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1. UVOD 
 

Ljudska univerza Rogaška Slatina je vključena v nacionalni razvojni projekt Poki (Ponudimo 

odraslim kakovostno izobraževanje). Vseskozi se srečujemo s komunikacijo v učnem procesu 

ter kakovostjo le-te in zaradi tega smo se odločili, da bi bilo smiselno, da se pripravi 

samoevalvacijsko poročilo na omenjeno temo. Strokovni delavci se skozi svoje delo neprestano 

soočajo s komunikacijo in z željo, da bi jo izvajali še bolj ciljno naravnano. 

 

Ko smo se odločili, da bomo ocenili kakovost komunikacije v učnem procesu, smo se vsi 

zaposleni znašli pred mnogimi dilemami, ki se jih sprva niti nismo tako zavedali. Ob izvajanju 

ankete in njeni analizi, smo prišli do novih podatkov, ki jih bomo lahko v prid uporabili pri 

nadaljnjem delu. 

 

Samoevalvacijsko poročilo je napisano z namenom strokovne presoje našega dela, ki bo 

predstavljalo vodilo za nadaljnjo delo na Ljudski univerzi Rogaška Slatina, kjer si vsi želimo, 

da bi bili še naprej prepoznani po kakovosti našega dela. 

 

1.1 Predstavitev izobraževalne organizacije   
 

Nastanek Ljudske univerze Rogaška Slatina sega v leto 1959, ko so se v takratni Jugoslaviji 

pospešeno ustanavljale ljudske in delavske univerze z namenom, da bi precej 

neizobraženemu prebivalstvu omogočili dostop do splošnih in poklicnih znanj. Delavska 

univerza Občine Šmarje pri Jelšah je bila ustanovljena z namenom, da to nalogo opravlja na 

območju Obsotelja in Kozjanskega. Leta 1976 se je sedež delavske univerze iz Šmarja pri 

Jelšah prenesel v Rogaško Slatino. V 90. letih se je preimenovala v Ljudsko univerzo, z 

razdelitvijo občine Šmarje pri Jelšah na šest novih občin pa opravlja svoje poslanstvo v vseh 

šestih občinah, ki so njene ustanoviteljice. 

V zadnjem desetletju Ljudska univerza Rogaška Slatina utrjuje položaj osrednje obsoteljsko– 

kozjanske ustanove za izobraževanje odraslih, ki nudi informiranje, svetovanje, organizirano 

samostojno učenje in celovito izvajanje formalnih in neformalnih izobraževalnih programov 

za vse starostne kategorije. 

Vključujemo se v nacionalne in evropske projekte, ki spodbujajo razvoj človeških virov in 

odpravljajo izobrazbeni primanjkljaj v naši subregiji. Z vključevanjem v projekte s svojim 
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delom presegamo meje Obsotelja in Kozjanskega. Velik poudarek dajemo sodelovanju in 

povezovanju s partnerji. 

Prizadevamo si za čim večjo kakovost na vseh področjih našega delovanja. To vključuje tudi 

težnjo, da težave in pomanjkljivosti, s katerimi se srečujemo, spreminjamo v izzive in 

prednosti. 

 

1.2 Kratka predstavitev dejavnosti LU Rogaška Slatina 
 

Naša ponudba je pestra in sledi potrebam v okolju, nenehno jo dopolnjujemo in izboljšujemo. 

Obsega naslednja glavna področja: 

 Osnovnošolsko izobraževanje 

 Izobraževanje za pridobitev poklica: 

 Programi srednjega poklicnega izobraževanja 

 Programi srednjega strokovnega izobraževanja 

 Programi poklicno tehniškega izobraževanja 

 Zdravstvena nega 

 Gimnazija  

 Poklicni tečaj 

 

 Tečaji in usposabljanja: 

 Programi strokovnega usposabljanja 

 Jezikovno izobraževanje 

 Računalniško izobraževanje 

 Programi za prosti čas, seminarji in tečaji 

 Središče za samostojno učenje 

 Univerza za tretje življenjsko obdobje 

 Študijski krožki 

 Teden vseživljenjskega učenja 

 Učna pomoč 

 Karierni kotiček  

 Izpit iz slovenščine na osnovni ravni  
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 Projekti:  

 Pomoč pri učenju in druga pomoč otrokom, učencem, dijakom in drugim udeležencem 

izobraževanja in Pomoč pri izvajanju programov za občane  

 Ugotavljanje pripravljenosti za izvajanje ukrepa 2 »Usposabljanje in izobraževanje« 

2.3. aktivnost » Formalno izobraževanje« v šolskem letu 2015/2016  (Zavod RS za 

Zaposlovanje) 

 Javni poziv za vpis v Register zunanjih izvajalcev aktivnosti programov APZ 

 Javni razpis Svetovanje zaposlenim v Savinjski regiji 2016-2022 

 Javni razpis krepitev temeljnih in poklicnih kompetenc v Savinjski regiji 

 Center medgeneracijskega učenja 

 Začetna integracija priseljencev  

 ANIMAL INTEGRATION IN THE EDUCATIONAL PROGRAMME 

 THE TRANSNATIONAL ADULT SCHOOL PROTOTYPE 

 GRANTING THE NECESSARY COMPETENCIES FOR THE PRESENT PERSON 

 SOCIAL INTEGRATION OF IMMIGRANTS STUDENTS BY USING DRAMA 

APPLICATIONS 

 DEVELOPING AND UNDERSTANDING BUSINESS MODELS – ProBM 

 GO DIGITAL! CULTURE AT YOUR FINGERTIPS 

 MEMTRAIN: Memory Training for Older Adults (55+) Linking Physical Exercise and 

Brain Training to Promote Healthy Ageing 

 IMPROVED SKILLS FOR A MODERN CURRICULUM  

 Razvoj podpornih storitev za vzpostavitev novih MSP-jev in podjetniških idej na 

čezmejnem območju. 

 

1.3 Poki 
 

Ljudska univerza Rogaška Slatina deluje v okviru Operativnega programa razvoja človeških 

virov, razvojne prioritete »Razvoj človeških virov in vseživljenjsko učenje« in prednostne 

usmeritve »Izboljševanje kakovosti in učinkovitosti sistemov izobraževanja in usposabljanja«. 

V projekt smo se vključili, ker želimo nuditi našim slušateljem, predavateljem in zaposlenim 

najboljše pogoje za njihovo osebnostno in poklicno rast. 

Projekt sofinancirata in podpirata Ministrstvo za šolstvo ter šport in Evropski socialni sklad. 
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Zeleni znak Poki je za nas izrednega pomeni. Izkazuje standard kakovosti, ki ga Andragoški 

center podeljuje organizacijam za izobraževanje odraslih za delo na področju kakovosti. 

1.4  Poslanstvo, vizija, vrednote  
 

 VIZIJA 

Vizija Ljudske univerze Rogaška Slatina je utrditev njene prepoznavnosti kot vodilne 

ustanove za izobraževanje odraslih na območju Obsotelja in Kozjanskega. Vsem 

generacijam na tem območju bomo še naprej zagotavljali kakovostno in celovito 

ponudbo na področju svetovanja, informiranja, formalnega in neformalnega 

izobraževanja ter organiziranega samostojnega učenja. 

 

 POSLANSTVO 

Naše poslanstvo je nuditi kakovostno izobraževanje, svetovanje, informiranje in 

uporabno znanje prebivalcem Obsotelja in Kozjanskega ter jih spodbujati k učenju v 

vseh življenjskih obdobjih.  

 

 VREDNOTE vseh zaposlenih v našem podjetju so: 

 

 Kakovost: V Ljudski univerzi Rogaška Slatina ponujamo kakovostne programe, 

uporabljamo sodobne učne metode in nudimo individualno obravnavo vsakega 

slušatelja. 

 Zanesljivost: Zanesljivost v naši ustanovi pojmujemo kot odgovoren odnos do dela in 

dosledno izpolnjevanje danih obljub. 

 Prijaznost: Ljudska univerza Rogaška Slatina je ustanova, kjer za vsakega udeleženca 

najdemo prijazno besedo in negujemo dobre odnose med zaposlenimi. 

 Strokovnost: Naši predavatelji in zaposleni so strokovnjaki na svojih področjih, ki se 

nenehno strokovno izpolnjujejo. 

