
 

 

LJUDSKA  UNIVERZA KOČEVJE                                                                                        
Trg zbora odposlancev 30 
1330 Kočevje 
Telefon: +386 (0)1 89 38 270, +386 (0)1 89 38 272 
Elektronski naslov: info@lu-kocevje.si    
www.lu-kocevje.si  

 

 

 

 

 

 

 

Poročilo o kakovosti na  

LJUDSKI UNIVERZI KOČEVJE   

za šolsko leto 2012/13 

 

 

 

 

 

Gradivo ni lektorirano.  

 

 

 

 

Kočevje, september 2013 

mailto:info@lu-kocevje.si
http://www.lu-kocevje.si/


 2 

Kazalo vsebine 

1. PREDSTAVITEV ORGANIZACIJE................................................................................................ 3 

2. ZAGOTAVLJANJE KAKOVOSTI ................................................................................................... 5 

3. SAMOEVALVACIJSKO POROČILO O KAKOVOSTI ................................................................ 7 

3.1 Samoevalvacijsko poročilo za področje izobraževalnih programov Računalniška 

pismenosti (RP) in Računalniška in digitalna pismenosti za odrasle (RDO) ........................... 7 

3.2 Samoevalvacijsko poročilo za področje programov neformalnega izobraževanja 

odraslih (Finančna pismenost – upravljanje z osebnim premoženjem, Govorim angleško, 

Oskrba na domu – podjetništvo) .................................................................................................. 16 

4. PREDLOGI ZA DELO V PRIHODNJE ........................................................................................ 42 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 3 

1. PREDSTAVITEV ORGANIZACIJE 
 

Javni zavod za izobraževanje odraslih Ljudsko univerzo Kočevje, je ustanovila občina 

Kočevje (Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Ljudske univerze Kočevje, UL  RS štev. 

67/2001, z dne 10.8.2001), z namenom izvajanja javnega nacionalnega in lokalnega – 

občinskega programa izobraževanja odraslih. Dejavnost zavoda, ki je financirana iz javnih 

sredstev, šteje kot javna služba, katere izvajanje je v javnem interesu. 

Dejavnost, ki nima javnega vira financiranja, je tržna poslovna dejavnost, ki jo zavod izvaja 

glede na kadrovske in prostorske možnosti in glede na potrebe prebivalcev Občine Kočevje 

in regije. Te dejavnosti dopolnjujejo in prispevajo k boljšemu izkoriščanju zmogljivosti zavoda 

ter zvišujejo izobrazbeno strukturo prebivalstva v občini in regiji.  

Ljudsko univerzo Kočevje odlikuje več kot petdesetletna tradicija, ki kaže na stalnost in trdno 

vpetost v okolje, na drugi strani pa prilagodljivost na nove izzive. Ljudska  univerza Kočevje 

je prerasla v andragoško središče z raznovrstno programsko ponudbo in razvojno 

dejavnostjo. Vse večji obseg dejavnosti v zadnjih štirih letih predstavlja projektno delo in s 

tem članstvo v lokalnih, regijskih in mednarodnih projektnih partnerstvih. 

Z našo ponudbo zagotavljamo odraslim možnosti za pridobitev različnih stopenj izobrazbe 

(od osnovne šole za odrasle do srednjega strokovnega programa- poklicni tečaj), podporo in 

pomoč pri učenju (središče za samostojno učenje, učna pomoč) in različna znanja za prosti 

čas in boljšo kvaliteto življenja, še posebej za pripadnike t.i. ranljivih skupin prebivalstva, kot 

so pripadniki etničnih manjšin - Romi, osebe s posebnimi potrebami, brezposelni. Z različnimi 

projekti, kot so Točke VŽU, neformalno izobraževanje odraslih, izvajanje projekta v okviru 

pristopa Leader, spodbujamo vseživljenjsko učenje v kočevski regiji. 

Za izvajanje programov formalnega in neformalnega izobraževanja, razvoj lastnih 

programov, umeščanje novih oblik in možnosti izobraževanja in vseživljenjskega učenja, 

projektno delo ter podporne dejavnosti v izobraževanju in učenju odraslih, skrbi ekipa stalno 

zaposlenih strokovnih in administrativno – tehničnih delavk, zaposlene sodelavke na 

projektih  in številni zunanji sodelavci, andragoški sodelavci.   

 

Koncept razvoja organizacije in dejavnosti zavoda se nenehno dinamično razvija in 

dograjuje. Odprta programska shema, stalno strokovno spopolnjevanje vseh zaposlenih kot 

tudi zunanjih sodelavcev, aktivno strokovno sodelovanje pri razvoju dejavnosti izobraževanja 

odraslih v Sloveniji ustvarjajo pogoje za novo strategijo zavoda.  
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VIZIJA Ljudske univerze Kočevje je usmerjena: 

 v utrjevanje prepoznavnosti položaja naše ustanove za izobraževanje odraslih od 

Velikih Lašč do Osilnice in 

 v razvijanje kvalitetne in celovite ponudbe formalnih in neformalnih oblik 

izobraževanja za vse generacije na "našem" geografskem področju. 

POSLANSTVO našega zavoda, katerega ustanoviteljica je Občina Kočevje, je izobraževati 

odrasle in se pri tem povezovati in sodelovati z lokalno skupnostjo, s poslovnimi partnerji, s 

slovenskimi javnimi ustanovami ter se vključevati v mednarodne projekte, spodbujati razvoj 

človeških virov in z našo kvalitetno ponudbo prispevati k povišanju izobrazbene strukture 

prebivalstva. 

VREDNOTE zaposlenih v našem kolektivu so naslednje: 

 STROKOVNOST (usposobljenost predavateljev in profesionalen odnos do dela in 

ljudi) 

 SKUPINSKO DELO (spoštovanje dela posameznikov v skupini in skupinski uspeh) 

 FLEKSIBILNOST (hitro prilagajanje spremembam na trgu) 

 MEDSEBOJNI ODNOSI (medsebojno spoštovanje, razumevanje, odkriti odnosi med 

sodelavci) 

 POŠTENOST, PRAVIČNOST 
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2. ZAGOTAVLJANJE KAKOVOSTI 
 

Za razvoj skrbimo na Ljudski univerzi Kočevje vsi zaposleni, naši zunanji strokovni sodelavci 

in skupina za kakovost. Razvoju kakovosti smo ostali zvesti tudi v letu 2012/2013, saj nam ni 

vseeno, kako poteka izobraževanje na naši ustanovi. V šolskem letu 2012/2013 je presojanje 

in razvijanje kakovosti v izobraževanju odraslih na Ljudski univerzi Kočevje potekalo po že 

uveljavljenem modelu POKI − Ponudimo odraslim kakovostno izobraževanje in ob 

strokovnem vodstvu svetovalke za kakovost. 

 

Poročilo je pripravila komisija za kakovost v sestavi: 

- Maja Rupnik, v.d. direktorice 

- Sofija Šabić, samostojna strokovna delavka – članica 

- Majda Valda, koordinatorica – članica 

- Milena Petek, koordinatorica – članica 

- Martina Pleše Porenta - zunanji strokovni sodelavec, 

- Janez Tanko - zunanji strokovni sodelavec. 

 
Za razvoj skrbimo na Ljudski univerzi Kočevje vsi zaposleni, naši zunanji strokovni sodelavci 

in skupina za kakovost. Razvoju kakovosti smo ostali zvesti tudi v letu 2012/2013, saj nam ni 

vseeno, kako poteka izobraževanje na naši ustanovi.  

 

Poudarek pri delu na področju kakovosti v šolskem letu 2012/13 je bil na spremljanju 

zadovoljstva udeležencev izobraževanja. Znotraj obstoječega modela POKI so bila v 

šolskem letu 2012/13 izbrana področja presojanja kakovosti in kazalniki:  

1. področje: Udeleženci  

Kazalnik presojanja kakovosti: ugotavljanje zadovoljstva udeležencev Računalniške 

pismenosti (RP) in Računalniške in digitalne pismenosti za odrasle (RDO) z izvedbo, 

organizacijo in vsebino programov in na osnovi ugotovitev uvajamo potrebne ukrepe. 

 

2. področje: Udeleženci  

Kazalnik presojanja kakovosti: ugotavljanje zadovoljstva udeležencev v oblikah 

neformalnega izobraževanja odraslih in na osnovi ugotovitev uvajamo potrebne ukrepe 

(skupina Govorim angleško, Finančna pismenost – upravljanje z osebnim premoženjem, 

Oskrba na domu – podjetništvo) 

 

Načrtovano  in opravljeno delo na področju razvoja kakovosti 2012/2013 (povzeto iz 
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akcijskega načrta) 

 

V šolskem letu 2012/2013 smo za potrebe presojanja in razvijanja prvega opredeljenega  

področja spremljanje zadovoljstva udeležencev Računalniške pismenosti (RP) in 

Računalniške in digitalne pismenosti za odrasle (RDO), od februarja do junija 2013 izvedli 

anketiranje vseh udeležencev.   

 

Rezultati so zbrani v spletni aplikaciji POKI, izpisi so dostopni vodji skupine za kakovost. 

Rezultati bodo prikazani v nadaljevanju. Omeniti velja, da redno spremljamo zadovoljstvo 

udeležencev po zaključenih izobraževanjih tudi v ostalih neformalnih oblikah (tečaji, 

delavnice, spopolnjevanja in usposabljanja). 

