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V skladu s 15. členom Zakona o višjem strokovnem izobraževanju (Uradni list RS, št. 86/04 in 100/13) je komisijo 
za spremljanje in zagotavljanje kakovosti, ki je sodelovala pri pripravi samoevalvacijskega poročila o kakovosti 
izobraževanja odraslih v izobraževalni organizaciji ICES, Izobraževalni center energetskega sistema, sestavljal 
predsednik in šest članov: 
 

 pet predavateljev šole tako, da so zastopana vsa študijska področja oziroma vse skupine predmetov 
(Janez Dulc, Ana Peklenik, Maja Zalokar, Maja Rozman, Vildana Sulič Kenk), ter 

 dva študenta (David Kališnik, Rumejsa Hadžalić). 
 
Predsednica komisije za spremljanje in zagotavljanje kakovosti je Ana Peklenik. 
 



 

1 UVOD 
 

1.1 PREDSTAVITEV IZOBRAŽEVALNE ORGANIZACIJE  
 
Izobraževalni center se je oblikoval na osnovi potreb razvoja lastnega kadra za vodenje, upravljanje ter delo v 
delovnih procesih elektroenergetskega sistema podjetij elektrogospodarstva Slovenije. 
 
Verificiran je bil leta 1988 kot Izobraževalni center elektrogospodarstva Slovenije, ko je bil na predlog podjetij 
elektrogospodarstva vpisan v razvid izobraževalnih organizacij pri Ministrstvu za šolstvo, znanost in šport. 
Zaposleni v podjetjih so spoznali, kakšen je pomen izobraževanja za njihov osebni in strokovni razvoj. 
 
Leta 2001 se je za podjetja elektrogospodarstva Slovenije pričelo obdobje intenzivnih sprememb v skladu z 
določili novo sprejetega nacionalnega Energetskega zakona. Ena od temeljnih zahtev zakona je, da se tržne in 
regulirane dejavnosti ločijo. Med tržne dejavnosti je bil opredeljen izobraževalni center, ki se je leta 2005 izločil iz 
podjetja Elektro Slovenija, d.o.o., v samostojno pravno osebo - zavod. 
 
Dogodki, ki dokazujejo, kako pomembno vlogo ima izobraževalni center pri izobraževanju kadrov v 
elektroenergetiki in širše: 
 

 v letu 1995 je bil ICES sprejet v okviru projekta prenove poklicnega in strokovnega izobraževanja v 
republiki Sloveniji v projekt PHARE (izobraževalna programa inženir/inženirka elektroenergetike, 
Delovodja/delovodkinja elektroenergetike); 

 v letu 1996 v svojem okviru ustanovi in verificira Višjo strokovno šolo za elektroenergetiko, ki deluje vsa 
ta leta. Na podlagi tesnega sodelovanja z različnimi izobraževalnimi ustanovami smo bili med prvimi 
petimi višjimi strokovnimi šolami v Sloveniji; 

 v letu 1998 smo za izredne dosežke na področju izobraževanja odraslih prejeli posebno priznanje 
Andragoškega centra Republike Slovenije; 

 v letu 1999 si pridobi verifikacijo za srednjo strokovno šolo za elektroenergetiko; 
 v vmesnem času pripravil in verificiral več programov izobraževanja za usposabljanje in izpopolnjevanje; 
 v letu 2001 smo si za dejavnost izobraževanja pridobili certifikat kakovosti ISO 9001 : 2000, katerega 

veljavnost uspešno ohranjamo vse do danes; 
 leta 2001 je Slovensko društvo Informatika pooblastilo ICES za izobraževanje in izvajanje izpitov za 

pridobitev ECDL (uporabniško računalniško spričevalo) spričevala; 
 v študijskem letu 2001/2002 smo na višji strokovni šoli začeli izvajati program elektronika; 
 v študijskem letu 2005/2006 smo v okviru višje strokovne šole prvi v ljubljanski regiji začeli z izvajanjem 

programa informatika; 
 v letu 2006 smo prejeli verifikacijo za izvajalca nacionalnih poklicnih kvalifikacij vodja projekta in vodja 

projektne naloge. 
 
Ves čas skrbimo za razvoj izobraževanja, s katerim se uspešno vključujemo v javno veljavni izobraževalni sistem. 
S svojim dolgoletnim uspešnim delom prispevamo k razvoju družbe znanja v slovenskem prostoru. 
 
Višja strokovna šola deluje kot samostojna enota v okviru Izobraževalnega centra energetskega sistema. Za 
izvajanje izobraževalnih programov imamo sklenjeno pogodbo za najem učilnic in referata s podjetjem B&B d.o.o. 
Kranj. Vse izobraževalne programe in usposabljanja izvajamo na lokaciji Letališka 16, 1000 Ljubljana. Vse 
predavalnice in referat zavoda se nahajajo na Letališki 16, 1000 Ljubljana. Prav tako imamo sklenjeno pogodbo z 
B&B d.o.o. Kranj o souporabi knjižnice, k se nahaja na lokaciji Ljubljanska cesta 30, Kranj. Knjižno gradivo je na 
voljo na lokaciji knjižnice, študentje pa imajo možnost naročila gradiva in dostave v Ljubljano. 
 



 

1.2 POSLANSTVO, VIZIJA IN VREDNOTE  
 

1.2.1 VIZIJA  

Vizija izobraževalne organizacije ICES je postati sodobno izobraževalno središče, ki bo zagotavljalo uporabna 
strokovna znanja. V sodelovanju z delodajalci bomo razvijali nove izobraževalne programe in tako zagotovili 
ustrezno usposobljen kader, ki bo sledil novostim in spremembam na trgu. Pri tem bomo upoštevali evropske in 
svetovne smernice v izobraževanju in ustvarjali prepoznavno blagovno znamko. 
 

1.2.2 POSLANSTVO 
 

 Ustvarjamo pozitivno naravnano ozračje, v katerem naši udeleženci uspešno razvijajo svoja znanja, 
sposobnosti in samopodobo. 

 Izobraževanje promoviramo kot pot k osebni rasti in napredovanju. 
 S timskim delom, primerno komunikacijo in s pristnim sodelovanjem v kolektivu šole prenašamo dobre 

poslovne običaje in poslovno kulturo med udeležence. 
 
 

1.2.3 VREDNOTE 
 

 Odgovornost  
 Spoštovanje 
 Dostopnost 
 Prilagodljivost  
 Strokovnost  
 Znanje  
 Napredek 

 

1.3 RAZLOGI ZA IZVAJANJE SAMOEVALVACIJE 
 
Razlogi za izvajanje samoevalvacije so spoznanja, da je kakovost ključni faktor konkurenčnosti in uspeha ter da 
bodo v bodočnosti na trgu obstale le tiste organizacije, ki obvladajo in izvajajo filozofijo kakovosti. Zato si naš 
zavod prizadeva uresničiti svojo razvojno vizijo na podlagi sistemov kakovosti ter doseči stopnjo razvitosti 
organizacij v Evropi oziroma na zahodu. Posledica prizadevanj za kakovost v izobraževalni organizaciji so 
namreč kakovostne storitve s konkurenčno ceno. Poudarek je na  obvladovanju kakovosti.  
 