 Prilagodljivost: Izzivom časa se prilagajamo s širitvijo ponudbe programov, prav tako 

pa dajemo velik poudarek željam slušateljev.  

 Sodelovanje: V Ljudski univerzi Rogaška Slatina verjamemo v moč skupinskega dela 

in v upoštevanje mnenja slušateljev, partnerjev in zaposlenih. 
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2. RAZLOGI ZA IZVAJANJE SAMOEVALVACIJE 
 

Ljudska univerza Rogaška Slatina že od leta 1959 na območju Obsotelja in Kozjanskega 

udejanja idejo vseživljenjskega učenja ljudem različnih generacij. Prav komunikacija v učnem 

procesu je tista, ki predstavlja temelj našega delovanja in je hkrati ena od bistvenih pogojev za 

uspešno in kakovostno izobraževanje odraslih. 

 

Samoevalvacija je opravljena z namenom, da LURS dobi bolj natančen vpogled v komunikacijo 

v učnem procesu. Vseskozi zgodovino delovanja se trudimo, da našim udeležencem različnih 

generacij nudimo vseživljenjsko učenje. Programi, svetovanja, učne pomoči, brezplačno 

informiranje in svetovanje ter seveda organizirano samostojno učenje, so na voljo vsem 

občanom, ključ uspešnega delovanja pa je dobra komunikacija, brez katere ne bi dosegali 

takšnih rezultatov, kot jih. 

 

Rezultati opravljene samoevalvacije so predstavljeni v nadaljevanju tega poročila, še prej pa 

bomo predstavili metodologijo, s pomočjo katere smo lahko izvedli proces samoevalvacije. 
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3. SAMOEVALVACIJSKI NAČRT 
 
Tabela 1: Samoevalvacijski načrt 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



11 

 

 

4. METODOLOGIJA SAMOEVALVACIJE 
 

Odločili smo se, da bomo v procesu samoevalvacije presojali kakovost izobraževanja odraslih 

na Ljudski univerzi Rogaška Slatina. V načrtu samoevalvacije smo si najprej postavili 

samoevalvacijska vprašanja, s pomočjo katerih smo opredelili vsebine, katerim se bomo 

posvetili in nas zanimajo, določili smo tudi druge vire, od koder smo pridobivali vse potrebne 

informacije oz. podatke.  

Osredotočili smo se na presojanje kakovosti na področjih: Rezultati, Izpeljava izobraževanja, 

Izobraževalni program, Promocija v izobraževanju odraslih in animacija odraslih za 

izobraževanje ter Rezultati. Pri vseh omenjenih področjih smo določili tako podpodročja kot 

tudi kazalnike kakovosti. Opredelili pa smo tudi standard kakovosti. 

4.1 Izbrana področja, podpodročja in kazalniki kakovosti 

Samoevalvacija je bila izpeljana na petih področjih, petih podpodročjih, petih kazalnikih 

kakovosti ter na petih standardih kakovosti. 

Področja: 

 Rezultati (1) 

 Izpeljava izobraževanja (2) 

 Izobraževalni program (3) 

 Promocija v izobraževanju odraslih in animacija odraslih za izobraževanje (4) 

 Rezultati (5) 

Podpodročja:  

 Zadovoljstvo udeležencev in partnerjev (1.1) 

 Izobraževalni procesi (2.1) 

 Ugotavljanje izobraževalnih potreb (3.1) 

 Promocija izobraževanja odraslih (4.1) 

 Dosežki v znanju (5.1) 

Kazalniki kakovosti: 
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 Zadovoljstvo udeležencev z izobrazbo (1.1.1) 

 Komunikacija v učnem procesu (2.1.1) 

 Izobraževalne potrebe okolja (3.1.1) 

 Splošna promocija izobraževanja odraslih (4.1.1) 

 Doseganje ciljev izobraževanja (5.1.1) 

Standard kakovosti: 

 Udeleženci so zadovoljni z izobraževanjem v organizaciji, ki izobražuje odrasle 

(1.1.1.1) 

 Udeležencem je omogočeno stalno in sprotno komuniciranje z organizatorji 

izobraževanja in učitelji. Spodbuja se tudi komunikacija med udeleženci (2.1.1.1) 

 Organizacija, ki izobražuje odrasle, pozna potrebo po izobraževanju odraslih v 

lokalnem, regionalnem in nacionalnem okolju (3.1.1.1) 

 Organizacija, ki izobražuje odrasle, dejavno načrtuje in izpeljuje splošno promocijo 

izobraževanja odraslih v okolju in med različnimi ciljnimi skupinami (4.1.1.1) 

 Organizacija, ki izobražuje odrasle, redno spremlja in analizira, koliko se dosegajo 

cilji izobraževanja (4.1.1.1) 
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4.2 Akcijski načrt za razvoj kakovosti izobraževanja odraslih na Ljudski 

univerzi Rogaška Slatina 

(Za obdobje od septembra 2019 do decembra 2020) 

 

Področje kakovosti 1: REZULTATI 

 

Preglednica 1: Opredeljeni kazalnik kakovosti, standard kakovosti, hkrati pa so izpostavljene 

ugotovljene pomanjkljivosti, problemi, načrtovane aktivnosti za razvoj kakovosti, zadolženi za 

izpeljavo, rok izpeljave in nenazadnje tudi podatek o izpeljanosti na področju Izpeljave 

izobraževanja: 

 

Področje: 1. REZULTATI 

Podpodročje: 1.1 ZADOVOLJSTVO UDELEŽENCEV IN PARTNERJEV 

Kazalnik kakovosti: 1.1.1 ZADOVOLJSTVO UDELEŽENCEV Z IZOBRAŽEVANJEM 

Standard kakovosti: Udeleženci so zadovoljni z izobraževanjem v organizaciji, ki 

izobražuje odrasle. 

Ugotovljene 

pomanjkljivosti, 

problemi 

Načrtovane 

aktivnosti za 

razvoj kakovosti 

Zadolženi za 

izpeljavo 

Rok izpeljave Izpeljano 

DA NE 

Prehod na elektronsko 

vpisovanje in 

obveščanje v sistem 

SNIPI nam še vedno 

dela nekaj težav in 

opažamo, da so tudi 

nekateri udeleženci 

nezadovoljni. 

Program SNIPI 

bomo izpopolnili in 

dokončno uvedli 

elektronsko 

spremljanje 

udeležencev in tudi 

informiranje 

udeležencev ter 

prenos e-gradiva. S 

Zaposleni 

delavci na 

LURS 

Začetek 

januarja 2020 

do konca 

decembra 2020 

DA   
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tem bomo tudi 

upoštevali predloge 

udeležencev. 

Vpeljali bomo 

izboljšave na 

področju, kjer je 

bilo izraženo nižje 

zadovoljstvo. 

Že nekaj časa nismo 

preverjali zadovoljstva 

udeležencev pri 

formalnih oblikah 

izobraževanja 

(srednja šola) in 

njihovo zadovoljstvo z 

učitelji. 

 

 

 

Izpeljali bomo 

anketni vprašalnik 

udeležencev po 

končanih 

predavanjih o 

zadovoljstvu 

izobraževanja in 

učiteljev. 

  

 

Zaposleni 

delavci na 

LURS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Od februarja 

2020 do konca 

junija 2020 

    

Tabela 2: Področje 1, REZULTATI 
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Področje kakovosti 2: IZPELJAVA IZOBRAŽEVANJA 

 

Preglednica 1: Opredeljeni kazalnik kakovosti, standard kakovosti, hkrati pa so izpostavljene 

ugotovljene pomanjkljivosti, problemi, načrtovane aktivnosti za razvoj kakovosti, zadolženi za 

izpeljavo, rok izpeljave in nenazadnje tudi podatek o izpeljanosti na področju Izpeljave 

izobraževanja: 

Področje: 2. IZPELJAVA IZOBRAŽEVANJA 

Podpodročje: 2.1 IZOBRAŽEVALNI PROCES 

Kazalnik kakovosti: 2.1.1 KOMUNIKACIJA V UČNEM PROCESU 

Standard kakovosti: Udeležencem je omogočeno stalno in sprotno komuniciranje z 

organizatorji izobraževanja in učitelji. Spodbuja se tudi komunikacija med udeleženci. 