 

Drugo področje presojanja je bilo ugotavljanje zadovoljstva udeležencev v oblikah 

neformalnega izobraževanja odraslih (skupina Govorim angleško, Finančna pismenost – 

upravljanje z osebnim premoženjem, Oskrba na domu – podjetništvo).   
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3. SAMOEVALVACIJSKO POROČILO O KAKOVOSTI 
 

3.1 Samoevalvacijsko poročilo za področje izobraževalnih programov 

Računalniška pismenosti (RP) in Računalniška in digitalna pismenosti za 

odrasle (RDO) 

 

Aktivnosti za ugotavljanje zadovoljstva udeležencev RP in RDO z izvedbo, 

organizacijo in vsebino programov  

Z namenom ugotavljanja zadovoljstva udeležencev RPO in RDO z izvedbo, organizacijo in 

vsebino programov smo izvedli naslednje aktivnosti: 

1. vodja skupine za kakovost je novembra 2012 s pomočjo skupine za kakovost in 

strokovnih delavk LU Kočevje pripravila načrt za evalvacijo. Predhodno je bil 

opravljen pregled vsebin, ki jih izvajamo na LU Kočevje v okviru projekta Dvig ravni 

pismenosti in določitev časovnega okvira spremljanja in ugotavljanja zadovoljstva 

udeležencev programa RPO in RDO; 

2. vodja skupine  za kakovost je decembra 2012 s pomočjo kazalnikov in nabora 

vprašanj na spletni bazi pripravila vprašalnik za evalviranje zadovoljstva udeležencev, 

ki so vključeni v programe RPO in RDO, sodelovala pri izvedbi testiranja in dokončni 

izdelavi vprašalnika; 

3. vodja skupine za kakovost je januarja 2013 skupini za kakovost predstavila vprašalnik 

in vodila razgovor o kazalnikih kakovosti; 

4. do junija 2013 je vodja skupine za kakovost v sodelovanju s strokovno delavko, ki 

koordinira program RPO, RDO pripravila načrt anketiranja in sodelovala pri izpeljavi 

anketiranja ter sodelovala in svetovala pri ovrednotenju rezultatov ; 

5. avgusta 2013 je vodja skupine za kakovost sodelovala pri predstavitvi rezultatov 

anketiranja članom skupine za kakovost in pri pripravila načrt za uvajanje ukrepov za 

izboljšave ter predstavila rezultate članom strokovnega kolegija; 

6. 3. decembra 2014 bo vodja skupine za kakovost predstavila rezultate anketiranja in 

predloge izboljšav članom andragoškega zbora. 
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Evalvacija programov RP in RDO 2012-2013 

 

UVOD 

 

Pred desetletjem je bilo računalništvo znanje redkih posameznikov, z razvojem informacijske 

tehnologije in programskih orodij pa se je krog uporabnikov bliskovito širil. In ta neverjeten 

tempo razvoja strojne in programske opreme nas iz dneva v dan bolj sili k izobraževanju in 

osvajanju sodobne tehnologije. Zato smo na Ljudski univerzi Kočevje (v nadaljevanju LU 

Kočevje) pripravili širok izbor izobraževalnih programov računalništva, s katerimi so 

udeleženci osvojili osnove in nadgradili že pridobljeno znanje. 

V šolskem letu 2012/13 smo v občinah kočevsko-ribniške subregije realizirali 8 izvedb 

tečajev računalniške pismenosti (v nadaljevanju RP) in 8 izvedb Računalniškega in 

digitalnega opismenjevanja (v nadaljevanju RDO). 

Tečaje sofinancira Ministrstvo za izobraževanje, znanost, kulturo in šport iz sredstev 

Evropskega socialnega sklada, zato so bili za udeležence brezplačni. 

 

SPLOŠNI PODATKI 

   SPOL 

 

Slika 1: Prikaz spola udeležencev RP in RDO 

V obeh skupinah je bilo razmerje med spoloma približno enako in sicer je bilo 70% 

udeleženk in 30% udeležencev. 
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 STAROST 

 

Slika 2: Starost udeležencev 

V programih RP in RDO ni bilo mlajših udeležencev od 21 let. Starih med 21 in 30 let je bilo v 

obeh programih 5%. Od 31 do 40 let je bilo v RP vključenih 17%, v RDO pa 10%, med 41 in 

50 letom je bilo vključenih 23% v RP in 13% v RDO. Starejših od 51 let je bilo v RP 55% 

udeležencev, v RDO pa 72%. 

   

 IZOBRAZBA 

 

Slika 3: Izobrazba udeležencev RP in RDO 

V obeh skupinah ima 1% nedokončano osnovno šolo. V skupini RP ima 28% udeležencev 

končano osnovno šolo, v skupini RDO pa 17% udeležencev. Nižjo poklicno šolo ima v 

skupini RP 9% udeležencev in 7% udeležencev v skupini RDO. Srednjo poklicno šolo ima v 

skupini RP opravljeno 34%, v skupini RDO pa 32% udeležencev. V obeh skupinah ima 19% 

udeležencev opravljeno srednjo strokovno šolo. Gimnazijo je zaključil 1% udeležencev v 

skupini RP in 5% udeležencev v skupini RDO. 8% udeležencev v skupini RP in 19% 

udeležencev v skupini RDO je pod drugo navedlo naslednje izobrazbe: osnovna izobrazba, 

visoka šola za zdravstvo, vzgojiteljska šola, visoka šola (4x), visokošolski študijski program, 

višja (5x), univerzitetna (7x), teološka fakulteta. 
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ZAPOSLITVENI POLOŽAJ 

 

Slika 4: Zaposlitveni položaj udeležencev 

V skupini RP je 32% udeležencev zaposlenih, v skupini RDO pa 25%. V obeh skupinah je 

3% zasebnikov. Brezposelnih je 29% v skupini RP in 15% v skupini RDO. Gospodinj v 

skupini RP ni bilo, v RDO pa samo 1%. Upokojencev je bilo v skupini RP 35%, v skupini 

RDO pa 55%. 1% udeležencev je pod zaposlitveni položaj navedel drugo in sicer: varuh v 

dnevnem centru za starejše in spiz. 

KJE STE IZVEDELI ZA NAŠ IZOBRAŽEVALNI PROGRAM? 
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Slika 5: Odgovori udeležencev na vprašanje kje so izvedeli za naš izobraževalni program 

Ko smo udeležence vprašali kje so izvedeli za naš izobraževalni tečaj, jih je v obeh skupinah 

največ odgovorilo, da jih je s programom seznanil sodelavec/znanec, ki je obiskoval 

program. Nato sledi odgovor drugo (slučajno sem šla pogledat kake tečaje nudite, Radio 

Univox, seznanila me je sodelavka in me tudi prijavila, od prijateljice, društvo upokojencev, 

seznanila sem se na Ljudski univerzi Kočevje, UŽU). Sledi odgovor, da so prebrali razpis za 

vpis v izobraževalni program.  

V skupini RP si sledijo odgovori, da jih je seznanila svetovalka na Zavodu za zaposlovanje, 

da so se seznanili na spletni strani organizacije, da jih je na šolanje napotil delodajalec, da 

so že pred vpisom v izobraževalni program za odrasle bili dijaki te izobraževalne 

organizacije, da so se seznanili na sestanku, ki ga je na Zavodu za zaposlovanje pripravila 

vodja za izobraževanje odraslih iz izobraževalne organizacije in da so se seznanili na 

informativnem dnevu. 

V skupini RDO si odgovori sledijo malce drugače in sicer, da jih je na izobraževanje napotil 

delodajalec, da jih je seznanila svetovalka na Zavodu za zaposlovanje, da so se seznanili na 

spletni strani organizacije, da so že pred vpisom v izobraževalni program za odrasle bili dijaki 

te izobraževalne organizacije in da so se seznanili na sestanku, ki ga je na Zavodu za 

zaposlovanje pripravila vodja za izobraževanje odraslih iz izobraževalne organizacije. Nihče 

iz skupine RDO se ni seznanil z našim izobraževalnim programom na informativnem dnevu. 

Pri tem vprašanju je bilo možnih več odgovorov. 
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   KJE STE DOBILI INFORMACIJE O NAŠI IZOBRAŽEVALNI ORGANIZACIJI? 

 

 

 

Slika 6: Odgovori udeležencev na vprašanje kje so dobili informacije o naši izobraževalni 

organizaciji 

Največkrat so udeleženci v obeh skupinah izbrali pri zdajšnjih in nekdanjih udeležencih 

izobraževanja.  

Pri RP si odgovori sledijo: v publikaciji, zloženkah naše izobraževalne organizacije, na 

Zavodu za zaposlovanje, v organizaciji, kjer sem zaposlen, drugo (Radio Univox, na Ljudski 

univerzi, od ust do ust), na spletnih straneh, v časniku. 
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V skupini RDO pa si odgovori sledijo: drugo (na osnovnem tečaju angleškega jezika, Radio 

Univox, na Ljudski univerzi, soseda, prijateljica, znanka, UŽU, sorodnica), v publikaciji, 

zloženkah naše izobraževalne organizacije, v organizaciji, kjer sem zaposlen, na Zavodu za 

zaposlovanje, na spletnih straneh, v časniku. 

Pri tem vprašanju je bilo možnih več odgovorov. 

KOMUNICIRANJE MED UDELEŽENCI IN UČITELJI 

KAKŠNO UČNO KOMUNICIRANJE JE NAJPOGOSTEJŠE V IZOBRAŽEVALNEM 

PROGRAMU, V KATEREGA STE VPISANI? 

 Pri tem vprašanju so morali udeleženci trditve označiti z nikoli, včasih in vedno.  V obeh 

skupinah so v večini enako odgovarjali na naslednje trditve. Pri prvi trditvi – Učitelj razlaga  

snov s pogosto. Pri drugi trditvi - Razpravljamo o vprašanjih, ki imajo več mogočih odgovorov 

s pogosto. Pri tretji trditvi - Učitelj sprašuje, udeleženci odgovarjamo na vprašanja z včasih. 

