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Na Andragoškem centru Slovenije smo od septembra 2011 do konca marca 2014, ob finančni podpori 
Evropskega socialnega sklada in Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport, izpeljali projekt z 
naslovom Izobraževanje in usposabljanje strokovnih delavcev v izobraževanju odraslih od 2011 do 2014. 
Projekt je bil namenjen širjenju novega znanja in razvijanju zmožnosti izobraževalcev odraslih, tako tistih, 
ki načrtujejo in vodijo izobraževalne aktivnosti, kot tistih, ki delujejo v neposrednem izobraževalnem oz. 
svetovalnem procesu.  
 
Projekt smo sklenili z zaključno konferenco z naslovom Izobraževalec odraslih in njegove raznolike 
vloge, ki smo jo organizirali 4. marca 2014 v Austria Trend hotelu v Ljubljani.  
 
Konferenca je bila sestavljena iz plenarnega dela ter dela v skupinah. Povezovala jo je dr. Petra Javrh 
(ACS). S pozdravnim nagovorom in kratkim prispevkom jo je odprl direktor ACS, mag. Andrej Sotošek. V 
uvodnem plenarnem delu so nastopajoči spodbudili premisleke o izobraževalcih odraslih na presečišču 
družbenih sprememb ter strokovnih zahtev (mag. Katja Dovžak), prednostih usposabljanja in 
spopolnjevanja izobraževalcev odraslih v Sloveniji (dr. Sabina Jelenc Krašovec) ter zasnovi nadaljnjega 
razvoja spopolnjevanja izobraževalcev odraslih (dr. Tanja Možina). Predstavljeni so bili tudi dosežki 
projekta. 
 
V delovnih skupinah, ki so sledile v drugem delu dneva, smo razpravljali o položaju, nalogah ter izzivih 
prihodnjega razvoja in usposabljanja izobraževalcev odraslih, ki delujejo kot: 
 

- vodje/organizatorji izobraževanja odraslih na srednjih šolah, ljudskih univerzah in zasebnih 
izobraževalnih organizacijah, 

- svetovalci v izobraževanju odraslih, in sicer kot svetovalci v svetovalnih središčih za informiranje 
in svetovanje v izobraževanju odraslih - ISIO, svetovalci v središčih za samostojno učenje ter 
svetovalci za kakovost izobraževanja odraslih, 

- mentorji v izobraževanju odraslih, in sicer kot mentorji študijskih krožkov, mentorji v programu 
Projektno učenje za mlade ter mentorji pri e-učenju. 

 
Vse te vloge smo spoznali s pomočjo pripovedi in osebnih zgodb izobraževalcev odraslih, ki v njih 
delujejo. V vsaki delovni skupini je bil predstavljen tudi strokovni prispevek o kompetenčni zasnovi 
spopolnjevanja za obravnavano vlogo. 
 
Zaključni plenarni del je bil namenjen predstavitvi dela v delovnih skupinah in oblikovanju skupnih 
zaključkov.   

http://www.acs.si/IUSD_2011-2014
http://pro.acs.si/izo2014
http://pro.acs.si/izo2014
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PROMOCIJA IN IKT PODPORA 
 
Spletna stran zaključne konference  
 
Za promocijo konference ter informiranje in obveščanje potencialnih udeležencev smo oblikovali spletno 

stran zaključne konference http://pro.acs.si/izo2014.  

 
Slika 1: Spletna stran zaključne konference 

  
 
Na spletnih straneh smo objavili vsebinske informacije o konferenci, program in urnik, po konferenci pa še 
prispevke sodelujočih, avdio posnetke in fotografije. S pomočjo spletne prijavnice smo beležili prijave 
udeležencev. 
 
Spletne strani smo redno posodabljali, informacije o konferenci smo objavljali na spletnih straneh različnih 
organizacij in portalih: Andragoški center Slovenije – ACS, Andragoško spopolnjevanje – AS, Andragoško 
društvo Slovenije – ADS, Center za informiranje, sodelovanje in razvoj nevladnih organizacij – CNVOS, 
Doba, Eurydice, Facebook, Filozofska fakulteta Univerze v Ljubljani, Oddelek za pedagogiko in 
andragogiko, Informativno svetovalna dejavnost v izobraževanju odraslih – ISIO, Leaf WordPress Theme, 
Mreža izobraževalnih nevladnih organizacij Slovenije – MINVOS, Preberi.si, Razvoj kakovosti v 
izobraževanju odraslih in Slovensko izobraževalno omrežje – SIO. O zaključni konferenci smo pisali tudi v 
različnih elektronskih mesečnikih (e-Novičke, ADEES). 
 