Ugotovljene 

pomanjkljivosti, 

problemi 

Načrtovane 

aktivnosti za razvoj 

kakovosti 

Zadolženi za 

izpeljavo 

Rok izpeljave Izpeljano 

DA  
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Na LURS se zavedamo, 

da moramo biti še bolj 

pozorni na ciljno 

skupino odraslih, ki je 

v preteklosti pri 

izobraževanju že bila 

neuspešna in se vrača 

v srednješolsko 

izobraževanje po 

določenem obdobju. 

Ciljna skupina odraslih, 

ki so izpadli iz 

formalnega šolstva, je 

nekoliko občutljivejša, 

in tega se moramo pri 

različnih načinih 

komunikacije še bolj 

zavedati. 

Spodbujanje učiteljev 

k stalni in sprotni 

komunikaciji z 

organizatorji 

izobraževanja in 

učitelji.  

Izpeljane bodo 

fokusne skupine 

učiteljev. 

Izpeljane bodo 

fokusne skupine 

organizatorjev. 

Na osnovi analiz anket 

in učiteljev bomo 

sistemsko še izboljšali 

stalno in sprotno 

komunikacijo med 

deležniki v 

izobraževanju. 

 

 

Direktorica 

Komisija za 

kakovost 

Ostale 

zaposlene na 

LURS 

Učitelji 

  

Od septembra 

2019 do konca 

decembra 2020 

DA  

  

  

  

  

  

Tabela 3: Področje 2, IZPELJAVA IZOBRAŽEVANJA 

 

 

 

 

Področje kakovosti 3: IZOBRAŽEVALNI PROGRAM 

 

Preglednica 1: Opredeljeni kazalnik kakovosti, standard kakovosti, hkrati pa so izpostavljene 

ugotovljene pomanjkljivosti, problemi, načrtovane aktivnosti za razvoj kakovosti, zadolženi za 

izpeljavo, rok izpeljave in nenazadnje tudi podatek o izpeljanosti na področju izobraževalnega 

programa: 
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Izbrano področje: 3. IZOBRAŽEVALNI PROGRAM 

Izbrano podpodročje: 3.1 UGOTAVLJANJE IZOBRAŽEVALNIH POTREB 

Kazalnik kakovosti: 3.1.1 IZOBRAŽEVALNE POTREBE OKOLJA 

Standard kakovosti: Organizacija, ki izobražuje odrasle, pozna potrebe po 

izobraževanju odraslih v lokalnem, regionalnem in nacionalnem okolju. 

Ugotovljene 

pomanjkljivosti, 

problemi 

Načrtovane 

aktivnosti za razvoj 

kakovosti 

Zadolženi za 

izpeljavo 

Rok 

izpeljave 

Izpeljano 

DA NE 

Na osnovi analize 

potrebe lokalnega 

okolja in glede na 

trende v 

gospodarstvu, 

turizmu, zdravstvu  se 

moramo vedno bolj 

odzivati na potrebo po 

sodelovanju s podjetji 

in organizacijami s 

področja turizma, 

zdravstva, steklarstva 

(svetovalna 

dejavnost, 

izobraževanje in 

usposabljanje,..) 

Do konca meseca 

marca 2020 bomo 

kontaktirali 30 podjetij 

in jim ponudili različne 

možnosti sodelovanja 

(možnost kariernega 

svetovanja za 

zaposlene, ponudba 

izobraževanja in 

usposabljanja, analizo 

potreb po 

izobraževanju 

(KORAK, TPK,…) 

 

 

 

 

 

Zaposleni 

delavci na 

LURS 

Začetek 

september 

2019 do 

konca marca 

2020 

Da   

Tabela 4: Področje 3, IZOBRAŽEVALNI PROGRAM 
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Področje kakovosti 4: PROMOCIJA V IZOBRAŽEVANJU ODRASLIH IN 

ANIMACIJA ODRASLIH ZA IZOBRAŽEVANJE 

 

Preglednica 1: Opredeljeni kazalnik kakovosti, standard kakovosti, hkrati pa so izpostavljene 

ugotovljene pomanjkljivosti, problemi, načrtovane aktivnosti za razvoj kakovosti, zadolženi za 

izpeljavo, rok izpeljave in nenazadnje tudi podatek o izpeljanosti na področju Promocija v 

izobraževanju odraslih in animacija odraslih za izobraževanje: 

 

Izbrano področje: 4. PROMOCIJA V IZOBRAŽEVANJU ODRASLIH IN 

ANIMACIJA ODRASLIH ZA IZOBRAŽEVANJE 

Izbrano podpodročje: 4.1 PROMOCIJA IZOBRAŽEVANJA ODRASLIH 

Kazalnik kakovosti: 4.1.1 SPLOŠNA PROMOCIJA IZOBRAŽEVANJA ODRASLIH 

Standard kakovosti: Organizacija, ki izobražuje odrasle, dejavno načrtuje in izpeljuje 

splošno promocijo izobraževanja odraslih v okolju in med različnimi ciljnimi 

skupinami. 

Ugotovljene 

pomanjkljivosti, 

problemi 

Načrtovane 

aktivnosti za razvoj 

kakovosti 

Zadolženi za 

izpeljavo 

Rok 

izpeljave 

Izpeljano 

DA NE 

Ob pogledu na 

promocijsko 

dejavnost 

ugotavljamo, da je 

premalo načrtovana. 

Ugotavlja se tudi 

potreba po boljši 

prepoznavnosti in 

novi celostni podobi. 

Oblikovanje novega 

logotipa ob 

praznovanju 60. let 

delovanja LURS.  

 

 

 

 

 

Direktorica 

Komisija za 

kakovost 

Zaposleni 

delavci na 

LURS 

November 

2019 

Da   
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Tabela 5: Področje 4, PROMOCIJA V IZOBRAŽEVANJU ODRASLIH IN ANIMACIJA ODRASLIH ZA IZOBRAŽEVANJE 

 

 

 

 

Področje kakovosti 5: REZULTATI 

 

Preglednica 1: Opredeljeni kazalnik kakovosti, standard kakovosti, hkrati pa so izpostavljene 

ugotovljene pomanjkljivosti, problemi, načrtovane aktivnosti za razvoj kakovosti, zadolženi za 

izpeljavo, rok izpeljave in nenazadnje tudi podatek o izpeljanosti na področju Rezultatov: 

 

Področje: 5. REZULTATI 

Podpodročje: 5.1  DOSEŽKI V ZNANJU 

Kazalnik kakovosti: 5.1. 1 DOSEGANJE CILJEV IZOBRAŽEVANJA 

Standard kakovosti: Organizacija, ki izobražuje odrasle, redno spremlja in analizira, 

koliko se dosegajo cilji izobraževanja. 

Ugotovljene 

pomanjkljivosti, 

problemi 

Načrtovane 

aktivnosti za razvoj 

kakovosti 

Zadolženi za 

izpeljavo 

Rok izpeljave Izpeljano 

DA DA 
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Ugotavljamo, da se 

motivacija pri 

udeležencih spreminja 

saj se vpisujejo vedno 

mlajši udeleženci, to 

pa predstavlja 

nekaterim učiteljem 

težavo, ker se težje 

prilagodijo njihovi 

mladostniški 

subkulturi. 

Sprotno spremljanje 

posameznih učiteljev na 

svojem področju s 

hospitacijami 

direktorice zavoda. 

  

Delavnica na 

andragoškem zboru, 

namenjena 

razumevanju 

mladostniške 

subkulture. 

Direktorica 

  

  

Ostale 

zaposlene na 

LURS 

  

Od februarja 

2020 do konca 

decembra 

2020 

delno  

  

  

  

  

  

  Tedenski sestanki, 

kratka poročila, 

andragoški zbori (v 

obliki delavnic, dela v 

dvojicah, timsko delo), 

poglobljeno 

samoizobraževanje, 

hospitacije. 