Pri četrti trditvi - Udeleženci sprašujemo, učitelj odgovarja na vprašanja s pogosto. Pri peti 

trditvi - Udeleženci v manjših skupinah obravnavamo različne teme, nato svoje delo 

predstavimo drugim skupinam z nikoli. Pri šesti trditvi - Poleg standardnih primerov rešujemo 

tudi probleme resničnega delovnega okolja z včasih. Pri osmi trditvi - Udeleženci delamo 

individualno, učitelj usklajuje naše delo s pogosto. Pri deveti trditvi - Uporabljamo metodo 

igre vlog z nikoli. Pri deseti trditvi - Predstavljamo novo učno snov v seminarskih nalogah z 

nikoli. Pri enajsti trditvi - Uporabljamo metodo možganske nevihte z nikoli. Pri dvanajsti trditvi 

- Udeleženci samostojno pridobivamo novo znanje iz gradiva, ki ga pripravi učitelj s pogosto. 

Pri trinajsti trditvi - Učimo se z uporabo računalnika s pogosto. Le pri sedmi trditvi - 

Udeleženci sodelujemo pri demonstracijah predstavljene snovi so v skupini RP odgovorili z 

včasih, v skupini RDO pa s pogosto. 

   KATERE OBLIKE KOMUNICIRANJA Z UČITELJI SO VAM NA VOLJO? 
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V obeh skupinah se je pojavil isti trend, ko smo jim zastavili vprašanje, kakšne oblike 

komuniciranja z učitelji so vam na voljo. Vsi so v večini odgovorili osebno pred ali po 

predavanju, nato po elektronski pošti. Sledi osebno pri govorilnih urah, osebno po telefonu in 

drugače.  

Pri tem vprašanju je bilo možnih več odgovorov. 

   KAJ MENITE O OBLIKAH KOMUNICIRANJA Z UČITELJI, KI SO VAM NA VOLJO? 

V obeh skupinah so v večini odgovorili, da najpogosteje komunicirajo osebno pred in po 

predavanju in da jim ta vrsta komunikacije tudi najbolj ustreza. 

   ALI ŽELITE, DA BI VPELJALI ŠE KAKŠEN NAČIN KOMUNICIRANJA Z UČITELJI?  

 

Ko smo udeležence vprašali, ali želijo z učitelji komunicirati tudi drugače, so v večini 

primerov odgovorili z ne. Nekateri pa bi želel, da jim učitelj nameni več pozornosti med 

učnimi urami. 

 

ZADOVOLJSTVO UDELEŽENCEV 

KAKŠNA JE ORGANIZIRANOST IZOBRAŽEVALNEGA PROCESA? 
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Ko smo udeležence povprašali o organiziranosti izobraževalnega procesa je bila velika 

večina mnenja, da je zelo dobra. drugi so bili mnenja, da je organiziranost dobra. V skupini 

RP je samo en odstotek menil, da je organiziranost slaba. V skupini RDO pa sta samo 2 

odstotka menila, da ni niti slaba, niti dobra. 

 

KAJ MENITE O ŠTEVILU UR V IZOBRAŽEVALNEM PROGRAMU? 

 

Udeleženci so bili v večini mnenja, da je je bilo ur ravno prav. Dosti pa je bilo tudi takih, ki so 

menili, da je bilo ur premalo. 

   KAKO STE NA SPLOŠNO ZADOVOLNI Z UČITELJI? 

Pri tem vprašanju so morali udeleženci na trditve odgovoriti z sploh ne (1), 2, 3, 4, v celoti 

(5), ne vem. Trditve so bile: So dobri strokovnjaki, Dobro razlagajo snov, Nas razumejo in 

spodbujajo, So prijazni, Nam dobro svetujejo glede gradiva za učenje, Nas spodbujajo k 

samostojnemu učenju, Nam pomagajo pri učnih težavah in Imajo dobre govorilne ure in 

konzultacije. V obeh skupinah so večinoma na vse trditve odgovorili z odgovorom v celoti. 

Tukaj so lahko dodali tudi svoje mnenje (neobvezno) in sicer so nekateri napisali: je dober 

strokovnjak, samo za ponavljanje ni časa, velja za nas starejše; so zelo komunikativni. 
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   KAKO STE ZADOVOLJNI Z VSEBINO IZOBRAŽEVALNEGA PROGRAMA? 

 

Velika večina udeležencev je zelo zadovoljna ali zadovoljna z vsebino izobraževalnega 

programa. Kot razloge so navedli prijaznost in potrpežljivost učitelja, učinkovitost programa, 

zato ker so se naučili nekaj novega, ker je zastonj in ker lahko vsak uporablja svoj 

računalnik, ker je dobra in strokovna razlaga, ker jim to znanje zadostuje, itd. 

V skupini RDO je 12% odgovorilo z dokaj zadovoljen. Kot razlog so navedli naslednje trditve: 

premalo ur, premalo predznanja, da jim vsebine niso bile najbolj všeč, ker so dosegli dovolj 

znanja, ki ga bodo potrebovali. Ne posebno zadovoljnih in nezadovoljnih udeležencev ni bilo. 

   ALI NAM ŽELITE SPOROČITI ŠE KAJ? 

Veliko tečajnikov se nam je zahvalilo za organizacijo brezplačnega tečaja. Nekateri bi želeli 

nadaljevalni tečaj. Nekaj tečajnikov se je želelo zahvaliti svojemu predavatelju (predavatelj 

Boštjan  je bil zelo prijazen in potrpežljiv z nami. Hvala mu!; Želim se zahvaliti ga. Tanji 

Masterl za ves trud, ki ga je vložila v ta rač. tečaj!; G. Jožetu Zidarju prosim ponesite 

najlepše pohvale za potrpežljivost in strokovnost, prijaznost in modrost ter mu v imenu 

izobraževanja starejše generacije podelite kakšno priznanje. Malo je takih strokovnih, mladih 

in nadvse potrpežljivih predavateljev. Hvala vsem.). Nekaj tečajnikov je predlagalo, da bi 

lahko bile dostopne skripte predavanj, da bi bilo lahko več utrjevanja snovi oz. da je bilo 

učnih ur premalo in da bi občasno bilo omogočeno obnavljanje snovi. Spet drugi so nam 

zaželeli veliko sreče v prihodnje in nas spodbudilo, da nadaljujemo z dobrim delom. 

 

3.2 Samoevalvacijsko poročilo za področje programov neformalnega 

izobraževanja odraslih (Finančna pismenost – upravljanje z osebnim 

premoženjem, Govorim angleško, Oskrba na domu – podjetništvo) 

 

Aktivnosti za ugotavljanje zadovoljstva udeležencev v oblikah neformalnega 

izobraževanja odraslih 
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Z namenom ugotavljanja zadovoljstva udeležencev v oblikah neformalnega izobraževanja 

odraslih pa smo izvedli naslednje aktivnosti: 

1. vodja skupine za kakovost je novembra 2012 s pomočjo skupine za kakovost 

pregledala vsebine in načrtovane kriterije za ugotavljanje zadovoljstva udeležencev 

neformalnih oblik izobraževanja na LU Kočevje ter pripravila načrt za evalvacijo; 

2. vodja skupine  za kakovost je decembra  2012 s pomočjo kazalnikov in nabora 

vprašanj v spletni bazi ACS pripravila vprašalnik za evalviranje zadovoljstva 

udeležencev, ki so bili vključeni v programe neformalnega izobraževanja (skupine 

Govorim angleško, Finančna pismenost - upravljanje z osebnim premoženjem, 

Oskrba na domu - podjetništvo) ter sodelovala pri izvedbi testiranja in dokončni 

izdelavi vprašalnikov; 

3. vodja skupine za kakovost je januarja 2013 predstavila vprašalnik in vodila razgovor v 

skupini za kakovost o kazalnikih kakovosti, ki jih je vključeval evalvacijski vprašalnik 

za spremljanje zadovoljstva udeležencev neformalnih oblik izobraževanja;  

4. vodja skupine za kakovost od januarja do maja 2013 je v sodelovanju s strokovno 

delavko, ki je koordinirala programe neformalnega izobraževanja pripravila načrt 

anketiranja in sodelovala pri izpeljavi anketiranja; 

5. vodja skupine za kakovost je od junija do avgusta 2013 sodelovala in svetovala pri 

ovrednotenju rezultatov ter pripravila evalvacijsko poročilo; 

6. vodja skupine za kakovost je avgusta 2013 pripravila osnutek izboljšav, ukrepov in jih 

predstavila članom strokovnega kolegija; 

7. vodja skupine za kakovost bo 3. decembra 2013 članom skupine za kakovost in in 

članom andragoškega zbora predstavila rezultate evalvacijskega poročila in predloge 

izboljšav. 

 

Program: Finančna pismenost – upravljanje z osebnim premoženjem 

UVOD 

V okviru programov neformalnega izobraževanja odraslih, ki jih izvaja Ljudska univerza 

Kočevje,  pričetih v mesecu  novembru 2012 je bil januarja, 2013 zaključen 50 urni program 

Finančna pismenost – upravljanje z osebnim premoženjem. Ker nam ni vseeno, kako poteka 

izobraževanje v naši ustanovi in ker sta nam kakovost in zadovoljstvo naših udeležencev in 

predavateljev še kako pomembni, smo izvedli anketo med udeleženci izobraževanj. S 

pomočjo ankete smo evalvirali obstoječe stanje, ki nam bo služilo za uvajanje sprememb in 

izboljšav. 