  

http://pro.acs.si/izo2014
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Izdane publikacije 
 
Slika 2: Promocijska brošura projekta ESS 
 

Dosežke projekta ESS Izobraževanje in usposabljanje strokovnih 
delavcev v izobraževanju odraslih od 2011 do 2014 smo strnili v 
promocijski brošuri (slika 2), ki so jo prejeli vsi udeleženci konference. 
Rezultate smo podrobneje predstavili po petih izpeljanih aktivnostih 
(usposabljanje in spopolnjevanje za andragoško delo, usposabljanje in 
spopolnjevanje za kakovost v izobraževanju odraslih, usposabljanje in 
spopolnjevanje za splošno neformalno izobraževanje odraslih, 
usposabljanje in spopolnjevanje za svetovalno delo v izobraževanju 
odraslih in usposabljanje za razvoj pismenosti). 
 

 
 
 

Slika 3: Seznam izdanih publikacij 
 
Strokovne publikacije in promocijske 
brošure, ki smo jih izdali s pomočjo ESS 
sredstev, smo udeležencem razdelili v e-obliki 
na USB ovratnih trakovih (sliki 3 in 4). 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
Slika 4: USB ovratni trak in mapa z blokom 
 

 

Udeleženci konference so prejeli USB ovratni trak, mapo Andragoško spopolnjevanje, program 
konference (Priloga 1), blok, pisalo, promocijsko brošuro in evalvacijski vprašalnik (Priloga 2). 

 
 
  

http://izobrazevanje.acs.si/dokumenti/KNJIZNA%20POLICA/PREDSTAVITVE%20IZOBRAZEVALNE%20PONUDBE/Animacijska%20gradiva%2C%20zlozenke%20in%20drugi%20promocijski%20materiali/brosura%20Dosezki%20projekta%20ESS%202011-2014.pdf
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OBDELAVA VPRAŠALNIKOV 
 
Do pričetka konference (3.3.2014) smo prejeli 158 prijav(nic). Konference se je udeležilo 138 
udeležencev, kar predstavlja 87 odstotkov vseh prijavljenih.  
 
Poleg gradiva (mapa, program, promocijska brošura, blok, pisalo in USB ovratni trak – slike 2, 3 in 4) so 
udeleženci prejeli tudi evalvacijske vprašalnike, s pomočjo katerih smo zbirali splošne podatke o 
prijavljenih udeležencih (spol, starost, izobrazbo), podatke o organizaciji in njihovem področju dela, 
njihove ocene organizacije in vsebine zaključne konference ter ocene gradiva in nosilcev predstavitev. 
 
Vprašalnik je izpolnilo 93 udeležencev, kar je 67 odstotkov vseh udeležencev konference. 
 
 
Analiza evalvacijskih vprašalnikov 
 
Med udeleženci konference, ki so odgovorili na evalvacijski vprašalnik, so prevladovale ženske (87 
odstotkov), moških je bilo približno 13 odstotkov, kar je bilo pričakovano, saj se naših usposabljanj in 
spopolnjevanj (tudi v projektu ESS) večinoma udeležujejo ženske. 
 
Slika 5: Struktura udeležencev po spolu 
 

 
N= 93 

 
Udeležence smo po starosti razdelili v štiri kategorije: prva kategorija je zajela udeležence do 30. leta, 
druga od 31. do 40. leta, tretja od 41. do 50. leta in četrta vse udeležence, ki so imeli nad 51 let.  
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Slika 6: Struktura udeležencev po starosti 
 

 
N= 93 

 
Analiza evalvacijskih vprašalnikov je pokazala, da je bilo med udeleženci konference največ udeležencev, 
starih nad 50 let (skoraj 40 odstotkov), tretjina se je gibala med 41. in 50. letom, četrtina je bila v starostni 
skupini od 31 do 40 let, mlajših od 30 let pa je bilo nekaj več kot 4 odstotke.  
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Zanimalo nas je tudi, kakšna je izobrazbena struktura udeležencev (slika 7). Skoraj 80 odstotkov 
udeležencev je imelo zaključeno visoko ali univerzitetno izobrazbo, 11 odstotkov udeležencev je imelo 
magisterij ali doktorat, 8 odstotkov višješolsko izobrazbo, 3 odstotke udeležencev pa je bilo s 
srednješolsko izobrazbo. 
 