Zaposleni 

delavci na 

LURS 

 Svetovalka 

za kakovost 

Ostale 

zaposlene na 

LURS 

Od septembra 

2019 do 

septembra 

2020 

delno    

Tabela 6:Področje 5, REZULTATI 

 

4.3 Subjekti vključeni v samoevalvacijo 
 

 

V samoevalvacijo smo vključili: 

 Vodstvo, mentorje, organizatorje izobraževanja in svetovalke zaposlene na LURS 

 Udeležence LURS programov v šolskem letu 2019/2020 

 Zunanje sodelavce 

 

 

4.4 Uporabljena literatura in viri 
 

Pri pregledu ter analizi razvoja kakovosti izobraževanja odraslih na Ljudski univerzi Rogaška 

Slatina smo uporabili sledeče vire in literaturo: 

- Zbirko objav v tiskanih in elektronskih medijih 

- Spletno stran, spletne portale 
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- Letne delovne načrte za šolsko leto 2019/2020 

- Poslovna poročila za šolsko leto 2019/2020 

- Osebni izobraževalni načrt 

- Poročilo o izsledkih fokusne skupine 

- Anketni vprašalnik 

- Letno poročilo o kakovosti za šolsko leto 2019/2020 

- Akcijski načrt 

- Mozaik kakovosti (spletna stran) 

- Kazalniki kakovosti izobraževanja odraslih (Tanja Možina, Sonja Klemenčič, Tanja 

Vilič Klenovšek, Milena Zorić Frantar, Alenka Jurčič Rajh, Jasmina Orešnik Cunja) 

Ljubljana 2013 

 

4.5  Uporabljene metode 

Najprej smo naredili načrt samoevalvacije, ob čemer smo upoštevali navodila za pripravo 

samoevalvacijskega poročila, ki se nahajajo v Samoevalvacijskem procesu (Kump 2009). 

Upoštevali smo tudi Evropske smernice in priporočila. 

 

4.5.1 Metoda analize dokumentacije 

Uporabljena je bila metoda analize, s pomočjo katere smo preverjali izbrana področja in 

podpodročja. Eden izmed ciljev presoje je bil, da skušamo analizirati zbrane podatke na 

področju kakovosti komunikacije, kjer smo se osredotočilo tako na zaposlene, kot tudi na 

udeležence Ljudske univerze Rogaška Slatina.  

S pomočjo analize smo dobili vpogled v obsežno gradivo, ki je predstavljeno v 

samoevalvacijskem poročilu. 

 

4.5.2 Metoda analize SWOT 

 
Tabela 7: SWOT analiza 

1. SWOT ANALIZA KOT IZHODIŠČE ZA DOLOČITEV PREDMETA 

SAMOEVALVACIJE 

 

SWOT analizo smo izpeljali na področjih:  

 

Področje 1: Vodenje in upravljanje  

Področje 2: Rezultati  
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SWOT analizo smo izpeljali na naslednji način: 

 

Namen SWOT analize, ki smo jo v Ljudski univerzi Rogaška Slatina opravili na podlagi  

vodenih pogovorov, analize dokumentacije in izvedenega anketiranja avgusta 2016 je dobiti 

vpogled o že izvedenih aktivnostih in dejavnostih ter  identifikacije morebitnih problemov in 

predlaganje rešitev. 

 

V SWOT analizi smo analizirali šest področij: komuniciranje in pretok informacij, partnerska 

sodelovanje, informiranje v omrežjih partnerjev, sodelovanje partnerjev pri skupnih projektih, 

motivacija osebja za ustvarjalno delo in zadovoljstvo udeležencev z izobraževanjem.   

 

 

Ugotovitve po posameznih področjih so naslednje: 

 

Področje 1: Vodenje in upravljanje  

 

PREDNOSTI 

 

SLABOSTI 

 
 Več informacij o drugih partnerjih in 

izobraževanjih  

 Oteženo usklajevanje terminov za 

projektna srečanja  

 Baza poslovnih partnerjev na nacionalni in 

mednarodni ravni  

 Različni interesi partnerjih, ki prihajajo iz 

različnih interesnih dejavnosti  

 Večje zadovoljstvo zaposlenih in zunanjih 

sodelavcev  

  

PRILOŽNOSTI NEVARNOSTI  
 Uvedba novih programov  Kakovost izobraževalnih programov  

 Uvedba novega gradiva    

 Uvedba novih nacionalnih in mednarodnih 

projektov  

 Prevelika izbira partnerjev  

    

    

 

Področje 2: REZULTATI  

 

PREDNOSTI 

 

SLABOSTI 

 
 Usposobljeni in strokovni predavatelji   Prostorska omejenost  

 Prilagajanje urnika udeležencem   Težja komunikacija s predavatelji  

 Dobri materialni pogoji za izvedbo 

izobraževalnih programov  

  

PRILOŽNOSTI NEVARNOSTI  
 Več vpisa v posamezne izobraževalne 

programe  

 Nekakovostni formalni in neformalni 

izobraževalni programi.  

 

 Zaposljivost udeležencev    

    

 

 

 

 



23 

 

4.5.3 Metoda spletnega anketiranja 

 

V sklopu te metode, smo se odločili, da bomo s pomočjo anketnih vprašalnikov preverjali 

zadovoljstvo zaposlenih ter zadovoljstvo udeležencev Ljudske univerze Rogaška Slatina. 

 

Preverjali smo: 

- Na kakšne načine poteka komunikacije med zaposlenimi ter udeleženci in obratno 

- Kako pogosta je komunikacija 

- Katera IKT orodja se uporabljajo pri delu 

- Udeleženci so ocenili odzivnost učiteljev (pri delu na daljavo) 

- Kako pogosta je komunikacija med udeleženci izobraževanja za odrasle in med učitelji 

- Kakšna je kakovost izobraževanja na daljavo 

- Kakšno je zadovoljstvo pri delu na daljavo tako udeležencev kot tudi učiteljev  

 

4.5.4 Metoda fokusne skupine 

 

V torek, 22. 9. 2020 je na LURS potekal pogovor v dveh fokusnih skupinah. V prvi fokusni 

skupini so bili zbrani učitelji Ljudske univerze Rogaška Slatina. V drugo skupino pa so bili 

vključeni organizatorji. 

Pogovor je tekel o izpeljavi izobraževanja oz. natančneje o komunikaciji v učnem procesu. 

Zastavljen je bil standard kakovosti, ki se je glasil: Udeležencem je omogočeno sprotno 

komuniciranje z organizatorji izobraževanja in učitelji. Spodbuja se tudi komunikacija med 

udeleženci. 

V sklopu metode fokusne skupine so učitelji preučevali, kakšne načine komunikacije z 

udeleženci uporabijo pri izobraževanju na daljavo. Nato pa so tako učitelji, kot organizatorji 

debatirali o tem, kako pogosto udeleženci komunicirajo z učitelji pri izobraževanju na daljavo, 

kakšna IKT orodja uporabljajo učitelji za sinhrono komunikacijo z udeleženci ter na kakšen 

način poteka komunikacija med udeleženci pri izobraževanju na daljavo?  

Metoda fokusne skupine je omogočila, da so se izoblikovala temeljna vprašanja, ki so bila 

kasneje uporabljena v anketi. Prav tako je debata v krogu učiteljev in organizatorjev omogočila, 

da so se odkrile nekatere izmed pomanjkljivosti, ki se pojavljajo v izobraževanju na daljavo, 

posledično so bile te napake odpravljene tekom šolskega leta. To je omogočilo večje 

zadovoljstvo udeležencev izobraževanja za odrasle na Ljudski univerzi Rogaška Slatina. 

 



24 

 

Pridobljene ugotovitve, ki so se oblikovale v sklopu fokusnih skupin, nam bodo pomagale pri 

nadaljnjem delu. Hkrati pa so se izoblikovala nekatera izmed vprašanj, ki smo jih potem lahko 

uporabili v okviru spletne ankete. 

Za metodo fokusne skupine smo se odločili, ker slednja spada med metode, ki se zelo dobro 

obnesejo pri presojanju kakovosti. Na podlagi dveh fokusnih skupin, torej udeležencev in 

učiteljev smo zbrali in nato primerjali različna stališča in ugotovitev. 

 

4.6 Priprava instrumentarija 

 

Pri izvedbi evalvacije smo pripravili naslednji instrumentarij: 

- Spletna anketa za zaposlene  

- Spletna anketa za udeležence 

Zaposleni na Ljudski univerzi Rogaška Slatina ter udeleženci izobraževanja so izpolnjevali 

spletni anketni vprašalnik od 1. maja do 14. maja 2020. Sestavljena sta bila dva vprašalnika, 

kjer so zaposleni odgovorili na pet (5) vprašanj, udeleženci pa na deset (10) vprašanj. Povprašali 

smo jih, kako so zadovoljni z delom na daljavo, kako poteka komunikacija na daljavo, kaj bi 

spremenili, ali imajo kakšne pripombe, predloge ali pohvale. Vprašanja smo poskusili 

oblikovati na način, da bi z njimi čim bolje preverili kakovost komunikacije v učnem procesu. 

