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LETNO POROČILO KOMISIJE ZA KAKOVOST ZA ŠOLSKO LETO 2013/2014  
 
V šolskem letu 2013/2014 smo na področju kakovosti izvajali aktivnosti, ki smo jih zapisali 
v akcijskem načrtu za razvoj kakovosti ter izpeljali samooceno naše  izobraževalne 
organizacije v okviru projekta: Vpeljava ekspertne zunanje evalvacije v podporo razvoju 
kakovosti (nosilec Andragoški center Slovenije).  
 
Potek zunanje ekspertne evalvacije:  
 

1. izdelava samoocene, namenjene dokazovanju doseganja opredeljenih meril 
kakovosti (poletje 2014) 

2. pregled in ovrednotenje samooocene (jesen 2014) 
3. izpeljeva obiska ekspertnih evalvatoric na CDI Univerzum (jesen 2014) 
4. poročilo o zunanji ekspertni evalvaciji (december 2014). 

 
Predmet zunanje ekspertne evalvacije sta bili dve področji: 
 
- notranji sistem presojanja in razvijanja kakovosti, 
- podpora udeležencem pri izobraževanju.  
 
Na podlagi opravljene samoocene smo dodali še predloge za akcijski načrt za leto 
2014/2015. Poročilo o zunanji ekspertni evalvaciji bo obravnavala komisija za kakovost, ko 
bo dostopna.  
 
CDI Univerzum je v šolskem letu 2013/2014 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 in mednarodna projekta ter podporne dejavnosti 
v izobraževanju odraslih.  
 
Spremljanje kakovosti izpeljave in učinkov izrednega izobraževanja,  
ugotovitve spremljanja ter izboljšave izrednega izobraževanja  
 
V šolskem letu 2013/2014 smo spremljali kakovost izpeljave in učinkov izrednega 
izobraževanja v skladu z modelom POKI na naslednjih področjih:  
 

1. Področje: vodenje in upravljanje 
 
CDI Univerzum ima opredeljene načine zagotavljanja kakovosti izobraževanja: 
- Listina o kakovosti, 
- komisija za kakovost, 
- izdelani in realizirani: akcijski načrt ter poročilo za posamezno šolsko leto. 
 
Predlogi, izboljšave:  

Na podlagi rezultatov samoocene je potrebna  posodobitev Listine o kakovosti ter dodelava 
notranjega sistema kakovosti. Komisija za kakovost bo izboljšave umestila v akcijski načrt za 
leto 2014/2015. 
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Zaposleni se redno strokovno spopolnjujejo, poročajo in prenašajo pridobljeno znanje 
drugim (zaposlenim, zunanjim sodelavcem) za potrebe razvoja in strokovnosti na delovnem 
področju.   
Priloga št.  1: Seznam izobraževanj – zaposleni  
 
Predlogi, izboljšave:  

Zaradi nekaterih organizacijskih in kadrovskih zamenjav bo potrebno zagotoviti 
usposabljanja na področjih, kjer je prišlo do sprememb.  

 
2. Področje: izobraževalni programi 

 
V akcijskem načrtu za leto 2013/2014 smo zapisali, da bomo vpeljali nove srednješolske 
programe, verificirali NPK – je ter programe institucionalnega usposabljanja. Tako smo 
razširili programsko ponudbo predvsem na področju neformalnega izobraževanja.  
Verificirali smo nove NPK –je, razširili ponudbo delavnic  ter pridobili nekaj novih 
programov na področju institucionalnega izobraževanja. Vzpostavili smo tudi spletno stran 
Osnovne spretnosti in veščine (OSV), uspešno zaključili projekte: Ugotavljanje in 
vrednotenje neformalno pridobljenega znanja (UVNPZ), Splošno neformalno izobraževanje 
(sklop 1) ter mednarodni projekt LIT – TECH. V letu 2013/2014 smo izvedli 5 skupin po 45 
ur izobraževanja za učitelje o pripravi spletnih učilnic. 
 
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.  

 
3. 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, avtobus),  
- s promocijskim gradivom (letaki, katalogi) ter  
- z organizacijo različnih promocijskih dogodkov: Teden medgeneracijskega učenja, TVU ter 
Parada znanja, Dnevi svetovalnih središč, promocija v Knjižnici Šiška. 
 
Predlogi, izboljšave: 

Želimo okrepiti prepoznavnost ponudbe CDI Univerzum tako na formalnem ter še posebej 
na neformalnem področju. V ta namen bomo v prihodnjem šolskem letu dali poudarek na 
večji prepoznavnosti na internetu in večjo prepoznavnost na družabnih omrežjih. Pripravili 
bomo novo spletno stran.   
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4. Osebje 
 
Usposobljenost osebja: v formalnih izobraževalnih programih poučujejo usposobljeni  
učitelji, ki izpolnjujejo  formalne pogoje za poučevanje (Priloga št. 2:  Tabela – izobrazbeni 
pogoji - učitelji ). V neformalnih programi poučujejo prav tako strokovno usposobljeni 
učitelji z referencami. 
 
