celoto, vendar ne z izključnim
namenom pridobivanja udeležencev
tudi za partnerje).



Ni predvidenih finančnih sredstev za
namen animacije.



Animacija udeležencev, ki so že na
LUJ (imajo dobro izkušnjo in se lažje
odzovejo kot če bi morali priti le
zaradi svetovanja).

Na naše animacijske aktivnosti se
večinoma odzivajo starejši.



Ponavljanje aktivnosti za določeno
ciljno skupino (polna skupina), novi
udeleženci ne pridejo zraven.

Oseben stik z udeleženci,
svetovanci.



V program Univerze za starejše je
dovolj vpisanih in se ne trudimo z
animiranjem preko društev
upokojencev in širše javnosti.



Premalo animacije preko različnih
medijev (radio, TV).

Različne vsebine, ki so organizirane
glede na znane potrebe in
zanimanje udeležencev.



Izvedba delavnic brez vsebinskih
omejitev.



Fleksibilnost programov tako z
vidika organizacije kot vsebine.



Pokrivanje celotnega področja
Gorenjske.






Časovna opredeljenost aktivnosti v
poznem spomladanskem času (več
aktivnosti, ki se dogajajo zunaj)



Izvedba izobraževanja je večinoma
brezplačna (oz. vsaj delno
sofinancirana).



LUJ se je že dobro uveljavila v
lokalnem prostoru in je dobro
prepoznavna; udeleženci poznajo
dejavnost, zato sami pokličejo in
izrazijo interes.



Zaradi pestre ponudbe programov
ima LU Jesenice veliko
obiskovalcev, ki vidijo oglasno
desko.



Uporablja se več različnih oblik
animacije.



Izdelana CGP za posamezne
projekte.
PRILOŽNOSTI

ZUNA
NJA
ANAL
IZA

NOTRANJA ANALIZA
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Objava dosežkov projekta (kaj so
vključeni pridobili z vključitvijo v
programe).
Z vstopom v podjetje hitreje zaznaš
potrebe in če dobro izvedeš
program, se odločijo za nadaljnje
sodelovanje
tudi na drugih
področjih.



Širiti dobre zgodbe - Priporočila
udeležencev svojim znancem za
vključitev v brezplačne programe.



Povezovanje z novimi
organizacijami v lokalnem okolju za
pridobitev novih svetovancev.



Pripravljen načrt animacije za celo
leto.



Predstavitev projekta in projektnih
aktivnosti v lokalnih organizacijah
(Jelša, Ozara, Žarek, …). V teh
organizacijah bi pridobili vpogled v
njihove potrebe in svoj program v
prihodnje temu prilagodili.



Mesečno pripravljen program –
oblikovana zloženka, ki je na voljo v
Svetovalnem središču in razdelitev
le-teh med udeležence dobro
obiskanih aktivnosti.



Priprava in objava mesečne
zloženke o aktivnostih na spletni
strani.



Pogostejša analiza določene ciljne
skupine (interes za aktivnosti,
časovna ustreznost aktivnosti – kdaj
bi se lahko udeležili aktivnosti).



Več odmevnih dogodkov, s katerimi
opozorimo na več aktivnosti hkrati.



Organizirati nagradne igre, kjer
udeleženci sporočajo svoje
kontaktne podatke.



Zaprt krog udeležencev (določena
ciljna skupina);



Brezplačnost
izobraževanj
– v
prihodnje, ko ne bo sredstev, bo težje
animirati udeležence za vključitev.



Animiranje s strani vseh zaposlenih
(pomanjkljiv pretok informacij).



Posplošeno animiranje - različne ciljne
skupine
projekta
zahtevajo
poglobljeno animacijo po različnih
kanalih – poudarek za motiviranje npr.
brezposelnih ni nujno enako dober
pristop za motiviranje priseljencev, da
se vključijo v aktivnosti VGC.



Z animacijo zajameš samo določen (isti)
krog udeležencev, ki se pojavljajo na
vseh aktivnostih.



Zaradi polnih skupin (zanimanje za
določeno tematiko) je potrebno manj
animacije za vključitev v posamezne
programe oz. aktivnosti, posledično pa
manj animacije vpliva na to, da
pridobimo manj novih udeležencev.
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Udeležba (s promocijskim
materialom) na različnih
prireditvah.



Prostovoljstvo.



Vzpostaviti dobre odnose z mediji negovanje stikov z novinarji.



Več obveščanja o vpisu na društvih
upokojencev in drugih društvih, v
katera so vključeni člani ciljne
skupine, ki jo želimo animirati za
vključitev v izobraževalne aktivnosti.



Več različne stalne animacije, ne le
na spletni strani (npr. plakati na
oglasnih deskah v podjetjih,
priporočila »bivših« svetovancev).

Preglednica 2: SWOT analiza

3.1.3. Ugotovitve, predlogi za izboljšave

S SWOT analizo smo ugotovili, da nimamo težav z animacijo za vključitev udeležencev v program
Univerze za starejše ter Izobraževanje za brezposelne – slovenščina za tujce.
Prav tako nimamo večjih težav pri vključitvi v večino aktivnosti Večgeneracijskega centra Gorenjske,
osnovno šolo za odrasle ter študijske krožke in raziskovanje kulturne dediščine v lokalnem okolju.
Z oceno 3 smo označili Center za pridobivanje temeljnih kompetence, pri katerem do udeležencev
pridemo preko delodajalcev, manj je individualnih vključitev.
Najteže je pridobiti oz. animirati udeležence za vključitev v naslednje podporne dejavnosti, za katere
menimo, da jih udeleženci slabo poznajo in si ne predstavljajo povsem poteka, namena in cilja teh
dejavnosti:




ISIO (Svetovalno središče Gorenjska)
Središče za samostojno učenje
Center za svetovanje in vrednotenje znanja zaposlenih Gorenjska

Ugotovili smo, da je največ animacije za enkratne aktivnosti, ki se dogajajo v Večgeneracijskem centru
Gorenjske. Za programe, ki potekajo dalj časa (npr. Univerza za starejše), animacija ni potrebna, ker se
90% udeležencev vpiše ponovno, tisti, ki se vpišejo na novo, se glede na priporočila dosedanjih
udeležencev.
Kot dobro se je pokazalo ciljno usmerjeno informiranje po različnih kanalih. Ugotovili smo, da imamo
dobro oblikovane plakate za enkratne aktivnosti, da je zelo pomemben osebni stik – osebno povabilo
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ter kontinuirano obveščanje (četrtkove LUJ novičke, Facebook), potrebno pa bo več različne stalne
animacije (npr. plakati na oglasnih deskah v podjetjih).
Na spletni strani LUJ imamo na podstrani Večgeneracijski center Gorenjske objavljene aktivnosti, prav
tako pod aktualno objavljamo aktualne dogodke na LUJ, ki pa jih je včasih zelo veliko in ne moremo
vsega objaviti pod aktualno.
So pa potrebne izboljšave pri tem, da moramo programe oz. posamezne aktivnosti pripraviti dovolj
zgodaj, da lahko izpeljemo uspešno animacijo. Plakate pripravljamo večinoma samo za aktivnosti VGC,
dobro pa bi bilo, da bi jih pripravili tudi za druge programe. Ugotovili smo tudi, da je premalo osebnih
obiskov organizacij – VGC glede informiranja in izvedbe programov.
Bolj se moramo povezati z lokalnim radiem (Triglav) in jih obveščati o tedenskem dogajanju na LUJ. V
mesecu avgustu/septembru bomo dali info letake o stalnih aktivnostih po gospodinjstvu. Pozanimali
se bomo, ali obstaja spletna stran »dogodki v občini Jesenice«, da bi tam objavljali naše dogodke poleg
TIC-a.
Manj imamo animacije v drugih organizacijah z isto ciljno skupino, kot so naši udeleženci (društva
upokojencev, Jelša, Ozara, Žarek), prav tako animacija ne poteka na različnih prireditvah v občini
(udeležba s promocijskim materialom).
Potrebna bo pogostejša analiza potreb določene ciljne skupine po aktivnostih (interes, časovna
ustreznost aktivnosti), na podlagi katere bomo izvedli ustrezne aktivnosti.
V prihodnje bomo izvedli več odmevnih dogodkov, s katerimi opozorimo na več VGC aktivnosti hkrati
(mamice kuhajo, njihovi otroci ustvarjajo).
Aktivnosti, ki se izvajajo, so večinoma objavljene do dva tedna vnaprej. Bolje bi bilo, da bi imeli
mesečno pripravljen program – oblikovana zloženka, ki bo na voljo v Svetovalnem središču bi jo razdelili
med udeležence dobro obiskanih aktivnosti.

