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PROJEKT POKIPROJEKT POKI

PREDSTAVITEV PREDSTAVITEV SAMOEVALVACIJSKEGA SAMOEVALVACIJSKEGA 

POROPOROČČILA  ILA  

O  KAKOVOSTI  IOO  KAKOVOSTI  IO

april  2007april  2007

POSTOPKI PRI IZPELJAVI POSTOPKI PRI IZPELJAVI 
SAMOEVALVACIJESAMOEVALVACIJE

1.1. Imenovanje skupine za Imenovanje skupine za 
kakovost.kakovost.

2.2. Priprava predstavitve ZLU.Priprava predstavitve ZLU.
3.3. Priprava poslanstva, vizije, Priprava poslanstva, vizije, 

vrednot ZLU.vrednot ZLU.
4.4. Izdelava pregleda interesnih Izdelava pregleda interesnih 

skupin.skupin.

april  2007april  2007

POSTOPKI PRI IZPELJAVI POSTOPKI PRI IZPELJAVI 
SAMOEVALVACIJESAMOEVALVACIJE

5.5. Izpeljava samoevalvacijskega Izpeljava samoevalvacijskega 
profila.profila.

6.6. Izbira podroIzbira področčja samoevalvacije.ja samoevalvacije.
7.7. Priprava samoevalvacijskega Priprava samoevalvacijskega 

nanaččrta.rta.
8.8. Uporabljene metode: anketiranje, Uporabljene metode: anketiranje, 

fokusnefokusne skupuneskupune, analiza , analiza 
dokumentacije, intervju.dokumentacije, intervju.

april  2007april  2007

POSTOPKI PRI IZPELJAVI POSTOPKI PRI IZPELJAVI 
SAMOEVALVACIJESAMOEVALVACIJE

Izbira podroIzbira področčij, ij, podpodropodpodroččijij in kazalnikov kakovostiin kazalnikov kakovosti::

�� PodroPodroččjiji:: IZOBRAIZOBRAŽŽEVALNI PROCES in EVALNI PROCES in 
UDELEUDELEŽŽENCIENCI

�� PodpodroPodpodroččjaja::
NaNaččrtovanje in izpeljava izobrartovanje in izpeljava izobražževalnega procesa; evalnega procesa; 
Vloge in sodelovanje izobraVloge in sodelovanje izobražževalcev (uevalcev (uččiteljev in iteljev in 

vodij IO) pri navodij IO) pri naččrtovanju in izpeljavi; rtovanju in izpeljavi; 
UdeleUdeležženec v izobraenec v izobražževalnem procesu).evalnem procesu).

april  2007april  2007

POSTOPKI PRI IZPELJAVI POSTOPKI PRI IZPELJAVI 
SAMOEVALVACIJESAMOEVALVACIJE

�� Kazalniki kakovostiKazalniki kakovosti::

1.1. Ugotavljanje in analiza potreb po izobraUgotavljanje in analiza potreb po izobražževanju evanju 
skupine udeleskupine udeležžencev inencev in posameznika.posameznika.

2.2. UUččiteljeva vloga v izobraiteljeva vloga v izobražževalneevalne procesu.
3.3. Sodelovanje med vodjo IO in uSodelovanje med vodjo IO in uččitelji pri itelji pri 

nanaččrtovanju in izpeljavi.rtovanju in izpeljavi.
4.4. Osebni izobraOsebni izobražževalni naevalni naččrt za posameznega rt za posameznega 

udeleudeležženca.enca.

april  2007april  2007

SUBJEKTI, VKLJUSUBJEKTI, VKLJUČČENI V ENI V 
EMPIRIEMPIRIČČNI DEL EVALVACIJENI DEL EVALVACIJE

1. 1. Vodje izobraVodje izobražževanja odraslih na ZLU.evanja odraslih na ZLU.

2. U2. Uččitelji v programih: gostinska dela, itelji v programih: gostinska dela, 
trgovec, bolnitrgovec, bolniččarar--negovalec, elektrikarnegovalec, elektrikar--
energetik, voznik, ekonomski tehnik, energetik, voznik, ekonomski tehnik, 
prometni tehnik v prometni tehnik v ššolskem letu olskem letu 
2006/2007.2006/2007.

