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OSNUTEK: NAČRT ZA ORGANIZIRANJE, IZVAJANJE IN DOKUMENTIRANJE 
USPOSABLJANJA, POLETNE ŠOLE ALI EKSKURZIJE 
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Zakaj spremljanje usposabljanj? 

 

Mogoče se zdi samoumevno, toda nobeno usposabljanje se naj ne bi izvajalo, ne da bi določili 

dejanske potrebe po usposabljanju in vsaj minimalno število potencialnih udeležencev. Še eno 

vprašanje, ki se pojavi na začetku, je: Ali ima ta dogodek vizijo, ali upošteva vire in 

razpoložljiva sredstva, ki bi zagotovila potrebno usposabljanje. Ta osnutek je nastal na 

predpostavki, da so bila navedena vprašanja skrbno obravnavana in pritrdilno odgovorjena. 

Upoštevajte prosim, da posameznih faz ne morete izvajati zaporedoma, eno za drugo, in tudi 

ne nujno v vrstnem redu, ki ga tu navajamo. Večina faz je medsebojno odvisnih in jih je 

potrebno izvajati skupaj ali v sovpadajočem zaporedju.  

 

Organizacija usposabljanja 

Odločitev o izvedbi usposabljanja je sprejeta, pripravljeni smo, da začnemo s fazo načrtovanja 

– fazo, ki bo trajala vse do začetka samega usposabljanja. Koraki so naslednji:  

 

Opredelite temo usposabljanja, skrbno in natančno določite področja ter navedite skupen 

cilj(e) usposabljanja. Usposabljanje je potrebno omejiti na tisto, kar bo te cilje izpolnilo in se 

izogniti preširoko zastavljenim nalogam. To naredite na samem začetku v pisni obliki za lažjo 

izvedbo nadaljnjih korakov v postopku in večja bo verjetnost, da bo dogodek uspešno 

izpeljan.  

 

Dogodek načrtujte v okviru proračunskih omejitev. To bo mogoče težje kot se sliši, zlasti 

dokler niso sprejete odločitve o nekaterih nadaljnjih korakih, kot so kraj dogodka, trajanje in 

kotizacija (če je predvidena, vendar se prej prepričajte, da kotizacija ne bo ovira za udeležbo), 

kot tudi število udeležencev, ki se navsezadnje odločijo glede udeležbe. Za izvedbo projekta v 

okviru proračuna morate biti stalno pozorni na nešteto dejavnikov, ki se nenehno spreminjajo. 

 

Odločite se, katero obliko usposabljanja boste izbrali – predavanje, seminar, delavnico (1-

dnevno, 2-dnevno, 3-dnevno?), praktično usposabljanje, ekskurzije itd. Ekskurzija je lahko 

močno orodje za vsak seminar, saj lahko udeleženci preizkusijo na novo pridobljena znanja v 

realni situaciji. Vendar je pomembno, da preučite dejanske možnosti: t.j. bližina kraja 

usposabljanja, prometne informacije za predviden dan. Ključnega pomena je, da kraj 
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predhodno obiščete. Prepričajte se, da je kraj dostopen z vozilom, ki ga boste uporabili. V tem 

okviru bo vodja usposabljanja lahko dosegel konkretne rezultate. Pomembno je, da vodja 

usposabljanja pojasni vse varnostne vidike. Če se usposabljanje nadaljuje še naslednji dan, 

razmislite o razdelitvi udeležencev v manjše skupine, ki si bodo ločeno ogledale kraj- in nato 

naslednji dan predstavile svoje ugotovitve ostalim udeležencem.  

 

1. Določite ciljno skupino potencialnih udeležencev. Pripravite seznam prejemnikov vabila. 

Med drugim je dobro razmisliti o želenem najmanjšem in največjem številu udeležencev, 

o mešani skupini glede na spol in poskusiti izbrati udeležence s podobnimi izkušnjami. 

 

2. Odločite se, kako dolgo naj bi usposabljanje trajalo (npr. polovico dneva, en dan, več). 

Dobro premislite, koliko časa bodo udeleženci usposabljanja imeli za usposabljanje – za 

tečaje, ki trajajo več kot en dan, je težje pridobiti udeležence, še posebej zaposlene, zaradi 

vloženega časa. Upoštevajte tudi učinek, ki ga ima lahko povezava usposabljanja z večjim 

dogodkom na vaš trud pri oglaševanju in promociji dogodka.  