Slika 7: Stopnja izobrazbe udeležencev 
 

 
N= 93 

 
Slika 8: Vrsta organizacije, iz katere prihajajo udeleženci 

N= 93 
 
Konference so se udeležili predstavniki različnih vrst organizacij. Največ udeležencev je prihajalo iz 
javnih zavodov (27 odstotkov) ter ljudskih univerz (23 odstotkov), dobra tretjina udeležencev je bilo takih, 
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ki so prišli iz zasebnih izobraževalnih organizacij (15 odstotkov), srednjih šol (11 odstotkov) ter nevladnih 
organizacij (11 odstotkov), manj kot 6 odstotkov pa je bilo predstavnikov vladnih organizacij (ministrstva, 
agencije, ipd.). Pod Drugo je 5 odstotkov udeležencev opredelilo svoj status kot brezposeln oz. iskalec 
zaposlitve, novinar, predstavnik sindikata, samostojni/-a podjetnik/-ica, ter zaposlen/-a na Univerzi v 
Ljubljani. 2 odstotka vprašanih ni podalo odgovora. 
 
 
Slika 9: Delo, ki ga opravljajo udeleženci 
 

  
N= 119 

 
Na vprašanje, kakšno delo opravljate, so udeleženci lahko podali več odgovorov, nekateri so označili 
več vlog hkrati. Slaba tretjina udeležencev opravlja delo organizatorja izobraževanja odraslih, petina pa je 
strokovnih delavcev. 10 odstotkov je bilo učiteljev in predavateljev, pa tudi takšnih, ki opravljajo vloge na 
področju izobraževanja odraslih, ki niso bile kategorizirane v vprašalniku (koordinator, predsednik 
društva, mentor ŠK, ISIO svetovalec, svetovalec direktorja, mentor PUM, uradnica – sekretarka, javna 
uslužbenka, upokojenka, predsednik NVO). Vodij izobraževalnega področja in razvojnih oz. raziskovalnih 
delavcev je bilo 8 odstotkov. V 5 odstotkih so sledile vloge direktorja oz. ravnatelja ter vodje oddelka, 
sektorja, središča. 2 odstotka jih opravlja delo vodje programa. Enak delež vprašanih pa ni podalo 
odgovora. 
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Slika 10: Način sodelovanja pri projektu ESS Izobraževanje in usposabljanje strokovnih delavcev v 
izobraževanju odraslih 2011 do 2014 
 

 
N= 93 

 
Večina udeležencev (75 odstotkov) zaključne konference je aktivno sodelovala pri projektu ESS; skoraj 
70 odstotkov v vlogi udeleženca usposabljanj in spopolnjevanj (58 odstotkov) in učitelja oz. predavatelja 
(9 odstotkov), skupno 8 odstotkov jih je sodelovalo kot koordinator aktivnosti, vodja (pod)projekta ali 
skrbnik oz. kontrolni delavce. 12 odstotkov udeležencev je pri projektu sodelovalo drugače, in sicer 
polovica teh kot predstavnik financerja, sopripravljalec projekta in skrbnik sredstev projekta, zunanji 
opazovalec, udeleženec zaključne prireditve in podporni sodelavec, druga polovica anketirancev ni 
sodelovala pri projektu. 13 odstotkov udeležencev odgovora na to vprašanje ni podalo. 
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Slika 11: Zadovoljstvo udeležencev z izpeljavo konference. 
 