Razprave o kakovosti v izobraževanju gotovo niso nov pojav. To, kar lahko opazimo ob podrobnejšem 
spremljanju dogajanja, pa je, da tovrstne razprave v zadnjem desetletju postajajo intenzivnejše. V ospredje 
stopajo vprašanja o uporabnosti znanja, ki ga pridobi posameznik v izobraževanju, koliko je le-to prenosljivo v 
nove in nepoznane delovne in življenjske okoliščine. Kako meriti učinke izobraževanja, tako postaja prednostno 
vprašanje, ko se pogovarjamo o kakovosti v izobraževanju. Če želimo doseči kakovostne rezultate, je namreč 
ključnega pomena, da najprej zelo dobro premislimo in načrtujemo vse ključne procese, ki naj vodijo do teh 
rezultatov. Ob tem pa je potrebno domisliti tudi načine presojanja kakovosti vseh teh dejavnikov. Dejavnosti 
presojanja kakovosti je treba povezati z učinkovitimi načini za neprestano vpeljevanje izboljšav in načinov, ki nam 
bodo s pomočjo vpogleda v lastno prakso omogočali sproščanje razvojnih potencialov. Pri tem se vedno bolj 
kaže, da zgolj uporaba cenitvenih (evalvacijskih) mehanizmov na ravni izobraževalnega sistema ni dovolj, če 
želimo v sistemu zares doseči hitro odzivnost na spremembe in spodbujati razvoj znotraj sistema samega. Zato 
spodbujamo razvoj modelov kakovosti, ki naj bi jih izobraževalne organizacije uporabile pri izgradnji lastnega 
sistema menedžmenta kakovosti in ki temeljijo na metodah samoevalvacije. 
 
Izobraževalne organizacije oz. zavodi moramo sistematično spremljati kakovost svojega dela in v evalvacijske 
postopke pritegniti tako udeležence kot delodajalce, hitreje pa moramo zagotoviti potek evalvacijskih – 



 

ocenjevalnih postopkov. Skrb za kakovost in študijsko uspešnost je pomembna zlasti zato, da bi preprečili izgubo 
najmanjših delov populacije, ki lahko doseže zaključeno stopnjo izobrazbe. 



 

2 OPIS POSTOPKOV PRI IZPELJAVI SAMOEVALVACIJE   
 

2.1 IMENOVANJE KOMISIJE ZA SPREMLJANJE IN ZAGOTAVLJANJE KAKOVOSTI 
 
Komisijo za kakovost smo določili na podlagi potreb znanj s področij, s katerimi se ukvarja naš zavod. Po daljšem 
premisleku in podanih predlogih sodelujočih in njihovi osebni odločitvi smo določili komisijo za spremljanje in 
zagotavljanje kakovosti. 
 
Izbrali smo sedem članov; naše znanje pokriva področja programov. 
 

2.2 PRIPRAVA PREDSTAVITVE IZOBRAŽEVALNE ORGANIZACIJE 

 
Komisija za spremljanje in zagotavljanje kakovosti se na sejah sestaja dvakrat do štirikrat letno, po potrebi pa se 
lahko razpiše tudi izredna seja. Na srečanjih določimo naloge za posameznike in roke za njihovo izvršitev. 
Predstavitev zavoda je bila pred časom že pripravljena, vendar bomo v prihodnosti sestavek ponovno pregledali, 
preučili in dodali nove predloge. Komisija za spremljanje in zagotavljanje kakovosti bo na podlagi predlogov 
pripravila novo, prenovljeno predstavitev zavoda. Vanjo bomo vključili ustanovitev zavoda, začetke njegovega 
delovanja, asortiment programov in na koncu podatke o prepoznavnosti v okolju. 
 

2.3 PRIPRAVA POSLANSTVA, VIZIJE, VREDNOT IZOBRAŽEVALNE 
ORGANIZACIJE 
 
Komisija za spremljanje in zagotavljanje kakovosti je na podoben način kot predstavitev izobraževalnega zavoda 
pripravila tudi osnutke poslanstva, vizije in vrednot izobraževalnega zavoda. Za predloge smo prosili celoten 
kolektiv zavoda ICES, vključeni so bili tudi zunanji sodelavci – predavatelji. Na podlagi prejetih predlogov smo v 
letu 2012 pripravili poslanstvo, vizijo in vrednote izobraževalnega zavoda ter se dogovorili, da bomo slednje v 
študijskem letu 2016/2017 ponovno pregledali ter jih po potrebi dopolnili ali spremenili. 
 

2.4 PRIPRAVA PREGLEDA INTERESNIH SKUPIN, KI SO ZA IZOBRAŽEVALNO 
ORGANIZACIJO POMEMBNE 
 
Komisija za spremljanje in zagotavljanje kakovosti si je zastavila naslednja vprašanja: komu je namenjena skrb 
za kakovost v našem izobraževalnem zavodu, kdo je zainteresiran za razvoj kakovosti našega izobraževalnega 
zavoda, kdo ocenjuje kakovost našega izobraževalnega zavoda in kdo omejuje razvoj kakovosti našega 
izobraževalnega zavoda? Ker so ta vprašanja pomembna za posameznike, skupine, organizacije in družbeno 
skupnost smo poskušali analizirati in ugotoviti, kdo vse so interesne skupine, ki se na tak ali drugačen način 
vključujejo v naš proces izvajanja kakovosti. 
 
Komisija za spremljanje in zagotavljanje kakovosti je pripravila pregled interesnih skupin, na podlagi posveta smo 
ga še izpopolnili. V pripravi tega je sodelovala celotna komisija za spremljanje in zagotavljanje kakovosti. 
Potrebovali smo več popravkov pri izboru zunanjih interesnih skupin. Tako smo vključili izobraževalne upravne 
organizacije, upravne organe, nacionalni javni zavod, partnerske izobraževalne organizacije, konkurenčne 
izobraževalne organizacije, potencialne in dejanske delodajalce, partnerska podjetja in ustanove, stanovska in 
druga društva, gospodarsko interesno združenje, delodajalska združenja, strokovno službo, partnerje lokalnega 
okolja.  
 



 

2.5 IZPELJAVA UGOTAVLJANJA SAMOEVALVACIJSKEGA PROFILA 
 
Na vrsti je bila prva splošna presoja kakovosti temeljnih procesov v našem izobraževalnem zavodu. Na podlagi 
osnutkov anket, ki jih je pripravil ACS, smo pripravili ankete zaposlenim, zunanjim sodelavcem in udeležencem 
višje strokovne šole. Ankete smo najprej posredovali ciljni populaciji. Same ankete v natisnjeni obliki smo razdelili 
skupini študentov višje strokovne šole, vpisanih v prvi in drugi letnik programov elektrotehnika in strojništvo. Prav 
tako smo vprašalnike poslali po pošti na naslove predavateljev, ki so v tekočem letu sodelovali z našim 
izobraževalnim zavodom.  Z nekaterimi zaposlenimi smo pripravili tudi intervjuje. 
 
