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LETNO POROČILO KOMISIJE ZA KAKOVOST ZA ŠOLSKO LETO 2015/2016  
 
Na CDI Univerzum je v šolskem letu 2015/2016 bila imenovana komisija za kakovost v dne 
4.12. 2015, v sestavi: 
 
predsednik: Albert Štrancar  
člani: Tatjana Babić, Mija Orehek, Mojca Sikošek Penko, Mateja Vurnik 
predstavnik delodajalcev:  Gorazd Levstek 
predstavnik udeležencev izobraževanja: Aleš Zidar. 
 
Poročilo je bilo pripravljeno, obravnavano in sprejeto: 
 

 andragoški zbor: 28.11. 2016 
 svet zavoda:  29.11. 2016 
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Spremljanje kakovosti izpeljave in učinkov izrednega izobraževanja, 
ugotovitve spremljanja ter izboljšave izobraževanja odraslih 

 

 
V šolskem letu 2015/2016 smo na področju kakovosti izvajali aktivnosti, ki smo jih zapisali v 
letnem načrtu za razvoj kakovosti (glej LDN 2015/2016), na naslednjih področjih: 
 
- na področju rezultati, podpodročje: zadovoljstvo udeležencev in partnerjev kot izbrano 
področje samoevalvacije. 

Načrtovali smo še naslednje aktivnosti v letnem načrtu za razvoj kakovosti: 

- področje načrtovanje izobraževanja 

- razvojno delo na aplikaciji IUM  

-področje vodenje in upravljanje, podpodročje komunikacija in pretok informacij 

- pogovori z zaposlenimi, zunanjimi sodelavci ter udeleženci izobraževanja.  
 
- področje izpeljava izobraževanja, podpodročje izpeljava izobraževalnega procesa 

- kakovost spletnih učilnic, izvedba hospitacij  

- področje rezultati, podpodročje: zadovoljstvo partnerjev in udeležencev 

 - izdelava prenovljenih anketnih vprašalnikov ter izvedba anketiranja  

 

-področje rezultati, podpodročje: splošna uspešnost odraslih v izobraževanju 

- sistem spremljanja in vrednotenja uspešnosti naših udeležencev.  

področje podpora udeležencem v izobraževanju, podpodročje: raznovrstnost in 

dostopnost podpore posamezniku in za podpodročje: svetovalna podpora 

posamezniku 

- sistem beleženja in spremljanja realiziranih uvodnih pogovorov, izdelanih osebnih 

izobraževalnih načrtov, izpeljanih evalvacijskih pogovorov.  

- več promocije bomo namenili učni pomoči ter Središču za samostojno učenje.  
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1. področje: vodenje in upravljanje 
 

1.1.  Predstavitev CDI Univerzum 

 
CDI Univerzum je javni zavod za izobraževanje odraslih. Ustanovljen je bil leta 1957 kot 
Dopisna delavska univerza, ki se je kasneje preimenoval v Center za dopisno izobraževanje 
Univerzum. Ustanoviteljica CDI Univerzuma je Republika Slovenija. 
 
Ves čas sledi strategiji izobraževanja odraslih in v svoji ponudbi združuje različne oblike 
izobraževanja: 
 
• šolski programi (osnovna šola za odrasle, srednješolsko izobraževanje), 
• usposabljanja in tečaji , 
• različni projekti na področju izobraževanja odraslih, 
• svetovanje na področju vseživljenjskega učenja. 
 
Že vse leta posodabljamo metode izobraževanja na področju formalnega izobraževanja 
odraslih, kjer smo uvedli kombinirano e-izobraževanje. S tem smo izobraževanje še bolj 
približali uporabnikom in jim ob predavanjih in s pomočjo informacijsko komunikacijske 
tehnologije omogočamo bolj dostopne vire in informacije, večjo transparentnost in 
fleksibilnost izobraževanja. V spletnih učilnicah je celotna snov, informacije v zvezi z 
določenim programom in pedagoška podpora. Pri tem je pomembno, da je možen 24 
urni dostop do učenja in informacij, kar uporabniku daje priložnost, da si samostojno izbira 
čas in kraj za učenje 
CDI Univerzum sodeluje z organizacijami, ki vzpodbujajo izobraževanje odraslih, to so: 
Andragoški center Slovenije, Center za informiranje in poklicno svetovanje, Gospodarska 
zbornica Slovenije, Zavod RS za zaposlovanje in drugimi. 
 
Tudi v šolskem letu 2015/2016 je bilo  naše vodilo pri delu: 
 
CDI UNIVERZUM – HIŠA ZNANJA IN ISKANJA NOVIH PRILOŽNOSTI. 
 
 
1.2. Razvojni načrt CDI Univerzum 

 
Strategija razvoja, razvojna usmeritev, dolgoročni in kratkoročni cilji ter dejavnosti za dosego 
posameznih ciljev so opredeljeni v letnem delovnem načrtu zavoda. Realizacija doseženih 
ciljev je predstavljena v poročilu zavoda. 
Strateški dolgoročni cilji so predstavljeni v petletnem razvojnem načrtu zavoda. 
  
 
1.3. Skrb za kakovost na CDI Univerzum  

 
CDI Univerzum se je v šolskem letu 2004/05 vključil v nacionalni razvojni projekt Ponudimo 
odraslim kakovostno izobraževanje POKI, ki ga je razvil Andragoški center Slovenije. Razvoj 
projekta in njegovo vpeljevanje v izobraževalne organizacije za odrasle podpira Ministrstva 
za izobraževanje, znanost, kulturo in šport Republike Slovenije. Projekt POKI je sofinanciran 
iz sredstev Evropskega socialnega sklada. 
 



Letno poročilo komisije za kakovost 2015/2016 
 

6 
 

Končni cilj je, da postanemo izobraževalna organizacija za odrasle, ki je prepoznavna po svoji 

kakovosti ter zadovoljstvu udeležencev in vseh zaposlenih. V okviru projekta smo oblikovali 

poslanstvo, vrednote in vizijo na CDI Univerzum in na ta način podaljšali možnost do uporabe 

zelenega znaka POKI do 31. 12. 2015. S 1.1. 2016 smo pridobili pravico do uporabe zelenega 

znaka kakovosti, ki ga lahko uporabljamo do 31.3. 2018 (priloga št. 1: Pravica do uporabe 

zelenega znaka kakovosti) 

Z listino kakovosti Centra za dopisno izobraževanje Univerzum opredeljujemo skrb za 

kakovost, ki jo izvajamo v naši organizaciji.  