 

4.6 Izpeljava samoevalvacije 
 

Anketiranje smo izvedli tako med zaposlenimi, kot tudi med udeleženci. 

Sprva smo anketne vprašalniki poslali zaposlenim, da smo ugotovili, ali so vprašanja in podani 

odgovori smiselno zastavljeni. Na podlagi povratnih informacij smo ugotovili, da so anketni 

vprašalniki ustrezno zasnovani, zato dodatne spremembe ali popravki niso bili potrebni. 

Oseb, ki so sodelovale v spletnem anketiranju je bilo skupno 96 in sicer 11 učiteljev in 85 

udeležencev Ljudske univerze Rogaška Slatina. Anketiranje je potekalo v prvih dveh tednih v 

mesecu maju 2020. 

Spletno anketo smo poslali po elektronski pošti tistim, ki so vključeni v naš izobraževalni 

proces in so nam dovoli, da jih obveščamo o naših dejavnostih na področju izobraževanja 

odraslih. Pri tem smo upoštevali določila o varstvu osebnih podatkov. 
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5. REZULTATI SAMOEVALVACIJE 
 

V nadaljevanju predstavljamo rezultate o učiteljih ter kasneje rezultate udeležencev, ki so 

sodelovali v spletnem anketiranju ter so odgovorili na zastavljena vprašanja. 

 

 

OPIS PROBLEMA (PREDMET SAMOEVALVACIJE) 

 

Želeli smo raziskati, kako poteka izobraževanje na daljavo z vidika učiteljev. Pri tem nas je 

zanimalo, kako zaposleni oz. učitelji spremljajo, svetujejo in pomagajo udeležencem. Na 

podlagi rezultatov smo ugotovili, da  se v sklopu Ljudske univerze Rogaška Slatina spremlja, 

svetuje in nudi pomoč vsem tistim, ki izrazijo željo po pomoči ali na takšen ali drugačen način 

vstopijo v stik z učitelji. 

Tukaj je potrebno poudariti, da učna pomoč in svetovanje poteka predvsem v času trajanja 

programov. V postopku samoevalvacije pa bomo natančneje preučili na kakšne načine poteka 

spremljanje, svetovanje in nudenje pomoči udeležencem ter kako pogosto učitelji komunicirajo 

z udeleženci in na kakšne načine poteka komunikacija. Prav tako nas je zanimalo, koliko časa 

se pripravljajo učne vsebine, koliko znanja udeleženci dobijo preko spletnih IKT. Osredotočili 

smo se na omenjena področja, ker se zaradi takšnih in drugačnih situacij odrasli vedno 

pogosteje poslužujejo izobraževanja na daljavo, kjer so primorani uporabiti različno IKT. 

 

 

5.1 Demografija učiteljev 

 

Tabela 8: Spol učiteljev 

Q7 Vaš spol. 

  Odgovori Frekvenca Odstotek 

  Moški 2 18% 

  Ženska 9 82% 

Veljavni Skupaj 11 100% 
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Graf 1: Spol učiteljev 

 
 

Anketo je izpolnilo devet žensk in dva moška. 

 

 

 
Tabela 9: Starost učiteljev 

Q8 Vaša starost:  

  Odgovori Frekvenca Odstotek 

  1 (manj kot 30) 0 0% 

  2 (30-45) 6 55% 

  3 (46-60) 2 18% 

  4 (nad 60) 3 27% 

Veljavni Skupaj 11 100% 

 

 

 

 

 

 

 

18%

82%

Spol

n=11

Moški Ženska
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Graf 2: Starost učiteljev 

 
 

Največ anketiranih učiteljev (6) je starih med 35 in 45 let. Dva sta stara med 46 in 60, medtem 

ko so trije anketirani učitelji starejši od 60 let.  

 

 

 

Naslov kazalnika: Izobraževanje na daljavo (anketa med učitelji) 

 
Tabela 8: Način komuniciranja z udeleženci izobraževanja na daljavo 

Q1 Na kakšne načine komunicirate z udeleženci izobraževanja na daljavo? 

  Podvprašanja Enote 

    Frekvence % - Veljavni 

Q1c Skype 0 0% 

Q1d Microsoft Teams 0 0% 

Q1g Drugo: 0 0% 

Q1f Telefon - SMS 2 18% 

Q1e Telefon - klic 3 27% 

Q1a E-pošta 9 82% 

Q1b Zoom 11 100% 

  SKUPAJ 11  100%  

 

 

 

 

 

 

 

 

55%

18%
27%

0%

20%

40%

60%

80%

100%

30-45 46-60 nad 60

Starost

n=11
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Graf 1: Način komuniciranja z udeleženci izobraževanja na daljavo 

 
 

Vsi anketirani učitelji so navedli, da za komunikacijo z udeleženci izobraževanja uporabljajo 

Zoom, 9 jih za komunikacijo uporablja tudi e-pošto. Telefon je kot komunikacijsko sredstvo 

uporabljen v manjšini in sicer 3 anketirani komunicirajo s telefonskimi klici, 2 pa preko SMS-

ov. 

 
Tabela 9: Pogostost komuniciranja 

Q2 Kako pogosto komunicirate z udeleženci izobraževanje odraslih? 

  Odgovori Frekvenca Odstotek 

  Enkrat na mesec 0 0% 

  Drugo: "Vsak dan individualno" 1 9% 

  Enkrat do dvakrat na teden 2 18% 

  Večkrat na mesec 3 27% 

  Večkrat na teden 5 45% 

Veljavni Skupaj 11 100% 

 

 

 

 

 

18%

27%

82%

100%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Telefon - SMS

Telefon - klic

E-pošta

Zoom

Način komuniciranja z udeleženci izobraževanja 
na daljavo

n= 11
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Graf 2: Pogostost komuniciranja 

 
 

Največ izmed anketiranih učiteljev (5), z učenci komunicira večkrat na teden, trije poročajo o 

komunikaciji večkrat na mesec. Dva z učenci komunicirata enkrat do dvakrat na teden, medtem 

ko eden izmed anketirancev z učenci komunicira vsak dan individualno.  

 

 

 
Tabela 10: Odzivnost udeležencev 

Q3 Prosimo, da na lestvici od 1 do 5 ocenite odzivnost 

udeležencev izobraževanja odraslih. 

  Odgovori Frekvenca Odstotek 

  Zelo neodzivni 0 0% 

  Neodzivni 0 0% 

  Niti neodzivni niti odzivni 0 0% 

  Odzivni 6 55% 

  Zelo odzivni 5 45% 

Veljavni Skupaj 11 100% 

 

Povprečje 4,5 Std. Odklon 0,5 
 

 

 

 

0%

9%

18%

27%

45%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Enkrat na mesec

Drugo: "Vsak dan individualno"

Enkrat do dvakrat na teden

Večkrat na mesec

Večkrat na teden
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Graf 3: Odzivnost udeležencev 

 
 

Anketiranci so zelo dobro ocenili odzivnost udeležencev. 6 jih je navedlo, da so udeleženci 

odzivni, medtem ko jih 5 poroča o zelo odzivnih udeležencih.  

 

 

 
Tabela 11: Porabljen čas za pripravo učnih ur 

Q5 V primerjavi z izobraževanjem v živo, se vam zdi, da pri pripravi učnih 

ur za izobraževanje na daljavo porabite: 

  Odgovori Frekvenca Odstotek 

  Več časa 5 45% 

  Enako časa 6 55% 

  Manj časa 0 0% 

Veljavni Skupaj 11 100% 

 

 

 

 

 

 

 

 

0%

0%

0%

55%

45%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Zelo neodzivni

Neodzivni

Niti neodzivni niti odzivni

Odzivni

Zelo odzivni

Odzivnost udeležencev 
n=11



31 

 

 

Graf 4: Porabljen čas za pripravo učnih ur 

 
 

6 izmed anketirancev meni, da za pripravo učnih ur izobraževanja na daljavo porabijo enako 

količino časa, medtem kot jih 5 poroča, da za pripravo porabijo več časa. 

