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Primer zapisnika z andragoškega zbora, na katerem so bile pri
obravnavi tematike kakovosti izobraževanja odraslih uporabljene
aktivne metode za spodbujanje razprave med prisotnimi
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IZVLEČEK IZ ZAPISNIKA ANDRAGOŠKEGA ZBORA
LJUDSKE UNIVERZE MALI LOG
z dne, 29. septembra 2018,
s pričetkom ob 16. uri v sejni sobi Ljudske univerze Mali Log
Prisotni: Na andragoškem zboru je bilo prisotnih 21 članov od 31 vabljenih.
Dnevni red:
1.
2.
3.
4.
5.

Ugotovitev sklepčnosti
Poročilo o uresničitvi letnega delovnega načrta za šolsko leto 2017/2018
Predstavitev letnega delovnega načrta za šolsko leto 2018/2019
Mnenje za napredovanje v nazive
Poročilo komisije za kakovost – poročilo o delu za šolsko leto 2017/2018
in načrt dela za šolsko leto 2018/2019
6. Podaljšanje pravice do uporabe Zelenega znaka kakovosti
7. Kakovost izobraževanja v naši organizaciji – podpora udeležencem pri
izobraževanju (delo v skupinah)
8. Razno

K točki 5:
Udeležencem andragoškega zbora smo pod točko Poročilo komisije za
kakovost – poročilo o delu za šolsko leto 2017/2018 in načrt dela za šolsko
leto 2018/2019 predstavili aktivnosti, ki smo jih v obravnavanem obdobju
izpeljali pri presojanju kakovosti (izpeljava anketiranja o zadovoljstvu,
predstavitev rezultatov, povzetek poročila komisije za preteklo šolsko leto,
ključne naloge komisije za kakovost v novem šolskem letu).
K točki 6:
Udeležencem andragoškega zbora smo podali informacijo v zvezi s
trajanjem pravice do uporabe Zelenega znaka kakovost ter da bomo v
februarju prihodnje leto oddajali vlogo za podaljšanje pravice do uporabe
znaka. Aktivnosti že potekajo.
K točki 7:
Za izpeljavo dela v skupinah na andragoškem zboru smo vnaprej pripravili
vprašanja za razmisleke in razpravo o tem, kaj menijo člani andragoškega
zbora o načinih podpore, ki jih pri nas nudimo našim udeležencem
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izobraževanja. Pripravili smo tri opomnike s po petimi vprašanji (priloga
zapisniku). Na andragoškem zboru smo prisotne člane (skupaj 21) razdelili
v tri skupine. Skupaj so razmišljali o tem, kje smo pri podpori našim
udeležencem med njihovim izobraževanjem pri nas že dobri, kje pa so naše
šibke točke in možnosti za vpeljavo novih oblik podpore in prilagoditve
obstoječih načinov. Svoje ugotovitve so napisali na plakate (slike v prilogi).
Povzetek ugotovitev razprave članov zbora je v prilogi zapisnika.
Sklep:
Ob koncu šolskega leta bomo izpeljali anketiranje vseh naših udeležencev
(formalni in neformalni programi), in sicer o njihovem zadovoljstvu z
možnostmi vseh oblik podpore, ki jim jih nudimo v naši organizaciji pri
učenju in izobraževanju.

_____________________________________________________________________
DOBRE PRAKSE
https://mozaik.acs.si/