Zaradi uvajanja e-izobraževanja kot kombinirane metode izobraževanja v formalnih 
programih smo izvajali delavnice za uvedbo novih metod, ki jih ponuja IKT tehnologija. 
Izvedli smo 5 skupin po 45 ur izobraževanja za učitelje o pripravi spletnih učilnic. 
Opravili smo evalvacijo delavnic, ki kaže visoko stopnjo zadovoljstva z izobraževalnimi 
vsebinami in celotno izvedbo delavnic. (Priloga št. 3:  Evalvacija delavnic - učitelji) 
 
Predlogi, izboljšave:  

V  naslednjem šolskem letu bomo organizirali izobraževanja za učitelje za uporabo 
interaktivne table ter uporaba sodobnih tehnologij v izobraževanju.  

 
5.  Prostori, oprema 

 
Na lokaciji, kjer gostujemo, smo omogočili učiteljem uporabo računalnika ter projektorja.  
 
Predlogi, izboljšave: 

Načrtujemo nabavo nove opreme, predvsem projektorji in interaktivne table.  

 
6. Načrtovanje izobraževanja 

 
V šolskem letu 2013/2014 smo izvajali organizirano izobraževanje v srednješolskih 
programih po individualnem organizacijskem modelu.  
 
Na podlagi ovrednotenih podatkov predhodno pridobljenega formalnega in neformalnega 
znanja udeležencev: 
 
 - organizator izobraževanja na začetku šolskega leta pripravi izvedbeni načrt za  
individualni organizacijski model, 
- skupaj z učitelji  organizator izobraževanja na začetku šolskega leta  izdela izvedbeni načrt 
za posamezni predmet/modul, ki je objavljen tudi v spletni učilnici.  
 
V aplikaciji IUM, ki jo uporabljajo učitelji in udeleženci, je objavljen časovni potek 
izobraževanja: predavanja v živo, delo na daljavo, konzultacije ter izpitni roki.  
 
Predlogi, izboljšave:  

Razvojno delo na aplikaciji IUM bo potekalo za naslednje namene: za lažjo uporabo pri 
načrtovanju izobraževanja,  enostavnejšo pripravo  evidenc o udeležencih izobraževanja ter 
poenostavitvijo vpisnega postopka. V naslednjem šolskem letu bomo začeli uporabljati novo 
verzijo spletnega okolja Moodle. 

 



 
Letno poročilo komisije za kakovost za šolsko leto 2013/2014 

5 
 

 
7. Izpeljava izobraževanja 

 
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 ter pedagoška dokumentacija. 

 
Z uvedbo kombinirane metode izobraževanja v formalnih programih so učitelji izdelali 1/3 
spletnih učilnic za predmete/module ter jih opremili 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.  
 
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.  
 
Učni viri: CDI Univerzum spodbuja učitelje k izdelavi gradiv za samostojno učenje, ki so v 
pomoč pri samostojnem učenju udeležencev.  
 
Za spremljanje in razvijanje kakovostne  izpeljave izobraževalnega procesa organizatorji 
izobraževanja opravljajo tudi hospitacije. Urnik hospitacij je vnaprej določen. Po vsaki 
hospitaciji se napiše zapisnik, ki vsebuje analizo izobraževalnega procesa ter predloge za 
izboljšave.  
V strokovnih aktivnih 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: 

V šolskem letu 2014/2015 bodo učitelji sproti pripravljali spletne učilnice. Cilj v šolskem 
letu 2014/2015 je: pripravljene in delujoče spletne učilnice za vse  predmete/module v vseh 
formalnih izobraževalnih programih.  
Zato 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. Tako bomo zagotovili razvoj ter izboljšave.  
 
 

8. 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 2013/2014 smo izvedli 5 skupin po 45 ur izobraževanja za učitelje na CDI Univerzum 

o pripravi spletnih učilnic in uvedbi e-izobraževanja v formalnih programih.  

Za zunanjo ustanovo smo izvedli 60 urno usposabljanje multiplikatorskega tima za uvedbo 

e-izobraževanja in uporabe spletnih učilnic.  
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Poleg tega pa smo organizirali za organizatorje izobraževanja in učitelje drugih 

izobraževalnih ustanov naslednja izobraževanja: 

- digitalna pismenost 

- tutorski sistem v e-izobraževanju, 

-izobraževanje na daljavo. 

 

V okviru projekta Podporne dejavnosti za brezposelne ter informiranje in svetovanje  

izobraževanju odraslih smo izdelali s pomočjo zunanjih sodelavcev portal 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.  

Sodelovali smo z združenji ter strokovnimi institucijami: Andragoški center Slovenije, ZLUS, 
Združenje izobraževalnih in svetovalnih središč. 

V okviru projekta LIT – TECH smo se povezovali in izmenjali izkušnje na področju uporabe 

IKT orodij v izobraževanju z ustanovami iz Nemčije, Anglije ter Portugalske. Uspešno smo 

zaključili mednarodni projekt. Pridobljene izkušnje in znanja bomo širi in uporabili pri 
našem delu.  