 

 

 

 
Tabela 102: Znanje pridobljeno pri izobraževanju na daljavo v primerjavi z izobraževanjem v živo 

Q6 V primerjavi z izobraževanjem v živo, se vam zdi, da pri 

izobraževanju na daljavo udeleženci pridobijo:  

  Odgovori Frekvenca Odstotek 

  Več znanja 1 9% 

  Enako znanja 7 64% 

  Manj znanja 3 27% 

Veljavni Skupaj 11 100% 
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Graf 5: Znanje pridobljeno pri izobraževanju na daljavo, v primerjavi z izobraževanjem v živo 

 
 

 

Več kot polovica anketiranih, natančneje 7 jih je mnenja, da udeleženci pri izobraževanju na 

daljavo pridobijo enako znanja, kot pri izobraževanju v živo. Trije so navedli, da udeleženci 

pridobijo manj znanja. Eden anketiranec pa poroča, da udeleženci pri izobraževanju na daljavo 

pridobijo več znanja. 

 

 

Naslov kazalnika: Izobraževanje na daljavo (anketa med udeleženci) 
 

5.2 Demografija udeležencev 
 
Tabela 11: Spol udeležencev 
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Q10 Vaš spol. 

  Odgovori Frekvenca Odstotek 

  Moški 15 17,6% 

  Ženska 70 82,4% 

Veljavni Skupaj 85 100% 
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Graf 3: Spol udeležencev 

 
 

Anketo je izpolnilo 70 žensk in 15 moških.  

 
Tabela 12: Starost udeležencev 

Q11 Vaša starost:  

  Odgovori Frekvenca Veljavni 

  Pod 18 0 0% 

  18-34 34 40% 

  35-64 51 60% 

  Nad 65  0 0% 

Veljavni Skupaj 85 100% 

 

Graf 4: Starost udeležencev 
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Na grafu je prikazana porazdelitev po starostnih razredih. Vidimo, da je največ anketirancev 

starih med 35 in 64 let.  

 

Tabela 13: Izobrazba udeležencev 

Q12 Vaša izobrazba:    

  Odgovori Frekvenca Veljavni 

  (Ne)Dokončana osnovna šola) 4 4,7% 

  2-3 letna srednja šola 22 25,9% 

  4 letna srednja šola 39 45,9% 

  Višja strokovna šola 9 10,6% 

  Visoka šola 9 10,6% 

  Magistrska stopnja 2 2,4% 

  Doktorat 0 0,0% 

Veljavni Skupaj 85 100% 

 

Graf 5: Izobrazba 

 
 

Skoraj polovica anketiranih, natančneje 39 je končalo štiri letno srednjo šolo. Temu sledi 22 

anketirancev z 2-3 letno srednjo šolo. 9 anketirancev je končalo višjo strokovno šolo, prav tako 

jih je 9 končalo visoko šolo. Najmanj anketirancev in sicer trije so dokončali magistrski študij. 
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5. 3 Prikaz podatkov 
 

Tabela 14: Način komuniciranja z organizatorjem izobraževanja na daljavo 

Q1 Na kakšen način komunicirate z organizatorjem izobraževanja na 

daljavo? 

  Podvprašanja Enote 

    Frekvence Veljavni % - Veljavni 

Q1a Microsoft 

Teams 

0 85 

0% 

1b Skype 0 85 
0% 

Q1c Drugo: 0 85 
0% 

Q1d Telefon - SMS 21 85 
25% 

Q1e Telefon - klic 34 85 
40% 

Q1f Zoom 39 85 46% 

Q1g E-pošta 68 85 
80% 

  SKUPAJ   85   

 

Graf 6: Način komuniciranja z organizatorjem izobraževanja na daljavo 

 
 

Največ anketirancev (68) z organizatorjem izobraževanja komunicira preko e-pošte. Veliko jih 

uporablja tudi aplikacijo Zoom. V manjši meri pa za komunikacijo uporabijo telefon in sicer 

34 anketirancev za klice in 21 za SMS.  
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Tabela 15: Komuniciranje z učitelji 

Q3 Na kakšne načine komunicirate z učitelji pri izobraževanju na daljavo? 

  Podvprašanja Enote 

    Frekvence Veljavni % - Veljavni 

Q3_2a E-pošta 70 85 82% 

Q3_2b Zoom 78 85 92% 

Q3_2c Microsoft Teams 0 85 0% 

Q3_2d Telefon - klici 9 85 7% 

Q3_2e Telefon - SMS 6 85 0% 

Q3_2f Skype 2 85 2% 

Q3_2g Drugo: 0 85 0% 

  SKUPAJ   85   

 

Graf 7: Komuniciranje z učitelji 

 
 

 

Velika večina anketirancev (78)  z učitelji komunicira preko Zoom-a. Prav tako se v veliki meri 

poslužujejo komuniciranja preko e-pošte (70 anketirancev). Nekaj anketirancev z učitelji 

komunicira preko telefona, in sicer 9 z klici in 6 s pošiljanjem SMS-ov. 2 anketiranca pa z 

učitelji komunicirata preko aplikacije Skype. 
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Tabela 16: IKT orodja, ki jih uporabljajo učitelji za komunikacijo 

Q3_2 Katera IKT orodja uporabljajo učitelji za komunikacijo z vami? 

  Podvprašanja Enote 

    Frekvence Veljavni % - Veljavni 

Q3_2a E-pošta 71 85 83,5% 

Q3_2b Zoom 79 85 92,9% 

Q3_2c Microsoft 

Teams 

2 85 2,4% 

Q3_2d Telefon - klici 6 85 7,1% 

Q3_2e Telefon - SMS 5 85 5,9% 

Q3_2f Skype 1 85 1,2% 

Q3_2g Drugo: 0 85 0% 

  SKUPAJ  85  

 
Graf 8: IKT orodja, ki jih uporabljajo učitelji za komunikacijo 

 
 

Največ (79) anketirancev je navedlo, da učitelji z njimi komunicirajo preko Zooma, prav tako  

z veliko (71) anketiranci učitelji komunicirajo preko e-pošte. Nekaj anketirancev poroča tudi o 

uporabi telefona kot sredstvu komunikacije, ki ga uporabljajo učitelji, in sicer 6 poroča o 

telefonskih klicih ter 5 o SMS-ih. Najmanj anketirancev pa je navedlo, da učitelji z njimi 

komunicirajo preko aplikacij Skype in Microsoft Teams. 
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Tabela 17: Pogostost komuniciranja 

Q3 Kako pogosto komunicirate z učitelji pri izobraževanju na daljavo? 

   Frekvenca Odstotek 

  Večkrat na teden 14 16,5% 

  Enkrat do dvakrat na teden 51 60% 

  Večkrat na mesec 11 12,9% 

  Enkrat na mesec 6 7,1% 

  Redko 3 3,5% 

Veljavni Skupaj 85 100% 

 

Graf 9: Pogostost komuniciranja 

 
 

Več kot polovica, in sicer 51 anketirancev poroča, da z učitelji komunicirajo enkrat do dvakrat 

na teden.  14 jih z učitelji komunicira večkrat na teden, 11 pa večkrat na mesec. 6 anketirancev 

je navedlo, da komunikacija poteka enkrat na mesec, medtem ko trije anketiranci z učitelji 

komunicirajo redko.  
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Tabela 18: Odzivnost učiteljev 

Q4 Prosimo, da na lestvici od 1 do 5 ocenite odzivnost 

učiteljev pri izobraževanju na daljavo. 

  Odgovori Frekvenca Odstotek 

  Zelo neodzivni 3 3,5% 

   Neodzivni 0 0% 

  Niti neodzivni niti odzivni 3 3,5% 

  Odzivni 20 23,5% 

  Zelo odzivni 59 69,4% 

Veljavni Skupaj 85 100% 

  

  Povprečje 4,55 Std. Odklon 0,866 

 

Graf 10: Odzivnost učiteljev 

 
 

Več kot polovica, natančneje 59 anketirancev je navedlo, da so učitelji pri procesu 

izobraževanja na daljavo zelo odzivni. 20 anketirancev poroča o tem, da so učitelji odzivni. 

Trije so se opredelili na sredini, prav tako trije anketiranci menijo, da so učitelji zelo neodzivni.  
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Tabela 19: 1Pogostost komuniciranja z ostalimi udeleženci 

Q5 Kako pogosto komunicirate z ostalimi udeleženci izobraževanja odraslih? 