Vprašalnik je sestavljen iz  dveh tipov vprašanj. Tipa zaprtih vprašanj, kjer so udeleženci 

obkrožili vnaprej nuden odgovor, ter tipa kombiniranih odprtih in zaprtih vprašanj, kjer so 
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udeleženci obkrožili ustrezen odgovor ter poleg lahko podali tudi  svoje pripombe oziroma 

mnenja in predloge. 

Pridobljene podatke z vprašalnikom smo evalvirali v treh sklopih. V prvem sklopu so nas 

zanimali statusni podatki o udeležencih (spol, starost, izobrazbena struktura in njihov  stan), 

koliko let so vključeni v programe, primernost članarine ter pripravljenost za doplačilo za 

izvedbo plačljivih tečajev. V tem sklopu so nas zanimale tudi oblike študijskih krožkov, ki so 

jih so udeleženci že obiskovali. V tem sklopu je bilo zastavljenih 8 vprašanj. 

V drugem sklopu nas je zanimalo zadovoljstvo udeležencev s predavatelji in vsebinami 

neformalnih programov. V tem sklopu je bilo zastavljeno eno vprašanje z dvema 

podvprašanjema, kjer so imeli udeleženci možnost oceniti mentorje po šestih kriterijih in 

kriteriju »drugo« glede na ocenjevalno lestvico od 1 do 5; pri čemer je 1 najnižja, 5 pa 

najvišja ocena. Na voljo smo podali tudi možnost »ne vem«. V okviru drugega podvprašanja 

so isti imeli možnost oceniti tudi zadovoljstvo z vsebino študijskega krožka z odgovorom 

»nezadovoljen« oziroma »zadovoljen« ter z možnostjo pojasnila podane ocene. 

V tretjem sklopu vprašalnika nas je zanimalo zadovoljstvo z delom zaposlenih na LUK v 

okviru programov neformalnega izobraževanja. V tem sklopu smo zastavili udeležencem 4 

vprašanja. Na koncu smo jih zaprosili, da podajo svoje predloge za izvedbo usposabljanj v 

okviru programa. 

Struktura evalvacije sledi opisanim sklopom, tako, da je v poglavju »Evalvacija« vsak sklop 

umeščen v svoje podpoglavje. V prvem vsebinskem podpoglavju smo evalvirali pridobljene 

statusne podatke o udeležencih. V drugem podpoglavju zadovoljstvo udeležencev s 

predavateljem  in vsebino neformalnega izobraževanja, v tretjem podpoglavju pa 

zadovoljstvo z delom zaposlenih v LUK. 

Na programa, ki ga je izvedel predavatelj g. Ivan Falaš se prijavilo 15 kandidatov. Vprašalnik 

so izpolnili štirje udeleženci, kar je 26,67 % vseh udeležencev. 

 

EVALVACIJA 

   STATUSNI PODATKI O UDELEŽENCIH 

 

Iz grafa je razvidno, da 75% 

udeležencev programa, ki so 

odgovorjali na anketno vprašanje, je 

moškega spola in 25% ženskega 

spola. 

 

 

 

ženski 
25% 

moški 
75% 

Spol 
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Iz grafa je razvidno, da je polovični 

delež udeležencev, ki so odgovarjali 

na anketni vprašalnik, starih med 41 

do 50 let, 51 in več let 25% in prav 

tako 25%, tistih, ki so stari med 21 in 

30 letom. Udeležencev mlajših od 

20 let in starih med 31 in 40 letom ni 

bilo. 

 

 

 

Iz grafa je razvidna visoka 

izobrazbena struktura udeležencev. 

50% udeležencev ima univerzitetno 

izobrazbo, 25% visokošolsko in 25% 

srednjo strokovno izobrazbo. 

 

 

                                                                                                                                                                          

 

 

Iz grafa je razvidno, da so se vsi 

anketirani udeleženci programa 

Finančna pismenost – upravljanje z 

osebnim premoženjem, 

kateregakoli neformalnega 

izobraževanja udeležili prvič. 

 

 

Tri četrtine (75%) anketiranih udeležencev  je 

brezposelnih, 25% pa je samozaposlenih 

oziroma zasebnikov. 

 

 

 

do 20 let 
0% 

od 21 do 30 
let 

25% 

od 31 do 40 
let 
0% 

od 41 do 50 
let 

50% 

51 let in več 
25% 

Starost 

nedokončana 
osnovna       

šola 
0% 

končana 
osnovna šola 

0% 

nižja poklicna 
šola 
0% srednja 

poklicna šola 
0% 

srednja 
strokovna 

šola 
25% 

gimnazija 
0% 

visoka šola 
25% 

univerzitetna 
50% 

Izobrazba pred vpisom 
v izobraževalni program  

prvič 
100% 

Ali ste že kdaj obiskovali programe neformalnega 
izobraževanja in koliko let? 

zaposlen(-
a) 
0% 

zasebnik(-
ca) 

25% 

brezposeln
(-a) 
75% 

gospodinja 
0% 

upokojene
c(-ka) 

0% 
drugo  

0% 

Položaj  
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Kar 75% udeležencev je pripravljeno 

doplačati za izvedbo plačljivega programa. 

 

 

 

 

 

Vsi anketirani udeleženci se v preteklosti še 

niso udeležili nobenega neformalnega 

programa in je udeležba na zadevnem 

programu, njihova prva udeležba.  

 

 

 

 

 ZADOVOLJSTVO UDELEŽENCEV S PREDAVATELJI IN VSEBINAMI NEFORMALNIH 

PROGRAMOV 

V sledečem sklopu nas je zanimalo kako so bili udeleženci na splošno zadovoljni s 

predavateljem Falaš Ivanom in vsebino neformalnega programa »Finančna pismenost – 

upravljanje z osebnim premoženjem«. Zadovoljstvo s predavateljico so izrazili  tako, da so 

označili izbrani odgovor pri postavljenem kriteriju in s tem predavatelja tudi ocenili. 

Ocenjevalno lestvico predstavljajo številke 1, ki predstavlja odgovor sploh ne, številka 5 - v 

celoti, številke med 2 do 4 jo predstavljajo vmesno, z  izbiro 6 pa odgovor »ne vem«.  

Vprašanje, na katerega so odgovarjali udeleženci: 

 »Kako ste na splošno zadovoljni s predavatelji in vsebino neformalnih programov«. 

Ocenjevali so splošno zadovoljstvo s predavateljem in pri tem so nas zanimali naslednji 

kriteriji: 

1. Je dober strokovnjak, 

2. Dobro razlaga snov, 

3. Razume udeležence in jih spodbuja, 

4. Je prijazen, 

5. Nas spodbuja k samostojnemu učenju, 

6. Drugo.  

da 
75% 

ne 
25% 

drugo 
0% 

Ali ste pripravljeni doplačati  
za izvedbo plačljivega tečaja  

GOVORIM 
ANGLEŠKO 

0% 

OSKRBA NA 
DOMU - 

PODJETNIŠ
TVO 
0% 

FINANČNA 
PISMENOST 

– 
UPRAVLJANJ

E 
 Z OSEBNIM 

PREMOŽENJE
M  

100% 

USTVARJA
NJE IZ 

ODPADNEG
A 

MATERIALA 
0% 

7. Programi neformalnega izobraževanja,  
katere ste obiskovali v preteklosti. 
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Na drugi del vprašanja so udeleženci ankete ocenjevali zadovoljstvo z vsebino študijskega 

krožka. Pri tem sta nas zanimala naslednja kriterija, »nezadovoljen« oziroma »zadovoljen«. 

Pri obeh smo anketirance zaprosili, da odgovor utemeljijo. Sledi evalvacija. 

 

 

Da je predavatelj dober strokovnjak v celoti (5) meni 100% udeležencev, da dobro razlaga 

snov, jih meni 75%, 25% pa ga je ocenilo z prav dobro oceno. 

  

Prav tako, kot v predhodnem vprašanju so udeleženci ocenili predavatelja po kriteriju, ki sta 

razvidna iz zgornjih dveh grafov. 

 

25% udeležencev je mnenja, da jih 

predavatelj v celoti spodbuja k 

samostojnemu učenju, 75% pa ga je 

ocenilo z eno oceno nižje, vendar še 

vedno visoko 4. 

 

1 (sploh 
ne) 
0% 

2 
0% 

3 
0% 4 

0% 

5 (v celot)i 
100% 

6 (ne vem) 
0% 

Je dober strokovnjak. 
1 (sploh 

ne) 
0% 2 

0% 

3 
25% 

4 
0% 

5 (v celot)i 
75% 

6 (ne vem) 
0% 

Dobro razlaga snov 

1 (sploh 
ne) 
0% 

2 
0% 

3 
0% 

4 
25% 

5 (v celot)i 
75% 

6 (ne vem) 
0% 

Razume udeležence in jih spodbuja 

1 (sploh 
ne) 
0% 

2 
0% 3 

0% 

4 
25% 

5 (v celot)i 
75% 

6 (ne vem) 
0% 

Je prijazen 

1 (sploh ne) 
0% 

2 
0% 

3 
0% 

4 
75% 

5 (v celot)i 
25% 

6 (ne vem) 
0% 

Nas spodbuja k samostojnemu učenju 
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V drugem delu vprašanja so 

udeleženci ankete ocenjevali 

zadovoljstvo z vsebino študijskega 

krožka. Pri tem sta nas zanimala 

naslednja kriterija, »nezadovoljen« 

oziroma »zadovoljen«. Pri obeh 

smo anketirance zaprosili, da 

odgovor utemeljijo. En udeleženec 

(25%) je izrazil nezadovoljstvo na 

temo, ki je bila predstavljena, saj je 

pričakoval drugo tematiko. 75% jih 

je izrazilo zadovoljstvo, ker jih je 

bilo v skupini malo in je bil pristop 

bolj individualen. Navedli so tudi 

zadovoljstvo zaradi obogatitvijo 

programa s praktičnimi primeri. 