 
Zavedamo se odgovornosti za kakovost izobraževanja odraslih, ki jo vidimo v naslednjih ciljih: 

 v vključevanju odraslih v vseživljenjsko učenje na področju Ljubljanske urbane regije; 
 v ponudbi aktualnih izobraževalnih programov,  usposabljanj; 
 v sodelovanju in povezovanju z različnimi ustanovami v lokalnem, regionalnem, 

nacionalnem ter mednarodnem okolju; 
 z omogočanjem individualnega pristopa, svetovanja ter podpore odraslim pred, med 

in po izobraževanju; 
 s strokovnostjo, usposobljenostjo za zagotavljanje kakovosti, razvojno usmerjenostjo 

ter poslovnostjo zaposlenih ter zunanjih sodelavcev; 
 z ustvarjanjem odprte komunikacije ter nudenjem sprotnih informacij vsem 

deležnikom; 
 s približevanjem učenja našim udeležencem  z novimi metodami v izobraževanju 

odraslih, ki temeljijo na IKT orodjih;  
 z ustvarjanjem spodbudnega, sproščenega izobraževalnega  učnega okolja, podprtega 

z najnovejšo IKT tehnologijo. 
 

Da bi te cilje dosegli, sistematično skrbimo za kakovost, tako da: 

 

 se nenehno sprašujemo, kakšno kakovost želimo in moramo dosegati; 
 spremljamo procese, rezultate in učinke svojega dela in jih presojamo glede na lastne 

standarde kakovosti kot tudi  nacionalne ter mednarodno opredeljene standarde 
kakovosti izobraževanja odraslih; 

 razvijamo kakovost tako, da se učimo, uvajamo novosti in spodbujamo tista ravnanja, 
ki dajejo dobre rezultate. 

 

 
Kakovost našega dela opredeljujemo tako, da imamo zapisano vizijo, poslanstvo in vrednote, 

ki nas usmerjajo pri našem delu.  

 

Vizija 

Vizija CDI Univerzuma je krepiti podobo sodobnega andragoškega središča Ljubljanske 

urbane regije na področju formalnega, neformalnega izobraževanja in svetovanja za 

vseživljenjsko učenje lokalnega prebivalstva.  

 

Poslanstvo 

Naše poslanstvo je vključevanje odraslih v vseživljenjsko učenje.  

Ponujamo izobraževanja za izboljšanje splošnih in poklicnih kompetenc posameznika za 

uspešnejše vključevanje na trg dela in v družbo, usposabljanja izobraževalnim ustanovam, 
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učiteljem in udeležencem za pridobivanje digitalnih spretnosti, učnih metod in  IKT učnega 

okolja ter tečaje in delavnice za prosti čas in osebni razvoj.  

Naše storitve  temeljijo na visoki kakovostni ravni in motiviranosti zaposlenih s ciljem 

zagotavljati sinergijo vseh deležnikov.  

Strokovnost nadgrajujemo s stalnimi izobraževanji zaposlenih, razvojno usmerjenost pa s 

sodelovanjem v lokalnih, regionalnih, nacionalnih ter mednarodnih projektih.  

Udeležencem ponujamo spodbudno, sproščeno izobraževalno  učno okolje, podprto z 

najnovejšo IKT tehnologijo, široko paleto formalnih in neformalnih znanj, vključujoč 

svetovalne dejavnosti.  

 

Tako ostajamo prepoznavna, strokovna in inovativna hiša znanja.  

 

Vrednote, na katerih temelji naše delo so:  
 

 strokovnost, 
 individualni pristop, 
 odprta komunikacija, 
 sprotne informacije, ažurnost  informacij, 
 poslovnost. 

 
Izjava o kakovosti 
V izjavi o kakovosti izobraževanja odraslih  se zavezujemo, da udeležencem in drugim 
partnerjem zagotavljamo  izbrane standarde kakovosti. 

1  Udeležencem izobraževanja nudimo: 

 informiranje, svetovanje in pomoč pred vključitvijo v izobraževanje za izbiro 

ustreznega izobraževalnega programa ter pri vrednotenju formalno in neformalno 

pridobljenega znanja, med izobraževanjem: svetovanje, spremljanje napredka, učno 

pomoč ter po zaključku izobraževanja: informiranje in svetovanje za nadaljnje 

izobraževanje; 

 spodbudno, sproščeno izobraževalno  učno okolje, podprto z najnovejšo IKT 
tehnologijo; 

 odprto komunikacijo med udeleženci izobraževanja, zunanjimi sodelavci (učitelji) in 
vodstvom šole ter razvijanje dobrih medsebojnih odnosov; 

 zanesljivo, pregledno, sprotno posredovanje informacij ter dostopnost do le-teh; 

2 Zaposleni in zunanji sodelavci (učitelji) poznajo andragoške pristope, načine in metode 

informiranja, svetovanja in  različne pristope k posameznikom ter jih upoštevajo pri delu, 

v skladu s katalogi znanja, razvojnimi usmeritvami izobraževanja ter  z obstoječo 

zakonodajo. 

3 Načrtno in sistematično ugotavljamo zadovoljstvo udeležencev, zunanjih sodelavcev ter 

partnerjev z našimi storitvami ter uvajamo izboljšave.  

4 Zagotavljamo transparentnost in poslovnost v poslovanju.  
 

 



Letno poročilo komisije za kakovost 2015/2016 
 

8 
 

 
1.4. Načini spremljanja in razvijanja kakovosti 
 
Komisija za kakovost 
Komisija za kakovost opredeljuje pristop k spremljanju in razvijanju kakovosti. V listini 
kakovosti je  opredeljeno  poslanstvo, vrednote, vizija, nadalje, kako se bo presojala kakovost, 
razvijanje le-te, pogoji za uresničevanje strategije razvijanja kakovosti.  Komisija enkrat letno 
poroča o svojem delu  na andragoškem zboru in je del Letnega poročila o delu CDI Univerzum. 
Načrt za razvoj kakovosti je  del Letnega delovnega načrta. Najmanj enkrat letno izvedemo 
pogovor z zaposlenimi o doseženi kakovosti dela ter možnih izboljšavah. Komisija za kakovost 
je imenovana za tekoče šolsko leto(priloga št. 2: Sklep o imenovanju komisije za kakovost za 
šolsko leto 2015/2016). Komisija se sestaja na sestankih. O sestankih se vodijo zapisniki. 
(priloga 3_ zapisniki sestankov komisije za kakovost).  
 
Skupina za kakovost 
Dne 10.3. 2015 je bila imenovana skupina za kakovost. Naloge skupine za kakovost: skupina 
je sodelovala pri pripravi, spremljanju in razvijanju kakovosti na CDI Univerzum.   
 
Evalvacija in samoevalvacija kakovosti 
Z letnim  načrtom za razvoj kakovosti vsako leto na novo opredelimo področja, ki jih bomo 
spremljali in evalvirali ter na (dvo) triletni letni ravni s poglobljeno samoevalvacijo.  
 
Uvajanje novosti in spremljanje le-teh 
Uvajamo novosti se učimo in spodbujamo tista ravnanja, ki dajejo dobre rezultate. 
 