 
N= 93 

 
Udeleženci so bili na splošno zadovoljni z izpeljano konferenco. Več kot polovica je bila zelo 
zadovoljnih (62 odstotkov), zadovoljnih je bila dobra tretjina (35 odstotkov). 2 odstotka udeležencev je bilo 
takšnih, ki z izpeljavo konference niso bili niti zadovoljni niti nezadovoljni. Zapisali so, da so med 
udeleženci pogrešali predstavnike drugih ministrstev ter društev kadrovskih delavcev in zbornic. Izvedbo 
konference so ocenili na visokem nivoju in na primerni lokaciji. 
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Slika 12: Zadovoljstvo udeležencev z organizacijo konference 
 

 
N= 93 

 
Tudi zadovoljstvo z organizacijo je bilo zelo visoko. Kar 84 odstotkov udeležencev je bilo z organizacijo 
zelo zadovoljnih, zadovoljnih pa 16 odstotkov. Med sporočili so zapisali, da je bila konferenca 
organizacijsko in vsebinsko dobro izpeljana, ter da so take konference nujne za uveljavljanje stroke. 
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Slika 13: Zadovoljstvo udeležencev z vsebino plenarnega dela konference 
 

 
N= 93 

 
Polovica vprašanih udeležencev je bila z vsebino plenarnega dela zelo zadovoljna, več kot tretjina pa 
zadovoljna. 10 odstotkov se ni opredelilo glede vsebine plenarnega dela, odstotek vprašanih pa ni podalo 
svojega odgovora. Med sporočili udeležencev sta izstopali predstavitvi dr. Sabine Jelenc Krašovec in dr. 
Tanje Možina, ki sta svoje prispevke predstavili na zanimiv način: prva s kritičnim pogledom na stanje na 
področju izobraževanja odraslih, s poudarkom na dilemah (»poudarek na stroki, ne na sistemu«), druga z 
zanimivo predstavitvijo rezultatov projekta ESS in kompetenčno zasnovo različnih vlog izobraževalcev 
odraslih. 
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Slika 14: Zadovoljstvo udeležencev z delom v skupini 
 

 
N= 93 

 
90 odstotkov udeležencev je bilo zelo zadovoljnih ali zadovoljnih z delom v skupinah, odstotek 
vprašanih se ni mogel opredeliti. Nezadovoljen je bil odstotek vprašanih, zelo nezadovoljen pa ni bil 
nihče. 8 odstotkov vprašanih ni odgovorilo na to vprašanje. Zanimiva se jim je zdela vključitev osebnih 
izkušenj pri delu v skupinah ter dobra izbira nastopajočih. Čeprav sta bili po programu predvideni dve uri 
delu v skupinah, so nekateri pogrešali več časa za razpravo v skupinah. 
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Slika 15: Zadovoljstvo udeležencev s predstavitvijo dela v skupinah in z zaključkom konference 
 

 
N= 93 

 
Z zaključkom konference in predstavitvijo dela v skupinah je bila velika večina (78 odstotkov) zelo 
zadovoljna ali zadovoljna. Neopredeljenih je bilo štiri odstotke udeležencev, nezadovoljen ali 
nezadovoljen z zadnjim delom konference ni bil nihče. 17 odstotkov udeležencev ni zapisalo svoji 
odgovorov glede tega vprašanja. Konferenca se je udeležencem zdela zelo premišljeno pripravljena. 
Izrazili so željo po večjem partnerskem sodelovanju med ACS in knjižnicami. 
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Slika 16: Zadovoljstvo udeležencev s prejetim gradivom 
 

 
N= 93 

 
Skoraj vsi udeleženci (91 odstotkov) so bili zelo zadovoljni ali zadovoljni s prejetim gradivom, 3 odstotke 
udeležencev se pri tem vprašanju ni moglo opredeliti. Nezadovoljen z gradivom je bil le 1 odstotek 
vprašanih, vendar razloga za to niso podali. Najbolj so pohvalili promocijsko brošuro, v kateri so bili 
predstavljeni dosežki projekta, in (promocijska) gradiva na USB ovratnih trakovih. Nekateri so v gradivu 
pogrešali natisnjene predstavitve nastopajočih ali pa objavljene na spletni strani pred pričetkom 
konference, drugim bi bila dovolj objava gradiva le na spletni strani. 5 odstotkov vprašanih na to 
vprašanje ni odgovorilo.  
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Slika 17: Zadovoljstvo udeležencev z nosilci predstavitev 
 

 
N= 93 

 
Tudi svoje zadovoljstvo s predavatelji oz. nosilci predstavitev so udeleženci zelo visoko ocenili. Kar 
92 odstotkov vseh udeležencev je bilo s predavatelji zadovoljnih ali zelo zadovoljnih, 2 odstotka sta 
podala srednjo oceno, 6 odstotkov udeležencev pa ni podalo svoje ocene. 
 