 

2.3 Zadovoljstvo z delom zaposlenih na LUK 

  

Zadovoljstvo s koordinacijo in 

delom zaposlenih v LUK je izraženo 

s 100%. Podana so naslednja 

mnenja, da je brezplačno, niso 

velike skupine, je potekalo gladko, 

je vse »štimalo«, primerna 

organiziranost, obveščenost, 

prijazen zaključek, zaposleni so 

profesionalni in prijazna 

koordinatorica. 

 

Na vprašanje so udeleženci lahko 

izbrali naslednje odgovore: 

vedno so mi pripravljeni pomagati, 

velikokrat so mi pripravljeni 

pomagati, redko so mi pripravljeni 

pomagati innikoli mi niso pripravljeni 

pomagati.  

 

 

 

Nezadovoljen 
25% 

Zadovoljen 
75% 

9. Zadovoljstvo z vsebino neformalnega izobraževalnega 
programa. 

Neformalni program: Finančna pismenost. Predavatelj: Ivan 
Falaš 

nezadovoljen 
0% 

zadovoljen 
100% 

10. Kako ste zadovoljni s koordinacijo in delom  
LU Kočevje v okviru programov neformalnega izobraževanja 

Vedno so mi 
pripravljeni 
pomagati 

100% 

velikokrat so 
mi pripravljeni 

pomagati 
0% 

redko so mi 
pripravljeni 
pomagati 

0% 

nikoli mi niso 
pripravljeni 
pomagati 

0% 

drugo 
0% 

11. Ali ste dovolj ažurno obveščeni o informacijah in dogodkih 
v okviru Programov neformalnega izobraževanja?  
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Kot je razvidno iz grafa si anketirani 

udeleženci s 57% želijo biti 

obveščani po elektronski pošti, 15% 

je za obveščanje po navadni pošti, 

po 14% pa si želi biti obveščan po 

telefonu oziroma SMS sporočili. 

 

 

 

 

 

Vsebinskih predlogov o temah, ki bi jih še želeli obravnavati v okviru SNIO – SPLOŠNEGA 

NEFORMALNEGA IZOBRAŽEVANJA ODRASLIH, udeleženci niso podali. 

 

SKLEPNE UGOTOVITVE 

Prav tako so večinsko prepričani, da so učinki programskih vsebin pozitivni in uporabni za 

lastne potrebe, da so izvedeni izobraževalni programi primerni glede samozaposlitve ali 

boljšega razumevanja računovodske komunikacije. Iz posameznih mnenj lahko zaključimo, 

da si želijo še več praktičnih primerov dela. Ugotavljamo, da je odnos med predavatelji in 

udeleženci zelo dober in kreativen, tudi zaradi uspešnega dela koordinatorice ter zaposlenih 

v LUK.  S tem ugotavljamo, da je delo na programih Splošnega neformalnega izobraževanja 

uspešno in učinkovito ter s tem vsebinsko, programsko in finančno upravičeno in zaželeno. 

 

ZADOVOLJSTVO Z DELOM ZAPOSLENIH V LUK 

Ugotavljamo, da evalvacija podanih odgovorov s strani udeležencev programa izkazuje, da 

so zadovoljni z delom zaposlenih v LUK.  Ugotovitev utemeljujemo na podlagi evalvacije 

pridobljenih odgovorov po vseh kriterijih, ki so bili podlaga za evalvacijo. Anketiranci tako z 

visokimi ocenami izkazujejo zadovoljstvo s: 

 s koordinacijo v programu ter pomočjo ostalih zaposlenih LUK,  

 s pravočasnostjo, kakovostjo in e-načinom obveščanja, 

 organizacijo, časom, vsebino in prostori. 

Ugotavljamo, da je bila izvedba usposabljanja po vsebinskem kot izvedbenem programu 

ustrezna. V veliki večini si anketiranci še želijo tovrstna uporabna izobraževanja, 

podkrepljena s praktični primeri. 

Osebno pri 
koordinatorju 

programov 
0% 

preko oglasne 
deske 

0% 

po pošti 
15% 

po spletnih 
straneh 

0% 

po elektronski 
pošti 
57% 

po telefonu 
14% 

z SMS sporočili 
14% 

12. Kako bi bili najraje obveščeni o dogodkih Programov 
neformalnega izobraževanja  
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Ugotavljamo, da je izobraževanje smiselno in potrebno za udeležence, ki so tik pred tem, da 

si ustvarijo lastno delovno vsebino ter okolje. Ugotavljamo torej, da bodo pridobljeno znanje 

lahko koristno uporabili v vsakdanjem življenju. 

Ugotavljamo, da je bila tudi izvedba izobraževalnega programa – učne delavnice prav tako 

zelo dobra. 

Kljub temu je na mestu razmislek o potrebni nadgradnji in razvoju vse večje ustvarjalnosti in 

fleksibilnosti programov, da bomo kos kompleksnemu in dinamičnemu času ter okolju 

našega delovanja. 

 

Program: GOVORIM ANGLEŠKO 

UVOD 

V okviru programov neformalnega izobraževanja odraslih, ki jih izvaja Ljudska univerza 

Kočevje,  pričetih v mesecu  novembru 2012 je bil januarja, 2013 zaključen 50 urni program 

GOVORIM ANGLEŠKO. Ker nam ni vseeno, kako poteka izobraževanje v naši ustanovi in 

ker sta nam kakovost in zadovoljstvo naših udeležencev in predavateljev še kako pomembni, 

smo izvedli anketo med udeleženci izobraževanj. S pomočjo ankete smo evalvirali obstoječe 

stanje, ki nam bo služilo za uvajanje sprememb in izboljšav 

Vprašalnik je sestavljen iz  dveh tipov vprašanj. Tipa zaprtih vprašanj, kjer so udeleženci 

obkrožili vnaprej nuden odgovor, ter tipa kombiniranih odprtih in zaprtih vprašanj, kjer so 

udeleženci obkrožili ustrezen odgovor ter poleg lahko podali tudi  svoje pripombe oziroma 

mnenja in predloge. 

Pridobljene podatke z vprašalnikom smo evalvirali v treh sklopih. V prvem sklopu so nas 

zanimali statusni podatki o udeležencih (spol, starost, izobrazbena struktura in njihov  stan), 

koliko let so vključeni v programe, primernost članarine ter pripravljenost za doplačilo za 

izvedbo plačljivih tečajev. V tem sklopu so nas zanimale tudi oblike študijskih krožkov, ki so 

jih so udeleženci že obiskovali. V tem sklopu je bilo zastavljenih 8 vprašanj. 

V drugem sklopu nas je zanimalo zadovoljstvo udeležencev s predavatelji in vsebinami 

neformalnih programov. V tem sklopu je bilo zastavljeno eno vprašanje z dvema 

podvprašanjema, kjer so imeli udeleženci možnost oceniti mentorje po šestih kriterijih in 

kriteriju »drugo« glede na ocenjevalno lestvico od 1 do 5; pri čemer je 1 najnižja, 5 pa 

najvišja ocena. Na voljo smo podali tudi možnost »ne vem«. V okviru drugega podvprašanja 

so isti imeli možnost oceniti tudi zadovoljstvo z vsebino študijskega krožka z odgovorom 

»nezadovoljen« oziroma »zadovoljen« ter z možnostjo pojasnila podane ocene. 

V tretjem sklopu vprašalnika nas je zanimalo zadovoljstvo z delom zaposlenih na LUK v 

okviru programov neformalnega izobraževanja. V tem sklopu smo zastavili udeležencem 4 

vprašanja. Na koncu smo jih zaprosili, da podajo svoje predloge za izvedbo usposabljanj v 

okviru programa. 

Struktura evalvacije sledi opisanim sklopom, tako, da je v poglavju »Evalvacija« vsak sklop 

umeščen v svoje podpoglavje. V prvem vsebinskem podpoglavju smo evalvirali pridobljene 

statusne podatke o udeležencih. V drugem podpoglavju zadovoljstvo udeležencev s 
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predavateljem  in vsebino neformalnega izobraževanja, v tretjem podpoglavju pa 

zadovoljstvo z delom zaposlenih v LUK. 

Na programa, ki ga je izvedla predavateljica ga. Šega Sanja se prijavilo 15 udeležencev. 

Vprašalnik je izpolnilo 15 udeležencev, kar je 100 % odzivnost. 

 

EVALVACIJA 

   STATUSNI PODATKI O UDELEŽENCIH 

Iz grafa je razvidno, da je 27% 

udeležencev programa, ki so odgovorjali 

na anketno vprašanje, moškega spola, 

73% ženskega spola. 

 

 

 

 

Iz grafa je razvidno, da je največji delež 

udeležencev programa «Govorim 

angleško«, kar 53% starih 51 in več let, 

sledi z 27% starih od 31 do 40 let, starih 

od 41 do 50 let je 13%  in  7%  od 21 do 

30 let. Udeležencev starih do 21 let ni 

bilo. 

 

 

 

 

Iz grafa je razvidna izobrazbena 

struktura pred vpisom v izobraževalne 

programe. 46% delež udeležencev ima 

srednjo strokovno šolo, srednjo poklicno 

šolo pa 20%. Brez osnovne šole ni bil 

nihče, kot tudi ne z visoko šolo, ima pa 

13% udeležencev univerzitetno 

izobrazbo. 