1.4. Realizacija za področje vodenje in upravljanje 
 
To področje je bilo zastavljeno v letnem načrtu razvoj kakovosti in sicer je bil cilj pogovori 
z zaposlenimi, zunanjimi sodelavci ter udeleženci izobraževanja.  
V okviru projekta Promocija zdravja na delovnem mestu so bili imenovano promotorji zdravja 
v organizaciji ter uvedeni tedenski jutranji sestanki vseh zaposlenih z namenom pretoka 
informacij.  
 
 

2. Področje: izobraževalni programi 
 
CDI Univerzum je v šolskem letu 2015/2016 izvajal izobraževanje odraslih na formalnem 
(osnovnošolsko ter srednješolski programi) in neformalnem področju (institucionalna 
usposabljanja, izvedba priprav in potrjevanja nacionalnih poklicnih kvalifikacij ter delavnice 
za prosti čas). Izvajali smo tudi nacionalne projekte ter podporne dejavnosti v izobraževanju 
odraslih.  
 
Predlogi, izboljšave 
Še naprej se bomo trudili ponujati nove izobraževalne programe na področju neformalnega 
izobraževanja, na področju uporabe sodobne tehnologije v izobraževanju ter pridobivati nove 
projekte na nacionalni in mednarodni ravni.  
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3. Področje: osebje 

3.1. Zaposleni 
 
Zaposleni se redno strokovno spopolnjujejo, poročajo in prenašajo pridobljeno znanje drugim 
(zaposlenim, zunanjim sodelavcem) za potrebe razvoja in strokovnosti na delovnem področju 
(priloga št. 4; seznam izobraževanj – zaposleni). 
 
3.1. Zunanji sodelavci 
 
Usposobljenost osebja: v formalnih izobraževalnih programih poučujejo usposobljeni  učitelji, 
ki izpolnjujejo  formalne pogoje za poučevanje (Priloga št. 5:  Tabela – izobrazbeni pogoji - 
učitelji ). V neformalnih programi poučujejo prav tako strokovno usposobljeni učitelji z 
referencami. 
 
Zaradi poglabljanja znanja s področja  e-izobraževanja kot kombinirane metode 
izobraževanja v formalnih programih smo izvajali delavnice za uvedbo novih metod, ki jih 
ponuja IKT tehnologija na temo  uporaba ter uporaba sodobnih tehnologij v izobraževanju na 
temo Usposabljanje strokovnih sodelavcev v izobraževanju odraslih ter osnovno šolo. 
Izvedena je bila 30 – urna delavnica. 
 
Predlogi, izboljšave:  

Zaradi nekaterih organizacijskih in kadrovskih sprememb bo še potrebno zagotoviti dodatna 
usposabljanja za zaposlene. Le-ti si želijo usposabljanj s področja: vodenja in organizacije 
projektov, s področja svetovanja, s področja ekonomije, zdravja, s področja IKT, predlagani 
pa so bili tudi: učenje tujih jezikov, trening javnega nastopanja, učenje veščin pogajanj.  

V  naslednjem šolskem letu bomo organizirali nadaljevanje izobraževanja za učitelje s 
področja uporabe  sodobnih tehnologij v izobraževanju, za zaposlene pa izobraževanja iz 
zgoraj predlaganih področij. 

 
 

4. področje: promocija izobraževanja odraslih in animacija 
odraslih za izobraževanje 
 
CDI Univerzum je v preteklem šolskem letu promoviral dejavnost izobraževanja odraslih, 
vključenost v vseživljenjsko učenje ter usmerjeno promocijo za vključevanje v posamezne 
izobraževalne programe na različne načine:  
- preko spletnih strani (domača spletna stran, Facebook, Twitter, na spletni strani ACS,…),  
- po e-pošti, preko medijev (časopis, radio, TV, avtobus),  
- s promocijskim gradivom (letaki, katalogi) ter  
- z organizacijo različnih promocijskih dogodkov: TVU, informativni dan, Dnevi svetovalnih 
središč, Festival za tretje življenjsko obdobje.  
 
V celoti smo prenovili spletne strani, preoblikovali letni program dela in katalog šolskih 
programov ter usposabljanja in tečajev. Velik poudarek smo dali prepoznavnosti na internetu 
in večjo prepoznavnost na družabnih omrežjih. Ustanovili smo skupino za marketing, ki je bila 
v tem obdobju zelo dejavna.  
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Predlogi, izboljšave 

Še naprej bomo iskali najugodnejše poti za promocijo dejavnosti ter vključevanje odraslih v 
vseživljenjsko učenje ter izobraževanje. Izdelali in objavili bomo predstavitveno brošuro v 
angleškem jeziku.  

 
 

5. področje: prostori, oprema 
 
 
Na lokaciji, kjer gostujemo, smo omogočili učiteljem uporabo računalnika ter projektorja.  V 
uporabi sta  dve interaktivni tabli. Redno posodabljamo  programsko opremo. Udeleženci so 
ocenili prostore in opremo s 3,3 povprečno ocene na lestvici od 1 – 4. V letošnjem letu smo 
prebelili nekatere prostore in preuredili pisarno v učilnico. 
 

Predlogi, izboljšave: 

Za posodobitev računalniške učilnice bomo poskušali pridobiti sredstva iz razpisa MIZŠ.  

 

6. področje: načrtovanje izobraževanja 
 
Individualni organizacijski model izobraževanja 
V šolskem letu 2015/2016 smo izvajali organizirano izobraževanje v srednješolskih 
programih po individualnem organizacijskem modelu.  Izdelali smo izvedbene kurikulume za 
vse izobraževalne programe ter jih vsebinsko posodobili in dopolnili.  
 
6.1. Načrtovanje izobraževalnega procesa 
Načrtovanje izobraževalnega procesa je potekalo tako, da je: 
 

 organizator izobraževanja na začetku šolskega leta pripravil predlog izvedbenega 
kurikuluma za individualni organizacijski model, ki ga uskladil z učiteljem, 

 na podlagi ovrednotenih podatkov predhodno pridobljenega formalnega in 
neformalnega znanja udeležencev organizator izobraževanja skupaj z učitelji  na 
začetku šolskega leta  izdelal izvedbeni načrt za posamezni predmet/modul, ki je 
objavljen tudi v spletni učilnici.  

 
6.2. Časovni potek izobraževanja – aplikacija IUM 
V aplikaciji IUM, ki jo uporabljajo učitelji in udeleženci, je objavljen časovni potek 
izobraževanja: predavanja v živo, delo na daljavo, konzultacije ter izpitni roki.  
 