3.2.

Prikaz ugotovitev zgledovalnega obiska

Področje: Promocija izobraževanja odraslih in animacija odraslih za izobraževanje
Kazalnik iz modela POKI: Animacija za vključevanje v posamezne izobraževalne programe
Enak kazalnik, ki smo ga preverjali s SWOT analizo smo preverjali tudi z metodo zgledovanja, in sicer:
Animacija za vključevanje v posamezne izobraževalne programe
Predmet zgledovalnega obiska, ki smo ga izpeljali UPI - ljudski univerzi Žalec, je vezan na področje
promocije izobraževanja in animacije odraslih za izobraževanje; in sicer smo želeli izvedeti, kako je to
področje organizirano v omenjeni ustanovi.
Preverjali smo kakovost animacije za vključevanje v posamezne izobraževalne programe nasploh in
ugotoviti, kako z idejo pomena vseživljenjskosti učenja doseči tudi izobraževalno nedejavne odrasle, ki
imajo večinoma nizko izobrazbo.
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3.2.1. Predstavitev organizacije
UPI - ljudska univerza Žalec je javni zavod za izobraževanje odraslih in
mladine. Kratica UPI pomeni usposabljanje in permanentno izobraževanje. Ustanovljena je bila leta
1975 kot Delavska univerza Žalec. Leta 1990 se je Delavska univerza preimenovala v UPI – ljudsko
univerzo Žalec. Ustanoviteljice UPI – ljudske univerze Žalec so v različnih deležih občine Braslovče,
Prebold, Polzela, Tabor, Vransko in Žalec. S širitvijo izobraževalnih programov se je tudi večalo število
zaposlenih in danes je na UPI – ljudski univerzi 15 zaposlenih.
Osnovno poslanstvo UPI – ljudske univerze Žalec je razvijanje in širjenje kulture vseživljenjskega učenja
v lokalnem okolju in širši regiji, kar pomeni, da želijo čim širšemu krogu ljudi ponuditi in zagotavljati kar
se da bogato izbiro različnih izobraževalnih programov, tečajev in delavnic tako na področju
formalnega kot tudi neformalnega izobraževanja in svetovalno dejavnost. Osredotočajo se na različne
ciljne skupine odraslih. Prepoznavni so po prijaznosti, fleksibilnosti, prilagajanju potrebam lokalnega
okolja in kakovosti.
Njihove aktivnosti obsegajo:

programe za pridobitev izobrazbe (osnovna šola za odrasle in srednješolski programi)

neformalne tečaje in usposabljanja

jezikovni center

svetovanje in podpora učenju

projekti :
- regionalni
 družinski center UPI,
 LAS – okoljsko osveščeni
- nacionalni
 Krepitev temeljnih in poklicnih kompetenc zaposlenih v Savinjski regiji
 Svetovanje zaposlenim v Savinjski regiji 2016 – 2022
 Večgeneracijski center - Planet generacij
 Svetovalno središče ISIO,
 Mednarodni projekti (10 x Erasmus)
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Slika 4: Prikaz programov, ki jih izvaja UPI – ljudska univerza Žalec

Statistični podatki za zadnje leto (2017/2018):

7000 udeležencev

19.000 ur

13 zaposlenih (na dan zgledovalnega obiska je zaposlenih 15)

80 zunanjih sodelavcev

3.2.2. Zapis pogovora
1. Kakšne načine animacije izvajate?
Animacija vseh ciljnih skupin ima isti cilj, in sicer: spodbuditi in navdušiti odraslega za izobraževanje v
njihovi izobraževalni organizaciji.
Uporabljajo različne načine, ki jih prilagajajo ciljnim skupinam, in posledično tudi različne kanale in
medije za predstavitev UPI in njenih dejavnosti.
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Glavni elementi animacije so:
 splošna predstavitev organizacije,
 okvirno predstavljanje njene celotne izobraževalne ponudbe,
 seznanjanje s kakovostjo,
 primerjalne prednosti pred drugimi (v aktivnostih splošne animacije predstavljajo različnim
javnostim svoje konkurenčne prednosti, vizijo, vrednote …),
 izpostavljanje posebnih prednosti za posameznike.
Imajo dobro urejeno in enotno bazo podatkov podjetij, ustanov in partnerjev za obveščanje - vsaka
strokovna delavka pošilja animacijska sporočila/vabila po svoji bazi.
Filozofija »marketinga« temelji na zadovoljstvu udeležencev, zaposlenih in partnerjev.
2. Ali imate pripravljen načrt animacije izobraževalne dejavnosti in podpornih dejavnosti?
Promocijske in animacijske aktivnosti umestijo v letni plan dela (tako vsebinski kot finančni). Pripravijo
letni plan promocijsko-animacijskih aktivnosti, v katerih opredeljujejo aktivnost, ciljno skupino ter
časovne, finančne in kadrovske resurse.

Slika 5: Koledar promocijsko-animacijskih aktivnosti

Določili so osebo, ki je zadolžena področje animacije in komunikacije z javnostmi in skrbi za dobre
odnose z lokalnimi mediji. Je ustrezno strokovno usposobljena oseba (novinarka).
Plan aktivnosti beležijo v koledarju promocijsko-animacijskih aktivnosti.
3. Kakšno promocijsko gradivo pripravljate (zgibanke, katalogi, promocijske brošure, spletna
stran, družabna omrežja …)?
Vsako leto pripravijo različna animacijska gradiva in vsaj 2x letno izpeljejo močno in celovito
promocijsko-animacijsko akcijo po različnih komunikacijskih kanalih in medijih v smislu poudarjanja

Ljudska univerza Jesenice

Stran 33 od 59
svojih prednosti, raznovrstnosti pridobljenega znanja in spretnosti, uspešnih zgodb njihovih
udeležencev in zaposlenih, ob izpostavljanju visoke stopnje zadovoljstva vseh deležnikov.
Pri animacijskih gradivih uporabljajo svoj logotip, slogan in značilni grafični element. Določena je
enotna vizualna podoba ter primarni elementi: tipografija, slogan, barve, značilen grafični element in
sekundarni elementi: tiskovine (vizitke za zaposlene, kuverte, poslovni dopisi, obrazci), e-podpis za
zaposlene, e-mail predloga (npr. Mailchimp), enotna predloga za Powerpoint, promocijski materiali,
spletna stran.

Slika 6: Primer promocijsko-animacijskih gradiv

4. Ali izpeljujete kakšne dogodke, ki spodbujajo ljudi za vključevanje v izobraževanje (splošne ali
usmerjene)?




Izpeljujejo javne dogodke za vključevanje ljudi v vseživljenjsko učenje (TVU, parada učenja, dnevi
SS, obeležujejo pomembne dneve, ipd.)
S širšo javnostjo delijo primere dobrih zgodb uspešnih in zadovoljnih udeležencev, ki jih uporabijo
tudi v animacijske namene kot referenco oz. »dober glas o nas«.
Oskar za učenje – podelijo ga posamezniku, ki je dober zgled ostalim, ki želijo z učenjem razvijati
svoje potenciale. Poleg Oskarja za učenje podelijo tudi priznanja za učenje.
5. Kako načine animacije prilagajate ciljni skupini? Primer.