 

 1. ženski 
73% 

 2. moški 
27% 

1. Spol 

 1. do 20 
let 
0% 

 2. od 21 
do 30 let 

7%  3. od 
31 do 
40 let 
27% 

 4. od 41 
do 50 let 

13% 

 5. 51 let 
in več 
53% 

2. Starost 

nedokončan
a osnovna       

šola 
0% končana 

osnovna šola 
7% 

nižja 
poklicna šola 

7% 

srednja 
poklicna šola 

20% 

srednja 
strokovna 

šola 
46% 

gimnazija 
7% 

visoka 
šola 
0% 

univerzitetna 
13% 

3. Izobrazba pred vpisom 
v izobraževalni program  
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Iz grafa je razvidno, da je 47% 

udeležencev brezposelnih, 

zaposlenih pa le 13%.  27% 

udeležencev programa je 

upokojencev, 13% udeležencev pa 

se je opredelilo za položaj 

»gospodinja«.  

 

 

 

 

Iz grafa je razvidno, da se je 79% 

udeležencev prvič  udeležilo 

programov neformalnega 

izobraževanje, 14% že obiskuje 

programe drugo leto,  tretje leto pa 

obiskuje programe  7%. 

Udeležencev z daljšim stažem ni 

bilo. 

 

 

 

V primeru izvedbe plačljivega 

programa je pripravljeno doplačati 

53% udeležencev programa, s tem, 

da je 13% odgovorilo, da bi sicer 

težko doplačali in še odvisno, za 

kateri program. 27% udeležencev pa 

jih ni pripravljeno doplačevati 

programov, ki zahtevajo plačljivost 

programa. 

 

 

 

 

 

 

zaposlen(-
a) 

13% zasebnik(-
ca) 
0% 

brezposeln
(-a) 
47% 

gospodinja 
13% 

upokojene
c(-ka) 
27% 

drugo  
0% 

4. Položaj  

prvič 
79% 

drugo leto 
14% 

tretje 
leto 
7% 

5. Ali ste že kdaj obiskovali programe 
neformalnega izobraževanja in koliko let 

da 
53% 

ne 
27% 

drugo 
0% 

ne vem 
7% 

Drugo: 
težko, 

mogoče, 
odvisno 

13% 

6. Ali ste pripravljeni doplačati  
za izvedbo plačljivega tečaja  
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Glede na vprašanje, “Ali ste že kdaj 

obiskovali programe neformalnega 

izobraževanja in koliko let”, kjer je 

79% udeležencev odgovorilo, da se 

neformalnih programov udeležujejo 

prvič, smatramo, da so udeleženci 

na vprašanje, Katere programe 

neformalnega izobraževanja  

so obiskovali v preteklosti,  z 

odgovori imeli v mislih aktualni 

program (100%), ki so se ga 

udeležili in da v preteklosti v večini 

primerov niso obiskovali programov. 

 

 

ZADOVOLJSTVO UDELEŽENCEV S PREDAVATELJI IN VSEBINAMI NEFORMALNIH 

PROGRAMOV 

V sledečem sklopu nas je zanimalo kako so bili udeleženci na splošno zadovoljni s 

predavateljico, Sanjo Šega in vsebino neformalnega programa »Govorim angleško«. 

Zadovoljstvo s predavateljico so izrazili  tako, da so označili izbrani odgovor pri postavljenem 

kriteriju in s tem predavatelja tudi ocenili. Ocenjevalno lestvico predstavljajo številke 1, ki 

predstavlja odgovor sploh ne, številka 5 - v celoti, številke med 2 do 4 jo predstavljajo 

vmesno, z  izbiro 6 pa odgovor »ne vem«.  

Vprašanje, na katerega so odgovarjali udeleženci: 

 »Kako ste na splošno zadovoljni s predavatelji in vsebino neformalnih programov«. 

Ocenjevali so splošno zadovoljstvo s predavateljem in pri tem so nas zanimali naslednji 

kriteriji: 

1. Je dober strokovnjak, 

2. Dobro razlaga snov, 

3. Razume udeležence in jih spodbuja, 

4. Je prijazen, 

5. Nas spodbuja k samostojnemu učenju, 

6. Drugo.  

 

Na drugi del vprašanja so udeleženci ankete ocenjevali zadovoljstvo z vsebino študijskega 

krožka. Pri tem sta nas zanimala naslednja kriterija, »nezadovoljen« oziroma »zadovoljen«. 

Pri obeh smo anketirance zaprosili, da odgovor utemeljijo. Sledi evalvacija. 
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UPRAVLJANJE 
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PREMOŽENJE
M  
0% 

USTVARJANJE 
IZ 

ODPADNEGA 
MATERIALA 

0% 

7. Programi neformalnega izobraževanja,  
katere ste obiskovali v preteklosti. 
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Iz grafa je razvidno, da je 93% 

udeležencev v celoti zadovoljnih s 

predavateljico,  s tem, da 7% 

udeležencev na vprašanje ni 

odgovorilo. 

 

 

 

 

 

 

Iz grafa je razvidno, da je 93% 

udeležencev v celoti zadovoljnih s 

predavateljico,  s tem, da 7% 

udeležencev na vprašanje ni 

odgovorilo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Iz grafa je razvidno, da je 93% 

udeležencev v celoti zadovoljnih s 

predavateljico,  s tem, da 7% 

udeležencev oziroma en udeleženec 

na vprašanje ni odgovoril.  
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Iz grafa je razvidno, da je 93% 

udeležencev v celoti zadovoljnih s 

predavateljico,  s tem, da 7% 

udeležencev oziroma en 

udeleženec na vprašanje ni 

odgovoril. 

 

 

 

 

 

100% udeležencev je mnenja, da 

jih predavateljica spodbuja k 

samostojnemu  učenju. 

 

 

 

 

 

 

Iz grafa je razvidno, da 93% 

udeležencev v celoti zadovoljnih s 

predavateljico,  s tem, da 7% 

udeležencev oziroma en 

udeleženec na vprašanje ni 

odgovoril. 
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9. Zadovoljstvo z vsebino neformalnega 
izobraževalnega programa. 

Neformalni program: Govorim Angleško 
Predavatelj: Šega Sanja 
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ZADOVOLJSTVO Z DELOM ZAPOSLENIH NA LUK 

 

Iz grafa je razvidno, da 93% 

udeležencev v celoti zadovoljnih s 

koordinacijo in delom LUK,  s tem, 

da 7% udeležencev oziroma en 

udeleženec na vprašanje ni 

odgovoril. 

 

 

 

 

 

Iz grafa je razvidno, da 75% 

udeležencev na zastavljeno 

vprašanje  odgovorilo, da so jim 

zaposleni v LUK vedno pripravljeni 

pomagati, 6% pa da velikokrat. 

6% udeležencev je navedlo, da ni 

imelo stikov z zaposlenimi v LUK 

razen s predavateljico. 

 

 

 

 

Iz grafa je razvidno, da je 73% 

udeležencev dovolj ažurno 

obveščenih o informacijah v okviru 

programov neformalnega 

izobraževanja, 27% pa je 

nasprotnega mnenja. 
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en 
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93% 

ni 
odgovora 

7% 

10. Kako ste zadovoljni s koordinacijo in delom  
LU Kočevje v okviru programov neformalnega 

izobraževanja 
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so mi 

pripravljeni 
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6% 

redko so mi 
pripravljeni 
pomagati 

0% 

nikoli mi 
niso 

pripravljeni 
pomagati 

0% 

ni odgovora 
13% 

drugo 
6% 

11. Ali so vam zaposleni v naši izobraževalni  
organizaciji pripravljeni prisluhniti in odgovoriti na 

vprašanja? 

da 
73% 

ne 
27% 

12. Ali ste dovolj ažurno obveščeni o informacijah 
in dogodkih v okviru Programov neformalnega 

izobraževanja?  
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Največ udeležencev, 36%  je 

na vprašanje o načinu 

obveščanja odgovorilo, da 

želijo biti obveščani po e-pošti, 

sledi z 21% odgovor z SMS 

sporočili, po klasični pošti jih 

želi biti obveščano 14% in prav 

toliko po telefonu. Osebno pri 

koordinatorju 11%, najmanj s 

4% pa si želi obveščanje po 

spletnih straneh. Preko 

oglasne deske si ne želi biti 

obveščan nihče. 

 

 

PREDLAGANE VSEBINE V OKVIRU SNIO 

 

Udeleženci so predlagali naslednje vsebine: 

1. Nadaljevanje tečaj angleščine 

2. Nadaljevanje tečaj nemščine 

3. Tečaj za izboljšanje samopodobe, počutja, skratka tečaji za osebno rast 

4. Kuharski tečaj tujih kuhinj 

5. Osnove dietetike pri različnih boleznih ali v različnih starostnih obdobjih 

6. Tečaj risanja in slikanja 

7. Angleščina, nemščina, računalništvo, vrtnarstvo. 

8. Angleščina, vendar z daljšim programom 

9. Nadaljevalni tečaj računalništva 

10. Želela bi si nadaljevanje tega programa in da bi ga vodila Sanja Šega 

11. Začetni tečaj računalništva 

 

Iz predlaganih vsebin razberemo, da si udeleženci programov SNIO najbolj želijo 

nadaljevalne tečaje tujih jezikov (nemščina, angleščina), kot tudi začetni ali nadaljevalni 

tečaji računalništva. Izraženo je tudi veliko zadovoljstvo s predavateljico Sanjo Šega, saj so 

Osebno pri 
koordinatorj

u 
programov 

11% 

preko 
oglasne 
deske 

0% 

po pošti 
14% 

po spletnih 
straneh 
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po 
elektronski 

pošti 
36% 

po 
telefon

u 
(ustno) 

14% 

z SMS 
sporočili 

21% 

13. Kako bi bili najraje obveščeni o dogodkih 
Programov neformalnega izobraževanja  
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si jo izbrali kot zaželeno pri morebitnem nadaljevanju tega programa. Veliko pa je tudi 

predlogov za izvedo programov za osebnostno rast. 