Tudi v tej točki so posebej pohvalili predstavitvi dr. Sabine Jelenc Krašovec in dr. Tanje Možina. 
Izpostavili so, da je konferenca odprla dobre teoretske podlage in opredelitev problemskega pristopa ter 
odpiranje možnosti za nadaljnje razmišljanje. Izrazili so potrebo po strokovni razpravi na temo rabe 
terminov v izobraževanju odraslih (strokovni delavci, izobraževalci odraslih, udeleženci izobraževanja 
odraslih, uporabniki, stranke, učiteljev v izobraževanju odraslih…). 
 
 
Na zadnje vprašanje, kjer smo udeležence povprašali o njihovih komentarjih in predlogih za izboljšave ter 
jih prosili za druga sporočila, so zapisali sledeče (Preglednica 1): 
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Preglednica 1: Sporočila udeležencev 
 

Izpis komentarjev udeležencev 

Bravo. 

Čestitke k odlični izvedbi. Večja vključenost drugih sektorjev in trenutnih odločevalcev. 

Čestitke k odlično izpeljani konferenci! 

Dobra organizacija, predavatelji zanimivi, predolgo. 

Dobro bi bilo, da bi videli posnetke vseh treh panelov. 

Dobrodošle informacije, koristne pri mojem delu. POHVALNO! 

Glede na skromno vključenost v izobraževanju  s strani IO – predlog: izobraževanje mentorjev, tutorjev, 
predavateljev, učiteljev v IO na področju SPLETNIH UČILNICI 

Hvala in uspešno delo tudi v prihodnje. 

Hvala za priložnost. 

Hvala, da sem imela priložnost utrditi in obnoviti svoje znanje in se tudi kaj novega naučiti. 

Hvala. 

Hvala. Le tako naprej. 

Mogoče krajši čas za kosilo. 

Odlično opravljeno delo; iskrene čestitke! 

Odlično. Se vidimo naslednje leto. 

Pohvala organizatorjem. Podpora in strokovna pomoč za RAZVOJ  v bodoče je potrebna, seveda pa v 
prvi fazi financiranje in sistemska ureditev – MIZŠ! Profesionalizacija poklica in razmejitev vlog ter dela. 

Pohvalila bi predstavitev, ki je s kritično interpretacijo ga. Jelenc Krašovec povabila vse nas k 
razmišljanju, kako naprej! 

Predavanje Sabine Jelenc Krašovec je bilo resnično PRESEŽEK. 

Predlagala bi širšo obravnavo tem, saj je veliko udeležencev bilo iz drugih strok. 

Razmisliti o pripravi apela oblastnikom, da brez znanja ni razvoja družbe in tudi ne ohranjanja 
suverenosti naše države. Zato naj namenijo posebno temo o tem v parlamentu in sprejmejo obvezujoče 
sklepe, ki bodo podprli izobraževanje odraslih in tudi namenili sredstva za izvedbo raznovrstnih 
programov. Organizatorji izobraževanja odraslih so KULTURNI delavci – spodbujajo kulturo naroda, kot 
je dejala prof. dr. Sabina Jelenc. V zgodovini razvoja izobraževanja odraslih so bili izpeljani programi, ki 
so pomembno vplivali na razvoj kraja in pripomogli k ozaveščenosti o družbi, v kateri živijo. V ospredju je 
bil tudi vzgojni vidik, razvoj pozitivnih vrednot. Kaj pa danes? 
Lep pozdrav in hvala za odlično pripravljeno konferenco. Čestitam! Dunja Simsič 

Stalno spopolnjevanje močno zaželeno! 

Super! (2) 

Škoda, da ACS na splošno ne meri, v kolikšni meri udeleženci njihovih izobraževanj po zaključenem 
izobraževanju (na ACS) implementirajo informacije, spretnosti in veščine v praksi. 

Uspešno delo dalje! 

Vsem sodelujočim v projektu želim uspešno delo še naprej. Udeležba na konferenci ponuja nam 
izobraževalcem odraslih možnosti, da se neposredno seznanimo z novostmi na področju svojega dela. 

Zelo dobro vsebinsko in organizacijsko! 