Po prejetju izpolnjenih vprašalnikov smo le-te analizirali in dobili končni rezultat in tako lažjo odločitev pri izbiri 
odločilnih kriterijev za določitev prioritetnih področij, na katerih bomo izvedli podrobnejšo samoevalvacijo. To nam 
je bilo v pomoč pr izbiri kazalnikov in področij kakovosti za samoevalvacijo. Sami rezultati anketiranja so nas 
presenetili v pozitivnem smislu, saj so bili nad pričakovanimi glede kakovosti znanja in kakovosti dela z 
udeleženci na relaciji udeleženec – organizator izobraževanja. Na področju oziroma relaciji komunikacije učitelj–
udeleženec pa bomo poskušali rezultate popraviti in se bomo tako pri naši samoevalvaciji še posebno posvetili 
temu področju. 
 
Sama ocena uporabnosti instrumenta samoevalvacijski profil je zelo pozitivna, saj smo lahko prav s to presojo 
ugotovili dobra in slaba področja našega zavoda. Pri sami uporabi in izvedbi anketiranja so anketiranci naleteli na 
nejasnosti pri zadnjem področju anketnega vprašalnika, to je pri kakovosti sodelovanja s partnerji. Ker smo 
zasebni izobraževalni zavod, tega zaposleni in udeleženci praktično ne poznajo. Vsekakor pa je uporabnost 
instrumenta zelo dobra. 
 

2.6 DOLOČITEV PREDMETA SAMOEVALVACIJE 
 
Ker smo zasebni zavod, sta naš cilj poleg rezultatov samoevalvacijskega profila dobro finančno poslovanje ter 
zadovoljni udeleženci. Na podlagi teh ugotovitev smo se odločili, da bomo vključili kazalnike, ki pokrivajo ti dve 
področji. Tako smo se odločili, da bomo v proces samoevalvacije vključili kazalnike področja udeležencev ter 
zadovoljstva udeležencev. Tudi v preteklem študijskem letu smo vključili tudi področje animacije. Tako smo izbrali 
tri kazalnike kakovosti in mislimo, da je bilo dovolj obširno, da smo pripravili samoevalvacijska vprašanja in pokrili 
področja, ki smo jih želeli ocenjevati. K vsakemu kazalniku kakovosti smo pripisali tudi standard kakovosti kot je 
razvidno v spodnji tabeli. 
 

KAZALNIK KAKOVOSTI STANDARD KAKOVOSTI 

Komuniciranje med udeleženci 
in učitelji 

Zagotavljamo kakovostno komunikacijo med učitelji in udeleženci.  
 

Zadovoljstvo udeležencev Naši udeleženci so zadovoljni z izobraževalnim procesom. 

Splošna animacija za 
vključevanje v izobraževanje 

Naša organizacija, ki izobražuje odrasle, dejavno načrtuje in izpeljuje 
animacijo odraslih za vključevanje v izobraževanje. 

Animacija za vključevanje v 
posamezne izobraževalne 
programe 

Naša organizacija za izobraževanje odraslih izpeljuje usmerjeno animacijo 
za vključevanje odraslih v posamezne izobraževalne programe 
izobraževanje. 

 
Tabela 1: Kazalniki kakovosti in pripadajoči standardi kakovosti 

2.7 PRIPRAVA NAČRTA SAMOEVALVACIJE 
 
Priprava načrta samoevalvacije je potekala na podlagi dobljenih anketnih rezultatov, zapisnikov s sej strokovnih 
aktivov in komisije za spremljanje in zagotavljanje kakovosti ter dnevnikov predavanj.  
 
Komisija za spremljanje in zagotavljanje kakovosti se je posvetovala ter določila samoevalvacijska vprašanja ter 
vire podatkov in metode, ki jih bomo uporabili, da bi zadovoljili naravo samoevalvacijskih vprašanj. Tako je bil 



 

pripravljen samoevalvacijski načrt, ki je bil opremljen s standardi, evalvacijskimi vprašanji, subjekti, dokumentacijo 
in metodami.  
 

2.8 PRIPRAVA ANKETIRANJA 
 
Anketni vprašalnik smo člani komisije za spremljanje in zagotavljanje kakovosti pripravili v začetku študijskega 
leta 2015/2016. Anketirancem smo ga razdelili februarja 2016. Skupno je bilo razdeljeno 63 vprašalnikov 
študentom prvega in drugega letnika programa elektrotehnika in strojništvo; izpolnjenih smo prejeli 63.  
 

2.9 OBDELAVA ZBRANIH PODATKOV ANKETIRANJA 
 
Po opravljenem anketiranju smo zbrane podatke interpretirali in poskušali preglednost povečati s pripravo 
grafikonov in preglednih tabel. Predstavili smo najpomembnejše podatke in informacije, ki smo jih pridobili v 
procesu presojanja kakovosti. Prikazali smo temeljne ugotovitve, sklepe, zaključke, do katerih smo prišli po 
presoji prikazanih podatkov in informacij. Pripravili smo načrt obdelave podatkov. 
 

2.10 PRIPRAVA SAMOEVALVACIJSKEGA POROČILA 
 
Sledila je zadnja faza samoevalvacije, to je priprava samoevalvacijskega poročila. To je bil najtežji del, ker smo 
morali vse informacije združiti v celoto. Informacije so morale biti sledljive in napisane v jasnem jeziku. Poročilo je 
napisano jasno in pregledno. 



 

3 METODOLOGIJA SAMOEVALVACIJE 
 

3.1 IZBRANA PODROČJA, PODPODROČJA IN KAZALNIKI KAKOVOSTI 
IZOBRAŽEVANJA ODRASLIH 
 
 
Področje kakovosti:  
Udeleženci 
 
Podpodročje: 
Udeleženec v izobraževalnem procesu 
 
Kazalniki kakovosti: 
Udeleženec v izobraževalnem procesu: 
- Komuniciranje med udeleženci in učitelji 
- Zadovoljstvo udeležencev 
 
Področje kakovosti:  
Promocija izobraževanja odraslih in animacija odraslih za izobraževanje 
 
Podpodročje: 
Animacija odraslih za izobraževanje 
 
Kazalniki kakovosti: 
Splošna animacija za vključevanje v izobraževanje 
Animacija za vključevanje v posamezne izobraževalne programe 
 

3.2 SAMOEVALVACIJSKI NAČRT 
 

3.2.1 SUBJEKTI, VKLJUČENI V SAMOEVALVACIJO 

 
V empirični del samoevalvacije smo vključili naslednje subjekte:  
 
Udeležence višje strokovne šole programov: elektroenergetika in strojništvo, vpisane v študijskem letu 
2015/2016. 
Učitelje višje strokovne šole programov: elektroenergetika in strojništvo, ki so predavali v študijskem letu 
2015/2016. 
Organizatorja izobraževanja in zaposlene v študijskem letu 2015/2016. 
Ravnateljico v študijskem letu 2015/2016, 
Direktorico/vodjo marketinga. 
 

3.2.2 UPORABLJENI VIRI 

 
Upoštevajoč izbrano področje kakovosti ter opredeljene cilje kakovosti smo v procesih samoevalvacije uporabili 
naslednje vire:  

- rezultate anketnih vprašalnikov,  
- zapisnike s sej strokovnih aktivov in komisije za spremljanje in zagotavljanje kakovosti, 



 

- dnevnike predavanj, 
- kataloge izobraževalnih programov, 
- vsebine za elektronsko pošto, 
- promocijske letake, 
- Načrt oglaševanja za leto 2014/2015,  
- Samoevalvacijsko poročilo 2014/2015, 
- spletne strani in profil na facebooku, 
- rezultate anketiranj diplomantov, 
- zapise intervjujev in 
- samoevalvacijski načrt animacije. 