3. Udele3. Udeležženci   prej omenjenih programov.enci   prej omenjenih programov.
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UPORABLJENI VIRIUPORABLJENI VIRI

�� Ankete udeleAnkete udeležžencev izobraencev izobražževanjaevanja
�� Ankete vodij IOAnkete vodij IO
�� Ankete uAnkete uččiteljev srednjeiteljev srednješšolskih programovolskih programov
�� Zapisniki strokovnih aktivov za  srednje Zapisniki strokovnih aktivov za  srednje 

poklicno, srednje strokovno in poklicno tehnipoklicno, srednje strokovno in poklicno tehnišško ko 
izobraizobražževanje v evanje v ššolskem letu 2005/2006olskem letu 2005/2006

�� UUččne priprave une priprave uččiteljev srednjeiteljev srednješšolskih olskih 
programov (gostinska dela, trgovec, bolniprogramov (gostinska dela, trgovec, bolniččarar--
negovalec, elektrikarnegovalec, elektrikar--energetik, voznik, energetik, voznik, 
ekonomski tehnik, prometni tehnik iz ekonomski tehnik, prometni tehnik iz ššolskega olskega 
leta 2005/2006leta 2005/2006

�� Osebne mape udeleOsebne mape udeležžencev srednjeencev srednješšolskih olskih 
programov v programov v ššolskem letu 2006/2007olskem letu 2006/2007

april  2007april  2007

UPORABLJENE METODEUPORABLJENE METODE

�� AnketiranjeAnketiranje
�� FokusneFokusne skupineskupine
�� Analiza dokumentacije Analiza dokumentacije 
�� Intervju Intervju 

april  2007april  2007

UPORABLJENI INSTRUMENTIUPORABLJENI INSTRUMENTI

�� Anketni vpraAnketni vpraššalnik za ualnik za uččiteljeitelje
�� Anketni vpraAnketni vpraššalnik za vodje IOalnik za vodje IO
�� Anketni vpraAnketni vpraššalnik za udelealnik za udeležženceence
�� VpraVpraššalniki za izpeljavo alniki za izpeljavo fokusnihfokusnih

skupin (z uskupin (z uččitelji in udeleitelji in udeležženci)enci)
�� VpraVpraššalniki za izpeljavo alniki za izpeljavo 

samoevalvacijskega profila:(usamoevalvacijskega profila:(uččitelji, itelji, 
zaposleni na ZLU, udelezaposleni na ZLU, udeležženci)enci)
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REZULTATIREZULTATI

april  2007april  2007

1. KAZALNIK: Ugotavljanje in analiza potreb po 1. KAZALNIK: Ugotavljanje in analiza potreb po 
izobraizobražževanju skupine udeleevanju skupine udeležžencev in encev in 

posameznikaposameznika

�� standard kakovostistandard kakovosti::
Pred naPred naččrtovanjem izobrartovanjem izobražževalnega evalnega 

procesa ugotavljamo izobraprocesa ugotavljamo izobražževalne  evalne  
potrebe skupine in posameznikov potrebe skupine in posameznikov 
ter jih upoter jih upošštevamo pri natevamo pri naččrtovanju rtovanju 

in izvajanju izobrain izvajanju izobražževanja.evanja.

april  2007april  2007

1. UGOTOVITVE 1. UGOTOVITVE 
SAMOEVALVACIJESAMOEVALVACIJE
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POTREBE SKUPINE IN POTREBE SKUPINE IN 
POSAMEZNIKAPOSAMEZNIKA

�� Vodje IO ugotavljajo potrebe Vodje IO ugotavljajo potrebe 
posameznika  z uvodnim razgovorom.posameznika  z uvodnim razgovorom.

�� 83 %  v anketi vpra83 %  v anketi vpraššanih uanih uččiteljev je iteljev je 
odgovorilo, da pri pouku ugotavljajo odgovorilo, da pri pouku ugotavljajo 
kakkakššne so potrebe skupine in kaj ne so potrebe skupine in kaj 
potrebuje posameznik. potrebuje posameznik. 

