
 

LETNO POROČILO KOMISIJE ZA KAKOVOST ZA ŠOLSKO LETO 2012/2013 

V šolskem letu 2012/2013 smo izvajali izredno izobraževanje v vseh programih po 

individualnem organizacijskem modelu. 

Spremljanje kakovosti izpeljave in učinkov izrednega izobraževanja, ugotovitve 
spremljanja ter izboljšave izrednega izobraževanja 
V šolskem letu 2012/2013 smo spremljali kakovost izpeljave in učinkov izrednega 
izobraževanja v skladu z modelom POKI na naslednjih področjih: 
 

1. Področje: Udeleženci 
Kazalnik kakovosti: Zadovoljstvo udeležencev  
V šolskem letu 2013/13 smo anketirali udeležence o zadovoljstvu z učiteljevo točnostjo, 
prijaznostjo in potrpežljivostjo, strokovnostjo, organiziranostjo idr. Poleg tega smo 
udeležence povprašali po zadovoljstvu s prostori, s primernostjo literature in o 
zadovoljstvu z organizacijo izobraževanja. 
Pridobili smo 481 izpolnjenih anketnih vprašalnikov, kjer so udeleženci lahko evalvirali 
več predavateljev (tistih, ki jih poučujejo pri različnih predmetih). Anketirali  smo zgolj 
udeležence izobraževanja, ki so (bili) vključeni v formalne programe, ki jih izvajamo na 
CDI Univerzumu. 
 
Rezultati ankete so bili naslednji: 

*Glej priloge analiz vprašalnikov 
 
Izboljšave: 
Poleg anket smo upoštevali tudi pogovore z udeleženci, ki smo jih izvedli po potrebi (ko 
se je pojavil problem) in na osnovi tega naredili nekaj sprememb: 

- najeli prostore na drugi šoli, kjer so pogoji za izobraževanje boljši. Zato je tudi 
odstotek zadovoljstva udeležencev boljši.  

- na CDI Univerzumu imamo na voljo prenosne računalnike in projektorje, ki si jih 
učitelji lahko izposodijo 

- v lastni hiši imamo v vseh prostorih možnost uporabe računalnika in projektorja.  
- naši uporabniki imajo možnost uporabe brezžičnega interneta  v vseh 

nadstropjih CDI Univerzuma  
- na hodniku sedeža šole smo namestili plazemski zaslon, kjer se prikazujejo 

obvestila in urniki predavanj ter izpitov 
- vsako leto dopolnjujemo gradivo za posamezne predmete; dodali smo 

manjkajočo literaturo v spletno učilnico Moodle, tako da si jo udeleženci lahko 
pridobijo tudi na naši spletni strani 

- v šolskem letu 2012/13 smo  popolnoma prešli na uporabo spletnih učilnic v 
učnem okolju Moodle, za udeležence in predavatelje   



- na osnovi rezultatov ankete smo se že predlansko leto odločili za uradne ure 
organizatorjev izobraževanja in tajništev posameznih programov in to ohranjamo 
tudi v bodoče. 

 
2. Področje: Udeleženci 

Kazalnik kakovosti: Osebni izobraževalni načrt 
Na osnovi izkušenj smo poenotili obrazec za osebni izobraževalni načrt, ki ga izdelamo z 
vsakim udeležencem izobraževanja posebej.  
 
Izboljšava: tekom dolgoletnih izkušenj smo opazili, da udeleženci  niso vešči samega 
učenja in načrtovanja svojega izobraževanja in da je pogosto razlog za neuspeh na izpitu 
ravno ta problem. Zato v prvem letniku prenovljenih programov poučujemo vsebine 
»Kako se učiti«, kjer se učijo tudi načrtovanja svojega izobraževanja in izdelave 
osebnega izobraževalnega načrta. Izpolnjen  OIN je udeležencem pogoj za pristop k 
prvem izpitu v posameznem šolskem letu in je kot tak obvezen dokument CDI 
Univerzum-a in udeleženca izobraževanja odraslih. Za uporabo spletne učilnice smo 
usposobili informatorje v SSU, da skupaj z zaposlenimi nudijo tehnično pomoč pri 
uporabi Moodle učilnice. 
 