 

3.2.3 UPORABLJENE METODE 

 
V procesu samoevalvacije smo uporabili naslednje metode:  

- metoda anketiranja, 
- metoda intervjuvanja,  
- metoda pregleda dokumentacije. 

 

3.2.4 DOLOČITEV VZORCA 

 
Vzorec anketiranja smo vzeli iz ciljne skupine udeležencev višje strokovne šole ICES. Tako je anketni vprašalnik 
rešilo:  

- 26 udeležencev programa elektroenergetika in 
- 37 udeležencev programa strojništvo. 

 
Vzorec pri pregledu zapisnikov s strokovnih aktivov in komisije za spremljanje in zagotavljanje kakovosti ter 
dnevnikov predavanj ni bil določen. Anketirali nismo nikogar, ampak smo se za na način ugotavljanja 
pomanjkljivosti na področju zastavljenih kazalnikov kakovosti odločili po presoji komisije za spremljanje in 
zagotavljanje kakovosti. 
 

3.3 PRIPRAVA INSTRUMENTARIJA 
 
Za izvedbo samoevalvacije smo pripravili naslednja instrumentarija: 

 vprašalnik za udeležence višje strokovne šole, 

 vprašalnik za predavatelje, 

 vprašalnik za intervju z direktorico/vodjo marketinga,  

 vprašalnik za intervju z ravnateljem,  

 vprašalnik za intervju z organizatorjem izobraževanja,  

 vprašalnik za intervju s predavateljem. 

 
Pri oblikovanju instrumentov smo uporabili različne že oblikovane instrumente. Vprašalniki za intervjuje so bili 
oblikovani s poudarkom na področje animacije. 
 

3.3.1 TESTIRANJE INSTRUMENTOV 

 
Testiranja v tem letu nismo opravili, ker je bil anketnik testiran v prejšnjem študijskem letu. 
 



 

3.4 IZPELJAVA SAMOEVALVACIJE 
 
Anketni vprašalnik je bil razdeljen 63 udeležencem Višje strokovne šole ICES. Udeleženci so anketni vprašalnik 
reševali v februarju 2016. Zaradi lažje izvedbe smo predavatelje prosili, da vprašalnike razdelimo pred pričetkom 
predavanja ter počakamo, da jih udeleženci izpolnijo. Pred reševanjem smo udeležencem razložili zakaj je 
pomembno, da vprašalnik rešijo resno in odgovorno. Prav tako smo jim predstavili namen in cilje rezultatov 
anketnih vprašalnikov.  
 
Po prejemu informacij z intervjujev smo jih pregledali, analizirali in zapisali ugotovitve. Pripravili smo načrt 
obdelave podatkov in predstavili najpomembnejše podatke in informacije, ki smo jih pridobili v procesu 
presojanja. Prikazali smo temeljne ugotovitve, sklepe, zaključke, do katerih smo prišli po presoji pridobljenih 
podatkov in informacij. Uredili smo seznam dokumentacije, jo analizirali  in zapisali ugotovitve. 



 

4 REZULTATI 
 

4.1 KOMUNICIRANJE MED UDELEŽENCI IN UČITELJI 
 
OPIS PROBLEMA:  
Naša izobraževalna organizacija stremi k izvedbi zanimivih, uporabnih in praktično naravnanih predavanj. 
Naravnani smo k uporabi aktivnih metod poučevanja, k motiviranju udeležencev za sodelovanje. Pomembno nam 
je, da so v odnosu do udeležencev vsi zaposleni in predavatelji dostopni in hitro odzivni. 
 
Na tem področju želimo dosegati naslednji standard kakovosti: 
Zagotavljamo kakovostno komunikacijo med učitelji in udeleženci.  
 
Da bi ugotovili, v kolikšni meri ta standard že dosegamo, smo se odločili, da se bomo v postopku samoevalvacije 
osredotočili na naslednja samoevalvacijska vprašanja: 
 

1. Ali so učitelji usposobljeni za posredovanje praktično uporabnega znanja? 

 

Področja izvedbe Sploh se ne 
strinjam 

Se ne 
strinjam 

Delno se 
strinjam 

Pretežno se 
strinjam 

Popolnoma se 
strinjam 

Ne vem 

Predavanja so bila zanimiva, 
strokovno in praktično uporabna. 

0% 5% 22% 50% 23% 0% 

Predavanja/vaje so bile 
obogatene s praktičnimi primeri, 
predstavljena je bila uporabnost 
študijskih vsebin. 

0% 8% 27% 49% 14% 2% 

 
Tabela št. 2: Zadovoljstvo udeležencev s praktično uporabnostjo predavanj v študijskem letu 2015/2016 

 

 
 

Graf št. 1: Zadovoljstvo udeležencev s praktično uporabnostjo predavanj v študijskem letu 2015/2016 
 
Ugotovitve: 
Kot je razvidno iz tabele št. 2 se je v študijskem letu 2015/2016 s trditvijo, da so bila predavanja zanimiva, 
strokovna in praktično uporabna popolnoma strinjalo 23% anketirancev, 50% anketirancev se je s trditvijo strinjalo 



 

pretežno, 22% anketirancev se je s trditvijo strinjalo delno, 5% anketirancev se s trditvijo ni strinjalo, nihče od 
anketiranih ni izbral odgovora sploh se ne strinjam, prav tako nihče ni ostal neopredeljen. 
 
S trditvijo, da so bila predavanja/vaje obogatena s praktičnimi primeri ter da je bila predstavljena uporabnost 
študijskih vsebin se je popolnoma strinjalo 14% anketirancev, 49% anketirancev se je s trditvijo strinjalo pretežno, 
27% anketirancev se je s trditvijo strinjalo delno, 8% se jih s trditvijo ni strinjalo, nihče od anketiranih ni izbral 
odgovora sploh se ne strinjam, 2% anketiranih je ostalo neopredeljenih. 
 
Predlogi za izboljšave: 

 Rezultate ankete bomo predstavili na pedagoškem zboru in izpostavili problematiko manjšega 
zadovoljstva z vključevanjem praktičnih primerov pri predavanjih. Prav tako bomo poudarili pomembnost 
prepoznavanja uporabnosti pridobljenega znanja. Prav uporabnost znanja je tista, ki lahko poveča 
motivacijo udeležencev. Predavatelje bomo spodbudili, da o problematiki razpravljajo tudi na srečanjih 
strokovnih aktivov. Rezultati zadovoljstva v primerjavi s prejšnjim študijskem letom so se nekoliko 
izboljšali. 

 Za predavatelje bomo organizirali še več delavnic, jih spodbudili k udeležbi kjer bomo predstavili različne 
metode poučevanja. 

 Organizirali bomo še več ogledov delavnic, podjetij in se še bolj povezali s podjetji.. 
 

2. Ali so učitelji dovolj dostopni in hitro odzivni? 

Področja izvedbe Sploh se ne 
strinjam 

Se ne 
strinjam 

Delno se 
strinjam 

Pretežno se 
strinjam 

Popolnoma se 
strinjam 

Ne vem 

Predavatelji so prijazni, 
pripravljeni pomagati,  dostopni 
za pomoč in mentorstva. 