�� polovica  anketiranih udelepolovica  anketiranih udeležžencev  encev  
izobraizobražževanja meni, da uevanja meni, da uččitelji itelji 
upoupošštevajo njihove potrebe.tevajo njihove potrebe.

april  2007april  2007

2. KAZALNIK: U2. KAZALNIK: Uččiteljeva vloga v iteljeva vloga v 
izobraizobražževalnem procesuevalnem procesu

�� standard kakovostistandard kakovosti::

NaNašši ui uččitelji so strokovnjaki na svojem itelji so strokovnjaki na svojem 
podropodroččju in so ustrezno ju in so ustrezno 

usposobljeni za izobrausposobljeni za izobražževalno delo evalno delo 
z odraslimi.z odraslimi.

april  2007april  2007

2. UGOTOVITVE 2. UGOTOVITVE 
SAMOEVALVACIJESAMOEVALVACIJE

april  2007april  2007

UUČČITELJI ITELJI -- STROKOVNI SODELAVCI STROKOVNI SODELAVCI 
-- ZA DELO Z ODRASLIMIZA DELO Z ODRASLIMI

�� 65,5% je 65,5% je žžensk, ensk, 
34,5 % mo34,5 % mošškihkih

�� izobrazba izobrazba 
anketiranih anketiranih 
predavateljevpredavateljev

formalna izobrazba učiteljev

4% 11%

15%

63%

7%

1. srednja šola

2. višja strokovna

šola

3. visoka strokovna

šola

4. univerzitetna

izobrazba

5. magisterij,

doktorat

april  2007april  2007

LASTNOSTI DOBREGA LASTNOSTI DOBREGA 
UUČČITELJAITELJA

Lastnosti, ki naj bi jih imel dober Lastnosti, ki naj bi jih imel dober 
uuččitelj:itelj:

�� UUČČITELJI so v anketi na prvo mesto ITELJI so v anketi na prvo mesto 
postavili strokovnost.postavili strokovnost.

�� UDELEUDELEŽŽENCEM pa so bolj ENCEM pa so bolj 
pomembne osebnostne lastnosti pomembne osebnostne lastnosti 
uuččitelja, pozitiven odnos in  itelja, pozitiven odnos in  
pripravljenost pomagati.pripravljenost pomagati.

april  2007april  2007

NANAČČRTOVANJE POUKA, RTOVANJE POUKA, 
METODE DELAMETODE DELA

�� UdeleUdeležženci so zadovoljni z enci so zadovoljni z 
metodami in oblikami dela umetodami in oblikami dela uččiteljev  iteljev  
in pozdravljajo in pozdravljajo ““drugadrugaččne ne ““ metode metode 
in oblike dela.in oblike dela.

�� UUččitelji naitelji naččrtujejo svoje delo rtujejo svoje delo 
(priprave, LDN) in pripravljajo (priprave, LDN) in pripravljajo 
gradiva za udelegradiva za udeležžence.ence.
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3. KAZALNIK:Sodelovanje med vodjo IO 3. KAZALNIK:Sodelovanje med vodjo IO 
in uin uččitelji pri naitelji pri naččrtovanju in izpeljavi  rtovanju in izpeljavi  

izobraizobražževalnega procesaevalnega procesa

�� standard kakovostistandard kakovosti::

Vodja izobraVodja izobražževanja sodeluje z uevanja sodeluje z uččitelji itelji 
pri napri naččrtovanju in izvajanju rtovanju in izvajanju 
izobraizobražževalnega procesa.evalnega procesa.

april  2007april  2007

3. UGOTOVITVE 3. UGOTOVITVE 
SAMOEVALVACIJESAMOEVALVACIJE

april  2007april  2007

SODELOVANJE MED SODELOVANJE MED 
IZOBRAIZOBRAŽŽEVALCIEVALCI

�� UUččitelji ocenjujejo, da je sodelovanje z itelji ocenjujejo, da je sodelovanje z 
ZLU dobro in korektno.ZLU dobro in korektno.

�� Z organizatorji IO Z organizatorji IO žželijo komunicirati elijo komunicirati 
osebno in po eosebno in po e--popoššti. ti. 

�� 69 %  vpra69 %  vpraššanih uanih uččiteljev je odgovorilo, iteljev je odgovorilo, 
da ne dajejo pobud za izboljda ne dajejo pobud za izboljššanje anje 
programov.programov.

�� 65% vpra65% vpraššanih uanih uččiteljev si iteljev si žželi povratne eli povratne 
informacije, o tem kako so sluinformacije, o tem kako so sluššatelji atelji 
zadovoljni z njihovim delom.zadovoljni z njihovim delom.

april  2007april  2007

4. KAZALNIK: Osebni izobra4. KAZALNIK: Osebni izobražževalni naevalni naččrt rt 
za  posameznega udeleza  posameznega udeležžencaenca

�� standard kakovostistandard kakovosti::

Za vsakega posameznika pripravimo Za vsakega posameznika pripravimo 
osebni izobraosebni izobražževalni naevalni naččrt. rt. 

