
ZNANJE ZA ODLIČNOST V NEFORMALNEM 
IZOBRAŽEVANJU ODRASLIH

Projekt v okviru JR za izpopolnjevanje strokovnih delavcev v višjem 
strokovnem izobraževanju in izobraževalcev v neformalnih programih za 

odrasle 2020-2022 (NIPO)

RAZISKOVALNA OKROGLA MIZA

Zoom, 12. 11. 2021



OSNOVNE INFORMACIJE 
O PROJEKTU

Konzorcijsko partnerstvo: 

UPI – ljudska univerza Žalec, Ljudska univerza 
Krško, MOCIS Center za izobraževanje odraslih, 
RIC Novo mesto, Šolski center Velenje in 
Zasavska ljudska univerza. 

Trajanje projekta: 19. 6. 2020 – 31. 10. 2022

Vrednost projekta: 523.578,29 EUR



NAMEN 
PROJEKTA

• Uresničevanje načela vseživljenjskega učenja.

• Izboljšanje kompetenc izobraževalcev odraslih in s tem
povečanje njihove zaposljivosti in mobilnosti.

• Izboljšanje kakovosti in učinkovitosti neformalnega
izobraževanja, ki ga izvajajo izobraževalci odraslih.

• Krepitev poklicne identitete izobraževalcev odraslih.

• Opolnomočenje izobraževalcev odraslih z novimi
kompetencami, ki bodo odgovarjale na razvojne potrebe
delodajalcev, vodile k zmanjšanju neskladij med
usposobljenostjo in potrebami trga dela ter prispevale k
razvoju kariere zaposlenih, osebnemu razvoju in delovanju
v sodobni družbi



CILJI 
PROJEKTA

Izvesti programe usposabljanj za izobraževalce
odraslih in jim tako omogočiti dostop do
vseživljenjskega učenja, izboljšanje kompetenc,
večjo zaposljivost in mobilnost med področji dela,
ter osebni razvoj in aktivno delovanje v sodobni
družbi.

Izvesti analizo izobraževalnih potreb pri
izobraževalcih odraslih in pripraviti strokovne
podlage za sistematično spremljanje
izobraževalnih potreb.



KDO SO 
IZOBRAŽEVALCI 
ODRASLIH V 
NEFORMALNEM 
IZOBRAŽEVANJU?

VSI ZAPOSLENI IZOBRAŽEVALCI ODRASLIH V NEFORMALNIH 
IZOBRAŽEVALNIH PROGRAMIH

SODELAVCI V DRUGIH PROJEKTIH (LAS projekti in drugi regionalni projekti, 
ESS projekti, mednarodni projekti …)

SODELAVCI V OKVIRU AKTIVNOSTI, KOT SO TEDEN VSEŽIVLJENJSKEGA 
UČENJA, PARADA UČENJA, TEDEN TRAJNOSTNEGA RAZVOJA …

MENTORJI ŠTUDIJSKIH KROŽKOV

OSEBE, KI SO ZAPOSLENE V PODJETJIH, JAVNIH USTANOVAH, NEVLADNIH 
ORGANIZACIJAH IN KI SO IZOBRAŽEVALCI ODRASLIH OZIROMA VSAJ 
PREPOZNANI KOT USTREZEN KADER ZA IZOBRAŽEVANJE ODRASLIH



GLAVNE PROJEKTNE AKTIVNOSTI

PRIPRAVA, ORGANIZACIJA 
IN IZVEDBA PROGRAMOV 

USPOSABLJANJ ZA 
IZOBRAŽEVALCE ODRASLIH

(izvajamo vse partnerske 
organizacije)

ANALIZA IZOBRAŽEVALNIH 
POTREB IN AKTIVNOSTI ZA 

PRIPRAVO STROKOVNIH 
PODLAG (izvajamo vse 

partnerske organizacije)