   Frekvenca Odstotek 

  Večkrat na teden 4 4,7% 

  Enkrat do dvakrat na teden 18 

 

21,2% 

  Večkrat na mesec 11 12,9% 

  Enkrat na mesec 8 9,4% 

  Redko 25 29,4% 

 Nikoli 19 22,4% 

Veljavni Skupaj 85 100% 

 

Graf 11: Pogostost komuniciranja z ostalimi udeleženci 

 
 

Največ anketirancev (25)  poroča, da z ostalimi udeleženci komunicirajo redko, 18 jih 

komunicira enkrat do dvakrat na teden, 11 pa večkrat na mesec. 8 anketirancev je navedlo, da 

komunikacija poteka enkrat na mesec,  19 anketirancev pa z ostalimi udeleženci izobraževanja 

odrasli ne komunicira.  
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Tabela 20: Zadovoljstvo s stalno in sprotno komunikacijo 

 
Q6 Prosimo, da na lestvici od 1 do 5, kjer 1 pomeni zelo nezadovoljen in 5 zelo zadovoljen 

ocenite stalno in sprotno komunikacijo z: 

 Zelo 

nezadovoljen 

Nezadovoljen Niti 

nezadovoljen 

niti 

zadovoljen 

Zadovoljen Zelo zadovoljen n 

 organizacijo izobraževanja 0 1 3 25 56 85 

učitelji 0 0 1 22 62 85 

ostalimi udeleženci 1 0 9 35 40 85 

 

 
  Zelo nezadovoljen Nezadovoljen Niti 

nezadovoljen 

niti zadovoljen 

Zadovoljen Zelo 

zadovoljen 

n Arit

m. 

sred

ina 

Stand. 

odklon 

% 

organizacijo 

izobraževanja  

0 1,2 3,5 29,4 65,9 85 4,6 0,621 

učitelji 0 0 1,2 25,9 72,9 85 4,72 0,478 

ostalimi 

udeleženci  

1,2 0 10,6 41,2 47,1 85 4,33 0,762 

 
Graf 12: Zadovoljstvo s stalno in sprotno komunikacijo 

 
 

 

Anketiranci so v povprečju zadovoljni s stalno in sprotno komunikacijo z vsemi izmed 

navedenih akterjev. Najbolj zadovoljni so s stalno in sprotno komunikacijo z učitelji (M=4,72), 

pri čemer je kar 62 anketirancev poročalo, da so zelo zadovoljni. Podobno so zadovoljni s 

komunikacijo z organizacijo izobraževanja (M=4,6).  V malo manjši meri pa poročajo o 
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zadovoljstvo s stalno in sprotno komunikacijo z ostalimi udeleženci v izobraževanju odraslih 

(M=4,33).  

 

 
Tabela 21: Čas porabljen pri izobraževanju na daljavo, v primerjavi z izobraževanjem v živo 

Q7 V primerjavi z izobraževanjem v živo, se vam zdi da pri izobraževanju na daljavo 

porabite: 

  Odgovori Frekvenca Odstotek 

  1 (Več časa) 9 10,6% 

  2 (Enako časa) 32 37,6% 

  3 (Manj časa) 44 51,8% 

Veljavni Skupaj 85 100% 

 

Graf 13: Čas porabljen pri izobraževanju na daljavo, v primerjavi z izobraževanjem v živo 

 
 

Več kot polovica anketirancev (44) poroča, da pri izobraževanju na daljavo porabi manj časa v 

primerjavi z izobraževanjem v živo. 32 jih je navedlo, da porabijo enako časa, medtem ko za 

izobraževanje na daljavo 9 anketirancev porabi več časa.  
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Tabela 22: Znanje pridobljeno pri izobraževanju na daljavo v primerjavi z izobraževanjem v živo 

Q8 V primerjavi z izobraževanjem v živo se vam zdi da pri izobraževanju na daljavo 

pridobite: 

  Odgovori Frekvenca Odstotek 

  Več znanja 7 8,2% 

  Enako znanja 61 71,8% 

  Manj znanja 17 20% 

Veljavni Skupaj 85 100% 

 

Graf 14: Znanje pridobljeno pri izobraževanju na daljavo v primerjavi z izobraževanjem v živo 

 
 

Velika večina anketirancev in sicer 61 jih meni, da pri izobraževanju na daljavo pridobijo enako 

znanja kot bi pri izobraževanju v živo. 17 jih poroča o tem, da pridobijo manj znanja, medtem 

kot jih 7 meni, da so pri izobraževanju na daljavo pridobili več znanja.  
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Tabela 23: Splošno zadovoljstvo z izobraževanjem na daljavo 

Q11_2 Prosimo, da na lestvici od 1 do 5, kjer 1 pomeni zelo nezadovoljen in 5 zelo 

zadovoljen ocenite splošno zadovoljstvo z izobraževanjem na daljavo. 

  Odgovori Frekvenca Odstotek 

  1 (1 - zelo 

nezadovoljen) 

2 2,4% 

  2 (2 - nezadovoljen) 1 1,2% 

  3 (3 - niti 

nezadovoljen niti 

zadovoljen) 

7 8,2% 

  4 (4 - zadovoljen ) 24 28,2% 

  5 (5 - zelo 

zadovoljen) 

51 60% 

Veljavni Skupaj 85 100% 

  

  Artim. sredina 4,42 Std. 

Odklon 

0,878 

 
Graf 15: Splošno zadovoljstvo z izobraževanjem na daljavo 

 
 

 

Več kot polovica anketirancev, kar 51 jih poroča da so splošno zelo zadovoljni z 

izobraževanjem na daljavo. 24 jih je navedlo da so zadovoljni, nekaj se jih je opredelilo da niso 

niti nezadovoljni niti zadovoljni. 1 anketiranec je nezadovoljen, medtem ko sta 2 navedla, da 

sta zelo nezadovoljna.  

M=4,4, kar pomeni, da so anketiranci v povprečju zadovoljni z izobraževanjem na daljavo, pri  

čimer je standardni odklon 0,878.  
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Tabela 24: Predlogi izboljšav 

Q9 Kaj bi želeli izboljšati pri procesu izobraževanja na daljavo na Ljudski univerzi Rogaška 

Slatina? 

 Odgovori Frekvenca 

 da sem zelo zadovoljna. 1 

 nic 2 

 da bi bile dve skupini,ena za osnovno znanje in druga za nadgradnjo 1 

 da bi se predavatelji bolj držali dogovorjenih terminov oz. jasno definirali koliko časa bo trajalo 

posamezno predavanje. težko se zorganiziramo za varstvo otrok, v primerih ko še sami ne vedo, 

koliko časa potrebujejo, da odpredavajo posamezno področje. 

1 

 mogoče več interaktivnega dela, ne da smo samo pasivni poslušalci, sicer lahko izražamo svoja 

mnenja in sodelujemo, vendar je v živo drugače!? 

1 

 vse je lepo organizirano venar je v živo boljše. 1 

 nič, samo malo je daleč, drugače pa zelo zadovoljna 1 

 boljšo povezavo na zoomu 1 

 sama organizacija je zelo dobro izpeljana, tako, da nam nič ne manjka... 1 

 nič 4 

 ne bi nic spremenila. 1 

 nič ne bi izboljšala.meni je tako vredu kot je. 1 

 spletno učilnico 1 

 vse ok 1 

 zaenkrat vse vredu mogoče da bi izvedeli kaj točmo bo v izpitih da se lažje pripravimo 1 

 vse je super odlično 1 

 dva tedna poslušamo, da so tehnične težave z vzpostavitvijo spletne učilnice. organizacija, ki 

izvaja pouk na daljavo, si tega ne bi smela privoščiti. 

1 

 se kar potrudijo. 1 

 pri izobraževanjih na daljavo, je edini problem,da smo udelezenci večina časa pasivni,medtem ko 

predavatelj predava!tako da vseeno so predavanja v živo,veliko boljša,ko lahko še predavatelj 

pokaže s primerom v živo. 