    

3. Odločite se za datum(e) dogodka, ki omogoča dovolj časa za pripravo in mogoče 

povezavo z drugim dogodkom, ki vključuje potencialne udeležence. Preverite, ali 

obstajajo še drugi večji dogodki ES na nacionalni, regionalni ali lokalni ravni v povezavi z 

želeno ciljno skupino udeležencev in se tako izognite kakršnemu koli prekrivanju. Idealno 

je, da dogodek poteka v času, ko ni drugih usposabljanj ali podobnih dogodkov za ciljne 

udeležence. Organizacija dogodka, katerega vsebina odgovarja drugim dogodkom s 

podobno vsebino.  

 

4. Določite najboljši način(e) za privabljanje in vključevanje ciljne skupine, imejte osebni 

pristop, ko je to mogoče, in jih povežite v mreže posameznikov, ki delujejo na zanimivih 

področjih –koristite vpliv ustnega oglaševanja, kadar koli je le mogoče! – in tudi glede na 

članke, ki promovirajo usposabljanje v javnih občilih in na spletnih straneh, ki jih bere 

ciljna skupina.   

 

5. Določite in kontaktirajte osebo(e), ki bo izvedla usposabljanje. Ena od prvih nalog vodje 

usposabljanja bo oceniti potrebe udeležencev. Vodja usposabljanja naj bo izkušen oz. 

seznanjen s pristopom udeležencev, saj raziskava kaže, da se odrasli boljše učijo s 

praktičnim sodelovanjem na praktičnih primerih (ali pa z delom) kot s poslušanjem.  
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6. Opredelite usposabljanje. Skrbno preglejte celotno strukturo in posamezne učne ure. 

Namigi: 

Preglejte čas predavanj in odmorov  

i. Preverite čas posvečen vsakemu predavanju, omogočite dovolj časa za vprašanja in   

                     odgovore 

ii. Poskušajte upoštevati nepričakovane zamude (omogočite 10% dodatnega časa za  

                     predavanje) 

iii. Planirajte čas za sprejem udeležencev in njihovo seznanitev 

iv. Posredujte informacije glede obrokov, značilnosti kraja, dodatnih stroškov (bazen,  

                     koktajli itd.) 

v. Določite osnovna pravila (uporaba mobilnih telefonov, točnost itd.) 

vi. Če je možno, udeležencem omogočite fleksibilnost pri sledenju interesom / 

                     opozorite na teme na predavanju 

vii. Na začetku vedno vprašajte udeležence za njihova pričakovanja glede usposabljanja 

                     in  

viii. Na koncu preverite, če so bila pričakovanja izpolnjena (evalvacija). 

 

 

7. Izberite govornike s potrebnimi izkušnjami. Ponavadi je najboljše, da ne planirate več kot 

20 minut teoretične razprave brez odmora; drugače koncentracija upade. Vsak predavatelj 

naj bo seznanjen z vsebino ostalih predavateljev, da se izognejo podvajanju. Če menite, da 

je potrebno, dajte predavateljem navodila, kot npr.:  

ix. Preveč podrobno predavanje v kratkem času bo ovira za uspeh 

x. Pripravite kopije predavanj za udeležence  

xi. Omejite predavanje na pet tem; ponovite glavne točke, saj ponavljanje pomaga  

                      učnemu procesu 

xii. Najpomembnejšo temo prihranite za konec  

xiii. Omogočite čas za vprašanja in odgovore. 

 

8. Izberite lokacijo (mesto in/ali kraj sestanka) usposabljanja, povežite se s kakšnim drugim 

dogodkom, če je možno, in sploh upoštevajte skupno sponzorstvo dogodka. Rezervirajte 

kraj dogodka in preverite, če je primeren. Prepričajte se, da kraj ustreza ciljni skupini. 

Prevoz v in iz kraja naj bo primeren; drugače za to ustrezno poskrbite. Povezovanje z 
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drugim dogodkom vključuje tudi možnost kombiniranja usposabljanja z večjo konferenco. 

Če ne celodnevno delavnico, pa vsaj poldnevno delavnico lahko povežemo v program 

usposabljanja. 

 

9. Preverite, ali so povabljene znane in za medije zanimive osebnosti, da bi imele govor ali 

kako drugače sodelovale. Prosite župana, da prvi dan izreče dobrodošlico udeležencem. 