Pri oblikovanju animacijskih besedil so pozorni na to, da so le-ta strokovna, jezikovno korektna in dovolj
preprosta, da jih pripadniki določene ciljne skupine razumejo.
Za različne ciljne skupine prilagodijo promocijsko-animacijska gradiva.
Kot dober primer animacije so izpostavili sodelovanje z „lokalcem“ - v lokalnem okolju poiščejo osebo
(pripadnika določene ciljne skupine) ali organizacijo, ki dobro pozna potrebe posameznikov ali okolja
na splošno (primer ZKŠT 3jezera) in preko njih animirajo udeležence za vključitev v njihove aktivnosti.
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6. Ali pri animaciji sodelujete tudi z organizacijami iz lokalnega okolja? S katerimi?





ZKŠT 3jezera (Zavod za izobraževanje, kulturo, šport in turizem 3 jezera Braslovče)
Hiša Sadeži družbe Žalec (del projekta Večgeneracijskega centra Planet Generacij)
Občine (primer: v tiskanem katalogu so npr. dodali besedilo, kaj o njih menijo župani.)
Drugo
7. Kakšne načine animacije izvajate za privabitev udeležencev v SSU in svetovalno središče ISIO
oz. v projekt svetovanje za zaposlene?

SSU: Stalna prisotnost mentorja z različnimi dnevnimi aktivnostmi, ki so odziv na aktualne potrebe.
Najbolje se obnese osebna animacija, ki jo izvajajo za udeležence, ki pri njih že obiskujejo kakšno
izobraževanje, pozitivne izkušnje pa imajo tudi z obveščanjem o specificiranih aktivnostih in prednostih
obiskovanja SSU-ja preko drugih organizacij (npr. šole …)
ISIO: predvsem medijske objave in pojavljanje na dogodkih; ker pa ISIO središče deluje že 18 let, je v
okolju že prepoznan.
8. S katerimi načini animacije imate najboljše izkušnje oz. so po vašem mnenju najbolj učinkoviti?
Osebni pristop ali promocija preko dobrih zgodb in zadovoljnih udeležencev.
9. Ali strokovne delavce/zaposlene usposabljate za kakovostno izpeljavo animacijskih dejavnosti?
Poudarjajo pomen animacije udeležencev in zato strokovne delavke samoiniciativno pridobivajo nova
znanja in iščejo nove priložnosti. V sklopu različnih strokovnih tematskih izobraževanj, ki se jih
strokovne delavke udeležujejo, je velikokrat del vsebine namenjen tudi animaciji oz. motiviranju
udeležencev za vključitev. Vseeno pa na tem področju obstaja še veliko prostora za dodatna
izobraževanja.
10. Kakšne priložnosti za izboljšave na področju animacije vidite?
Izpostavili so sledeče priložnosti:


Za potrebe e-marketinga in brezplačne animacije še dodatno razširiti uporabo spletnega orodja
Mailchimp. Narediti enotno Mailchimp predlogo (barve, črke, grafični element), katero potem vsi
uporabljajo za promocijo in animacijo različnih vsebin.



Pri oblikovanju animacijskih besedil biti še bolj pozorni, da so le-ta strokovna in jezikovno korektna.
Uporabiti čim več procesnih besed, da nagovorijo vse tipe ljudi: vizualce, kinestete, avditivce.



Za potrebe poprodajnih aktivnosti uvesti sistem, ki bi omogočal spremljanje udeležencev po
zaključku izobraževanja z možnostjo obveščanja o novostih in povabili na ostala usposabljanja.



Dodatno izobraževati zaposlene glede novih trženjskih pristopov, oglaševanja (npr. LinkedIn).



Izpostaviti družbeno odgovornost in skrb za trajnost (npr. s prispevanjem sredstev za dobrodelne
namene – to objaviti in tako pokazali njihovim deležnikom, da so družbeno odgovorni).
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Na razvojni konferenci posvetiti en dan področju promocije in animacije in iskanju novih pristopov
za nastop na trgu.



Podpisati letne pogodbe z lokalnimi mediji za oglaševanje (radio, tv, časopis…) in s tem zmanjšati
stroške ter prihraniti čas.



Uporabiti elemente pospeševanja prodaje z npr. darilnimi boni, gratis kupončki (npr. ob vpisu v
progam dobite še gratis tečaj 3. tujega jezika ali računalništva ali …).

3.2.3. Ugotovitve, predlogi za izboljšave
Na ljudski univerzi – UPI Žalec imajo zelo strateški pristop k animaciji posameznikov v določene
izobraževalne programe. Vpeljana je v letne načrte organizacije in imajo posebej za to zadolženo
osebo, kar pomeni, da se zavedajo pomena promocije in animacije udeležencev.
Animacijo prilagajajo različnim ciljnim skupinam, ki so na UPI Žalec zelo heterogene in v ta namen tudi
posebej opredeljujejo potrebe ciljnih skupin. Zavedajo se pomembnosti animacijskih aktivnosti, saj se
srečujejo s posamezniki, ki lahko del svojih težav rešijo tudi z aktivnimi vključevanjem v njihove
dejavnosti.
Po njihovih izkušnjah je najboljša osebna animacija.
Skrbijo, da je njihova dejavnost medijsko zanimiva, zato se redno pojavljajo v tiskanih medijih, na radiu
in na nacionalni in lokalni televiziji; v ta namen organizirajo različne dogodke (npr. Oskar znanja …)
Tudi na Ljudski univerzi Jesenice je potrebno začeti razmišljati o več različnih načinih brezplačne
promocije, saj je le-ta lahko zelo učinkovita. Izkoristiti velja promoviranje dejavnosti preko različnih
partnerjev in pojavljanje na dogodkih. Poskrbeti je potrebno, da je naša dejavnost za medije čim bolj
aktualna.
Predlogi za vpeljavo izboljšav na LUJ:








Določiti osebo, ki bo zadolžena za promocijo/animacijo (strokovno usposobljena – udeležba na
izobraževanjih)
Letni plan animacijskih aktivnosti (skrb za odnose z mediji)
Animacijska gradiva (e-oblika)
Promocija uspešnih zgodb udeležencev in širjenje besedil „drugi o nas“
Načrtno delo na osebni animaciji
Študije potreb ciljnih skupin, študija prepoznavnosti LUJ (diplomske naloge … )
Prenova mailchimpa

3.3.

Prikaz rezultatov anketiranja

Področje: Rezultati in Vodenje
Kazalnik iz modela POKI: Z anketnimi vprašalniki smo preverjali tri kazalnike, in sicer:


Zadovoljstvo udeležencev z izobraževanjem
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Vizija
Vrednote

Pripravili smo dva anketna vprašalnika:
 Vprašalnik o zadovoljstvu udeležencev
 Vprašalnik o poznavanju in uporabi vizije in vrednot Ljudske univerze Jesenice za zaposlene

3.3.1. Zadovoljstvo udeležencev z izobraževanjem

Omenjen kazalnik smo izbrali, ker je zadovoljstvo udeležencev izobraževanja eden izmed
najpombnejših ciljev delovanja ljudske univerze.
Glede na to, da smo v letu 2018 v okviru projekta pridobivanje temeljnih in poklicnih kompetenc (TPK)
izpeljali 12 programov z raznovrstnimi vsebinami (računalništvo, jeziki, osebnostna rast …) za ciljno
skupino zaposleni ter 6 programov jezikovnega izobraževanja v projektu Neformalni izobraževalni
programi za brezposelne, smo se odločili, da bomo zadovoljstvo preverjali v teh programih, saj
menimo, da nam odgovori tako pestre strukture udeležencev dajo realno sliko o kakovosti naših
storitev.
Ugotoviti želimo, ali so udeleženci zadovoljni s prostori, v katerih poteka izobraževanje, njihovo
zadovoljstvo z vsebino programa in učnim gradivom. Zanimalo nas je, kako so udeleženci zadovoljni z
načinom dela predavatelja ter kako predavatelj razlaga snov, kako jih motivira, razume in spodbuja, če
je prijazen ter dober strokovnjak.
Anketiranje je potekalo od januarja do oktobra 2018, na zadnjem srečanju posameznega programa.
Zaradi zahtev projektov, znotraj katerih smo izvajali omenjene programe, anketi vprašalniki niso bili
anonimni.
3.3.1.1.