Realizacija zastavljenih aktivnosti: 
To podpodročje je bilo del letnega načrta za razvoj kakovosti. Razvijali smo elektronske izpise 
evidenc o udeležencih izobraževanja ter poenostavitev vpisnega postopka v aplikaciji IUM in 
sicer se z vnosom podatkov samodejno kreirejo naslednji dokumenti – izpisi: uvodni pogovor, 
vloga za priznavanje predhodno pridobljenega znanja, zapisnik komisije o priznanih 
obveznostih, sklep, osebni izobraževalni načrt, urnik, pogodba o izobraževanju odraslih. 
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Predlogi, izboljšave:  

Razvojno delo na aplikaciji IUM bo tudi v prihodnje potekalo za naslednje namene: za lažjo 
uporabo pri načrtovanju izobraževanja, enostavnejšo pripravo  evidenc o udeležencih 
izobraževanja ter glede spremljanja udeležencev izobraževanja.  

 

7. področje: izpeljava izobraževanja 

 

7.1. Izvedba izobraževanja po kombinirani metodi  
 
To podpodročje je bilo del letnega načrta za razvoj  kakovosti. Z uvedbo kombinirane metode 
izobraževanja v formalnih programih je večina učiteljev  izdelala  spletne učilnice za 
predmete/module ter jih opremila z vsemi potrebnimi informacijami (izvedbeni načrt  za 
predmet/modul, vsebine, cilji ter kompetence predmeta/modula, načrt ocenjevanja znanja 
ter seznam literature. Izobraževalni proces je potekal kombinirano: v živo in na daljavo.   
 
Realizacija zastavljenih aktivnosti 
S podatki, pridobljenimi iz anketiranja, so udeleženci ocenili kakovost spletnih učilnic s 4,76 
(lestvica od 1- 5), navodila za delo v spletnih učilnicah s 4,62, kar kaže na dobro uporabo 
spletnih učilnic, vsekakor pa so še nekateri učitelji, ki v manjši meri uporabljajo spletne 
učilnice oz. niso opremljene z ustreznimi podatki. 
 
Predlogi, izboljšave:  

Učitelji bodo prejeli rezultate anketiranja. V letošnjem letu kažejo rezultati podobno stanje, 
zato si bomo tudi v naslednjem letu prizadevali za izboljšave.  
 
7.2. Komunikacija med udeleženci in učitelji v spletnih učilnicah 
 
Določili smo tudi način komunikacije v spletni učilnici med udeleženci ter učitelji. V ta namen 
je vsaka spletna učilnica opremljena z dvema forumoma: forum novic ter forum za pomoč. 
Udeleženci lahko komunicirajo z učitelji tudi po e-pošti. Pri tem je pomembna odzivnost 
učiteljev, za katero so ocenili udeleženci, da bi lahko bila hitrejša (povratne informacije, 
odgovori na vprašanja).  
 
7.3. Učni viri 
 
CDI Univerzum spodbuja učitelje k izdelavi gradiv za samostojno učenje, ki so v pomoč pri 
samostojnem učenju udeležencev. Nekaj težav je bilo s področja avtorstva učnih virov ter 
navajanja učnih virov. Prav tako bodo učitelji morali še dodelati navodila za delo v spletnih 
učilnicah.  Udeleženci so ocenili zadovoljstvo glede gradiv s 4,72 (lestvica od 1- 5), kar je zelo 
dobra ocena.  
 
7.4. Pomoč pri izobraževanju po kombinirani metodi 
 
Za lažjo uvedbo e-izobraževanja smo nudili učiteljem in udeležencem individualno pomoč. 
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7.5. Vodenje pedagoške dokumentacije  
 
Zaradi uvajanja e-izobraževanja ter posledično tudi vodenja in oddajanja pedagoške 
dokumentacije v e-obliki imamo urejeno spletno učilnico (e-zbornica) za učitelje, kjer se 
nahajajo, objavljajo  in oddajajo naslednji dokumenti: pojasnila predavateljem za delo, 
zapisniki andragoških zborov, strokovnih aktivov, pedagoška dokumentacija ter obračuni. 

 
 
7.6. Spremljanje in razvijanje kakovostne izpeljave izobraževalnega procesa 
 
Za spremljanje in razvijanje kakovostne  izpeljave izobraževalnega procesa organizatorji 
izobraževanja opravljajo tudi hospitacije. Urnik hospitacij je vnaprej določen (priloga št. 6: 
Načrt izvedbe hospitacij). Po vsaki hospitaciji se napiše zapisnik, ki vsebuje analizo 
izobraževalnega procesa ter predloge za izboljšave.  
V strokovnih aktivnih ter na andragoškem zboru poleg obravnave strokovnih vprašanj učitelji 
razpravljajo tudi o vprašanjih kakovosti v izobraževalnem procesu ter pri organizacijskih 
vidikih ter dajejo predloge in pobude za razvoj. 
 
Predlogi, izboljšave: 

Še naprej bomo spremljali in evalvirali izvedbo kombinirane metode e-izobraževanja z 
anketnimi vprašalniki, ki jih bodo izpolnjevali udeleženci izobraževanja po koncu 
izobraževalnega procesa posameznega predmeta/modula v fokusni skupini. Tako bomo 
zagotovili razvoj ter izboljšave. Pri komunikaciji v spletnih učilnicah med udeleženci in učitelji 
bomo spodbujali hitrejšo odzivnost, učitelje bomo spodbudili k dodelavi navodil za delo v 
spletnih učilnicah ter k pravilni uporabi avtorskih pravic pri učnih virih. Izvajali bomo 
hospitacije ter merili zadovoljstvo udeležencev z našimi storitvami. 
 
 
 
 

8. področje: razvojno delo v podporo izobraževanju odraslih 
 

V lanskem letu smo se na CDI Univerzum posvetili  razvojnemu področju: uvedba novih 
metod, ki jih ponuja IKT tehnologija v izobraževanje odraslih.  

V letu 2015/2016 smo izvedli 1 skupino izobraževanj Usposabljanje strokovnih sodelavcev v 

izobraževanju odraslih ter osnovno šolo. Izvedena je bila 30 – urna delavnica. 

V okviru projekta Podporne dejavnosti za brezposelne ter informiranje in svetovanje  

izobraževanju odraslih smo nadaljevali delo na  portalu Osnovne spretnosti in veščine (OSV). 

Portal je namenjen širši javnosti ter prosto dostopen na spletni strani CDI Univerzum.  

Pri tem razvojnem delu smo sodelovali z zunanjimi strokovnjaki in se povezovali s ključnimi 

deležniki: Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport, z Ministrstvom za delo ter  z 

Zavodom RS za zaposlovanje.  

Za izvedbo projektov podpornih dejavnosti za brezposelne ter informiranje in svetovanje v 

izobraževanju odraslih, kjer je prednostna naloga informiranje in svetovanje,  smo se 

povezovali z različnimi ustanovami: partnerska mreža Svetovalnega središča Ljubljana.  
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Sodelovali smo z združenji ter strokovnimi institucijami: Andragoški center Slovenije, ZLUS, 

Združenje izobraževalnih in svetovalnih središč. 