1 

 -da bi izobraževalne oblike imele opcijo udeležbe on line ali v živo. -da bi se predavanja ali ura 

snemala in jo imam možnost pogledati in poslušati kasneje ((napr. lu ajdovščina ima to možnost 

in je odlična rešitev ) 

1 

 da bi bil nadaljevalni tečaj angleškega jezika. 1 

 sodelovanje 1 

 / 3 

 nič, vse je super! ? 1 

 vse je dobro 1 

 nic osebnega. ampak ucenje na daljavo ni tako uspesno kot v zivo 1 

 nič vse je vredu 1 

 proces učenja je zelo kvaliten in organiziran tako, da ne zelim sprememb pri ucenju. 1 

 praktični del je težje prikazati preko zooma kot v zivo 1 

 cimprej se vrnimo v klasicne ucilnice, ker na noben nacin ni enako! saj z ljudmi v zivo ne bomo 

znali vec komunicirati.....hvala, lp 

1 

Velj

avni 

Skupaj 47 
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6. UGOTOVITVE 
 

Z analizo ankete, smo dobili zelo spodbujajoče podatke, ki kažejo na to, da udeležencem potek 

komuniciranja in pridobivanja znanja ustreza in so z našim delo zelo zadovoljni. 

Na podlagi rezultatov smo videli, da je aplikacija Zoom zelo dobro sprejeta, ne le med učitelji 

temveč tudi med udeleženci. V prihodnosti bi bilo smiselno, da še naprej nadgrajujemo Zoom 

saj se je izkazalo, da izobraževanje na daljavo zelo dobro vpliva na udeležence programov 

izobraževanja odraslih. Prav tako nam je samoevalvacija omogočila, da smo se na podlagi 

pridobljenih rezultatov odločili, da bomo v izobraževanje na daljavo uvedli tudi Moodle. 

Pričakujemo pa, da bo za dolgoročno uvedbo novih programov, ki bodo omogočali 

komunikacijo na daljavo, potrebno več tehniškega znanja, ki ga bodo morali pridobiti tako 

zaposleni kot tudi udeleženci.  

 

S pomočjo analize anket, ki so jo rešili učitelji in udeleženci izobraževanja smo prišli do 

različnih ugotovitev: 

 

- Da največ anketirancev z organizatorjem izobraževanja in obratno komunicira preko 

aplikacije Zoom in elektronske pošte, v nekoliko manjši meri pa uporabljajo tudi 

telefone (sporočila in klice), v zelo redkih primerih se udeleženci ali učitelji odločijo za 

komunikacijo preko Skyp-a in Microsoft Teamsa. 

- Da udeleženci in učitelji komunicirajo med seboj enkrat do dvakrat na teden. To 

komuniciranje poteka na daljavo. V redkih primerih pride, do pogostejše komunikacije, 

to se zgodi predvsem, ko prihaja do kakšnih nejasnosti glede domačega dela, ali ko 

rabijo udeleženci dodatno pomoč. 

- Da so učitelji pri delu na daljavo zelo odzivni. To je potrdila tudi več kot polovica 

anketiranih udeležencev (69%). 

- Da so s stalno in sprotno komunikacijo zadovoljni vsi anketiranci, nezadovoljnih je le 

3% izprašanih. 

- Da se pri izobraževanju na daljavo porabi majn časa, kot z izobraževanjem v živo. 

Takšno mnenje ima več kot polovica udeležencev, medtem, ko so učitelji nekoliko 

drugačnega mnenja saj so odgovorili, da se porabi enako časa. Omenili so, da priprave 

potekajo podobno, kot, da bi komunikacija ter izobraževanje potekalo v živo. 
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- Da udeleženci pri izobraževanju znanja pridobijo enako količino znanja, kot bi jo, če bi 

izobraževanje potekalo v živo. Takšno mnenje si deli večina anketirancev in sicer kar 

66 izprašanih, podobnega mnenja so tudi učitelji. 

- Da je več kot polovica anketirancev zelo zadovoljna z izobraževanjem na daljavo, le 

štirje udeleženci so nezadovoljni z delom oz. s potekom dela na daljavo.  

 

6.1 Predlogi za izboljšave 
 

S pomočjo fokusne skupine, metode analize dokumentov in analize anket, smo prišli, do 

različnih informacij oz. podatkov, ki jih bomo lahko uporabili v prid še v prihodnjih letih. 

Komunikacija zaradi najrazličnejših pogojev do določene mere poteka na daljavo, posledično 

je potrebno ob izobraževanju uporabiti različno IKT, ki omogoča udeležencem, da 

komunicirajo z učitelji in obratno. 

Anketa je pokazala, da samo izobraževanje na daljavo ustreza udeležencem že zaradi tega, ker 

se lahko izobraževanja udeležijo iz varnosti svojega doma. Hkrati so nekateri izprašani 

izpostavili, da jim je ta način izobraževanja bliže saj jim vzame majn časa in hitreje osvojijo 

enako količino znanja, kot bi ga, če bi izobraževanja potekala v živo. 

 

Kljub temu, da smo z rezultati zelo zadovoljni, se bomo vsi zaposleni v prihodnosti še dodatno 

izobraževali ter nadgrajevali znanje, ki ga potrebujemo za uspešno ter kvalitetno komunikacijo, 

ki poteka s pomočjo IKT. Tudi udeležencem bomo ponudili možnost, da jim natančneje 

predstavimo IKT, preko katere bodo tudi v prihodnje potekala izobraževanja na daljavo. Ker so 

rezultati anket pokazali, da poteka izobraževanje preko Zooma zelo uspešno, bomo še naprej 

uporabljali omenjen program, hkrati pa se nam zdi smiselno, da bi postopoma začeli s 

vključevanjem Moodle, ki bo prav tako kot Zoom, omogočal učenje na daljavo. Trudimo se in 

se bomo tudi v prihodnje, da bodo udeležencem izobraževanja za odrasle še naprej omogočena 

izobraževanja in posledično komunikacija tako v živo, kot tudi na daljavo. 

Ker se naša organizacija običajno poslužuje mnogih oblik izobraževanja, poteka komunikacija 

na več različnih načinov. Poslužujemo se informiranja po telefonu, po pošti, po spletu (preko 

Zoom-a, Skyp-a), itd.. Želimo, da informacije pridejo do vseh udeležencev, vsaj na en način. 

Ocenjujemo torej, da je informiranje v naši organizaciji relativno dobro in trudili se bomo, da 

bo takšno tudi ostalo. 
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Veliko naših učiteljev, je že nekaj časa zaposlenih v izobraževalnem procesu z odraslimi, kar 

pomeni, da dobro poznajo problematiko na tem področju in se z njo, glede na pretekle izkušnje 

zelo dobro spopadajo. 
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7. ZAKLJUČEK 
 

Ob zaključku samoevalvacijskega poročila, lahko izpostavimo nekaj podatkov, ki so vplivali, 

na pripravo le-tega. Ob odločitvi, da bomo v sklopu samoevalvacije proučevali komunikacijo 

v učnem procesu, ki zaradi potreb udeležencev in trenutne situacijo poteka vedno pogosteje na 

daljavo, smo vedeli, da gre za obsežno dejavnost, kateri se še nismo posebej posvetili. Vedeli 

smo, da nam bo samoevalvacija na področju komunikacije pomagala, da bomo lahko v 

prihodnje, do določene mere, spremenili potek dela, ga prilagodili potrebam uporabnikov in 

učiteljev saj si želimo, da izobraževanje odraslih in širjenje znanja poteka na najvišjem nivoju. 

 

V sklopu poročila so se odkrivala različna stališča, ki so jih izrazili tako učitelji, kot tudi 

organizatorji. Izpostavljeni so bili problemi, ki se pojavljajo ob izobraževanju na daljavo, hkrati 

pa smo dobili bolj natančen vpogled v to, kako se komunikacija v učnem procesu razvija, kje 

prihaja do napak ter kako te napake odpraviti.  Pod drobnogled pa nismo vzeli le komunikacije 

in zadovoljstva udeležencev, ampak smo vključili tudi zaposlene, bolj natančno učitelje. To 

nam je omogočilo vpogled v celostno podobo zadovoljstva in dela na daljavo. 

 

Pri pregledu celotne samoevalvacije smo videli, kako se različni načini in pristopi podajanja 

znanja, komuniciranja, obnesejo in na katerih mestih, bi bilo smiselno, da se delo v sklopu 

LURS še dodatno nadgradi. Naš cilj je že od vsega začetka ta, da bo izobraževanje potekalo 

čimbolj pozitivno naravnano. 
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