Ciljna skupina anketirancev

Raziskava je bila narejena med 235 udeleženci, vključenih v enega izmed 18-ih programov v okviru
projekta TPK in projekta brezposelni. V letu 2018 je bilo v te programe vključenih 264 udeležencev, kar
pomeni, da število vrnjenih anketnih vprašalnikov predstavlja 89 % od vseh vključenih.

VPISANI
2018

IME PROGRAMA

1
2
3
4
5
6
7

Jezikovno usposabljanje: pot do uspeha ANG
Računalniška pismenost za odrasle (RPO)
Komunikacija in preprečevanje konfliktov
(KOM)
Jezikovno usposabljanje: pot do uspeha NEM
Jezikovno usposabljanje: pot do uspeha SLO 2
Jezikovno usposabljanje: pot do uspeha SLO 1
Jezikovno usposabljanje: pot do uspeha NEM

ŠT. VRNJENIH

%

ANKETNIH
VPRAŠALNIKOV

VRNJENIH
ANKETNIH
VPRAŠALNIKOV

17
10

17
10

100,0
100,0

18
20
15
15
17

17
20
14
13
16

94,4
100,0
93,3
86,7
94,1
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8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

Jezikovno usposabljanje: pot do uspeha NEM
Excel - urejeni podatki na enem mestu
Jezikovno usposabljanje: pot do uspeha NEM
Excel - urejeni podatki na enem mestu
Jezikovno usposabljanje: pot do uspeha SLO 2
NEM A1
NEM A1
NEM A2 - OSVEŽITVENI
NEM A1
NEM A2 - VMESNA
NEM A2 - VMESNA
SKUPAJ

16
16
13
15
14
14
13
13
15
15
8
264

14
14
12
15
14
11
9
10
11
11
7
235

87,5
87,5
92,3
100,0
100,0
78,6
69,2
76,9
73,3
73,3
87,5
89,0

Preglednica 3: Anketiranci po posameznih programih

V tabeli prikazujemo programe po številu skupin in udeležencev. Prvih 12 programov smo izvedli v
okviru projekta TPK, programe od 13 – 18 pa v okviru projekta Neformalni izobraževalni programi za
brezposelne. Skupaj smo izvedli 14 jezikovnih programov, od tega 10 skupin nemščine, 3 skupine
slovenščine ter eno skupino angleščine. Izvedli smo 3 skupine računalniških programov, od tega 2
skupini programa Excel – urejeni podatki na enem mestu in eno izvedbo programa računalniška
pismenost za odrasle ter eno izvedbo komunikacije, kar prikazujemo v spodnji tabeli.
PROGRAM
Nemščina TPK
Nemščina A1 brezposelni
Nemščina A2 vmesna skupina brezposelni
Nemščina A2 osvežitvena skupina brezposelni
Slovenščina 1 TPK
Slovenščina 2 TPK
Angleščina TPK
Računalniška pismenost za odrasle TPK
Excel TPK
Komunikacija TPK
SKUPAJ

ŠT. SKUPIN
4
3
2
1
1
2
1
1
2
1
18

ŠT. UDELEŽENCEV
66
42
23
13
15
29
17
10
31
18
264

Preglednica 4: Anketiranci po skupinah

Največ udeležencev je obiskovalo program nemščine, skupaj 144 oz. 54,54%.

18. NEM A2
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Preglednica 5: Spol
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11. EXCEL
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5.

10. NEM
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1
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KOM

6
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3
7
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4
5
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6
5

ANG
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1.

12. SLO 3

Udeleženci po spolu:

88 37,4
147 62,5
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Graf 1 : Udeleženci po spolu po programih

Udeleženci po spolu

37%

Moški
Ženske

63%

Graf 2: Spol

Iz preglednice in grafa je razvidno, da v strukturi udeležencev prevladujejo ženske; le-teh je 63 %,
moških pa le 37 %. Izrazito ženske prevladajo v programu angleščina, komunikacija in Excel – urejeni
podatki na enem mestu, in sicer zato, ker smo jih izvajali v organizacijah, kjer so zaposlene večinoma
ženske.
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3.3.1.2.

Zadovoljstvo z elementi učnega procesa

Pri zadovoljstvu nas je najprej zanimalo, kako so udeleženci zadovoljni z vsebino izobraževalnega
programa, ki so se ga udeležili, s prostori, kjer je izobraževanje potekalo, ter z učnim gradivom.
Zadovoljstvo so ocenjevali z ocenami od 1 do 5, pri čemer ocena 1 pomeni sploh nisem zadovoljen, 5
pa v celoti sem zadovoljen. Rezultate prikazujemo v preglednici in grafu.

1
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.

Jezikovno usposabljanje: pot do uspeha ANG
Računalniška pismenost za odrasle (RPO)
Komunikacija in preprečevanje konfliktov (KOM)
Jezikovno usposabljanje: pot do uspeha NEM
Jezikovno usposabljanje: pot do uspeha SLO 2
Jezikovno usposabljanje: pot do uspeha SLO 1
Jezikovno usposabljanje: pot do uspeha NEM
Jezikovno usposabljanje: pot do uspeha NEM
Excel - urejeni podatki na enem mestu
Jezikovno usposabljanje: pot do uspeha NEM
Excel - urejeni podatki na enem mestu
Jezikovno usposabljanje: pot do uspeha SLO 2
NEM A1
NEM A1
NEM A2 - OSVEŽITVENI
NEM A1
NEM A2 - VMESNA
NEM A2 - VMESNA
SKUPAJ

2

3

1
3

4

5

SKUPAJ

6
/
/
2
/
15
/
2
/
3
/
/
2

11
10
17
18
14
/
16
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9
5
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8
6
9
9
7
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60
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64
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57
25
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39
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34
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2
4
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Preglednica 6: Ocena zadovoljstva s posameznimi elementi učnega procesa – VSEBINA

VSEBINA
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Graf 3: Ocena zadovoljstva z vsebino
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Zadovoljstvo z vsebino po vsebinskem področju
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Komunikacija

IKT izobraževanje

Graf 4: Zadovoljstvo z vsebino po vsebinskem področju
(Zaradi majhnih razlik med posameznimi ocenami, v grafu prikazujemo lestvico od 4,55 do 5.)