SKLEPNE UGOTOVITVE 

Ugotavljamo, da so programske vsebine dobre za učenje učinkovitejše komunikacije v tujem 

jeziku ter, da so načini izvedbe izobraževalnega programa primerni za udeležence in njihove 

potrebe jezikovne komunikacije. Iz posameznih mnenj tudi zaključujemo, da si želijo še več 

skupnih jezikovnih izobraževanj. Ugotavljamo, da je odnos med predavatelji in udeleženci 

zelo dober in kreativen, tudi zaradi uspešnega dela koordinatorice ter zaposlenih v LUK.  S 

tem ugotavljamo, da je delo na programih Splošnega neformalnega izobraževanja uspešno 

in učinkovito ter s tem vsebinsko, programsko in finančno upravičeno in zaželeno. 

 

ZADOVOLJSTVO Z DELOM ZAPOSLENIH V LUK 

Ugotavljamo, da evalvacija podanih odgovorov s strani udeležencev programa izkazuje, da 

so zadovoljni z delom zaposlenih v LUK.  Ugotovitev utemeljujemo na podlagi evalvacije 

pridobljenih odgovorov po vseh kriterijih, ki so bili podlaga za evalvacijo. Anketiranci tako z 

visokimi ocenami izkazujejo zadovoljstvo s: 

 s koordinacijo v programu LUK,  

 s pomočjo in delom zaposlenih v LUK,  

 z ažurnostjo in kakovostjo obveščanja v okviru programov neformalnega izobraževanja, 

 organizacijo, časom, vsebino in prostori. 

Ugotavljamo, da si udeleženci želijo nadaljevalne jezikovne programe, kot stalno 

permanentno izobraževanje v tujem jeziku. V veliki večini so zapisali potrebo po daljšem oz. 

večurnem programu jezika. 

Ugotavljamo, da se je izkazalo zadovoljstvo ob timskem delu v skupini in posledično le-tega 

je doprineslo k boljšim medosebnim odnosom. Prav tako ugotavljamo, da bodo pridobljeno 

znanje lahko koristno uporabili v vsakdanjem življenju. 

Koordinacija in delo LUK je na zelo visokem nivoju, a trudili in iskali bomo vedno znova nove 

poti in možnosti, da ponudimo najboljše. 

 

Program: Oskrba na domu – podjetništvo 

UVOD 

V okviru programov neformalnega izobraževanja odraslih, ki jih izvaja Ljudska univerza 

Kočevje,  pričetih v mesecu  novembru 2012 je bil januarja, 2013 zaključen 50 urni program 

OSKRBA NA DOMU - PODJETNIŠTVO. Ker nam ni vseeno, kako poteka izobraževanje v 

naši ustanovi in ker sta nam kakovost in zadovoljstvo naših udeležencev in predavateljev še 

kako pomembni, smo izvedli anketo med udeleženci izobraževanj. S pomočjo ankete smo 

evalvirali obstoječe stanje, ki nam bo služilo za uvajanje sprememb in izboljšav. 
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Vprašalnik je sestavljen iz  dveh tipov vprašanj. Tipa zaprtih vprašanj, kjer so udeleženci 

obkrožili vnaprej nuden odgovor, ter tipa kombiniranih odprtih in zaprtih vprašanj, kjer so 

udeleženci obkrožili ustrezen odgovor ter poleg lahko podali tudi  svoje pripombe oziroma 

mnenja in predloge. 

Pridobljene podatke z vprašalnikom smo evalvirali v treh sklopih. V prvem sklopu so nas 

zanimali statusni podatki o udeležencih (spol, starost, izobrazbena struktura in njihov  stan), 

koliko let so vključeni v programe, primernost članarine ter pripravljenost za doplačilo za 

izvedbo plačljivih tečajev. V tem sklopu so nas zanimale tudi oblike študijskih krožkov, ki so 

jih so udeleženci že obiskovali. V tem sklopu je bilo zastavljenih 8 vprašanj. 

V drugem sklopu nas je zanimalo zadovoljstvo udeležencev s predavatelji in vsebinami 

neformalnih programov. V tem sklopu je bilo zastavljeno eno vprašanje z dvema 

podvprašanjema, kjer so imeli udeleženci možnost oceniti mentorje po šestih kriterijih in 

kriteriju »drugo« glede na ocenjevalno lestvico od 1 do 5; pri čemer je 1 najnižja, 5 pa 

najvišja ocena. Na voljo smo podali tudi možnost »ne vem«. V okviru drugega podvprašanja 

so isti imeli možnost oceniti tudi zadovoljstvo z vsebino študijskega krožka z odgovorom 

»nezadovoljen« oziroma »zadovoljen« ter z možnostjo pojasnila podane ocene. 

V tretjem sklopu vprašalnika nas je zanimalo zadovoljstvo z delom zaposlenih na LUK v 

okviru programov neformalnega izobraževanja. V tem sklopu smo zastavili udeležencem 4 

vprašanja. Na koncu smo jih zaprosili, da podajo svoje predloge za izvedbo usposabljanj v 

okviru programa. 

Struktura evalvacije sledi opisanim sklopom, tako, da je v poglavju »Evalvacija« vsak sklop 

umeščen v svoje podpoglavje. V prvem vsebinskem podpoglavju smo evalvirali pridobljene 

statusne podatke o udeležencih. V drugem podpoglavju zadovoljstvo udeležencev s 

predavateljem  in vsebino neformalnega izobraževanja, v tretjem podpoglavju pa 

zadovoljstvo z delom zaposlenih v LUK. 

Na programa, ki ga je izvedel predavatelj g. Primož Velikonja se prijavilo 15 kandidatov. 

Vprašalnik je izpolnilo 100% udeležencev. 

 

EVALVACIJA 

STATUSNI PODATKI O UDELEŽENCIH 

 

Iz grafa je razvidno, da je 93% 

udeležencev programa, ki so 

odgovorjali na anketno vprašanje 

ženskega spola, 7% moškega spola. 

 

 

 

 1. ženski 
93% 

 2. moški 
7% 

Spol 
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Iz grafa je razvidno, da je 47% delež 

udeležencev, ki so odgovarjali na 

anketni vprašalnik starih med 31 do 40 

let, 20%  od 41 do 50 let,  do 20 let  7% 

,51 in več let 13%  in prav tako od 21 

do 30 let. 

 

 

 

 

Iz grafa je razvidna pestra izobrazbena 

struktura udeležencev. Največ, 33% 

udeležencev ima srednjo strokovno 

izobrazbo,  27% srednjo poklicno 

izobrazbo. Po 13% ima končano 

osnovno šolo ter nižjo poklicno šolo, po 

7% pa nedokončano osnovno šolo ter 

7% univerzitetno izobrazbo. 

 

 

 

 

Kar 93% udeležencev programa  

Oskrba na domu – podjetništvo je 

brezposelnih, ostalih, 7% pa je 

upokojencev. Udeležencev z drugimi 

statusi ni bilo.                                                                                                                                               
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93% je obiskovalo programe 

neformalnega izobraževanja prvič, 

7% pa tretje leto. Več kot tri leta ni 

obiskoval programe neformalnega 

programa nihče od anketiranih 

udeležencev programa. 

 

 

 

 

 

Iz grafa je razvidno, da je 60% 

udeležencev programa pripravljeno 

doplačati za izvedbo plačljivega 

tečaja, 27% pa jih ni pripravljeno 

doplačati za plačljivi program. 13% je 

odgovorilo z drugo, vendar ob tem 

niso utemeljili svojega odgovora. 
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6% 

OSKRBA NA DOMU - 
PODJETNIŠTVO 

87% 

FINANČNA PISMENOST – 
UPRAVLJANJE 
 Z OSEBNIM 
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 Programi neformalnega izobraževanja,  
katere ste obiskovali v preteklosti. 

prvič 
93% 

drugo leto 
0% 

tretje leto 
7% 

Ali ste že kdaj obiskovali programe 
neformalnega izobraževanja in koliko let 

da 
60% 

ne 
27% 

drugo 
13% 

Ali ste pripravljeni doplačati  
za izvedbo plačljivega tečaja  
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Glede na vprašanje, “Ali ste že kdaj obiskovali programe neformalnega izobraževanja in 

koliko let”, kjer je 93% udeležencev odgovorilo, da se neformalnih programov udeležujejo 

prvič, smatramo, da so udeleženci na vprašanje - Katere programe neformalnega 

izobraževanja, so obiskovali v preteklosti , z odgovori imeli v mislih aktualni program (87%), 

ki so se ga udeležili in da se je v preteklosti le 6% udeležilo drug neformalni program in sicer 

»Govorim angleško«. 

ZADOVOLJSTVO UDELEŽENCEV S PREDAVATELJI IN VSEBINAMI NEFORMALNIH 

PROGRAMOV 

V sledečem sklopu nas je zanimalo kako so bili udeleženci na splošno zadovoljni s 

predavateljem Velikonja Primožem in vsebino neformalnega programa »Oskrba na domu - 

podjetništvo«.  

Zadovoljstvo s predavateljico so izrazili  tako, da so označili izbrani odgovor pri postavljenem 

kriteriju in s tem predavatelja tudi ocenili. Ocenjevalno lestvico predstavljajo številke 1, ki 

predstavlja odgovor sploh ne, številka 5 - v celoti, številke med 2 do 4 jo predstavljajo 

vmesno, z  izbiro 6 pa odgovor »ne vem«.  