2% 0% 13% 33% 53% 0% 

Predavatelji so se držali urnika in 
dogovorov oz. so dosegljivi v 
času govorilnih ur. 

3% 3% 8% 31% 50% 5% 

Predavatelji sodelujejo s študenti 
preko e-predavalnice in se v 
primernem času (najmanj 
tedensko) odzivajo na 
elektronsko pošto. 

3% 2% 8% 23% 48% 16% 

 
Tabela št. 3 : Zadovoljstvo udeležencev z dostopnostjo in odzivnostjo predavateljev v študijskem letu 2015/2016. 
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Sploh se ne strinjam
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Delno se strinjam

Pretežno se strinjam

Popolnoma se strinjam

Ne vem

Predavatelji sodelujejo s študenti
preko e-predavalnice in se v
primernem času (najmanj tedensko)
odzivajo na elektronsko pošto.

Predavatelji so se držali urnika in
dogovorov oz.  so  dosegljivi v času
govorilnih ur.

Predavatelji so prijazni, pripravljeni
pomagati,  dostopni za pomoč in
mentorstva.

 
 
Graf št. 2 : Zadovoljstvo udeležencev z dostopnostjo in odzivnostjo predavateljev v študijskem letu 2015/2016. 
 
Ugotovitve: 
S trditvijo, da so predavatelji prijazni, pripravljeni pomagati, da so dostopni za pomoč in mentorstvo se je 
popolnoma strinjalo 53% anketirancev, 33% anketirancev se je s trditvijo strinjalo pretežno, 13% anketirancev se 
je s trditvijo strinjalo delno, 0% se jih s trditvijo ni strinjalo, 2% anketiranih je izbralo odgovor sploh se ne strinjam, 
nihče ni ostal neopredeljen. 
 
S trditvijo, da so se predavatelji držali urnika in dogovorov ter da so dosegljivi v času govorilnih ur se je 
popolnoma strinjalo 50% anketirancev, 31% anketirancev se je s trditvijo strinjalo pretežno, 8% je izbralo odgovor 
delno se strinjam, 3% se jih s trditvijo ni strinjalo, 3% se jih s trditvijo sploh ni strinjalo, 5% anketiranih je ostalo 
neopredeljenih. 
 
S trditvijo, da predavatelji sodelujejo s študenti preko e-predavalnice in se v primernem času (najmanj tedensko) 
odzivajo na elektronsko pošto se je popolnoma strinjalo 48% anketirancev, 23% anketirancev se je s trditvijo 
strinjalo pretežno, 8% anketirancev se je s trditvijo strinjalo delno, 2% se jih s trditvijo ni strinjalo, 3% se jih s 
trditvijo sploh ni strinjalo, 16% anketiranih je ostalo neopredeljenih. 
 
Zbrani rezultati kažejo, da je polovica udeležencev zadovoljna s pripravljenostjo predavateljev na nudenje pomoči 
pri pripravi seminarskih in diplomskih nalog. Prav tako z dosegljivostjo glede dogovora za govorilne ure. Kanček 
več poudarka pa bi bilo potrebno dati na spodbujanje predavateljev pri uporabi e-predavalnice in boljše odzivnosti 
pri odgovarjanju na elektronsko pošto udeležencev. Predavatelje bomo spodbudili in jih ponudili pomoč pri 
vzpostavljanju boljše komunikacije 
 
Predlogi za izboljšave: 

 Predavatelje bomo vedno znova spodbujati, da udeležencem na elektronska sporočila odgovarjajo čim 
hitreje, saj njihova hitra odzivnost udeležencem veliko pomeni. Spodbudili jih bomo tudi, da se z 
udeleženci dogovorijo glede sprotnih terminov govorilnih ur. Predavateljem bomo ponudili pomoč pri 
odgovarjanju na vprašanja pri elektronskih sporočilih. 

 Predavatelje bomo še vedno spodbujali k uporabi e-predavalnice in ponovno pripravili predavanje o 
uporabi e-predavalnice, ponudili jim bomo pomoč pri urejanju e-učilnic. 
 



 

4.2 ZADOVOLJSTVO UDELEŽENCEV 
 
OPIS PROBLEMA: 
 
Vsako leto se trudimo izboljšati ne le organizacijo izobraževanja temveč tudi sam proces poučevanja. Na ta način 
želimo povečevati zadovoljstvo udeležencev in jim nuditi kvalitetno izobraževanje. K zadovoljstvu udeležencev 
pripomore tudi kvalitetno opravljanje dela vseh zaposlenih na šoli in pravočasno obveščanje o vseh informacijah, 
ki so potrebne za študij.  
 
Na tem področju želimo dosegati naslednji standard kakovosti: 
Naši udeleženci so zadovoljni z izobraževalnim procesom. 
 
Da bi ugotovili, v kolikšni meri ta standard že dosegamo, smo se odločili, da se bomo v postopku samoevalvacije 
osredotočili na naslednja samoevalvacijska vprašanja: 
 

1. Ali so udeleženci zadovoljni z obveščanjem o organizaciji in izvedbi študijskega procesa? 
 

Področja izvedbe Sploh se ne 
strinjam 

Se ne 
strinjam 

Delno se 
strinjam 

Pretežno se 
strinjam 

Popolnoma se 
strinjam 

Ne vem 

Informacije o študijskem procesu 
so mi bile pravočasno na 
razpolago (dostopne). 

0% 0% 8% 19% 73% 0% 

Obveščanje o spremembah je 
bilo ažurno in natančno. 

0% 0% 5% 15% 80% 0% 

 
Tabela št. 4: Zadovoljstvo udeležencev z obveščanjem o organizaciji in izvedbi študijskega proces v študijskem 
letu 2015/2016. 
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Graf št. 3 : Zadovoljstvo udeležencev z obveščanjem o organizaciji in izvedbi študijskega proces v študijskem letu 
2015/2016. 
 
Ugotovitve: 
S trditvijo, da so bile informacije o študijskem procesu pravočasno na razpolago se je popolnoma strinjalo 73% 
anketirancev, 19% anketirancev se je s trditvijo strinjalo pretežno, 8% anketirancev se je s trditvijo strinjalo delno, 
nihče od anketiranih ni izbral odgovora se ne strinjam in sploh se ne strinjam, prav tako nihče ni ostal 
neopredeljen. 
 



 

S trditvijo, da je bilo obveščanje o spremembah ažurno in natančno se je popolnoma strinjalo 80% anketirancev, 
15% anketirancev se je s trditvijo strinjalo pretežno, 5% anketirancev se je s trditvijo strinjalo delno, nihče od 
anketiranih ni izbral odgovora se ne strinjam in sploh se ne strinjam, prav tako nihče ni ostal neopredeljen. 
 
Rezultati kažejo, da so udeleženci v veliki meri zadovoljni z pridobivanjem informacij. Slednje pridobivajo na 
uvodnih predavanjih, preko objav na Facebook profilu, na spletni strani šole in v e-učilnici. S tem načinom 
informiranja bomo nadaljevali tudi v prihodnje.  
 
Predlogi za izboljšave: 

 Pri udeležencih bomo ob obiskih v referatu preverjali katere informacije potrebujejo in jih vključili na 
spletno stran, v uporabo e-učilnic in foruma ali jim ga posredovali preko katerega od komunikacijskih 
virov. 