Iz preglednice in grafov je razvidno, da so udeleženci na lestvici od 1 do 5 vsebino ocenili s povprečno
oceno 4,8, kar predstavlja nadpovprečno zadovoljstvo. Pri tem so bili vsi udeleženci v celoti zadovoljni
z vsebinami v programu komunikacija in računalniška pismenost za odrasle. Prav tako so bili z vsebino
v celoti zadovoljni udeleženci ene skupine v programu jezikovnega usposabljanja - pot do uspeha NEM,
udeleženci ene skupine programa Excel – urejeni podatki na enem mestu ter udeleženci obeh skupin
programa SLO 2.
UČNO GRADIVO
1 2 3 4
19.
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Jezikovno usposabljanje: pot do uspeha ANG
Računalniška pismenost za odrasle (RPO)
Komunikacija in preprečevanje konfliktov (KOM)
Jezikovno usposabljanje: pot do uspeha NEM
Jezikovno usposabljanje: pot do uspeha SLO 2
Jezikovno usposabljanje: pot do uspeha SLO 1
Jezikovno usposabljanje: pot do uspeha NEM
Jezikovno usposabljanje: pot do uspeha NEM
Excel - urejeni podatki na enem mestu
Jezikovno usposabljanje: pot do uspeha NEM
Excel - urejeni podatki na enem mestu
Jezikovno usposabljanje: pot do uspeha SLO 2
NEM A1
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Preglednica 7: Ocena zadovoljstva s posameznimi elementi učnega procesa – UČNO GRADIVO
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Zaradi majhnih razlik med posameznimi ocenami, v grafu prikazujemo lestvico od 4,55 do 5.
Graf 5: Zadovoljstvo z učnim gradivom po vsebinskem področju

Ocena zadovoljstva z učnim gradivom
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Graf 6: Zadovoljstvo z učnim gradivom

Iz preglednice in grafov je razvidno, da so udeleženci na lestvici od 1 do 5 učno gradivo ocenili s
povprečno oceno 4,74, kar predstavlja nadpovprečno zadovoljstvo. Pri tem so bili udeleženci 100 % v
celoti zadovoljni z učnim gradivom v programu računalniška pismenosti za odrasle, dveh izvedbah
programa nemščina TPK ter pri obeh izvedbah programa SLO 2.
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Stran 42 od 59
PROSTOR
1
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

2

Osnovna šola Koroška Bela (OŠ KB)
Ljudska univerza Jesenice (LUJ)
Ljudska univerza Jesenice (LUJ) – rač. učilnica
Občina Jesenice
Elan Begunje d.o.o.
Zdravstveni dom Jesenice
Osnovna šola Bohinjska Bistrica (OŠ BB) – rač.
Ljudska univerza Kranj (LUK)
SKUPAJ

3

4

5

SKUPAJ

4

13
36
24
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40
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70
275

2
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2

1
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Preglednica 8: Ocena zadovoljstva s posameznimi elementi učnega procesa – PROSTOR

Povprečna ocena - prostor
LU Kranj
OŠ Boh.Bistrica – rač. učilnica
Zdravstveni dom Jesenice
Elan Begunje d.o.o.
Občina Jesenice
LU Jesenice – rač. učilnica
LU Jesenice
OŠ Koroška Bela
4,3

4,4

4,5

4,6

4,7

4,8

4,9

5

5,1

Graf 7: Povprečna ocena s prostori

Programe smo izvajali na LU Jesenice in v različnih organizacijah, v katerih smo imeli manj vpliva na
prostor izvedbe posameznega programa. Tako smo programe, poleg na LU Jesenice, izvajali še na
LU Kranj, OŠ Bohinjska Bistrica in OŠ Koroška Bela, v Zdravstvenem domu Jesenice, Občini Jesenice
in v podjetju Elan.
Anketiranci so najbolje ocenili prostore na LU Jesenice ter računalniško učilnico na OŠ Bohinjska
Bistrica, z najslabšo povprečno oceno 4,56 pa so ocenili prostore v podjetju Elan.

3.3.1.3.

Zadovoljstvo s predavatelji

Preverili smo zadovoljstvo z vsakim predavateljem posebej, pri čemer nas je zanimalo, kako so
udeleženci zadovoljni z načinom dela predavatelja, kako razlaga snov, kako jih motivira, razume in
spodbuja; ali je prijazen in dober strokovnjak.
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Pri odgovorih udeležencev številka 1 predstavlja odgovor SPLOH NE; številka 5 V CELOTI.
GREGOR MARKIČ – ANGLEŠČINA TPK
ocena
1
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4
5
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povprečje
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4
13
17
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4
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4
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prijazen strokovnjak

4
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4
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17
4,76

Preglednica 9: Ocena zadovoljstva: Gregor Markič
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Graf 8: Ocena zadovoljstva: Gregor Markič

S predavateljem Gregorjem Markičem so bili udeleženci zelo zadovoljni, saj mu je kar 76,47 %
anketirancev dalo oceno 5, 23,53 % pa oceno 4, kar kaže na visoko zadovoljstvo.

DAMJAN MAŠIČ – RAČUNALNIŠKA PISMENOST ZA ODRASLE - TPK
ocena
1
2
3
4
5
skupaj
povprečje

način dela

razlaga

motivira

10
10
5

10
10
5

10
10
5

prijazen strokovnjak

10
10
5

Preglednica 10: Ocena zadovoljstva: Damjan Mašič
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Graf 9: Ocena zadovoljstva: Damjan Mašič

S predavateljem Damjanom Mašičem so bili udeleženci zelo zadovoljni, saj je v vseh kategorijah pri
vseh anketirancih dobil najvišjo možno oceno.

SIMONA MEGLIČ – KOMUNIKACIJA TPK
ocena
1
2
3
4
5
skupaj
povprečje

način dela

razlaga

motivira

17
17
5

6
11
17
4,65

17
17
5

prijazen strokovnjak

6
11
17
4,65

17
17
5

Preglednica 11: Ocena zadovoljstva: Simona Meglič
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Graf 10: Ocena zadovoljstva: Simona Meglič

Udeleženci v programu komunikacije so predavateljico ocenili zelo dobro, saj so bili prav vsi
zadovoljni z njenim načinom dela in so menili, da je dobra strokovnjakinja. Malenkost slabšo oceno
pa so ji dali za razlago in prijaznost.
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MONIKA VOLK – NEMŠČINA TPK
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Preglednica 12: Ocena zadovoljstva: Monika Volk
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Graf 11: Ocena zadovoljstva: Monika Volk

91,67 % anketirancev se v celoti strinja, da je Monika Volk prijazna, malenkost slabše pa so jo ocenili v
ostalih kategorijah. Kljub temu so na splošno z njenim delom zelo zadovoljni.

MATJAŽ HORVAT – EXCEL TPK
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Preglednica 13: Ocena zadovoljstva: Matjaž Horvat
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Graf 12: Ocena zadovoljstva: Matjaž Horvat

V celoti se vsi anketiranci strinjajo, da je Matjaž Horvat prijazen, da ima ustrezen način dela, da dobro
razlaga, jih motivira in je prijazen. Samo eden se v celoti ne strinja, da je strokovnjak – dal mu je
oceno 4.

ERMINA KUMALIĆ – NEMŠČINA TPK
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Preglednica 14: Ocena zadovoljstva: Ermina Kumalić
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Graf 13: Ocena zadovoljstva: Ermina Kumalić
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V celoti so anketiranci dali oceno 5 za motivacijo, prijaznost in strokovnost Ermini Kumalić. Eden ni bil
v celoti zadovoljen z njeno razlago, z njenim načinom dela pa je bilo v celoti zadovoljnih 93 %
anketirancev.
ANJA MIKLAVČIČ – SLOVENŠČINA TPK
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Preglednica 15: Ocena zadovoljstva: Anja Miklavčič
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Graf 14: Ocena zadovoljstva: Anja Miklavčič

85,36 % udeležencev se v celoti strinja, da jih Anja Miklavčič motivira, razume in spodbuja. Prav toliko
jih meni, da je dobra strokovnjakinja. Malenkost slabše so jo ocenili pri razlagi in prijaznosti ter načinu
dela. Še vedno pa je njena povprečna ocena nadpovprečna.
LIDIJA PRIMC – NEMŠČINA BREZPOSELNI
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Preglednica 16: Ocena zadovoljstva: Lidija Primc
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Lidija Primc
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Graf 15: Ocena zadovoljstva: Lidija Primc

Lidija Primc je dobila zelo visoko povprečje zadovoljstva pri razlagi in prijaznosti (4,9), nekoliko nižjo,
pa vendar še vedno nadpovprečno zadovoljstvo pa so udeleženci izrazili z načinom dela, prijaznostjo in
strokovnostjo.