IZVEDBA PROGRAMOV USPOSABLJANJ:
PROJEKTNI CILJI

pripraviti vsaj 3 
programe usposabljanj 

za izobraževalce 
odraslih

pripraviti in izvesti 90 
usposabljanj v vzhodni 
kohezijski regiji in vanje 

vključiti vsaj 1260 
izobraževalcev odraslih



POTREBE IZOBRAŽEVALCEV ODRASLIH
(Birman Forjančič idr. 2018, fokusna skupina):
• SESTAVLJANJE IN PRILAGAJANJE IZOBRAŽEVALNIH PROGRAMOV,
• PODPORA UDELEŽENCEM PRI UČENJU: motivacija, svetovanje, osebno načrtovanje 

učenja,
• ZAGOTAVLJANJE CELOVITE KAKOVOSTI DELA ZAPOSLENIH V IZOBRAŽEVALNI 

ORGANIZACIJI,
• TIMSKO DELO,
• EVALVACIJA IZOBRAŽEVALNEGA PROCESA,
• ZAGOTAVLJANJE FINANČNIH SREDSTEV,
• OBVLADOVANJE DOKUMENTACIJE.



11 programov 
usposabljanj, 
potrjenih s 
strani 
strokovnega 
aktiva

• Kombinirano učenje – izzivi in priložnosti

• Dvig kvalitete življenja oseb z motnjami v duševnem 
razvoju

• Samoobvladovanje stresa in skrb za psihofizično 
ravnovesje

• Izvajanje izobraževanja na daljavo

• Okrepimo komunikacijske in vodstvene veščine s 
pomočjo NLP

• Skrb zase v delovnem okolju in doma

• Usposobljen za delo z Romi v izobraževanju

• Zdravi in vitalni na delovnem mestu

• Uvod v NLP za izobraževalce odraslih

• Pismenost v tujem jeziku

• Promocija in trženje v izobraževanju odraslih



PO KATERIH 
PROGRAMIH JE 
BILO NAJVEČ 
POVPRAŠEVANJA?

Samoobvladovanje 
stresa in skrb za 

psihofizično 
ravnovesje

Uvod v NLP za 
izobraževalce 

odraslih

Izvajanje 
izobraževanja na 

daljavo

Pismenost v tujem 
jeziku



KATERIH PROGRAMOV USPOSABLJANJ SMO 
IZVEDLI NAJVEČ?

Izvajanje izobraževanja na daljavo                                                                      18 skupin

Uvod v NLP za izobraževalce odraslih                                                                  8 skupin

Samoobvladovanje stresa in skrb za psihofizično ravnovesje                           7 skupin

Okrepimo komunikacijske in vodstvene veščine s pomočjo NLP                      6 skupin

Skrb zase v delovnem okolju in doma                                                                  2 skupini



IZZIVI, S 
KATERIMI SE 
SOOČAMO

Največji izziv je priti do ciljne skupine (zaposleni in IO odraslih).

Motivacija skupine za udeležbo, ki je včasih povezana s tem, da so izobraževalci odraslih 
že „zasičeni“ z izobraževanjem, včasih s številom ur programov, včasih pa z občutkom 
izobraževalcev odraslih, da že vse vedo.

Sodelavci in zunanji sodelavci imajo v teh časih preveč delovnih obremenitev za dodatna 
usposabljanja.

Osip pri izvajanju (predvsem pri izvajanju na daljavo). 

Zunanji sodelavci se zaradi svoje odgovornosti raje ne vključijo, kot da bi se vključili in 
kasneje ne bi mogli prihajati - posledično ne moremo formirati skupin zaradi premalo 
prijav.

Covid-19 izzivi - pogoj PCT in v očeh izobraževalcev odraslih manj zanimivo izvajanje na 
daljavo. 