 
2. Ali so bili udeleženci zadovoljni z delom zaposlenih na šoli? 

 

Področja izvedbe Sploh se ne 
strinjam 

Se ne 
strinjam 

Delno se 
strinjam 

Pretežno se 
strinjam 

Popolnoma se 
strinjam 

Ne vem 

Na splošno sem 
zadovoljna/zadovoljen z 
zaposlenimi na šoli. 

0% 0% 6% 33% 61% 0% 

 
Tabela št. 5: Zadovoljstvo udeležencev z zaposlenimi na šoli v študijskem letu 2015/2016. 
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Graf št. 4: Zadovoljstvo udeležencev z zaposlenimi na šoli v študijskem letu 2015/2016. 
 
Ugotovitve: 
S trditvijo, da so bili na splošno zadovoljni z zaposlenimi se je popolnoma strinjalo 61% anketirancev, 33% 
anketirancev se je s trditvijo strinjalo pretežno, 6% anketirancev se je s trditvijo strinjalo delno, nihče od 
anketiranih ni izbral odgovora se ne strinjam in sploh se ne strinjam, prav tako nihče ni ostal neopredeljen. 
 
Kot je razvidno iz tabele je le 10% udeležencev le delno zadovoljni z zaposlenimi na šoli. Kot v preteklosti bomo 
tudi v prihodnje skrbeli za stalno izobraževanje in izpopolnjevanje svojih zaposlenih. 
 
Predlogi za izboljšave: 

 Opravljanje rednih letnih razgovorov na katerih bomo preverili na katerih področjih zaposlenih vidijo 
svoje prednosti in na katerih področjih zaznavajo manko veščin ter poiskali ustrezne načine za odpravo 
manka. Zaposlene bomo napotili na izobraževanje za nadgradnjo usposobljenosti. 



 

 

4.3 SPLOŠNA ANIMACIJA ZA VKLJUČEVANJE V IZOBRAŽEVANJE 
 
OPIS PROBLEMA: 
V naši organizaciji se zavedamo pomembnosti spodbujanja in navduševanja odrasle populacije za izobraževanje. 
Bolj bi morali izpostavljati prednosti, ki so lastne samo naši organizaciji in edinstvene na trgu ponudbe zasebnih 
izobraževalnih organizacij, pred drugimi.  
 
Na tem področju želimo dosegati naslednji standard kakovosti. 
Naša organizacija, ki izobražuje odrasle, dejavno načrtuje in izpeljuje animacijo odraslih za vključevanje v 
izobraževanje. 
 
Da bi ugotovili, v kolikšni meri ta standard že dosegamo, smo se odločili, da se v postopku samoevalvacije 
osredotočimo na določena samoevalvacijska vprašanja. Pripravili smo tudi predloge aktivnosti, ki naj bi bile 
izvedene v študijskem letu 2015/2016. Predvideli smo veliko število aktivnosti, vendar zaradi delovnih 
preobremenitev maloštevilnega kolektiva vse predvidene aktivnosti niso bile izvedene. Rok za izvedbo nekaterih 
aktivnosti smo zato podaljšali. Predvidoma bodo izvedene v študijskem letu 2015/2016.  
 
Osredotočili smo se na naslednja samoevalvacijska vprašanja. 
 

1. Katere aktivnosti splošne animacije za udeležbo v izobraževanju v naši izobraževalni organizaciji 
izvajamo? 

Ugotovitve: 
Iz pregleda mailing vsebin, objav na spletni strani in družbenem obrežju je bilo razvidno, da animacija ni bila 
dovolj konsistentna. Animacija je pripravljena tako, da ne doseže vseh ciljnih skupin. Aktivnosti povezane z 
animacijo niso načrtovane na letni ravni. 
 
Predlogi za izboljšave: 

 Načrtna priprava enega dokumenta – marketinško/animacijskega, razdelitev nalog in določitev 
časovnega okvirja za njihovo izvedbo, vključevanje vseh deležnikov, notranjih in zunanjih. 

 Sprotno in redno spremljanje rezultatov, priprava instrumentarija. 

 
2. Katere prednosti izobraževanja v naši organizaciji predstavljamo v aktivnostih splošne 

animacije? 

 
Ugotovitve: 
Dobro se zavedamo, da je za našo organizacijo velika prednost, da smo zasebna izobraževalna organizacija in 
se tako lahko bolj prilagodimo vsakemu posamezniku, vendar ugotavljamo, da individualni pristop sam po sebi ni 
dovolj. Po analizi vse dokumentacije smo ugotovili, da te prednosti ne izpostavljamo dovolj glasno in preko pravih 
kanalov. Prednosti so sicer izpostavljene na spletni strani in v publikacijah, intenzivneje pa jih bomo predstavljali 
še preko družbenih omrežij. 
 
Predlogi za izboljšave: 

 Objava naših prednosti na prvi strani družbenega omrežja, vključevanje in poudarjanje tega dejstva v 
vsej komunikaciji z vsemi javnostmi. 

 
3. Na kakšen način pridobivamo ideje za izvajanje splošnih animacijskih aktivnosti? 

 
Ugotovitve: 
Ideje za animacijske aktivnosti se zbirajo sproti. Vsi zaposleni jih zapisujemo v tabelo, do katerem imamo vsi 
dostop. Konstruirali smo tudi komisijo, ki bo spremljala in pregledovala zapisane ideje. Analize konkurence ne 



 

pripravljamo načrtno, jo pa spremljamo in ugotovitve le delno upoštevamo. Ravno tako ugotavljamo, da v 
pridobivanje idej ne vključujemo vseh pomembnih deležnikov in jim sodelovanja niti ne omogočamo zato se 
kakšna pozabi ali ne realizira pravočasno.  
 
 
Predlogi za izboljšave: 

 vpeljava anonimnega »nabiralnika« idej, 

 uvedba akcijskega načrta izpeljave idej, 

 priprava zbirnika idej po trimesečjih, 

 vpeljava nagrade za najboljše ideje, 

 analiza trga, določitev konkurenčnih institucij in priprava letnega poročila. 

 
4. Ali obstaja večletni načrt, katere aktivnosti splošnih animacijskih aktivnosti bomo izvajali v 

prihodnje in na čem temelji? 

 
Ugotovitve: 
Večletnega načrta splošnih animacijskih aktivnosti nimamo pripravljenega, ravno tako še ne postavljenih temeljev 
zanj. Nimamo opisih aktivnosti in definiciji celostne podobe animacije. 
 
Predlogi za izboljšave: 

 priprava temeljev za načrtovanje večletnih animacij, 

 priprava večletnega načrta splošnih animacijskih aktivnosti, 

 zapis definicije celostne podobe posamezne akcije/animacije, 

 vsebinska priprava sporočil in definiranje nagovora za vsako posamezno ciljno skupino. 

 
5. Kako načrtujemo izvedbo aktivnosti splošnih animacijskih aktivnosti – koliko časa pred izvedbo, 

kaj načrtujemo (vsebine, denar, organizacija, zadolžitve)? 