V okviru mednarodnega projekta Competent to do smo razvijali kurikul za tutorje pri delu z 

zapornicami. Projekt se zaključil oktobra 2015. Pridobljeno znanje in izkušnje pa bomo 

nadgradili in nadaljevali v sorodnih projektih, povezanih s to problematiko.  

Gostili smo tuje inštitucije na obisku v Sloveniji.  

Vključili smo se v mednarodni projekt GOAL, okviru katerega bomo sodelovali kot izvajalci z 

Andragoškim centrom Slovenije. Cilj projekta je izboljšati možnosti svetovanja za manj 

izobražene odrasle v vseh partnerskih državah, kar bo prispevalo k povečanju vključenosti v 

vseživljenjsko učenje ter s tem tudi k večji socialni vključenosti in mobilnosti na trgu dela. 

V okviru izvedbe praktičnega usposabljanja za naše udeležence smo se povezovali z 

gospodarskimi in drugimi organizacijami.  

 

Predlogi, izboljšave: 

V prihodnje se bomo trudili povezovati s pomembnimi nacionalnimi in mednarodnimi 

deležniki na področju izobraževanja odraslih. Več pozornosti  bomo namenili sodelovanju s 
podjetji in z lokalnim okoljem.  

 
 
 
 

9. področje: podpora posamezniku pri izobraževanju in 
učenju v organizaciji 
 

9.1. Podpora in pomoč pri izobraževanju in učenju v organizaciji  
 
Podpora in pomoč pri izobraževanju in učenju v organizaciji obsega naslednje aktivnosti:  
 

 pred vključitvijo v izobraževanje: 

udeležencem izobraževanja nudimo naslednje oblike svetovanja in strokovne 

podpore: informiranje, svetovanje in pomoč pred vključitvijo v izobraževanje za izbiro 

ustreznega izobraževalnega programa ter pri vrednotenju formalno in neformalno 

pridobljenega znanja, izvedemo uvodni pogovor ter ob vpisu izdelamo osebni 

izobraževalni načrt; 

 med izobraževanjem:  

svetovanje, spremljanje napredka po začrtanem osebnem izobraževanem načrtu ter 

učno pomoč, z udeleženci in učitelji opravimo evalvacijske pogovore o ustreznosti 

sprejetega osebnega izobraževalnega načrta; 

 po zaključku izobraževanja:  
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vrednotenje uspešnosti ter informiranje in svetovanje za nadaljnje izobraževanje.  

9.2. Oblike in načini izvedbe pomoči in podpore v organizaciji: 

 informiranje in svetovanje izvaja organizator izobraževanja in tajništvo šole, način: 
osebno, po telefonu, e-pošti, organizator izobraževanja vsak delovnik med 8.00 in 

14.00 uro ter po dogovoru, tajništvo šole vsak delovnik med 8.00 in 16.00;  

 informiranje izvaja informacijska pisarna, način: osebno, po telefonu, po e-pošti, preko 
Facebook-a ter Twitter-ja,  od ponedeljka do četrtka med 8.15 in 17.45, ob petkih med 

8.15 in 15.00; 

 brezplačna učna pomoč, način: osebno, vsak delovnik med 9.15 in 16.15; 

 dodatne informacije, individualne konzultacije ter pomoč  izvajajo učitelji, način: po 
vnaprej določenem urniku, po e-pošti ter v forumu v spletnih učilnicah; 

 informiranje preko aplikacije IUM glede urnika predavanj, konzultacij in izpitnih 
rokov, e-indeks, obvestila, spremembe v urniku; 

 informacijska gradiva ter obvestila, način: letaki, katalog formalnega in neformalnega 
izobraževanja, v spletnih učilnicah Moodle, obvestila pošiljamo tudi po e-pošti ter s 

SMS sporočili; 

 dostop do učnih vsebin in gradiv, način: spletne učilnice Moodle za vsak 
predmet/modul; 

 pomoč mentorja v Središču za samostojno učenje, način: osebno, vsak delovnik med 
9.15 in 16.15; 

 informiranje in svetovanje izvaja tudi Svetovalno središče Ljubljana (ISIO), način: 
osebno, po telefonu, po e-pošti, vsak delovnik (razen petka); 

 

9.3. Oblike in načini izven organizacije: 

 za pomoč in podporo izven organizacije se udeleženci lahko obrnejo na Svetovalno 
središče Ljubljana (ISIO), ki ima široko mrežo informacij.  

9.4. Realizacija za področje podpora udeležencem v izobraževanju, podpodročje: 
raznovrstnost in dostopnost podpore posamezniku in za podpodročje svetovalna 

podpora posamezniku  

To področje je bilo del letnega načrta za razvoj kakovosti. Izdelali smo sistem beleženja in 

spremljanja realiziranih uvodnih pogovorov, izdelanih osebnih izobraževalnih načrtov, 

izpeljanih evalvacijskih pogovorov. (priloga št. 7: Poročilo o spremljanju udeležencev 

izobraževanja odraslih za š.l. 2015/2016).  

Realizacija načrtovanih aktivnosti za šolsko leto 2015/2016:  

- realizirani uvodni pogovori: 439 

- izdelani osebni izobraževalni načrti: 392 

- izpeljani evalvacijskih pogovori (spremljanje udeležencev): evalvacijske pogovore  smo 

izvajali od oktobra 2015 do konca marca 2016, 32 kandidatov  ima pripisane pripombe s 

strani predavateljev. 

 
Predlogi, izboljšave: 

Glede na statistko spremljanja udeležencev ter uspešnost udeležencev ob zaključku 

šolskega leta bomo večjo skrb namenili uspešnosti udeležencev tako, da bomo: 
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- večjo pozornost namenili spremljanju udeležencev ter odpravljanju ovir za 

izobraževanje, 

- večjo pozornost namenili spremljanju evalvacijskih pogovorov in zaznavanju 

morebitnih ovir udeležencev ter sprotnemu odpravljanju le-teh.  

- učitelje ozaveščali v smislu napotovanja udeležencev na učno  in/ali svetovalno pomoč.  
 

10. področje: rezultati 
 

10.1. Področje rezultati, podpodročje: splošna uspešnost odraslih v izobraževanju 
 
To področje je bilo zajeto v letnem načrtu za razvoj kakovosti. Za cilj smo si zadali:  
določiti sistem spremljanja in vrednotenja uspešnosti naših udeležencev izobraževanja 
odraslih. 
 

10.1.1. Udeležba odraslih v izobraževanju 

Vsako leto spremljamo število vpisanih po izobraževalnih programih ter primerjamo podatke 

s podatki preteklih let. Število vpisanih spremljamo tudi sproti na dnevni, tedenski in mesečni 

ravni. Analiza podatkov  pa je ključna za načrtovanje izobraževalnega dela.  Za izdelavo 

izvedbenega načrta nam služijo podatki, pridobljeni iz uvodnih pogovorov z udeleženci 

(predhodna ne/formalna znanja, delovne izkušnje, morebitne posebnosti: učne težave, druge 

ovire,…) 

 

10.1.2. Spremljanje napredovanja udeležencev v izobraževalnem procesu  

Napredovanje udeležencev izobraževanja spremljamo po vnaprej določenem načrtu: dva - 

krat letno. Z udeleženci enkrat letno opravimo evalvacijski pogovor glede sprejetega 

osebnega izobraževalnega načrta.  V ta namen vodimo evidenco o spremljanju udeležencev. 