Vprašanje, na katerega so odgovarjali udeleženci: 

 »Kako ste na splošno zadovoljni s predavatelji in vsebino neformalnih programov«. 

Ocenjevali so splošno zadovoljstvo s predavateljem in pri tem so nas zanimali naslednji 

kriteriji: 

1. Je dober strokovnjak, 

2. Dobro razlaga snov, 

3. Razume udeležence in jih spodbuja, 

4. Je prijazen, 

5. Nas spodbuja k samostojnemu učenju, 

6. Drugo.  

Na drugi del vprašanja so udeleženci ankete ocenjevali zadovoljstvo z vsebino študijskega 

krožka. Pri tem sta nas zanimala naslednja kriterija, »nezadovoljen« oziroma »zadovoljen«. 

Pri obeh smo anketirance zaprosili, da odgovor utemeljijo. Sledi evalvacija. 
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Iz grafa je razvidno, da je 100% 

udeležencev meni, da jih v celoti 

razume in spodbuja. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Iz grafa je razvidno, da je 100% 

udeležencev mnenja da je  v celoti dober 

strokovnjak.  

 

 

 

 

 

 

Iz grafa je razvidno, da je 100% 

udeležencev mnenja, da je  v celoti 

prijazen. 
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Iz grafa je razvidno, da je 100% 

udeležencev mnenja, da v celoti 

dobro razlaga snov.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Iz grafa je razvidno, da je 100% 

udeležencev mnenja, da jih  v celoti 

spodbuja k samostojnemu učenju. 

 

 

 

 

 

 

Graf na kaže, da so udeleženci 

izpostavili dejstvo, da so jim 

zaposleni v LUK v 93% vedno 

pripravljeni prisluhniti in odgovoriti 

na vprašanja. En udeleženec, kar 

predstavlja 7% delež, je odgovoril z 

alternativo drugo, ki jo je obrazložil, 

da nima tovrstnih izkušenj. 
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11. Ali so vam zaposleni v naši izobraževalni  
organizaciji pripravljeni prisluhniti in odgovoriti na 

vprašanja? 
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Iz grafa je razvidno, da je 100% 

udeležencev bila zadovoljna z 

vsebino neformalnega 

izobraževalnega programa. 

 

 

 

 

 

 

 

ZADOVOLJSTVO Z DELOM ZAPOSLENIH NA LUK 

Iz grafa je razvidno, da je 100% 

zadovoljnih s koordinacijo in 

delom LUK v okviru 

neformalnega izobraževanja. 

 

 

 

 

 

Graf nam kaže, da so udeleženci 

100% dovolj ažurno obveščeni o 

informacijah in dogodkih v okviru 

programov neformalnega 

izobraževanja. 
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12. Ali ste dovolj ažurno obveščeni o informacijah in 
dogodkih v okviru Programov neformalnega 

izobraževanja?  
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Graf nam kaže, da bi bili 

udeleženci najraje obveščeni 

po e-pošti ali po navadni 

pošti (21%). Sledi  

obveščanje z SMS sporočili 

ter osebno obveščanje pri 

koordinatorici. Najmanj 

zaželena načina obveščanja 

sta spletne strani (8%) in 

oglasna deska (4%). 

 

 

 

 

 

PREDLAGANE VSEBINE V OKVIRU SNIO 

Udeleženci so predlagali naslednje vsebine: 

1. Oskrba na domu – podjetništvo. 

2. Računalništvo, tuji jeziki, oskrba na domu, podjetništvo. 

3. Vse je bilo tako, kot sem si predstavljala oziroma še  boljše. Kar tako naprej in bo kar dosti  

    ljudi informiranih z dobrimi stvarmi. 

4. Ozavestiti ljudi, da smo odgovorni in v prvi vrsti ljudje. 

 

SKLEPNE UGOTOVITVE 

Večinsko so prepričani, da so učinki programskih vsebin pozitivni za potrebe v vsakdanjem 

življenju in delu ter za lažjo pomoč in razumevanje sebe in drugih – medosebna pomoč. 

Zaključimo lahko, da so izobraževalni program zelo dobro sprejeli, ga osvojili in izkazali 

zanimanje za ponovitveno tovrstno izobraževanje. Ugotavljamo, da je odnos med 

predavatelji in udeleženci zelo dober in kreativen, tudi zaradi uspešnega dela koordinatorice 

ter zaposlenih v LUK.  S tem ugotavljamo, da je delo na programih Splošnega neformalnega 

izobraževanja uspešno in učinkovito ter s tem vsebinsko, programsko in finančno upravičeno 

in zaželeno. 
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13. Kako bi bili najraje obveščeni o dogodkih Programov 
neformalnega izobraževanja  
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ZADOVOLJSTVO Z DELOM ZAPOSLENIH V LUK 

Ugotavljamo, da evalvacija podanih odgovorov s strani udeležencev programa izkazuje, da 

so zadovoljni z delom zaposlenih v LUK.  Ugotovitev utemeljujemo na podlagi evalvacije 

pridobljenih odgovorov po vseh kriterijih, ki so bili podlaga za evalvacijo. Anketiranci tako z 

visokimi ocenami izkazujejo zadovoljstvo s: 

 s koordinacijo v programu LUK,  

 s pravočasnostjo, kakovostjo in e-načinom obveščanja, 

 organizacijo, časom, vsebino in prostori. 

Ugotavljamo, da je bila izvedba usposabljanja ustrezna glede na terminski okvir, ustreznost 

vsebine, smiselnosti. V veliki večini pa si anketiranci želijo nadaljevalno izobraževanje. 

Ugotavljamo, da je izvedba izobraževanja izpodbudila timsko delo v skupini in posledično le-

tega k boljšim medosebnim odnosom ter kreativnosti dela. Prav tako ugotavljamo, da bodo 

pridobljeno znanje koristno uporabili pri svojih načrtih samozaposlovanja ali smeri poklicnega 

nadaljnjega usposabljanja. 

 

Ugotavljamo, da je bila tudi izvedba izobraževalnega programa – didaktični pripomočki prav 

tako zelo dobra. 

Ugotavljamo, da je zadovoljstvo udeležencev s koordinacijo in z delom LUK na zelo visokem 

nivoju. Kljub temu je na mestu razmislek o potrebni nadgradnji in razvoju vse večje 

ustvarjalnosti in fleksibilnosti programov, da bomo kos kompleksnemu in dinamičnemu času 

ter okolju našega delovanja. 
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4. PREDLOGI ZA DELO V PRIHODNJE 

 

a) Pri samoevalvaciji programov Računalniška pismenost (RP) in Računalniška in 

digitalna pismenost za odrasle (RDO) smo ugotovili, da so bili udeleženci z 

organiziranostjo , vsebino in izvajalci programov v večini zelo zadovoljni.  Izkazalo pa se je, 

da bi nekaj udeležencev želelo, da jim predavatelj med samimi učnimi urami nameni več 

pozornosti.  

Večina udeležencev je bila s številom ur zadovoljno, je pa kar tretjina udeležencev bila 

mnenja, da je ur premalo (RP 21% in RDO 36%). 

Nekaj udeležencev pa je tudi predlagalo, da bi lahko bile dostopne skripte predavanj, da bi 

lahko bilo več utrjevanja snovi in da bi jim bilo omogočeno obnavljanje snovi. 

 

Iz zgoraj navedenih izsledkov za šolsko leto 2013/14 predlagamo naslednje izboljšave: 

- udeležence izobraževalnih programov RP in RDO se napoti v središče za samostojno 

učenje (SSU) 

- v SSU-ju deluje mentor, ki ga bomo za to delo dodatno usposobili 

- v SSU-ju imajo udeleženci možnost izpopolnjevanja znanja in obnavljanja snovi 

skupaj z mentorjem, ki deluje v SSU-ju 

 

b) Pri samoevalvaciji programov neformalnega izobraževanja ugotavljamo, da so 

udeleženci v večini zelo zadovoljni z vsebino, organizacijo in izvajalci programov.  

Pri programu Finančna pismenost lahko iz posameznih mnenj zaključimo, da si udeleženci 

želijo več tovrstnih uporabnih izobraževanje podkrepljenih s praktičnimi primeri.  

Ugotavljamo tudi, da bodo udeleženci pridobljeno znanje lahko koristno uporabili v 

vsakdanjem življenju. 

Pri programu Govorim angleško ugotavljamo, da si udeleženci želijo še več skupnih 

jezikovnih izobraževanj, želijo si nadaljevalne jezikovne programe, kot stalno permanentno 

izobraževanje v tujem jeziku.  

Pri programu Oskrba na domu – podjetništvo si v veliki večini anketiranci želijo 

nadaljevalno izobraževanje. Ugotavljamo, da je izvedba izobraževanja izpodbudila timsko 

delo v skupini in posledično doprinesla k boljšim medosebnim odnosom ter kreativnosti dela. 

Prav tako ugotavljamo, da bodo pridobljeno znanje koristno uporabili pri svojih načrtih 

samozaposlovanja ali smeri poklicnega nadaljnjega usposabljanja. 

 

Ugotavljamo, da je zadovoljstvo udeležencev s koordinacijo in z delom LUK na zelo visokem 

nivoju. Kljub temu je na mestu razmislek o potrebni nadgradnji in razvoju vse večje 
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ustvarjalnosti in fleksibilnosti programov, da bomo kos kompleksnemu in dinamičnemu času 

ter okolju našega delovanja. 

 

Potrebnih nadaljnjih  ukrepov na področju razvoja neformalnega izobraževanja ni 
izraženih.  
 

 

Predloge bo obravnavala  komisija za kakovost in najbolj potrebne uvrstila v akcijski načrt za 

razvoj kakovosti za 2013/2014. 