 
Ugotovitve: 
Za animacijo skrbimo sproti in nenačrtno ter takrat, ko se za to pokaže potreba. Vsebine niso dorečene, 
pripravljajo se glede na dogovorjeno animacijo in kanal sporočanja. Niti finančni okvir niti organizacija nista 
vnaprej načrtovana. Naloge in zadolžitve se določajo za vsako animacijo posebej. Z udeležbo na različnih 
izobraževanjih smo zaposleni pridobili znanja s področja digitalne komunikacije, uporabe družbenih omrežij, 
priprave promocijskih besedil, ipd. Pridobili smo znanja s področja optimizacije spletne strani in družbenih 
omrežij. 
 
Predlogi za izboljšave: 

 V okviru večletnega plana bomo točno definirali poudarjena obdobja pospešene animacije in razdelili 
zadolžitve in naloge. 

 Pripravili bomo finančni okvir. 

 Bolje bomo izkoristili  digitalne kanale sporočanja v kombinaciji z ostalimi klasičnimi mediji. 

 Pri načrtovanju bodo sodelovali vsi deležniki naše izobraževalne organizacije. 

 
6. Ali imajo naše splošne animacijske aktivnosti kakšno povezujočo nit v vizualni podobi 

(pojavljanje imena organizacije, njene celostne podobe ipd.)? 

 
Ugotovitve: 
Na podlagi pregleda in analize dokumentacije ugotavljamo, da je nova grafična podoba dobro zasnovana in jo 
uporabljamo v vseh medijih. Logotip je prepoznaven tudi v novi podobi in barve nakazujejo posamezna področja 
izobraževanja. Manjša nedoslednost je na področju uporabe vizualnih rešitev in pri animacijskih sloganih. 
Organizacija je dobro prepoznavna na ljubljanskem področju. Organizatorji izobraževanja opažajo 



 

neprepoznavnost določenega področja izobraževanja. Opažamo pa še nekaj nedoslednosti na področju 
usklajenosti materialov med seboj. 
 
Predlogi za izboljšave: 

 Poleg lokalne regije bomo določili geografska področja, ki so za nas zanimiva z vidika animacije, in 
pripravili načrt animacije po področjih. 

 
7. Ali aktivnosti splošne animacije izvajamo tudi v sodelovanju s tistimi ustanovami/podjetji iz 

okolja, s katerimi smo sodelovali v preteklosti in so bili zadovoljni z našimi storitvami? 

 
Ugotovitve: 
Ugotovili smo, da trenutno še ne izvajamo animacij v sodelovanju s podjetji in ustanovami iz okolja, s katerimi 
smo oz. še vedno sodelujemo.  
 
Predlogi za izboljšave: 

 Pripravili bomo seznam podjetij in ustanov, ki so za nas zanimivi, vzpostavili z njim stik in jih povabili k 
sodelovanju. 

 Pripravili bomo načrt aktivnosti sodelovanja z dogodki, srečanji, predavanji, delavnicami, predstavitvami 
in časovni okvir teh. 

 Pripravili bomo predstavitve naših programov za podjetja in druge organizacije, določili izvajalce in 
časovni okvir. 

 
8. Iz katerih razlogov so se udeleženci naših programov udeležili izobraževanja prav v naši 

izobraževalni organizaciji? 

6%

35%

18%

41%

0%
0% 0%

a)      Že pred vpisom sem bil/a
udeleženka/udeleženec vaše
izobraževalne organizacije.

b)     S programom me je seznanil
sodelavec/znanec, ki je obiskoval
program.

c)      Na šolanje me je napotil
delodajalec.

d)     Seznanil/a sem se na vaši spletni
strani.

e)      Seznanil/a sem se na
informativnem dnevu.

f)       Seznanil me je svetovalec na
Zavodu za zaposlovanje.

 
 
Graf št. 5: Načini na katere so udeleženci izvedeli za možnost izobraževanja na zavodu ICES v študijskih letih 
2013/2014 in 2015/2016. 
 



 

Ugotovitve: 
Analiza rezultatov anketiranja iz preteklih dveh let kaže, da se je največji delež naših udeležencev udeležilo prav 
naših programov na podlagi informacij z naše spletne strani, na podlagi informacije, ki so jo dobili od znancev in 
sodelavcev in preko napotitev delodajalcev. 
  
Predlogi za izboljšave: 

 Izboljšava in priprava nove spletne strani v naslednje študijskem letu 2016/2017. 

 Vključili bomo več animacij na družbenih omrežjih. 

 K sodelovanju bomo povabili strokovnjake za družbena omrežja in digitalne medije, pa tudi sami se 
bomo usposobili za upravljanje z njimi. 

 Pospešili bomo animacijo »od ust do ust«, animirali ter stimulirali vse deležnike z jasnimi napotki in 
določili načrt nagrajevanja. 

 Pripravili bomo kombinacijo različnih komunikacijskih kanalov in pri tem upoštevali rezultate anketiranj iz 
preteklih let. 

 
9. Ali je potrebno naše aktivnosti splošne animacije intenzivirati, deloma ali v celoti opustiti, 

spremeniti? 

 
Ugotovitve: 
Trg je zelo spremenljiv, reagira na dražljaje iz okolja in gospodarstva. Spremembe se hitro dogajajo, ciljne 
skupine so cenovno občutljive, pomembna se jim zdi individualna obravnava. Intenzivnosti ni treba opustiti, pač 
pa prerazporediti po področjih. Osebna srečanja so ključnega pomena. Analiza anket kaže, da udeleženci za 
izobraževanje za naše programe ne izvejo preko tiskanih medijev, zato bomo ta način oglaševanja opustili. 
 
Predlogi za izboljšave: 

 Določili in zapisali bomo finančni in časovni okvir za animacijo odraslih v izobraževanju. 

 Redno bomo spremljali spremembe na trgu (zakonodajo, cenovno politiko, gospodarstvo, trende v 
zaposlovanju). 

 Bolj bomo poudarjali individualno brezplačno obravnavo in svetovanje na daljavo. 

 Poudarjali bomo bolj usmeritev k odrasli ciljni skupini kot skupinam po področjih in to poudarjali kot svojo 
konkurenčno prednost na trgu. 

 
10. Kakšne bi bile prednosti oblikovanja alumni kluba (kluba naših bivših udeležencev), kakšna bi 

bila lahko njegova vloga pri izvajanju splošne animacije? 

 
Ugotovitve: 
Alumni klub smo ustanovili v študijskem letu 2012/2013. Nekaj aktivnosti je že bilo izvedeno, vendar niso bile 
pripravljene izključno za člane alumni kluba. Bodoče diplomante oz. bodoče člane alumni kluba že tekom 
izobraževanja spodbujali Vloga alumni kluba pri izvajanju splošne animacije bi bila lahko zelo učinkovita, če bi jo 
ustrezno usmerjali in načrtovali. Študentje se še ne zavedajo pomembnosti tovrstnih socialnih mrež. 
 
Predlogi za izboljšave: 

 Pripravili bomo načrt aktivnosti in dogodkov ter seznam predavateljev in nastopajočih, določili finančni 
okvir, namenjen honorarjem. 

 K sodelovanju bomo povabili medije, ki lahko s svojo prisotnostjo in poročanjem o zanimivem dogodku 
pripomorejo k izvirni animaciji. 

 Na dogodke bomo povabili vse deležnike. 

 Pripravili bomo natančno analizo obstoječih rezultatov anketiranih diplomantov. 
 