(glej prilogo št. 2 v Poročilu o spremljanju udeležencev v š. l. 2015/2016). Ob koncu šolskega 

leta spremljamo realizacijo osebnega izobraževalnega načrta.  Na tej podlagi izdelamo 

poročilo o spremljanju udeležencev. (glej prilogo št. 17: Poročilo o spremljanju udeležencev v 

š. l. 2015/2016). Z učitelji sproti opravljamo evalvacijske pogovore o ustreznosti sprejetih 

osebnih izobraževalnih načrtov.  

 

10.1.3. Zaključek izobraževanja – uspešnost udeležencev izobraževanja 

Ob koncu šolskega leta ponovno pregledamo evidenco opravljenih izpitov udeležencev ter 

opravimo analizo uspešnosti (za rezultate – glej prilogo 7 - v Poročilu o spremljanju 

udeležencev v š. l. 2015/2016). Podatke o uspešnosti pri zaključnih izpitih, poklicni maturi 

ter splošni maturi objavimo v Poročilo o delu. S podatki seznanimo učitelje na andragoškem 

zboru.  

 

10.1.4. Realizacija na področju rezultati, podpodročje: splošna uspešnost odraslih v 
izobraževanju 
 
Uspešnost udeležencev izobraževanja 

Uspešnost v izobraževalnih programih je bila naslednja:  
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-v programih SPI administrator, gastronomske in hotelske storitve- natakar, 

gastronomske in hotelske storitve- kuhar, računalnikar in trgovec  je uspešno opravilo 

skupaj 13 udeležencev posamezne letnike izobraževanja,  

-v SSI programih ekonomski tehnik, gastronomija in turizem smer turizem in smer 

gastronomija, logistični tehnik in tehnik računalništva je uspešno opravilo posamezne 

letnike skupaj 10 udeležencev, 

- v gimnazijskem programu je bilo 8 izdanih spričeval, 

-v programih PTI logistični tehnik, ekonomski tehnik in tehnik računalništva je opravilo 

skupaj 10 udeležencev posamezne letnike izobraževanja, 

- v PT programih ekonomski tehnik, predšolska vzgoja in tehnik računalništva  je uspešno 

opravilo 10 udeležencev izobraževanja. 

Skupaj je bilo izdanih 75 spričeval. Podrobnosti o izdanih spričevalih in uspešnosti 

udeležencev izobraževanja v šolskem letu 2015/16 je razvidna iz prilog o uspehu 

kandidatov po programih in letnikih.  

 

Ob koncu šolskega leta (1. oktober 2016) smo ponovno pregledali evidenco opravljenih 

izpitov udeležencev ter ugotovili, da je bilo v šolskem letu 2015/2016 od vpisanih 439 

udeležencev je bilo 189  neuspešni oz. neaktivnih udeležencev, ostalih 250 udeležencev 

je bilo aktivnih oz. uspešnih.  

Razlogi za neaktivnost udeležencev, kot so poročali, so bili: prezaposlenost, začasni oz. 

trajni izstop , neplačilo šolnine, odsotnost zaradi bolezni.  

Uspešnost udeležencev izobraževanja na splošni maturi, poklicni maturi ter na 

zaključnih izpitih 

Splošno maturo je opravilo 8 kandidatov od 82 prijavljenih, poklicno maturo je opravilo 

23 kandidatov od 23 prijavljenih, zaključne izpite so opravili  4 kandidati od 4 prijavljenih.  

osnovno šolo  je skupaj uspešno opravilo 11 udeležencev, 

 
Predlogi, izboljšave 
 
Glede na statistko spremljanja udeležencev ter uspešnost udeležencev ob zaključku 

šolskega leta bomo večjo skrb namenili uspešnosti udeležencev tako, da bomo: 

- večjo pozornost namenili spremljanju udeležencev ter odpravljanju ovir za 

izobraževanje, 

- večjo pozornost namenili spremljanju evalvacijskih pogovorov in zaznavanju 

morebitnih ovir udeležencev ter sprotnemu odpravljanju le-teh.  

- učitelje ozaveščali v smislu napotovanja udeležencev na učno  in/ali svetovalno pomoč.  
 
 

10.2. Področje rezultati, podpodročje: zadovoljstvo partnerjev in udeležencev 
 

To področje je bilo prav tako zajeto v letnem načrtu za razvoj kakovosti. Za cilj smo si zadali:  
spremljanje zadovoljstva naših udeležencev z našimi storitvami, z učitelji, z zaposlenimi, z 
organizacijo izobraževanja):  
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10.2.1. Zadovoljstvo udeležencev z izvedbo izobraževanja 

 Udeleženci z anketnim vprašalnikom ob koncu aktivnosti za predmet/modul udeleženci 

ocenijo zadovoljstvo z izvedbo izobraževanja (glej prilogo št. 8). Število oddanih anket: 162, 

število ocenjenih učiteljev 42,lestvica od 1 – 5,  povprečna ocena zadovoljstva 

udeležencev z izobraževalnim procesom je: 4,73, Od tega za postavko poučevanje: 4,75, 

spletne učilnice: 4,76, gradivo: 4,72, navodila. 4,72.  
Lanskoletni rezultat je bil: 4,5, kar kaže na napredek na tem področju. 

 

10.2.2. Zadovoljstvo udeležencev z našimi storitvami 

Anketiranje z anketnim vprašalnikom Ugotavljanje zadovoljstva udeležencev s storitvami 

CDI Univerzum (priloga št 9): 

Število odgovorov: 33, lestvica od 1- 4, povprečna ocena zadovoljstva udeležencev s 

storitvami CDI Univerzum je: 3,44, povprečna ocena zadovoljstva  z organizacijo 

izobraževanja: 3,38, z učitelji: 3,48, z zaposlenimi: 3,54, s ponudbo izobraževanj: 3,5 s 

pomočjo in svetovanjem: 3,44, s prostori in opremo: 3,33.  

Lanskoletni rezultat je bil 3,33, zadovoljstvo udeležencev se je povečalo.  

  

 

Predlogi, izboljšave 

Glede na izjave in predloge udeležencev bomo namenili večjo pozornost zaznavanju in 

odpravljanju ovir med izobraževanjem tako da bomo: 

 - učitelje ozaveščali v smislu napotovanja udeležencev na učno  in/ali svetovalno pomoč,  

- večjo pozornost namenili spremljanju udeležencev ter odpravljanju ovir za 

izobraževanje, 

- večjo pozornost namenili spremljanju evalvacijskih pogovorov in zaznavanju 

morebitnih ovir udeležencev ter sprotnemu odpravljanju le-teh.  