Izvedli smo eno predstavitev dobre prakse na mednarodnem posvetu v Sloveniji, sodelovali 

na zaključni konferenci Splošnega neformalnega izobraževanja, gostili tuje inštitucije na 

obisku v Sloveniji ter bili udeleženi pri presojanju rezultatov raziskave v okviru projekta 

Bell (v organizaciji Andragoškega centra Slovenije).  

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.  

 

9. Podpora posamezniku pri izobraževanju in učenju v organizaciji 
 

Področje podpora udeležencem pri izobraževanju je bilo predmet samoocene v tem šolskem 

letu.  

Ugotovitve samoocene so:  
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- udeležencem nudimo različne oblike pomoči v naši ustanovi (učna pomoč, središče za 

samostojno učenje, svetovalno delo – Svetovalno središče Ljubljana, informacijski kotiček, 

informacije v obliki kataloga, letakov, spletne strani,…) 

- udeležencem nudimo informiranje o različnih oblikah pomoči na drugih ustanovah, 

predvsem preko Svetovalnega središča Ljubljana 

- udeležencem nudimo svetovanje pred vstopom v izobraževalni program (svetovanje, 

uvodni pogovor, izdelava OIN, med izobraževanjem (spremljanje ter ostale oblike pomoči) 

ter po izobraževanju (nekatere dejavnosti podpira Svetovalno središče Ljubljana),  

- nudimo učno pomoč  pri matematiki, 

- mentorstvo v Središču za samostojno učenje, 

- pomoč in podporo pri samostojnem učenju  preko spletnih učilnic ter mentorstva učiteljev, 

- nudimo vnaprej načrtovane konzultacije z učitelji,  

- nudimo delavnice na področju učenje učenja, 

- nudimo pomoč učiteljem in udeležencem pri uporabi spletnih učilnic (izvedli smo dve 

delavnici za udeležence OŠ in v obliki individualne pomoči udeležencem in učiteljem. 

 

 

Predlogi, izboljšave: 

Bolj sistematično beleženje in analiza aktivnosti podpore posamezniku pri izobraževanju in 

učenju v organizaciji.  

 

10. Rezultati 
 

Udeležba odraslih v izobraževanju: vsako leto spremljamo število vpisanih po izobraževalnih 

programih ter primerjamo podatke s podatki preteklih let. Analiza podatkov 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,…) 

Napredovanje udeležencev v izobraževalnem procesu:   

napredovanje udeležencev izobraževanja spremljamo po vnaprej določenem načrtu: dva - krat 

letno. Na koncu izdelamo poročilo o spremljanju udeležencev. (Priloga št. 4: Poročilo o 

spremljanju udeležencev v š. l. 2013/2014 ). Z učitelji sproti opravljamo evalvacijske pogovore 

glede napredka udeležencev.  

Zadovoljstvo udeležencev z izobraževanjem (učitelji, zaposleni, organizacija izobraževanja):  

Z anketnim vprašalnikom ob koncu aktivnosti za predmet/modul udeleženci ocenijo zadovoljstvo 

z organizacijo izobraževanja, z učiteljem ter z zaposlenimi). Rezultati anket so nam v pomoč pri 

dvigu kakovosti naših storitev.  

Rezultati anketiranja so pokazali, da so udeleženci izobraževanja večinoma zadovoljni z učiteljevo 

strokovnostjo in skrbjo za sproščenim vzdušjem na predavanjih, z gradivi, s prostorskimi pogoji, z 

delom organizatorjev ter administracije, v manjši meri so zadovoljni z organizacijo izobraževanja 

(razporeditev predavanj in izpitnih rokov).  (Priloga št. 5: Evalvacija vprašalnikov – učitelji, 

organizacija izobraževanja, osebje). 

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

izražajo svoja mnenja tudi po e-pošti. Težave odpravljamo sproti – vsakodnevno.  
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Spremljamo tudi statistiko ob zaključku izobraževanja na zaključnih izpitih, poklicni maturi ter 

splošni maturi. Rezultate predstavimo na andragoškem zboru.  

 

Predlogi, izboljšave: 

Bolj sistematično beleženje in analiziranje  aktivnosti na področju rezultatov ter bolj pogosto 

spremljanje udeležencev med izobraževanjem. Glede na rezultate ankete bomo več naporov 

vlagali v organizacijo izobraževanja.  

11. 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.  

 
 
 
Komisija za kakovost  
predsednica: Mateja Vurnik 
člani: Albert Štrancar, Tatjana Babič  
predstavnik delodajalcev: Aleksander Jan (Računovodski servis Aleksander Jan s.p.)  
predstavnica udeležencev izobraževanja: Jasmina Šabotić (2. letnik Ekonomski tehnik PTI). 

 

Seznam prilog: 

- Priloga št.  1: Seznam izobraževanj – zaposleni  
- Priloga št. 2:  Tabela – izobrazbeni pogoji – učitelji 

- Priloga št. 3:  Evalvacija delavnic – učitelji 

- Priloga št. 4: Poročilo o spremljanju udeležencev izobraževanja v š.l. 2013/2014 

- Priloga št. 5: Evalvacija vprašalnikov – učitelji, organizacija izobraževanja, osebje 
 