BESEDA PARTNERJEV

LJUDSKA 
UNIVERZA 

KRŠKO 

MOCIS 
SLOVENJ 
GRADEC

ŠOLSKI 
CENTER 
VELENJE

RIC NOVO 
MESTO

ZASAVSKA 
LJUDSKA 

UNIVERZA 

UPI – LJUDSKA 
UNIVERZA 

ŽALEC



GLAVNE PROJEKTNE AKTIVNOSTI

PRIPRAVA, ORGANIZACIJA IN 
IZVEDBA PROGRAMOV 

USPOSABLJANJ ZA 
IZOBRAŽEVALCE ODRASLIH
(izvajamo vse partnerske 

organizacije)

ANALIZA IZOBRAŽEVALNIH 
POTREB IN AKTIVNOSTI ZA 

PRIPRAVO STROKOVNIH 
PODLAG (izvajamo vse 

partnerske organizacije)



PRIPRAVA 
STROKOVNIH 
PODLAG: CILJI

v analizo vključiti vsaj 500 zaposlenih (pred tem izvesti pilotno testiranje – 50 
vprašalnikov);

opraviti vsaj 60 intervjujev;

izvesti vsaj 6 fokusnih skupin; 

pripraviti analizo potrebnega dodatnega znanja za zaposlene v javnih in zasebnih 
organizacijah za izobraževanje odraslih, društvih in združenjih;

pripraviti analizo potrebnega dodatnega znanja po vrstah programov (študijski 
krožki, predupokojitveni programi ...);

pripraviti analizo potrebnega dodatnega znanja po vsebinskih področjih in 
interdisciplinarnim povezovanjem različnih vsebin (npr. kultura, zdravje, okolje);

pripraviti analizo potreb po izpopolnjevanju znanja po statističnih regijah;

pripraviti strokovni dokument oziroma strokovna izhodišča



KJE SMO 
DANES?

SPLETNI VPRAŠALNIK

Izvedli smo pilotno testiranje na vzorcu 50 izobraževalcev 
odraslih (julij, avgust 2021).

Izvedli smo analizo pilotnega testiranja in na podlagi tega 
popravili spletni vprašalnik ter ga dopolnili z video nagovori.

9.11. smo aktivirali spletni vprašalnik in ga razposlali 
izobraževalcem odraslih.

Skupaj s konzorcijskimi partnerji bomo v času od novembra 
2021 do aprila 2022 poskrbeli za pridobitev vsaj 500 
izpolnjenih spletnih vprašalnikov.



KJE SMO 
DANES?

INTERVJUJI

Pripravili smo smernice za izvedbo intervjujev, s 
katerimi bomo poglabljali vprašanja iz spletnega 
vprašalnika.

20. 10. smo projekt in aktivnost anketiranja 
predstavili študentom andragogike na Filozofski 
fakulteti v Ljubljani.

Študentje andragogike bodo izvedli 30 
intervjujev, ostalih 30 pa bomo izvedli 
konzorcijski partnerji.



KJE SMO 
DANES? 

FOKUSNE SKUPINE

Pripravili smo smernice za izvedbo fokusnih 
skupin, v katerih nas bodo zanimale potrebe po 
znanju po vrstah programov. 

6 fokusnih skupin bomo izvedli po spletu, in sicer 
enkrat mesečno v obdobju od oktobra do marca.

Za izvedbo in dokumentacijo bomo poskrbeli na 
UPI – ljudski univerzi Žalec. 



AKTIVNOSTI DO KONCA PROJEKTA 

Obdelava rezultatov 
anketiranja, intervjujev in 

fokusnih skupin.

Priprava strokovnega 
dokumenta oziroma 
strokovnih izhodišč:
• analizo potrebnega 

dodatnega znanja pri 
izobraževalcih odraslih,

• prioritetni seznam 
izobraževalnih potreb, 

• smernice za nadaljnje 
sistemsko spremljanje 
izobraževalnih potreb 
izobraževalcev odraslih.

Priprava modula za 
sistemsko 

spremljanje potreb 
po izpopolnjevanju 

znanja 
izobraževalcev 

odraslih.

Izvedba zaključne 
konference – oktober 

2022.



IZOBRAŽEVANJE 
ODRASLIH NAS 
POVEZUJE. 

vsem, ki boste izpolnili vprašalnik, sodelovali pri 
anketiranju ali fokusnih skupinah

skrbnici pogodbe

konzorcijskim partnerjem

sodelavkam v projektnem timu

HVALA



ČAS ZA VAŠA 
VPRAŠANJA



HVALA ZA POZORNOST

UPI – LJUDSKA UNIVERZA ŽALEC

Biserka Neuholt Hlastec

biserka.neuholt@upi.si