Želim vam še veliko uspešnih projektov! 
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             ZAKLJUČNA KONFERENCA projekta ESS  
Izobraževanje in usposabljanje strokovnih delavcev  

v izobraževanju odraslih od 2011 do 2014 
 
 

IZOBRAŽEVALEC ODRASLIH  
IN NJEGOVE RAZNOLIKE VLOGE 

Ljubljana, 4. marec 2014 
 
 

PROGRAM KONFERENCE 
 
Moderatorica:  
dr. Petra Javrh, Andragoški center Slovenije 

 

   8.00 – 9.00 REGISTRACIJA UDELEŽENCEV 

  9.00 –  9.15 

Otvoritev konference in pozdrav gostitelja 
IZOBRAŽEVALEC ODRASLIH – KLJUČ DO KAKOVOSTNEGA IZOBRAŽEVANJA ODRASLIH 
 
mag. Andrej Sotošek, Andragoški center Slovenije 

 9.15 – 9.45 

PRIORITETE USPOSABLJANJA STROKOVNIH DELAVCEV NA PODROČJU IZOBRAŽEVANJA 
ODRASLIH V SLOVENIJI  
 
mag. Katja Dovžak, Direktorat za srednje in višje šolstvo ter izobraževanje odraslih,  
Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport 

9.45 – 10.30 

IZOBRAŽEVALCI ODRASLIH NA PRESEČIŠČU DRUŽBENIH SPREMEMB IN STROKOVNIH 
ZAHTEV 
 
dr. Sabina Jelenc Krašovec,  
Filozofska fakulteta Univerze v Ljubljani, Oddelek za pedagogiko in andragogiko 

10.30 – 11.00 ODMOR ZA KAVO 

11.00 – 12.00 

PREDSTAVITEV REZULTATOV PROJEKTA IN ZASNOVA NADALJNJEGA RAZVOJA 
USPOSABLJANJA IN SPOPOLNJEVANJA IZOBRAŽEVALCEV ODRASLIH NA ANDRAGOŠKEM 
CENTRU SLOVENIJE 
 
dr. Tanja Možina, vodja projekta, Andragoški center Slovenije 

12.00 – 13.30 KOSILO 

 
 

Priloga 1: Program konference 
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 13.30 – 15.30 DELO V SKUPINAH 

SKUPINA 1 
IZOBRAŽEVALEC ODRASLIH KOT VODJA/ORGANIZATOR IZOBRAŽEVANJA 
ODRASLIH 
vodi: Sonja Klemenčič, zunanja sodelavka Andragoškega centra Slovenije 

 

UVOD 

Skupinski vodeni pogovor: VODJE/ORGANIZATORJI IZOBRAŽEVANJA ODRASLIH O SVOJI VLOGI  
 
Sodelujejo:  
NATAŠA DJUZIĆ KUNEJ, organizatorica izobraževanja odraslih, Šolski center Nova Gorica, Srednja 
ekonomska in trgovska šola, 
POLONA BIBA DROL, organizatorica izobraževanja odraslih, B&B izobraževanje in usposabljanje d.o.o., Kranj, 
NIVES PETEK, vodja izobraževanja odraslih, Doba Maribor, 
ZVONKA POTOČAR, organizatorica izobraževanja odraslih, Razvojno izobraževalni center Novo mesto, 
MARJANA ROGEL PERŠIČ, organizatorica izobraževanja odraslih, UPI Ljudska univerza Žalec, 
ANDREJA SABATI ŠUSTER, vodja izobraževanja odraslih, Gimnazija in srednja šola Rudolfa Maistra Kamnik. 

 

Strokovni prispevek:  
KOMPETENČNA ZASNOVA SPOPOLNJEVANJA VODIJ/ORGANIZATORJEV   
V IZOBRAŽEVANJU ODRASLIH  
dr. Tanja Možina, Andragoški center Slovenije 

Razprava in zaključki 

SKUPINA 2 
IZOBRAŽEVALEC ODRASLIH KOT SVETOVALEC 
vodi: mag. Tanja Vilič Klenovšek, Andragoški center Slovenije 

 