POLONCA LOŽAR – NEMŠČINA TPK IN BREZPOSELNI
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Preglednica 17: Ocena zadovoljstva: Polonca Ložar
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Graf 16: Ocena zadovoljstva: Polonca Ložar
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Rezultati anketiranja so pokazali, da so udeleženci nadpovprečno zadovoljni s prijaznostjo Polonce
Ložar ter njenim načinom dela. Prav tako so zelo nadpovprečno zadovoljni z njeno razlago,
motiviranostjo in strokovnostjo.

V spodnjem grafu je prikaz povprečnih ocen zadovoljstva s predavatelji. Ker so odstopanja
minimalna, smo na vrednostni lestvici vzeli merilo od 4,5 do 5.

Zadovoljstvo s predavatelji - povprečje
5
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4,85
4,8
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4,55
4,5
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prijazen

strokovnjak

Graf 17: Ocena zadovoljstva po posameznih kategorijah za vse predavatelje skupaj

Izračunali smo tudi povprečne ocene predavateljev, ki so prikazane v preglednicah spodaj.
DAMJAN MAŠIČ
MATJAŽ HORVAT
ERMINA KUMALIĆ
LIDIJA PRIMC
POLONCA LOŽAR
SIMONA MEGLIČ
ANJA MIKLAVČIČ
GREGOR MARKIČ
MONIKA VOLK
SKUPAJ

5
4,994
4,972
4,886
4,862
4,86
4,768
4,76
4,734
4,868

Preglednica 18: Povprečne ocene predavateljev

Udeleženci so s predavatelji zelo zadovoljni. Nihče od udeležencev ni predavateljev ocenil z oceno,
nižjo od 4. S predavatelji so bili vsi nadpovprečno (vsaj ocena 4) ocenjeni, in sicer je povprečna ocena
predavateljev skupaj 4,86. Najbolje so udeleženci ocenili (z najvišjo možno oceno 5) predavatelja
Damjana Mašiča, najnižjo oceno, ki pa je še vedno nadpovprečna, pa so dali Moniki Volk (4,73).
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Graf 18: Skupna povprečna ocena predavateljev

Po posameznih kategorijah pa smo izračunali naslednje povprečne ocene:
način dela razlaga
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5
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4,84
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4,86
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4,9
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MONIKA VOLK
MATJAŽ HORVAT

Preglednica 19: Povprečne ocene po posameznih kategorijah

Iz preglednice in grafa je razvidno, da so bili udeleženci nadpovprečno (ocena 4 in več) zadovoljni z
vsemi dimenzijami predavateljevega dela. Najboljše so ocenili motiviranje udeležencev (4,9), najslabše,
vendar pa še vedno nadpovprečno, pa so ocenili razlago snovi (4,82).
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3.3.1.4.

Ugotovitve, predlogi za izboljšave

Z anketiranjem smo ugotovili, da so udeleženci nadpovprečno zadovoljni z vsebino programa (4,8), Pri
tem so bili udeleženci 100 % v celoti zadovoljni z vsebinami v programu komunikacija, računalniška
pismenost za odrasle, eni izvedbi programa nemščina TPK in Excel – urejeni podatki na enem mestu
ter obeh izvedbah programa SLO 2.
Prav tako so udeleženci nadpovprečno zadovoljni z učnim gradivom (4,74). Pri tem so bili udeleženci
100 % v celoti zadovoljni z učnim gradivom v programu računalniška pismenost za odrasle, dveh
izvedbah programa nemščina TPK ter pri obeh izvedbah programa SLO 2.
Programe smo izvajali na LU Jesenice in v različnih organizacijah, v katerih smo imeli manj vpliva na
prostor izvedbe posameznega programa. Anketiranci so najbolje ocenili prostore na LU Jesenice ter
računalniško učilnico na OŠ Bohinjska Bistrica (5), z najslabšo povprečno oceno 4,56 pa so ocenili
prostore v podjetju Elan.
Vsi predavatelji so bili nadpovprečno ocenjeni, in sicer je povprečna ocena predavateljev skupaj 4,87.
Najvišjo možno oceno 5 je prejel Damjan Mašič (Računalniška pismenost za odrasle) pri vseh segmentih
svojega dela: način dela, razlaga snovi, motiviranje, prijaznost, strokovnost. Z zelo majhnim
odstopanjem mu sledita Matjaž Horvat (Excel – uporabni podatki na enem mestu) ter Ermina Kumalić
(Nemščina TPK). Tudi ostali predavatelji so dobili nadpovprečno visoke ocene.
Če povzamemo rezultate anketiranja, so anketiranci nadpovprečno zadovoljni z vsebino, načinom dela
ter prostori, v katerih je potekalo izobraževanje. Prav tako so nadpovprečno zadovoljni s predavatelji.

3.3.2. Vizija in vrednote

Ljudska univerza Jesenice je vizijo in vrednote sprejela leta 2010 in objavila na spletni strani LUJ.
Od sprejetja vizije in vrednot se je spremenila kadrovska struktura zaposlenih (upokojevanje,
odpovedi delovnega razmerja, nove zaposlitve), zato nas je zanimalo, kako trenutno zaposleni na
LU Jesenice poznajo vizijo in vrednote organizacije (jih znajo povedati), v kateri so zaposleni.
Oblikovali smo kratek vprašalnik za zaposlene na LU Jesenice.

3.3.2.1.

Ciljna skupina udeležencev

Vprašalnik smo posredovali zaposlenim na LU Jesenice (strokovnim delavkam in tajnici VIZ).
Anketni vprašalnik so v celoti izpolnili vsi. Anketiranke so same ženske v starosti od 30 do 47 let; vse
imajo zaključeno več kot srednjo šolo.
Na LU Jesenice so zaposlene v povprečju 3 leta.

3.3.2.2.

Vizija

Preverjali smo:
1. Ali so zaposleni seznanjeni z vizijo LU Jesenice?
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2. Ali so zaposleni dejavno sodelovali pri oblikovanju vizije LU Jesenice?
3. Ali se vizija LUJ (poleg zapisa na spletni strani LUJ) uporablja v javni rabi (v promocijskih brošurah,
letakih idr.)?
Iz analize odgovorov smo dobili podatek, da le en zaposleni ni seznanjen z vizijo, 6 (ali 86 %) pa je z
vizijo delno seznanjena.
Od trenutno zaposlenih so trije dejavno sodelovali pri oblikovanju vizije LUJ.
Pri uporabi vizije LUJ jih 5 meni, da vizije ne uporabljamo v javni rabi, 2 pa ne vesta.
Rezultati so ponazorjeni z grafi:

Graf 19: Seznanjenost z vizijo LU

Graf 20: Dejavno sodelovanje pri oblikovanju vizije

Graf 21: Uporaba vizije v javni rabi
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Iz rezultatov anketiranja je razvidno, da so od trenutno sedmih zaposlenih, trije zaposleni sodelovali
pri oblikovanju vizije LU Jesenice, s katero je delno seznanjenih 6 zaposlenih. Glede uporabe vizije
LU Jesenice v javni rabi 5 zaposlenih meni, da je ne uporabljamo v javni rabi, 2 pa ne vesta.

3.3.2.3.