 

3. Področje: Izobraževalni proces 
Kazalnik kakovosti: Uvodni pogovor  s posameznim udeležencem glede na načrtovanje 
izpeljave izobraževanja. 
V šolskem letu 2012/13 smo  z vsemi udeleženci izvedli uvodni pogovor, in ga tudi 
zabeležili. 
 
Izboljšava: 
V šolskem letu 12/13 smo začeli  še bolj sistematično prilagajati izobraževanje 
posameznikom in nudili prilagoditve v izobraževanju vsakemu posamezniku (dodatni 
izpitni roki, dodatne ure predavanj, dogovarjanje s profesorji za dodatne individualne 
govorilne ure). 
 
Usposobljenost strokovnih delavcev, ki sodelujejo pri načrtovanju ali izvajanju 
izrednega izobraževanja in ukrepi za izboljšanje usposobljenosti strokovnih 
delavcev: 
Vsi zaposleni organizatorji izobraževanja imajo ustrezno izobrazbo.  Vendar pa se na 
naši ustanovi zavedamo potrebe po vseživljenjskem izobraževanju, zato so se vsi 
organizatorji izobraževana v šolskem letu 2012/13 udeleževali strokovnega 
izpopolnjevanja. 
Nekateri učitelji so se udeležili študijskih skupin iz posameznih strokovnih 
predmetov/modulov na CPI in strokovnega izpopolnjevanja za predmete, ki se izvajajo 
na poklicni maturi (izvedba Zavoda za šolstvo). 
Tajnica in predsednik poklicne mature sta se udeležila izobraževanja za tajnike in 
predsednike poklicne mature (izvedba RIC-a). 
Tajnica splošne mature se je udeležila izobraževanja za tajnike splošne mature. 
Svetovalci , ki delajo v svetovalnem središču pa so se udeležili izobraževanja na temo 
delovanja Svetovalnega središča. 
 
*Glej prilogo: Pregled izobraževanj strokovnih delavcev. 



Podpora udeležencem izobraževanja: 
 
Na podlagi povabila iz  Javnega sklada Republike Slovenije za razvoj kadrov in štipendije, 
k prijavi za sofinanciranje šolnin za zmanjševanje izobrazbenega primanjkljaja v šolskih 
letih 2007 do 2013, smo udeležencem nudili pomoč pri izpolnjevanju dokumentacije v 
obliki delavnice, ki je bila organizirana vsaj en krat na mesec in individualno s 
posamezniki, ki so to želeli.  
 
Poleg govorilnih ur s profesorji in govorilnih ur z organizatorji izobraževanja ponujamo 
naslednjo podporo udeležencem: 
Poleg izobraževalnih  programov organiziramo za naše udeležence še:  

 brezplačno  učno delavnico Učinkovite tehnike učenja; v kratki učni delavnici 
se udeleženci seznanijo z osnovnimi zakonitostmi učenja, spomina, z 
načrtovanjem učnega časa, z malimi skrivnostmi izpitnih spretnosti ter izdelate 
osebni učni stil. Ker v naši ustanovi način izobraževanja temelji na samostojnem 
učenju, so pri tem bistvenega pomena dobre učne tehnike in navade.  

 brezplačne obiske v Središču za samostojno učenje, kjer se udeleženci lahko 
učijo ali ponovijo: 
- tuje jezike (računalniški programi in kompleti kaset ter učbenikov): angleščina, 
nemščina, francoščina, italijanščina ter  španščina 
- uporaba računalnika (za seminarske naloge,  Word, Excel,  Autocad…) 
- prost dostop do interneta 
- slovarji, leksikoni, informacije 

 Večino administrativnega dela so lahko udeleženci opravljali preko interneta s 
pomočjo sistema Virtualni Univerzum in Moodla.  Virtualni Univerzum 
omogoča prijavljanje na izpite, pregled ocen, pregled obveznosti, urnika, ogled in 
tiskanje primerov izpitnih nalog in učnega gradiva.  

