Primer polstrukturiranega opomnika za vodeni pogovor z udeleženci o
podpori

OPOMNIK ANDRAGOŠKEGA CENTRA SLOVENIJE
ZA VODENI POGOVOR Z UDELEŽENCI IZOBRAŽEVANJA ODRASLIH
O PODPORI UDELEŽENCEM PRI IZOBRAŽEVANJU1
(skupinski pogovor)
PODPORA UDELEŽENCEM PRI IZOBRAŽEVANJU
1. Kako ste izvedeli, katere vrste pomoči lahko na Ljudski univerzi Mali Log dobite
pri svojem izobraževanju?
2. Komu in kako sporočite, če potrebujete pomoč pri učenju, nasvet ipd.?
3. Kdo vam je do zdaj najbolj pomagal, če ste potrebovali učno pomoč (pomoč
pri neki vsebini, dodatne razlage, pojasnila ali nasvete o tem, kako se učiti)?
4. Ste se morda na Ljudski univerzi Mali Log kdaj udeležili kakšne delavnice o
tem, kako se uspešno učiti, in če ste se, kako ste bili zadovoljni s tem, kar so
vam povedali?
5. Je morda kdo od zaposlenih kdaj izpeljal tudi pogovor individualno, samo z
vami?
6. Ali imate možnost pogovora o tem, kaj vam pri neki vsebini ni razumljivo in bi
potrebovali še kakšno dodatno razlago z učiteljem ali kom drugim? Ste kdaj to
možnost že izkoristili? Kako ste seznanjeni, kdaj se lahko oglasite pri
določenem predavatelju – kje dobite ta podatek?
7. Ste bili zadovoljni z informacijami, ki ste jih dobili ob začetku izobraževanja na
Ljudski univerzi Mali Log? So vam kaj svetovali v zvezi z vašimi pričakovanji
od izobraževanja? Ste morda kaj pogrešali in nam želite to povedati?
8. Ste se lahko med izobraževanjem na koga obrnili za nasvet, če ste imeli težave
pri učenju ali kakšne druge težave v zvezi z izobraževanjem?
9. Ali ste ob zaključevanju izobraževanja na Ljudski univerzi Mali Log pridobili
tudi kakšne informacije ali nasvete strokovnih delavcev ali učiteljev o tem,
kako lahko nadaljujete vašo izobraževalno pot? (V katere programe se lahko
vpišete ipd. in kje – v kateri izobraževalni organizaciji v vaši bližini ipd.?)
10. So vam učitelji ali drugi sodelavci te organizacije kdaj pojasnili ali vam
svetovali, kako se najlažje samostojno učiti?
11. Ali ste pri svojem izobraževanju uporabljali tudi spletne učilnice? Kako so vam
na ljudski univerzi pomagali pri uporabi spletnih učilnic? Ste dobili navodila za
spletno učilnico?
12. Kakšna se vam zdijo gradiva, ki so vam na voljo za samostojno učenje? Se z
njihovo pomočjo doma lahko sami učite? Je gradiv dovolj pri vseh predmetih?
13. Ste se zaradi družinskih, delovnih ali drugih okoliščin lahko udeleževali
predavanj in opravili vse obveznosti v programu? Kako vam je pri tem
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Opomnik za vodeni skupinski pogovor z učitelji je pripravljen na podlagi več opomnikov
za pogovore s skupinami učiteljev, ki so bili pripravljeni in uporabljeni v obdobju med 2012
in 2016 v sklopu naloge Pilotna vpeljava ekspertne zunanje evalvacije v izobraževanju
odraslih. Vir: Arhiv ACS.
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pomagala Ljudska univerza Mali Log? Se je o tem kdo z vami posebej
pogovoril?
14. Nam lahko še zaupate, če ste kdaj imeli težave z razumevanjem kakšnih
obrazcev, pogodb, navodil za delo, pri iskanju dokazil za priznavanje že
pridobljenega znanja ipd.? So vam pri tem pomagali v organizaciji, ali ste se
morali sami spopadati s tem problemom?

Datum: ____________________________________________________
Čas trajanja pogovora: ________________________________________
Pogovor vodil: _______________________________________________
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