Vrednote

Postavili smo samoevalvacijsko vprašanje:
1. Ali ste seznanjeni z vrednotami LUJ?
2. Vrednote delovanja LUJ so zapisane in opisane.
3. Ali ste dejavno sodelovali pri opredeljevanju vrednot?
4. Ali se vrednote LUJ (poleg zapisa na spletni strani LUJ) uporabljajo v javni rabi (v promocijskih
brošurah, letakih idr.)?

Iz analize odgovorov smo dobili podatek, da je en zaposleni seznanjen z vrednotami, 5 jih je delno,
eden pa z vrednotami LUJ ni seznanjen.
4 zaposleni menijo, da vrednote niso zapisane in opisane, 3 pa ne vedo.
Pri dejavnem opredeljevanju vrednot so sodelovali trije zaposleni.
Glede javne rabe vrednot 5 zaposlenih meni, da jih ne uporabljamo, 2 pa ne vesta.
Ponazoritev rezultatov z grafi:

Graf 22: Seznanjenost z vrednotami

Graf 23: Vrednote delovanja LUJ so zapisane in opisane.
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Graf 24: Dejavno sodelovanje pri oblikovanju vrednot

Graf 25: Uporaba vrednot v javni rabi

Iz rezultatov anketiranja je razvidno, da so od trenutno 7 zaposlenih trije zaposleni sodelovali pri
oblikovanju vrednot LU Jesenice, s katerimi je delno seznanjenih 5 zaposlenih. 4 zaposleni menijo, da
vrednote niso zapisane in opisane, 3 pa ne vedo. Glede uporabe vrednot LU Jesenice v javni rabi 5
zaposlenih meni, da je ne uporabljamo v javni rabi, 2 pa ne vesta.

3.3.2.4.

Ugotovitve, predlogi za izboljšave

Pri oblikovanju vizije in vrednot je dejavno sodelovalo 43 % trenutno zaposlenih na LUJ.
Rezultati anketiranja so pokazali, da zaposleni na LUJ delno poznajo vizijo organizacije in vrednote. ¾
jih meni, da vizije in vrednot ne uporabljamo v javni rabi.
Ob 60-letnici LU Jesenice, ki jo bomo praznovali oktobra 2019, bomo oblikovali novo vizijo in določili
ter opisali nove vrednote, pri čemer bodo sodelovali vsi zaposleni. Vizijo in vrednote bomo postavili na
vidna mesta v prostorih LUJ in jih uporabljali v javni rabi.
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3.4.

Prikaz rezultatov analize dokumentacije

Področje: Podpora posamezniku pri izobraževanju in učenju v organizaciji
Kazalnik iz modela POKI: Osebni izobraževalni načrt
Ljudska univerza Jesenice pripravlja osebne izobraževalne načrte za

Program osnovne šole za odrasle
Ljudska univerza Jesenice zagotavlja, da ima vsak udeleženec programa OŠ za odrasle pred podpisom
pogodbe o izobraževanju pripravljen osebni izobraževalni načrt. Ob vpisu organizira svetovalne
razgovore, na podlagi katerih ustrezno usposobljene delavke pripravljajo osebne izobraževalne načrte
za vsakega udeleženca, ki se vpiše v program osnovne šole za odrasle. S tem upošteva veljavno
zakonodajo, predvsem 9. in 12. člen Zakona o izobraževanju odraslih (ZIO-1).
Osebni izobraževalni načrt je pripravljen na osnovi podatkov, ki smo jih od udeleženca pridobili ob
vpisu, na podlagi svetovalnega razgovora, na osnovi izobraževalnih želja, potreb in sposobnosti
udeleženca ter na podlagi dokazil o predhodnem formalnem izobraževanju in neformalno
pridobljenem znanju.
Za svetovalni razgovor je pripravljen obrazec/opomnik, ki služi kot vodilo za izpeljavo razgovora.
LUJ ima pripravljen protokol (obrazec) za pripravo osebnega izobraževalnega načrta, ki ima naslednja
poglavja:

Osebne podatke udeleženca (Ime, priimek, datum rojstva, kraj in občina rojstva, država
rojstva, matična številka, stalno prebivališče, datum vpisa)

Obseg izobraževalnih vsebin glede na javno veljavni izobraževalni program osnovne šole za
odrasle (podrobneje je predmetnik in povezava na programu osnovne šole za odrasle, objavljen na
spletni strani MIZŠ)

Sklep o priznanih obveznostih v izobraževalnem programu, ki ga na osnovi Programa osnovne
šole za odrasle sprejme direktorica Ljudske univerze Jesenice na predlog Strokovnega aktiva za OŠ in
Komisije za priznavanje formalnega in neformalnega znanja. V sklepu so določene obveznosti po
programu, ki jih ima udeleženec že opravljene oz. priznane in tiste, ki jih mora še opraviti.

Načrt izpolnjevanja obveznosti udeleženca programu osnovne šole za odrasle – postavljeni so
časovni okviri za opravljanje obveznosti po programu in oblike izvajanja programa.


Podatki o osebju, s katerim bo udeleženec sodeloval.


Spremljanje izpolnjevanja osebnega izobraževalnega načrta – določeni so parametri
spremljanja in časovni roki za spremljanje osebnega izobraževalnega ter obrazec za zapis ugotovitev
ob posameznih pregledih


Opombe



Veljavnost individualnega izobraževalnega načrta
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Udeleženec ima pravico, da kadarkoli med potekom organiziranega izobraževalnega dela predlaga
spremembe osebnega izobraževalnega načrta zaradi utemeljenih razlogov. V primeru, da udeleženec
ne poda pobude za spremembe, pomeni, da se z osebnim izobraževalnim načrtom strinja.
Pri pripravi osebnega izobraževalnega načrta sodelujejo udeleženec (včasih tudi starši) in strokovna
delavka, zadolžena za izvajanje programa osnovne šole za odrasle. Le-ta je ustrezno usposobljena, saj
ima poleg 17-letnih izkušenj na področju osnovnošolskega izobraževanja odraslih opravljeno tudi
izobraževanje za svetovalca v izobraževanju odraslih in kot svetovalka deluje že več kot 10 let.
Strokovna delavka, zadolžena za izvajanje programa osnovna šola za odrasle, pri pripravi upošteva
dejavno vlogo udeleženca, saj s tem udeleženec tudi prevzema odgovornost, da bo sledil načrtu in se
bo ob spremembi pogovoril s strokovno delavko.
Pripravljene imamo obrazce, ki omogočajo sistematično spremljanje osebnega izobraževalnega načrta
vsakega udeleženca in datume, kdaj se bo uresničevanje preverjalo; le-ti so navedeni tudi v pogodbi o
izobraževanju. Tudi spremljanje uresničevanja osebnega izobraževalnega načrta izvaja strokovna
delavka, zadolžena za izvajanje programa osnovna šola za odrasle.
Za srečanje med udeležencem in strokovnim delavcem so zagotovljeni ustrezni prostori, ki omogočajo
zasebnost in zaupnost.