april  2007april  2007

4. UGOTOVITVE 4. UGOTOVITVE 
SAMOEVALVACIJESAMOEVALVACIJE

april  2007april  2007

OSEBNI IZOBRAOSEBNI IZOBRAŽŽEVALNI EVALNI 
NANAČČRTRT

�� 55%  vpra55%  vpraššanih udeleanih udeležžencev ima osebni encev ima osebni 
izobraizobražževalni naevalni naččrt izdelan pred rt izdelan pred 
izobraizobražževanjem, 31 % pa kasneje med evanjem, 31 % pa kasneje med 
izobraizobražževanjem.  V celoti ima 86% evanjem.  V celoti ima 86% 
anketiranih udeleanketiranih udeležžencev  izdelan  encev  izdelan  
izobraizobražževalni naevalni naččrt.rt.

�� Vodje IO, ki  delajo osebne izobraVodje IO, ki  delajo osebne izobražževalne evalne 
nanaččrte z udelerte z udeležženci,  delajo zabeleenci,  delajo zabeležžke ke 
dogovorov  na  razlidogovorov  na  različčne nane naččine.ine.



5

april  2007april  2007

OSEBNI IZOBRAOSEBNI IZOBRAŽŽEVALNI EVALNI 
NANAČČRTRT

�� Po mnenju udelePo mnenju udeležžencev bi morala  encev bi morala  
pri pripravi osebnega pri pripravi osebnega 
izobraizobražževalnega naevalnega naččrta  sodelovati  rta  sodelovati  
udeleudeležženec in vodja IO.enec in vodja IO.

�� 60% anketiranih u60% anketiranih uččiteljev  je v iteljev  je v 
anketi izrazilo pripravljenost anketi izrazilo pripravljenost 
sodelovati pri njegovem sodelovati pri njegovem 
oblikovanju.oblikovanju.

april  2007april  2007

Predlogi za izboljPredlogi za izboljššanje kakovosti IO v prihodnjeanje kakovosti IO v prihodnje::

Prizadevali si bomo:Prizadevali si bomo:
�� ob vkljuob vključčitvi udeleitvi udeležženca v izobraenca v izobražževanja natanevanja natanččno in no in 

sistematisistematiččno  ugotoviti  njegove izobrano  ugotoviti  njegove izobražževalne potrebe  in evalne potrebe  in 
potrebe skupine in jih potem upopotrebe skupine in jih potem upošštevati pri natevati pri naččrtovanju rtovanju 
izobraizobražževalnega procesa,evalnega procesa,

�� zbrati podatke o prizbrati podatke o priččakovanjih in akovanjih in žželjah udeleeljah udeležžencev v encev v 
zvezi z izobrazvezi z izobražževanjem in jih upoevanjem in jih upošštevati  v okviru tevati  v okviru 
momožžnosti,nosti,

�� udeleudeležžencem s posebnimi potrebami, zlasti z uencem s posebnimi potrebami, zlasti z uččnimi nimi 
tetežžavami,  zagotoviti ustrezno uavami,  zagotoviti ustrezno uččno pomono pomočč in jih v in jih v 
specifispecifiččnih primerih  obravnavati v Svetovalnem sredinih primerih  obravnavati v Svetovalnem središščču u 
Zasavje. V SS lahko svetovalka strokovno in celostno Zasavje. V SS lahko svetovalka strokovno in celostno 
pristopi k repristopi k rešševanju teevanju težžav,av,

�� pred zapred začčetkom izobraetkom izobražževanja natanevanja natanččno seznaniti uno seznaniti uččitelje  itelje  
s potrebami  udeles potrebami  udeležžencev in skupine.encev in skupine.

april  2007april  2007

Predlogi za izboljPredlogi za izboljššanje kakovosti IO v prihodnjeanje kakovosti IO v prihodnje::

UUččitelje bomo spodbudili, da  bodo pri svojih itelje bomo spodbudili, da  bodo pri svojih 
predmetih:predmetih:

�� nanaččrtno ugotavljali potrebe celotne skupine in rtno ugotavljali potrebe celotne skupine in 
posameznikov znotraj skupine,posameznikov znotraj skupine,

�� ugotovljene potrebe potem tudi dejansko ugotovljene potrebe potem tudi dejansko 
upoupošštevali pri natevali pri naččrtovanju in izpeljavi urtovanju in izpeljavi uččnega nega 
procesa,procesa,