 

V naslednjem šolskem letu  bomo anketiranje z  anketnim vprašalnikom  Ugotavljanje 

zadovoljstva z izobraževalnim procesom izvedli v spletnih učilnicah, Anketni vprašalnik  

Ugotavljanje zadovoljstva udeležencev s storitvami CDI Univerzum pa bomo izvedli kot 

spletno anketo ob koncu šolskega leta. Potrebno bo  poenotenje lestvic obeh anketnih 

vprašalnikov. 

 

10.2.3. Knjiga pohval in pritožb 

Imamo tudi knjigo pohval in pritožb, kjer lahko udeleženci izrazijo svoje mnenje. Udeleženci 

izražajo svoja mnenja tudi po e-pošti. Težave odpravljamo sproti – vsakodnevno.  

 

10.2.4. Samoevalvacija na področju rezultati, podpodročje: zadovoljstvo partnerjev  

V tem šolskem letu smo v okviru samoevalvacijskega cikla določili področje 

samoevalvacije, pripravili načrt samoevalvacije (priloga št. 10: Načrt samoevalvacije), 

izvedli analizo (priloga št. 11: Ugotavljanje zadovoljstva partnerjev (delodajalcev) z 

izvedbo praktičnega usposabljanja)  ter na podlagi tega izdelali akcijski načrt za razvoj 

kakovosti (priloga št. 12: Akcijski načrt za razvoj kakovosti v šolskem letu 2016/2017), s 

katerim bomo vpeljali spremembe.  



Letno poročilo komisije za kakovost 2015/2016 
 

18 
 

Rezultati:  

Na podlagi načrta samoevalvacije smo za izbrano področje zdelali  anketni vprašalnik za 

Ugotavljanje zadovoljstva partnerjev (delodajalcev) z izvedbo praktičnega usposabljanja. 

Anketiranje je potekalo v avgustu 2016. Analiza rezultatov pa v septembru  2016.  

Rezultati anketiranja:  

Na anketni vprašalnik je odgovorilo 7 ustanov: javni zavodi (vrtci), podjetja in društvo. 

2/3 jih sodeluje s CDI Univerzum do 5 let. Odgovorili so v 57% vodstvo, v 43% strokovni 

delavci. Pridobljeno znanje udeležencev je večina (86%) ocenila kot ustrezno za reševanje 

problemov, s katerimi se srečujejo v svojih delovnih in življenjskih okoljih. Na vprašanje, 

kako bi še lahko izboljšali sodelovanje med delodajalci in CDI Univerzum sta bila v 

ospredju dva predloga: obisk podjetja, ustanove vsaj enkrat letno. Na vprašanje, kako bi v 

prihodnje pridobivali mnenja o kakovosti izobraževalnih storitev pa je pokazala potrebo 

po obisku (sestanku) ter po anketnem vprašalniku. 

Predlogi in izboljšave za šolsko leto 2016/2017 

Glede na pridobljene povratne informacije delodajalcev bomo namenili več pozornosti 

pretoku informacij s podjetji tako, da bomo: 

- enkrat letno anketirali delodajalce o kakovosti izobraževalnih storitev ter 

- organizirali sestanke v začetku šolskega leta z delodajalci, pri katerih se izvaja več 

praktičnega usposabljanja z delom. 

 

11. področje: učinki 
 
 
Motiviranje za vključevanje v nadaljnje izobraževanje poteka tako, da udeležence ob 
zaključku izobraževanja seznanjamo z  možnostmi nadaljevanja izobraževanja. Nudimo 
jim tudi svetovanje po izobraževanju (Svetovalno središče Ljubljana). O možnostih 
vključevanja v vseživljenjsko učenje jih obveščamo tudi z vabili na dogodke, letaki, po e-
pošti preko spletnih strani (domača spletna , Facebook, Twitter). 
Udeležencem izobraževanja nudimo v okviru drugih dejavnosti možnost ugotavljanja 
vrednotenja neformalno pridobljenega znanja za namen vključevanja v vseživljenjsko 
učenje ali karierno napredovanje.  
Udeležence, ki niso uspešno zaključili izobraževalnega programa povabimo k vpisu v drug 
izobraževalni program ali vključitev v postopke NPK.  
 
Predlogi, izboljšave: 

Še naprej se bomo trudili z različnimi aktivnostmi udeležencem približati vseživljenjsko 
učenje kot vrednoto.  
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12. Povzetek realizacije po posameznih področjih 

12.1. Načrtovane in realizirane aktivnosti po akcijskem načrtu za razvoj kakovosti v 
šolskem letu 2015/2016 

Področje vodenje in upravljanje, podpodročje upravljanje: komuniciranje in pretok 

informacij 

Cilj: pogovori z zaposlenimi, zunanjimi sodelavci ter udeleženci izobraževanja.  
Realizacija: V okviru projekta Promocija zdravja na delovnem mestu so bili imenovano 
promotorji zdravja v organizaciji ter uvedeni tedenski jutranji sestanki vseh zaposlenih z 
namenom pretoka informacij.  
 
 
Področje načrtovanje izobraževanja 

Cilj: nadaljevanje razvoja elektronskih izpisov evidenc o udeležencih izobraževanja ter 
poenostavitev vpisnega postopka v aplikaciji IUM.  
Realizacija: z vnosom podatkov samodejno kreirejo naslednji dokumenti – izpisi: uvodni 
pogovor, vloga za priznavanje predhodno pridobljenega znanja, zapisnik komisije o priznanih 
obveznostih, sklep, osebni izobraževalni načrt, urnik, pogodba o izobraževanju odraslih. 
Predlogi, izboljšave:  
Razvojno delo na aplikaciji IUM bo tudi v prihodnje potekalo za naslednje namene: za lažjo 
uporabo pri načrtovanju izobraževanja, enostavnejšo pripravo  evidenc o udeležencih 
izobraževanja ter glede spremljanja udeležencev izobraževanja.  

Področje izpeljava izobraževanja, podpodročje izpeljava izobraževalnega procesa 

Cilj: spremljanje izvedbe kombinirane metode izobraževanja z anketnim vprašalnikom.  
Realizacija: s podatki, pridobljenimi iz anketiranja, so udeleženci ocenili kakovost spletnih 
učilnic s 4,76 (lestvica od 1- 5), navodila za delo v spletnih učilnicah s 4,62, kar kaže na dobro 
uporabo spletnih učilnic, vsekakor pa so še nekateri učitelji, ki v manjši meri uporabljajo 
spletne učilnice oz. niso opremljene z ustreznimi podatki. 
Predlogi, izboljšave: 
Učitelji bodo prejeli rezultate anketiranja. V letošnjem letu kažejo rezultati podobno stanje, 
zato si bomo tudi v naslednjem letu prizadevali za izboljšave.  
 