3.4.1. Ugotovitve, predlogi za izboljšave
Osebni izobraževalni načrt je pripravljen za vse udeležence programa osnovne šole za odrasle.
Program OŠO je edina oblika formalnega izobraževanja, ki ga LUJ izvaja. Za pripravo osebnega
izobraževalnega načrta v programih neformalnega izobraževanja ni zaznanih niti strokovnih niti
individualnih potreb.
LUJ izpolnjuje ustrezne organizacijske pogoje (predviden čas, strokovno osebje, prostor idr.), ki
omogočajo pripravo osebnih izobraževalnih načrtov.
Osebje, ki pripravlja osebne izobraževalne načrte, je za to delo usposobljeno.
Za pripravo osebnega izobraževalnega načrta je na voljo prej pripravljen protokol (dokumentacija,
obrazci).
Osebni izobraževalni načrt zajema vse potrebne sestavne dele (osebne podatke o udeležencu, podatke
o že pridobljenem in priznanem formalnem in neformalnem znanju ter delovnih in drugih izkušnjah,
predvideni način in časovni potek izobraževanja, opredelitev vsebin, načinov in rokov preverjanja in
ocenjevanja znanja, če so ti določeni z učnim načrtom ali katalogom znanja v formalnem izobraževanju
…).
Pri oblikovanju osebnega izobraževalnega načrta sodelujejo udeleženec, strokovni delavec, zadolžen
za izvajanje programa osnovne šole za odrasle, ki je hkrati svetovalec v izobraževanju odraslih ter po
njegovi presoji tudi starši kandidatov za vpis. Učitelji pri pripravi načrta ne sodelujejo, saj se
izobraževalni načrt pripravlja na ravni izobraževalnega programa in ne za posamezni predmet, modul,
vsebinski sklop.
Udeleženec je pri pripravi načrta dejaven, sodeluje, posreduje predloge in ob zaključku osebni
izobraževalni načrt tudi podpiše, kar pomeni, da se z njim strinja.
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Določena sta način spremljanja uresničevanja osebnih izobraževalnih načrtov in strokovno osebje, ki
skrbi za spremljanje.
Ugotavljamo, da ima LUJ kakovostno pripravljene osebne izobraževalne načrte.
Predlog za izboljšavo: seznanitev predavateljev z osebnimi izobraževalnimi načrti udeležencev in jim
dati možnost za podajanje pripomb oz. dodatnih mnenj in predlogov.

4. SKUPNE UGOTOVITVE, ZAKLJUČKI
Komisija za kakovost je v letu 2018 skrbela za redno spremljanje in ugotavljanje kakovosti
izobraževalnega dela in pripravila samoevalvacijsko poročilo predvsem z namenom izboljšanja
kakovosti v organizaciji. Izhajali smo iz poslanstva, vizije in vrednot naše organizacije, ki nam
predstavljajo vodilo pri načrtovanju izboljšav kakovosti.
Ugotovitve sedanjega stanja v naši organizaciji so pokazale številne prednosti, ki jih kaže ohraniti
oziroma krepiti. Pokazala pa se je tudi potreba po uvajanju določenih izboljšav in tako kakovost dela
še nadgraditi.
Ugotovili smo, da nimamo težav z animacijo za vključitev udeležencev v program Univerze za starejše,
izobraževanje za brezposelne – slovenščina za tujce, večino aktivnosti Večgeneracijskega centra
Gorenjske, osnovno šolo za odrasle ter študijske krožke in raziskovanje kulturne dediščine v lokalnem
okolju.
Potrebno pa bo nadgraditi pristope za animacijo udeležencev za vključitev v podporne dejavnosti, in
sicer:
 ISIO (Svetovalno središče Gorenjska)
 Središče za samostojno učenje
 Center za svetovanje in vrednotenje znanja zaposlenih Gorenjska
Ugotovili smo, da imamo največ animacije za enkratne aktivnosti, ki se dogajajo v Večgeneracijskem
centru Gorenjske, za kar uporabljamo dobro oblikovane plakate. Kot dobro se je pokazalo ciljno
usmerjeno informiranje po različnih kanalih, pri čemer je pomemben osebni stik – osebno povabilo ter
kontinuirano obveščanje (četrtkove LUJ novičke, Facebook, spletna stran – kjer pa je se včasih zaradi
velikega števila aktivnosti posamezne objave izgubijo).
Potrebujemo več različne stalne animacije (npr. plakati na oglasnih deskah v podjetjih), več osebnih
stikov z drugimi organizacijami (Ozara, Jelša) glede informiranja in izvedbe programov, boljše
sodelovanje z lokalnim radiem Triglav in drugimi mediji (obveščanje o tedenskem dogajanju na LUJ) ter
izvajanje animacije na različnih prireditvah in dogodkih v občini. V prihodnje bomo izvedli več
odmevnih dogodkov, s katerimi opozorimo na več VGC aktivnosti hkrati (mamice kuhajo, njihovi otroci
ustvarjajo). Prav tako bomo pogosteje analizirali potrebe določene ciljne skupine po aktivnostih
(interes, časovna ustreznost aktivnosti), na podlagi katere bomo izvedli ustrezne aktivnosti.
Pri merjenju zadovoljstva udeležencev z izobraževanjem smo ugotovili, da so bili udeleženci programov
TPK in brezposelni nadpovprečno zadovoljni z vsebinami programa, učnim gradivom in prostori, v
katerih je potakalo izobraževanje (več kot 4,5). Prav tako so bili udeleženci nadpovprečno zadovoljni s
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predavatelji, kar kaže, da ima LUJ kakovostne in strokovne predavatelje, ki dobro razlagajo snov, znajo
motivirati in razumejo specifične potrebe udeležencev v izobraževanju odraslih.
Vizija in vrednote Ljudske univerze Jesenice so bile oblikovane leta 2010 in ugotovili smo, da trenutno
zaposleni na LUJ delno poznajo vizijo organizacije in vrednote, ki jih tudi ne uporabljajo v javni rabi.
Ob 60-letnici LU Jesenice, ki jo bomo praznovali oktobra 2019, bomo oblikovali novo vizijo in določili
ter opisali nove vrednote, pri čemer bodo sodelovali vsi zaposleni. Vizijo in vrednote bomo postavili na
vidna mesta v prostorih LUJ in jih uporabljali v javni rabi.
V javnoveljavnem programu, ki ga izvajamo na LUJ (Osnovna šola za odrasle), imamo (po prej
pripravljenem protokolu) kakovostno pripravljene Osebne izobraževalne načrt za vse udeležence tega
programa, ki zajema vse potrebne sestavne dele. Ker pa z Osebnim izobraževalnim načrtom niso
seznanjeni predavatelji, jih bomo v bodoče seznanili z OIN načrti udeležencev in jim dati možnost za
podajanje pripomb oz. dodatnih mnenj in predlogov.
Kljub temu, da smo ugotovili, da se udeleženci zadovoljni z izobraževalnimi aktivnostmi na LUJ, pa je
nujno, da nivo kakovosti ohranjamo in nadgrajujemo. Seveda pa je še naprej potrebno razlikovati in
upoštevati dejstvo, da sta kakovost in zadovoljstvo med seboj sicer tesno povezana, vendar različna
pojma. Kakovost storitve porabnik zazna racionalno, medtem ko je njegovo zadovoljstvo emocionalno.
Cilj vsake izobraževalne organizacije je zagotavljati čim večjo kakovost in posledično tudi dosegati
zadovoljstvo vseh − udeležencev, predavateljev in partnerjev. Evalvacija je pokazala, da ima LUJ
kakovostne in strokovne predavatelje in da je potrebno ta nivo kakovosti ohraniti in nadgraditi. 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.
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5. LITERATURA IN VIRI


Gradiva za usposabljanje: http://poki.acs.si/koticek/gradiva/index_poki6.php



https://www.upi.si/



https://www.facebook.com/upizalec



Interna gradiva LUJ



Spletna zbirka priporočil, pripomočkov in dobrih praks za vzpostavitev in razvijanje notranjega
sistema kakovosti v izobraževanju odraslih: https://mozaik.acs.si/

6. PRILOGE
Priloga 1: Samoevalvacijski načrt za leto 2018
Priloga 2: Anketni vprašalnik za udeležence – Neformalni izobraževalni programi za brezposelne
Priloga 3: Anketni vprašalnik za udeležence – Center za pridobivanje temeljnih kompetenc zaposlenih
Gorenjske
Priloga 4: Anketni vprašalnik za zaposlene – vizija, vrednote
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