 

4.4 ANIMACIJA ZA VKLJUČEVANJE V POSAMEZNE IZOBRAŽEVALNE 
PROGRAME  
 
OPIS PROBLEMA:  
Naša izobraževalna organizacija izvaja dva različna izobraževalna programa, znotraj katerih so različni moduli. 
Pomembno se nam zdi, da pravilno spodbujamo in navdušujemo posameznika za določen program, kar pomeni, 
da tako tudi predstavljamo programe, njihove cilje in potek izvedbe. Vsekakor je najpomembnejša  usmeritev k 
določeni ciljni skupini. 
 
Na tem področju želimo dosegati naslednji standard kakovosti: 
Naša organizacija za izobraževanje odraslih izpeljuje usmerjeno animacijo za vključevanje odraslih v 
posamezne izobraževalne programe. 
 
Da bi ugotovili, v kolikšni meri ta standard že dosegamo, smo se odločili, da se bomo v postopku samoevalvacije 
osredotočili na naslednja samoevalvacijska vprašanja: 
 

1. Katere prednosti izobraževanja v posameznem izobraževalnem programu/dejavnosti 
predstavljamo v aktivnostih usmerjene animacije ? 

 
Ugotovitve: 
Iz pregleda mailing vsebin, objav na spletni strani in družbenem obrežju je razvidno da so aktivnosti zelo splošno 
usmerjene in ne izpostavljajo vsebin in prednosti posameznih programov.  
 
Predlogi izboljšav: 

 Načrtna priprava enega dokumenta – marketinško/animacijske strategije s poudarkom na posamezni 
program, razdelitev nalog in določitev časovnega okvirja za njihovo izvedbo, vključevanje vseh 
deležnikov, notranjih in zunanjih. 

 Sprotno in redno spremljanje rezultatov, priprava instrumentarija za posamezni program. 

 Določitev ciljne skupine za posamezni program. 

 Za vsak program posebej bomo pripravili načrt informiranja javnosti o naših prednostih po programih 
(zaposljivost, individualna obravnava, prilagodljivost, zaposlitveni razgovori v organizacijah). 

 
2. Kakšne »zgodbe«, primere ipd. predstavljamo v usmerjenih animacijskih aktivnostih (resnični 

primeri iz preteklega izobraževanja, znani primeri na državni ravni ali mednarodni ravni, 
»izmišljeni« primeri, pripravljeni za izbrane aktivnosti itn.)? 

 
Ugotovitve: 
Nekaj pričevanj in primerov animacij imamo, vendar niso osveženi in se ponavljajo. Večina udeležencev si ne želi 
biti izpostavljenih v medijih, nekateri pa so svojo izjavo o zadovoljstvu z izobraževanjem podali. Prav tako so 
izjavo o delu na šoli podali tudi nekateri predavatelji. Nimamo pa pripravljenega načrta za zbiranje izjav in 
zapisovanje primerov. 
 
Predlogi za izboljšave: 

 Tovrstne zapise bomo objavili na čim več možnih kanalih in jih uporabili za animacijo po področjih. 

 S pravilnimi pristopi bomo poskrbeli za odprtost deležnikov in sodelovanje, določili bomo izvajalca. 

 
3. Ali izvajamo usmerjene animacijske dejavnosti tudi v ustanovah, kjer lahko pridemo v stik s 

potencialnimi udeleženci (zavod za zaposlovanje, center za socialno delo, kulturne ustanove, 
podjetja, invalidske in zdravstvene organizacije oz. društva ipd.)? 

 
Ugotovitve: 



 

Izobraževalna organizacija še nima načrta za sodelovanje z različnimi ustanovami. 
 
Predlogi izboljšav: 

 Tudi v prihodnje bomo sodelovali s predavatelji, ki delujejo v gospodarstvu in imajo veliko povezav z 
organizacijami. 

 Organizirali bomo okroglo mizo, na katero bomo povabili tako delodajalce kot predavatelje.  

 Za vsak posamezni program bomo pripravili seznam institucij, s katerimi se bomo povezali in določili 
dejavnosti, izvajalca in časovni okvir. 

 Organizirali bomo stojnice pred trgovskimi središči ali drugimi ustanovami, kjer je veliko ljudi, in 
predstavljali svojo izobraževalno ponudbo po programih. 

 Pripravili bomo brezplačne delavnice s temami iz programov, za katere izpeljujemo animacijo. 

 Strokovne delavce iz organizacije bomo usposobili za kakovostno izpeljavo animacijskih dejavnosti po 
področjih. 

 Organizirali bomo dan odprtih vrat in povabili vse deležnike. 

 



 

5 ZAKLJUČEK  
 
Komisijo za spremljanje in zagotavljanje kakovosti smo oblikovali na začetku projekta, sestavlja jo devet članov. 
Komisija se je sestajala štirikrat letno. V prvem mesecu delovanja komisije za kakovost smo najprej opredelili 
našo vizijo, poslanstvo in vrednote. Pripravili smo pregled zunanjih in notranjih interesnih skupin, ki so pomembne 
za naš zavod, oziroma je pomembno sodelovanje z njimi. Naslednja faza projekta je bila prva presoja kakovosti s 
pomočjo anketnih vprašalnikov, da bi ugotovili, katere kazalnike kakovosti bomo v nadaljevanju preučevali. Na 
podlagi rezultatov in nato preučitev teh, smo morali skrbno izbrati področja, na katerih bomo ocenjevali kakovost 
našega dela v našem izobraževalnem zavodu. Naša izhodišča so temeljila na objektivnem pogledu na kakovost 
izvajanja izobraževalnega procesa pri odraslih udeležencih in strategiji po izboljšanju in urejanju določenih 
izobraževalnih procesov. 
 
Komisijo za spremljanje in zagotavljanje kakovosti je odločila, da bomo izvajali samoevalvacijo na področju 
kazalnikov spremljanja, komuniciranja med udeleženci in učitelji, zadovoljstva udeležencev, splošna animacija za 
vključevanje v izobraževanje, animacija za vključevanje v posamezne izobraževalne programe.   
 
Za vsako izbrano področje smo najprej pripravili samoevalvacijski načrt, določili standarde kakovosti za 
posamezne kazalnike, sestavili samoevalvacijska vprašanja, določili vire podatkov ter izbrali metode za 
presojanje kakovosti. 
 
Po pripravi načrta zbiranja podatkov je sledila faza izpeljave samoevalvacije – zbiranje podatkov oz. anketiranje 
udeležencev izobraževanja, učiteljev,  organizatorjev izobraževanja in vodstva. 
 
Po obdelavi podatkov, pridobljenih z anketiranjem, je bilo potrebno zbrane podatke še interpretirati. Za 
posamezne kazalnike smo iskali odgovore na zastavljena samoevalvacijska vprašanja pri udeležencih 
izobraževanja, učiteljih, organizatorjih izobraževanj in referentih. Na koncu smo za vsak vprašalnik povzeli 
ugotovitve in sklepe ter nanizali predloge za bodoče delo. 
 
Sklenemo lahko, da nas po opravljeni prvi fazi samoevalvacije čaka še naslednja faza – priprava akcijskega 
načrta za uvedbo sprememb in izboljšav in končno še njegova realizacija. 
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