Področje rezultati, podpodročje: zadovoljstvo partnerjev in udeležencev 

Cilj: izdelati nove anketne vprašalnike za merjenje zadovoljstva 

Realizacija: izdelali smo anketni vprašalnik Ugotavljanje zadovoljstva z izobraževalnim 

procesom, anketiranje smo izvedli v spletnih učilnicah, Anketni vprašalnik  Ugotavljanje 

zadovoljstva udeležencev s storitvami CDI Univerzum, anketiranje smo izvedli kot spletno 

anketo ob koncu šolskega leta.  
Predlogi, izboljšave: 
V naslednjem šolskem letu  bomo anketiranje z  anketnim vprašalnikom  Ugotavljanje 

zadovoljstva z izobraževalnim procesom izvedli v spletnih učilnicah, Anketni vprašalnik  

Ugotavljanje zadovoljstva udeležencev s storitvami CDI Univerzum pa bomo izvedli kot 

spletno anketo ob koncu šolskega leta. Potrebno bo  poenotenje lestvic obeh anketnih 

vprašalnikov. 
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Področje rezultati, podpodročje: splošna uspešnost odraslih v izobraževanju 

Cilj: izvajanje ter nadgrajevanje sistema spremljanja in vrednotenja uspešnosti naših 
udeležencev.  
Realizacija in predlogi, izboljšave: glede na statistko spremljanja udeležencev ter 
uspešnost udeležencev ob zaključku šolskega leta bomo večjo skrb namenili uspešnosti 
udeležencev tako, da bomo: 
- večjo pozornost namenili spremljanju udeležencev ter odpravljanju ovir za 
izobraževanje, 
- večjo pozornost namenili spremljanju evalvacijskih pogovorov in zaznavanju 
morebitnih ovir udeležencev ter sprotnemu odpravljanju le-teh.  
- učitelje ozaveščali v smislu napotovanja udeležencev na učno  in/ali svetovalno pomoč.  
 
12.2. Načrtovane aktivnosti  samoevalvacija za razvoj kakovosti v šolskem letu 

2015/2016 

Cilj: V tem šolskem letu smo v okviru samoevalvacijskega cikla določili področje 
samoevalvacije, pripravili načrt samoevalvacije, izvedli analizo ter na podlagi tega izdelali 
akcijski načrt za razvoj kakovosti, s katerim bomo vpeljali spremembe. Izbrano področje 
je: rezultati, podpodročje: zadovoljstvo udeležencev in partnerjev.  
Realizacija: na podlagi načrta samoevalvacije smo za izbrano področje zdelali  anketni 
vprašalnik za Ugotavljanje zadovoljstva partnerjev (delodajalcev) z izvedbo praktičnega 
usposabljanja. Anketiranje je potekalo v avgustu 2016. Analiza rezultatov pa v septembru  
2016.  
Rezultati anketiranja:  
Na anketni vprašalnik je odgovorilo 7 ustanov: javni zavodi (vrtci), podjetja in društvo. 
2/3 jih sodeluje s CDI Univerzum do 5 let. Odgovorili so v 57% vodstvo, v 43% strokovni 
delavci. Pridobljeno znanje udeležencev je večina (86%) ocenila kot ustrezno za reševanje 
problemov, s katerimi se srečujejo v svojih delovnih in življenjskih okoljih. Na vprašanje, 
kako bi še lahko izboljšali sodelovanje med delodajalci in CDI Univerzum sta bila v 
ospredju dva predloga: obisk podjetja, ustanove vsaj enkrat letno. Na vprašanje, kako bi v 
prihodnje pridobivali mnenja o kakovosti izobraževalnih storitev pa je pokazala potrebo 
po obisku (sestanku) ter po anketnem vprašalniku. 
Predlogi in izboljšave za šolsko leto 2016/2017 
Glede na pridobljene povratne informacije delodajalcev bomo namenili več pozornosti 
pretoku informacij s podjetji tako, da bomo: 
- enkrat letno anketirali delodajalce o kakovosti izobraževalnih storitev ter 
- organizirali sestanke v začetku šolskega leta z delodajalci, pri katerih se izvaja več 
praktičnega usposabljanja z delom. 
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13. Načrti v naslednjem šolskem letu 2016/2017 

 

13.1. Letni načrt za razvoj kakovosti 

Na podlagi realiziranih aktivnosti ter analize le-teh smo v letnem načrtu za razvoj kakovosti 
zajemali naslednja področja ter aktivnosti: 

Področje načrtovanje izobraževanja 

Razvojno delo na aplikaciji IUM bo tudi v prihodnje potekalo za naslednje namene: za lažjo 
uporabo pri načrtovanju izobraževanja, enostavnejšo pripravo  evidenc o udeležencih 
izobraževanja ter glede spremljanja udeležencev izobraževanja.  

Področje izpeljava izobraževanja, podpodročje izpeljava izobraževalnega procesa 

Učitelji bodo prejeli rezultate anketiranja. V letošnjem letu kažejo rezultati podobno stanje, 
zato si bomo tudi v naslednjem letu prizadevali za izboljšave.  

Področje rezultati, podpodročje: splošna uspešnost odraslih v izobraževanju 

Glede na statistko spremljanja udeležencev ter uspešnost udeležencev ob zaključku 
šolskega leta bomo večjo skrb namenili uspešnosti udeležencev tako, da bomo: 
- večjo pozornost namenili spremljanju udeležencev ter odpravljanju ovir za 
izobraževanje, 
- večjo pozornost namenili spremljanju evalvacijskih pogovorov in zaznavanju 
morebitnih ovir udeležencev ter sprotnemu odpravljanju le-teh.  
- učitelje ozaveščali v smislu napotovanja udeležencev na učno  in/ali svetovalno pomoč.  

Področje rezultati, podpodročje: zadovoljstvo partnerjev in udeležencev 

V naslednjem šolskem letu  bomo anketiranje z  anketnim vprašalnikom  Ugotavljanje 

zadovoljstva z izobraževalnim procesom izvedli v spletnih učilnicah, Anketni vprašalnik  

Ugotavljanje zadovoljstva udeležencev s storitvami CDI Univerzum pa bomo izvedli kot 

spletno anketo ob koncu šolskega leta. Potrebno bo  poenotenje lestvic obeh anketnih 

vprašalnikov. 
 

13.2. Akcijski načrt za razvoj kakovosti za šolsko leto 2016/2017 

Glede na pridobljene povratne informacije delodajalcev bomo namenili več pozornosti 
pretoku informacij s podjetji tako, da bomo: 
- enkrat letno anketirali delodajalce o kakovosti izobraževalnih storitev ter 
- organizirali sestanke v začetku šolskega leta z delodajalci, pri katerih se izvaja več 
praktičnega usposabljanja z delom. 
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