UVOD 

Skupinski vodeni pogovor:  SVETOVALCI V IZOBRAŽEVANJU ODRASLIH O SVOJI VLOGI  
 
Sodelujejo:  
NADA BABIČ IVANIŠ, svetovalka v središču za samostojno učenje, Zavod za izobraževanje in kulturo 
Črnomelj, 
ERIKA KRAMARŠEK, svetovalka za kakovost izobraževanja odraslih, Šola za hortikulturo in vizualne umetnosti 
Celje, 
KSENIJA OREL, svetovalka v središču za samostojno učenje, Mestna knjižnica Izola, 
ALOJZ SRAKA, svetovalec v svetovalnem središču ISIO, Ljudska univerza Murska Sobota, 
TINA STRNAD, svetovalka v svetovalnem središču ISIO, Razvojno izobraževalni center Novo mesto, 
MIRJANA ŠIBANC, svetovalka za kakovost izobraževanja odraslih, Andragoški zavod Ljudska univerza Velenje. 

 

Strokovni prispevek:  
KOMPETENČNE ZASNOVE SPOPOLNJEVANJA RAZLIČNIH VRST SVETOVALCEV V IZOBRAŽEVANJU 
ODRASLIH 
Alenka Jurič Rajh, Andragoški center Slovenije 

Razprava in zaključki 
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SKUPINA 3 
IZOBRAŽEVALEC ODRASLIH KOT MENTOR 
vodi: dr. Nevenka Bogataj, Andragoški center Slovenije 

 

UVOD 

Skupinski vodeni pogovor: MENTORJI V IZOBRAŽEVANJU ODRASLIH O SVOJI VLOGI  
 
Sodelujejo: 
METKA BAHLEN, mentorica v programu Projektno učenje za mlajše odrasle, BOB, zavod za izobraževanje in 
kulturne dejavnosti, Ljubljana, 
PATRICIJA REJEC, mentorica študijskih krožkov, Posoški razvojni center, Tolmin, 
dr. SUZANA STRMŠEK TURK, e-mentorica, Doba Fakulteta za uporabne poslovne in družbene študije Maribor, 
NATAŠA ŠKOFIC KRANJC, mentorica študijskih krožkov Beremo z Manco Košir, Jerebika, Nataša Škofic 
Kranjc s.p., Šenčur pri Kranju, 
MOJCA ŠOLAR PERKO, mentorica v programu Projektno učenje za mlajše odrasle, Ljudska univerza Radovljica, 
DAMJANA URH, e-mentorica, zunanja sodelavka Andragoškega centra Slovenije. 

 

Strokovni prispevek:  
KOMPETENČNE ZASNOVE SPOPOLNJEVANJA RAZLIČNIH VRST MENTORJEV V IZOBRAŽEVANJU 
ODRASLIH 

Jasmina Orešnik Cunja, Andragoški center Slovenije  

Razprava in zaključki 

15.30 – 16.00 ODMOR ZA KAVO 

16.00 – 17.00 Predstavitev dela v skupinah in zaključek konference 
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Zaključna konferenca projekta ESS  
»Izobraževanje in usposabljanje strokovnih delavcev v izobraževanju odraslih od 2011 do 2014« 

 

Izobraževalec odraslih in njegove raznolike vloge 
Ljubljana, Austria Trend Hotel Ljubljana, 4. marec 2014 

 
 

EVALVACIJSKI VPRAŠALNIK  
ZA UGOTAVLJANJE ZADOVOLJSTVA UDELEŽENCEV  

 

Spoštovani udeleženec/udeleženka! 
 
Pred vami je vprašalnik, s pomočjo katerega želimo ugotoviti, koliko ste bili zadovoljni z zaključno konferenco 
projekta ESS Izobraževanje in usposabljanje strokovnih delavcev v izobraževanju odraslih od 2011 do 2014 z 
naslovom Izobraževalec odraslih in njegove raznolike vloge. Lepo prosimo, da ocenite dogodek in nam sporočite 
predloge za izboljšave. Vašo oceno in predloge za izboljšave se bomo trudili upoštevati ob pripravi naslednjega 
podobnega dogodka.  
 

Programski in organizacijski odbor  
za pripravo zaključne konference 

 
Prosimo vas, da odgovorite na naslednja vprašanja: 
 

I. SPLOŠNI PODATKI 

 

1. Spol: (Ustrezno obkrožite!)  
  

1. Ženski. 
2. Moški. 

 

2. Starost: (Ustrezno obkrožite!) 
 

1. Do 30 let. 

2. 31 - 40 let.  

3. 41 – 50 let. 