�� prilagajali metode in oblike dela skupni prilagajali metode in oblike dela skupni 
udeleudeležžencev,encev,

�� uporabljali uporabljali ččim veim večč praktipraktiččnih primerov iz nih primerov iz 
vsakdanjega vsakdanjega žživljenja  in  na ta naivljenja  in  na ta naččin povezali in povezali 
teorijo s prakso.teorijo s prakso.

april  2007april  2007

Predlogi za izboljPredlogi za izboljššanje kakovosti IO v prihodnjeanje kakovosti IO v prihodnje::

Prizadevali si bomo:Prizadevali si bomo:
�� poglobiti  in razpoglobiti  in razšširiti obseg sodelovanje med iriti obseg sodelovanje med 

vodjo IO in uvodjo IO in uččitelji,itelji,
�� z uz uččitelji  veitelji  večč sodelovati  osebno in po esodelovati  osebno in po e--popoššti,ti,
�� uuččitelje vzpodbujati k dajanju pobud za itelje vzpodbujati k dajanju pobud za 

izboljizboljššavo organizacije in izpeljave avo organizacije in izpeljave 
izobraizobražževanja in s tem k zagotavljanju vievanja in s tem k zagotavljanju viššje je 
ravni kakovosti izobraravni kakovosti izobražževanja,evanja,

�� V programih za pridobitev izobrazbe bomo V programih za pridobitev izobrazbe bomo 
dvakrat letno  bomo izvedli v anketiranje dvakrat letno  bomo izvedli v anketiranje 
udeleudeležžencev o zadovoljstvu z delom ZLU in encev o zadovoljstvu z delom ZLU in 
uuččiteljev,iteljev,

�� na nivoju organizacije bomo una nivoju organizacije bomo uččiteljem pripravili iteljem pripravili 
kakovostno  pisno oz. ustno povratno kakovostno  pisno oz. ustno povratno 
informacijo o tem, kako so z njihovim delom informacijo o tem, kako so z njihovim delom 
zadovoljni udelezadovoljni udeležženci.enci.

april  2007april  2007

Predlogi za izboljPredlogi za izboljššanje kakovosti IO v prihodnjeanje kakovosti IO v prihodnje::

�� spodbujali  bomo uspodbujali  bomo uččitelje k pripravi  gradiv za itelje k pripravi  gradiv za 
udeleudeležžence,ence,

�� uuččitelje spodbujali k  uporabi razliitelje spodbujali k  uporabi različčnih metod in nih metod in 
oblik dela,oblik dela,

�� uuččiteljem zagotovili in jih  spodbujali k uporabi iteljem zagotovili in jih  spodbujali k uporabi 
IKT tehnologije,IKT tehnologije,

�� pozornost usmerili v zagotavljanje pozitivne pozornost usmerili v zagotavljanje pozitivne 
klime  med udeleklime  med udeležženci in uenci in uččitelji.itelji.
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Predlogi za izboljPredlogi za izboljššanje kakovosti IO v prihodnjeanje kakovosti IO v prihodnje::

V prihodnje si bomo prizadevali da bomo:V prihodnje si bomo prizadevali da bomo:
�� posameznikom, ki posameznikom, ki šše niso odloe niso odloččeni in eni in šše niso e niso 

vkljuvključčeni v izobraeni v izobražževanje, pomagali pri pripravi evanje, pomagali pri pripravi 
osebnega izobraosebnega izobražževalnega naevalnega naččrta v rta v 
svetovalnem sredisvetovalnem središščču; u; 

�� na nivoju organizacije poenotili obrazec na nivoju organizacije poenotili obrazec 
»»Osebni izobraOsebni izobražževalni naevalni naččrtrt««,,

�� na nivoju organizacije za vsakega udelena nivoju organizacije za vsakega udeležženca, enca, 
pred zapred začčetkom izobraetkom izobražževanja, naredili osebni evanja, naredili osebni 
izobraizobražževalni naevalni naččrt,rt,

�� pri  oblikovanju osebnega izobrapri  oblikovanju osebnega izobražževalnega evalnega 
nanaččrta v posebnih primerih povabili tudi  rta v posebnih primerih povabili tudi  
uuččitelje in mentorje uitelje in mentorje uččne pomone pomočči,i,

�� spodbujali uspodbujali uččitelje,  da bodo pri svojem itelje,  da bodo pri svojem 
predmetu spremljali predmetu spremljali uspeh in napredek  uspeh in napredek  
udeleudeležžencev.encev.