 

10. Pripravite seznam nalog, določite odgovorne osebe za vsako nalogo in določite katere 

naloge so prednostne. Sledijo vzorci kontrolnih seznamov glede na čas pred začetkom 

usposabljanja: 

 

a. Osem tednov (minimalno) pred dogodkom 

i. Pripravite in pošljite vabila ciljni skupini, vključno s predvidenim  

                                dnevnim redom in logističnimi informacijami (navodila za pot, podatki o  

                                bivanju itd.). 

ii. Povabite kakšnega posebnega govornika ali strokovnjaka. 

b. Osem tednov pred dogodkom 

i. Kontaktirajte govornike 

ii. Pošljite vse potrebne točke za prevajanje 

iii. Rezervirajte kraj dogodka 

c. Štiri tedne pred dogodkom 

i. Rezervirajte hotel za vodje usposabljanja, govornike in udeležence, 

                                             ki prihajajo izven mesta 

ii. Vzpostavite stik s ponudniki prevozov za obisk krajev (ali imajo  

                                              zavarovanje za kritje škode povzročene tretjim osebam?) 

iii. Dokončno oblikujte in potrdite tiskanje gradiva 

d. Dva tedna pred dogodkom 

i. Potrdite rezervacijo kraja dogodka in prenočišč za goste 

ii. Potrdite rezervacijo prevoznega sredstva/voznika 

iii. Potrdite govornikom in jim pošljite dnevni red ter lokacijo dogodka  

iv. Navežite stik z udeleženci in jim pošljite dnevni red ter lokacijo 

                                             dogodka (vključno z informacijami, kako priti tja in do hotelov) 

v. Prosite udeležence, da prinesejo material gradivo, ki bi bil mogoče  

                                             uporabno ali zanimivo za druge 
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vi. Prosite vodjo usposabljanja, da obišče kraj ekskurzije 

vii. Naredite kopije prospektov in pripravite mape za udeležence  

                                             usposabljanja 

e. En teden pred dogodkom 

i. Zagotovite, da bo sedenje udobno in prilagojeno (npr. vrtljivi stoli) 

ii. Zagotovite, da je na razpolago vso potrebno gradivo za  

                                              usposabljanje (projektor, tabla za pisanje, pisala itd.) 

iii. Preverite možnosti parkiranja 

iv. Preverite kraj in možnost osvežitve (čaj, kava, kosilo,…) 

f. En dan pred dogodkom 

i. Sprehodite se z udeleženci 

ii. Zagotovite, da je postavitev sedežev res udobna in prilagojena 

                                             udeležencem (npr. vrtljivi stoli) 

iii. Postavite zastave in znake 

iv. Preverite, da so table na mestu, da je dovolj papirnatih pol in 

                                             flomastrov v različnih barvah 

v. Preverite projektorje, računalnike itd. Boljše je, da poskrbite za  

                                             tehnične zadeve zdaj, kot pa da bi to urejali na dan dogodka 

g. Na dan dogodka 

i. Pridite vsaj eno uro pred začetkom 

ii. Opravite zadnji tehnični pregled 

iii. Preverite mizo za registracijo udeležencev pri vhodu 

iv. Preverite opremo udeležencev, vključno s pisali in beležkami 

v. Primerno se oblecite 

 

11. Določite področja odgovornosti za naloge – kdo je odgovoren za kaj? – in 

sestavite časovni okvir za dokončanje ključnih nalog, ki so na zgornjem kontrolnem seznamu. 

 

12. Določite ostale pripomočke, ki bodo potrebni – tiskano gradivo, slikovno gradivo, 

prospekti, zasloni, diaprojektor, tonska oprema, tolmači, fotograf itd. Vsi prospekti naj bodo 

enostavni za razumevanje. Naročite velike količine papirja za flip-chart in barvnih flomastrov.  

 

13. Preverite potencialne kraje za dogodek (npr. hotel) in se pogovorite o  

                         potrebah/proračunu; pogajajte se! 
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14. Povabite primerne medije javnega obveščanja za poročanje o dogodku, vključijo  

                         pa naj tudi dogajanje pred dogodkom. 

 

15. Če je smotrno, pripravite in izdajte sporočila za javnost pred in po dogodku. Če je  

                         možno se osredotočite na “vroče” teme, kot so npr. podnebne spremembe. Ali se  

                         bo na dogodku zgodilo kaj zanimivega za javno objavo? Če da, potem zagotovite,  

                         da bodo mediji obveščeni.  

