
 
 
 
 

IZOBRAŽEVALNA ORGANIZACIJA: ZAVOD ZA IZOBRAŽEVANJE IN KULTURO ČRNOMELJ 

 
 

SAMOEVALVACIJSKI NAČRT 2012/2013 
                   
 

Izbrano področje: Udeleženci    
 

Izbrano podpodročje: Udeleženec v izobraževanju odraslih 
Kazalnik kakovosti: Zadovoljstvo udeležencev 
Kakšni želimo biti? Kaj bomo proučevali?  Kako bomo 

ugotovili, kakšni smo? 
Od koga/iz česa bomo 
pridobivali podatke? 

Kako bomo zbirali 
podatke? 

STANDARD KAKOVOSTI SAMOEVALVACIJSKA VPRAŠANJA SUBJEKTI/VIRI METODE 

Udeleženci izobraževanja so 
zadovoljni s storitvami v naši 
izobraževalni organizaciji. 
Zadovoljni so z pridobljenim 
znanjem in njegovo 
uporabnostjo.   

V kolikšni meri so udeleženci zadovoljni 
s storitvami v naši izobraževalni     
organizaciji? 
 

Udeleženci izobraževanja v javno 
veljavnih programih in neformalnih 
programih 

Metodo spraševanja- 
spletna anketa/tiskana 
anketa 

Zapisi evalvacijskih srečanj z 
udeleženci 

Analiza pisnih virov - 
dokumentacija 

V kolikšni meri so udeleženci zadovoljni 
z uporabnostjo pridobljenega znanja? 
 

Udeleženci izobraževanja v javno 
veljavnih programih in neformalnih 
programih 

Metodo spraševanja- 
spletna anketa/tiskana 
anketa 

Zapisi evalvacijskih srečanj z 
udeleženci 

Analiza pisnih virov - 
dokumentacija 
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V kolikšni meri so udeleženci zadovoljni 
z delom mentorjev? 
 

Udeleženci izobraževanja v javno 
veljavnih programih in neformalnih 
programih 

Metodo spraševanja- 
spletna anketa/tiskana 
anketa 

Zapisi evalvacijskih srečanj z 
udeleženci 

Analiza pisnih virov - 
dokumentacija 

Kako udeleženci ocenjujejo ustreznost 
naših prostorov in opreme? 

Udeleženci izobraževanja v javno 
veljavnih programih in neformalnih 
programih 

Metodo spraševanja- 
spletna anketa/tiskana 
anketa 

Zapisi evalvacijskih srečanj z 
udeleženci 

Analiza pisnih virov - 
dokumentacija 

Izbrano področje: Izobraževalna organizacija in partnerji      

Izbrano podpodročje: Informiranje 

Kazalnik kakovosti: Načini informiranja 
Kakšni želimo biti? Kaj bomo proučevali?  Kako 

bomo ugotovili, kakšni smo? 
Od koga/iz česa bomo pridobivali 
podatke? 

Kako bomo zbirali 
podatke? 

STANDARD KAKOVOSTI SAMOEVALVACIJSKA 
VPRAŠANJA 

SUBJEKTI/VIRI METODE 

Razvite imamo različne 
komunikacijske poti z 
namenom zagotavljanja 
možnosti za učinkovito 
sporazumevanje z 
udeleženci, mentorji in 
partnerji v ožjem in širšem 
okolju ter med zaposlenimi. 
 
 

Kakšni načini informiranja so najbolj 
pogosti pri udeležencih? 

Udeleženci izobraževanja v javno 
veljavnih programih in neformalnih 
programih 

Metodo spraševanja- 
spletna anketa/tiskana 
anketa 

Na kakšne načine udeležence 
informiramo o izobraževalni ponudbi 
v organizaciji? 

Vodja projektov Vodeni razgovor 
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Kako kakovosten in dostopen je 
promocijski material o obstoječi 
izobraževalni ponudbi? 
 

Vodja projektov Vodeni razgovor 

Zapisi letnih razgovorov z zaposlenimi Analiza pisnih virov - 
dokumentacija 

Ali skrbimo za sprotno informiranje 
partnerjev o možnih oblikah 
sodelovanja? 

Vodja projektov Vodeni razgovor 

Zapisi letnih razgovorov z zaposlenimi Analiza pisnih virov - 
dokumentacija 

Ali uporabljamo sodobne načine 
informiranja javnosti? 
 

Vodja projektov Vodeni razgovor 

Zapisi letnih razgovorov z zaposlenimi Analiza pisnih virov - 
dokumentacija 

Izbrano področje: Izobraževalna organizacija in partnerji      

Izbrano podpodročje: Možnost vplivanja in sodelovanja partnerjev v učnem procesu 

Kazalnik kakovosti: Razvoj izobraževalnih programov - izpopolnjevanja in usposabljanja 
Kakšni želimo biti? Kaj bomo proučevali?  Kako 

bomo ugotovili, kakšni smo? 
Od koga/iz česa bomo pridobivali 
podatke? 

Kako bomo zbirali 
podatke? 

STANDARD KAKOVOSTI SAMOEVALVACIJSKA 
VPRAŠANJA 

SUBJEKTI/VIRI METODE 

Razvite imamo različne 
načine ugotavljanja 
izobraževalnih potreb v 
okolju, pri tem sodelujemo s 
partnerji in jih vključujemo v 
razvoj novih programov. 

Kakšne načine ugotavljanja 
izobraževalnih potreb v okolju imamo 
razvite?  
 

Vodja projektov Vodeni razgovor 

Ali spremljamo ustreznost 
izobraževalne ponudbe oziroma 

Vodja projektov Vodeni razgovor 
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programov? Zapisi letnih razgovorov z zaposlenimi Analiza pisnih virov - 
dokumentacija 

V kolikšni meri vključujemo partnerje 
v razvoj novih programov? 
 

Vodja projektov 
 

Vodeni razgovor 

Zapisi letnih razgovorov z zaposlenimi Analiza pisnih virov - 
dokumentacija 

Kakšne oblike sodelovanja pri 
razvoju programov bi lahko še 
razvili? 
 

Vodja projektov Vodeni razgovor 

Zapisi letnih razgovorov z zaposlenimi Analiza pisnih virov - 
dokumentacija 

Izbrano področje: Vodenje in upravljanje 

Izbrano podpodročje: Ravnanje z viri 

Kazalnik kakovosti: Gospodarjenje z denarjem za izobraževanje odraslih 
Kakšni želimo biti? Kaj bomo proučevali?  Kako 

bomo ugotovili, kakšni smo? 
Od koga/iz česa bomo pridobivali 
podatke? 

Kako bomo zbirali 
podatke? 

STANDARD KAKOVOSTI SAMOEVALVACIJSKA 
VPRAŠANJA 

SUBJEKTI/VIRI METODE 

Imamo pregled nad porabo 
finančnih sredstev in 
natančno določene 
kompetence pri njegovi 
delitvi. 

Na kakšne načine je zagotovljena 
preglednost porabe denarja? 
 

Finančnica Vodeni razgovor 

Na katerih področjih bi bilo še možno 
zmanjšati stroške? 

Finančnica Vodeni razgovor 

 
 