 CVŽU  LUR – Center vseživljenjskega učenja ljubljanske urbane regije. (kot 
dodatna možnost za izobraževanje na točkah vseživljenjskega učenja. 

 Neformalno izobraževanje odraslih od 2012 do 2014 –nabor raznovrstnih 
programov (sklop 1 in sklop 2), ki so namenjeni vsem udeležencem (sklop 1) in 
strokovnim delavcem v izobraževanju odraslih 8sklop 2), brezplačno 

 Dvig ravni pismenosti UŽU –brezplačni programi, ki so namenjeni ljudem z 
nižjo formalno izobrazbo 

 Svetovalno središče, ki je namenjeno svetovanju glede možnosti izobraževanja 
kot tudi svetovanje o učenju učenja. 

 Model priznavanja in vrednotenja neformalno pridobljenega znanja, 
namenjeno vsem udeležencem za priznavanje in vrednotenje tega segmenta 
izobraževanja s ciljem narediti izobraževanje odraslih bolj prilagodljivo in po 
meri udeležencev 

 Vodnik po Univerzumu (BROŠURA), kjer so navedena vsa pravila v 
izobraževanju na CDI Univerzum. 

 e- učilnice: www.cdi-univerzum/EU3  Moodle 
 Facebook 
 Twitter 

 

 

http://www.cdi-univerzum/EU3


Posodobitve 

- Uvedba novih tehnologij in metod izobraževalnega dela (poudarek na uporabi 

IKT in s tem transformacija predavatelja iz podajalca znanja v moderatorja, ki 

je usposobljen z upravljanje IKT in uvedbo novih metod v izobraževalnem 

procesu, tudi izobraževanje na daljavo). Vzpostavitev mobilne računalniške 

učilnice, kjer bodo nameščeni prenosni računalniki.  

- Projekti in neformalni programi na nacionalni in mednarodni ravni v katere je 

vključen CDI Univerzum v tekočem in naslednjem šolskem letu: CVŽU, UŽU, 

Neformalno izobraževanje, E-šolstvo, projekt H, Šolski Univerzum, Gruntdvig 

učna partnerstva, Model priznavanja in vrednotenja neformalno pridobljenega 

znanja od 2012 do 2014. 

Vpeljava novi srednješolskih programov (bolničar negovalec in pomočnik v biotehniki), 

različnih NPK (pomočnik kuharja, pomočnik natakarja, varuh/inja predšolskih otrok, 

izdelovalec spletnih strani, izdelovalec aranžerskega materiala, knjigovodja, oblikovalec 

cvetličnih dekoracij, pomočnik oskrbnika, računovodja, socialni oskrbovalec, programer, 

skrbnik informacijskih sistemov, strokovni sodelavec za programske aplikacije, strokovni 

sodelavec za računalniške sisteme, vzdrževalec programske opreme) in oblik 

institucionalnega usposabljanja, kjer izvajamo knjigovodstvo osnove, knjigovodstvo 

poglobljeno, slepo tipkanje, ruščina (stopnje I-VI); registrirano imamo tudi, vendar še ne 

v izvedbi: zavarovalni zastopnik, zavarovalni posrednik, prodajna akademija, tečaj 

nemščine kot priprava za zaposlitev v tujini – začetni, tečaj nemščine kot priprava za 

zaposlitev v tujini –nadaljevalni. Na ZRSZ smo vpisani v razvid za programe 

institucionalnega izobraževanja in za naslednje programe: UŽU most do izobrazbe, 

računovodja za manjše družbe, samostojne podjetnike in zavode in pomočnik natakarja. 

 

 
Komisija za kakovost 

predsednica: Patricia Konrad 

člani: Albert Štrancar,  Mija Orehek, Tatjana Babič 

predstavnik delodajalcev: Aleksander Jan (Računovodski servis Aleksander Jan s.p.) 

predstavnica udeležencev izobraževanja: Fani Pepič (3. letnik Predšolska vzgoja SSI). 