 

16. Vnaprej poskrbite za objavo rezultatov dogodka, vključno z dostavljenimi govori,  

                         v tiskani obliki in na spletni strani projekta.  

 

17. Načrtujte učinkovito evalvacijo dogodka, vključno z vprašalniki za udeležence  

                  (tako za posamezna predavanja kot za celoten dogodek), za pridobitev povratnih  

                  informacij o uspehu in napakah. 

 

 

Izvajanje usposabljanja: 

 

Če je bilo načrtovanje/organiziranje procesa dobro in dosledno izvedeno ter ste izbrali 

učinkovitega vodjo(e) usposabljanja, bo dogodek verjetno potekal nemoteno. Vendar imejte 

tehnično pomoč v bližini v primeru zapletov. Dogodek je zdaj v rokah vodje usposabljanja. 

Nasveti za vodjo usposabljanja: 

 

xiv. Dvosmerna komunikacija je najboljša: poslušajte aktivno vsakega, ki govori, da  

                     pokažete razumevanje (ali postavite vprašanje, če ne razumete) 

xv. Bodite pozorni tako na občutke kot na izrečene besede 

xvi. Spoštujte vsa mnenja, čeprav se mogoče ne boste strinjali z njimi 

xvii. Odgovarjajte vljudno na vsa vprašanja 

xviii. Postavljajte odprta vprašanja, da spodbudite udeležence; postavljajte jasna vprašanja 

xix. Predstavite se in povabite vsakega udeleženca, da se predstavi  

xx. Razmislite o “prebijanju ledu” na začetku dogodka pred prehodom na načrtovan dnevni red 
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xxi. Vsakemu udeležencu dajte list in ga prosite, da napiše svoja pričakovanja glede 

usposabljanja, vodja usposabljanja pa naj zbere izpolnjene liste 

xxii. Držite se časovnih rokov programa usposabljanja čimbolj natančno. 

 

Zaključni dogodek: Če je bilo dobro opravljeno, je zaključna seja priložnost za udeležence, da 

potegnejo mejo med usposabljanjem in svojimi službami. Vodja usposabljanja bo zdaj glasno 

prebral liste izpolnjene na začetni delavnici z navedbami pričakovanj udeležencev. Vodja 

usposabljanja bo udeležence vprašal, ali so pričakovanja bila izpolnjena (če je skupina 

majhna, naj stojijo v krogu in se držijo za roke). To je dobra priložnost za skupinsko 

fotografijo.   

 

Na koncu udeležencem omogočite 20 minut za dokončanje evalvacijskih obrazcev o celotnem 

usposabljanju.  

 

Dokumentiranje dogodka: 

 

Po dogodku zagotovite dve stvari: 

 

1. Opravite evalvacijo po izvedbi, kjer se vi in vaša skupina (vsak, ki je bil vključen v 

pripravo in sodelovanje na dogodku) zberete po dogodku in odločite, kaj je potekalo dobro, 

kaj ni bilo v redu, katere stvari naj bi obdržali in katere spremenili. Ugotovitve zapišite v 

kratkem poročilu.   

 

2. Shranite vso dokumentacijo iz dogodka. Ta naj vključuje:  

o kopije potrdil o prejemu od dobaviteljev od organizacije, ki nudi 

usposabljanje 

o datume, čas in lokacijo dogodka  

o časovne okvire, ki ste jih uporabili za načrtovanje (čas, ki ste ga porabili za 

načrtovanje) 

o imena govornikov, kontaktne podatke, ideje za druge govornike  

o kopije vabil, letake, reklame itd. za dogodek  

o seznam udeležencev  

o kopijo poročila o izvedbi in evalvaciji  
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o vse drugo, za kar mislite, da je pomembno za izvedbo naslednjega takega (ali 

podobnega) dogodka – npr. ali je bilo preveč ali premalo hrane/pijače, parkirnih prostorov, 

predolg/prekratek program itd.  

 

Vso dokumentacijo shranite v mapi, tako da bo urejena enostavno in logično za naslednjo 

skupino ljudi. Lahko shranite tudi elektronsko verzijo na skupni disk. Lahko ste prepričani, da 

boste s tem pomagali naslednjim organizatorjem in hkrati poplačali prejšnjo skupino (in se 

hkrati oddolžili prejšnji skupini), da je to storila za vas! 