4. Nad 50 let. 

 

3. Stopnja izobrazbe: (Ustrezno obkrožite!) 
 
1. Srednja. 

2. Višja.  

3. Visoka/univerzitetna. 

4. Magisterij/doktorat. 

5. Drugo. (Vpišite!) __________________________ 
  

Priloga 2 : Evalvacijski vprašalnik 
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4. Vrsta organizacije, iz katere prihajate: (Ustrezno obkrožite!) 
 
1. Ljudska univerza. 

2. Zasebna izobraževalna organizacija.  

3. Srednja šola. 

4. Javni zavod. 

5. Vladna organizacija (ministrstva, agencije…).  

6. Nevladna organizacija (društva, združenja …) 

7. Drugo. (Vpišite!) __________________________ 

 

5. Delo, ki ga opravljate: (Ustrezno obkrožite!) 
 

1. Učitelj, predavatelj. 

2. Vodja izobraževalnega področja.  

3. Organizator izobraževanja. 

4. Strokovni delavec. 

5. Razvojni/raziskovalni sodelavec. 

6. Vodja oddelka/sektorja/središča. 

7. Vodja programa. 

8. Direktor/ravnatelj.  

9. Drugo. (Vpišite!) __________________________ 
 

6. Pri projektu ESS Izobraževanje in usposabljanje strokovnih delavcev v izobraževanju odraslih od 2011 
do 2014 ste sodelovali kot: (Ustrezno obkrožite!) 

 

1. udeleženec enega izmed programov usposabljanja, 

2. učitelj, predavatelj, 

3. koordinator aktivnosti,  

4. vodja podprojekta/projekta, 

5. kontrolni delavec/skrbnik projekta, 

6. drugače (Vpišite!) __________________________ 
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II. OCENA ORGANIZACIJE IN VSEBINE ZAKLJUČNE KONFERENCE 

 

7. Kako ste na splošno zadovoljni z izpeljano konferenco? (Ustrezno obkrožite!) 
 

 1 2 3 4 5 

Na splošno 
sem z izpeljano 
konferenco…  

zelo nezadovoljen nezadovoljen 
niti zadovoljen niti 

nezadovoljen 
zadovoljen 

zelo 
zadovoljen 

 

8. Kako ste zadovoljni z organizacijo konference? (Ustrezno obkrožite!) 
  

 1 2 3 4 5 

Organizacija 
konference je bila 
… 

zelo slaba slaba 
niti dobra niti 

slaba 
dobra zelo dobra 

 
Morebitna sporočila: 
___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________ 

 

9. Kako ste zadovoljni z vsebino konference? (V vsaki vrstici ustrezno obkrožite!) 
  

 zelo 
nezadovoljen 

 
1 

nezadovoljen 
 

2 

niti zadovoljen 
niti nezadovoljen 

 
3 

zadovoljen 
 

4 

zelo 
zadovoljen 

 
5 

S plenarnim 
delom sem … 

1 2 3 4 5 

Z delom v 
skupini, ki sem 
se je udeležil/a, 
sem … 

1 2 3 4 5 

S predstavitvijo 
dela v skupinah 
in zaključkom 
konference sem 
… 

1 2 3 4 5 

 
Morebitna sporočila: 
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III. OCENA GRADIVA IN NOSILCEV PREDSTAVITEV 

 

10. Kako ste bili zadovoljni s prejetim gradivom? (Ustrezno obkrožite!) 
  

 1 2 3 4 5 

Na splošno sem z 
gradivom … 

zelo 
nezadovoljen 

nezadovoljen 
niti zadovoljen niti 

nezadovoljen 
zadovoljen 

zelo 
zadovoljen 

 
Morebitna sporočila: 
 

 
 
 

 
11. Kako ste bili zadovoljni z nosilci predstavitev? (Ustrezno obkrožite!) 
  

 1 2 3 4 5 

Na splošno sem z nosilci 
predstavitev … 

zelo 
nezadovoljen 

nezadovoljen 
niti zadovoljen niti 

nezadovoljen 
zadovoljen 

zelo 
zadovoljen 

 
Morebitna sporočila: 
 
 
 
 
 
 

12. Vaši komentarji, predlogi za izboljšave in druga sporočila organizatorjem konference! (Navedite!) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Hvala za sodelovanje! 

 