 

Pripravite opis dogodka za ustrezna glasila, s fotografijami, in ga pošljite na ustrezen seznam 

elektronskih naslovov, ki jih hrani organizator. Poskrbite, da financerji in sponzorji dobijo 

gradivo. Gradivo usposabljanja je lahko objavljeno na organizatorjevi spletni strani. 

Posamezne predstavitve naj bodo pregledane, da vidite, če so ustrezne kot samostojen izdelek 

za strokovno objavo ali druge medije. V vseh gradivih omenite sponzorje / podpornike z 

logotipom in uporabite »PRO.MOTION logotip« (DOC, PPT) vključno z znakom IEE.  

 

Pomembno je tudi, da analizirate evalvacijske obrazce, ki so jih izpolnili udeleženci.   

Na koncu vsakega predavanja je potrebno izpolniti evalvacijski obrazec. In na koncu dogodka 

naj bo še en obrazec za celotno evalvacijo. Povratne informacije naj bodo resnično zaželene in 

naj ne bodo obravnavane kot formalna zadeva. Obrazci naj bodo analizirani po koncu 

usposabljanja. Najbolj pomembno je, da ugotovite, če so bila izpolnjena pričakovanja 

udeležencev glede učenja in če so se povečala njihova tehnična znanja. Vedite, da so 

komentarji običajno dobronamerni, ampak nekateri mogoče ne dosežejo cilja. Pozorno 

preberite obrazce in poglejte teme. Osredotočite se na mnenje večine, vendar upoštevajte tudi 

komentarje manjšine, čeprav včasih komentirajo bolj udeležence kot dogodek. Pripravite 

seznam “pridobljenih znanj”. Prihranite ga za naslednje usposabljanje, prav tako pa 

PRO.MOTION evalvacijo in poročanje. Zagotovite, da z evalvacijo dobite odgovor na vse 

točke kazalnikov uspešnosti. 
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Evalvacijski obrazci naj bodo anonimni, vprašajo pa naj za položaj osebe, ki izpolnjuje 

obrazec. Udeležencem pustite veliko prostora za celotne odgovore. Vprašajte:  

 

• Kateri del usposabljanja je bil najbolj in kateri najmanj uporaben?  

 

• Opišite celotno korist, ki ste jo pridobili.  

 

• Kako vam bo usposabljanje pomagalo pri vašem nadaljnjem delu?  

 

• Kaj menite o ostalih udeležencih? Ali so dovzetni in medsebojno sodelujejo? 

 

• Kateri udeleženec je največ prispeval? 

 

• Kakšno je vaše mnenje o gradivu? Kako ga lahko izboljšamo? 

 

• Kakšno je vaše mnenje o vodji usposabljanja? In o ostalih predavateljih? 

 

• Kako bi bil seminar lahko boljši? 

 

• Kakšno delovanje v prihodnje pričakujete od nas? 

 

• Ali imate kakšne komentarje v zvezi z logistiko dogodka? 

 

• Ali imate kakršne koli druge komentarje? 

 

• Ali imate kakšne ideje/želje za naslednje usposabljanje? 
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Vprašalnik za evalvacijo usposabljanja 

       

Tečaj:             

Predavanje:             

Kraj:             

Datum:             

       

Označite polja, ki odražajo vaše mnenje.   

       

Ocenjevalna lestvica:  Odlično (5)    

  Zelo dobro (4)    

  Dobro (3)     

  Sprejemljivo (2)    

  Slabo (1)     

       

Vprašalnik nam bo pomagal ovrednotiti in izboljšati Pro.Motion tečaj usposabljanja. 

S to evalvacijo vas lepo prosimo, da podate vaše vtise o tečaju usposabljanja.  

       

Ocenjen bo naslednji vidik tečaja usposabljanja:   

Celoten vtis      

Vpišite naslov teme na predavanju     

Vpišite naslov teme na predavanju     

Vpišite naslov teme na predavanju     

Študijski 

obisk 

Udeležba (na 

predavanju)       
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Vpišite naslov teme na predavanju 

         

Tema       

         

Kako zanimiva je bila tema predavanja?      

    

Odlično Slabo   

    

 

     

   

Novosti na temo       

    

Odlično Slabo   

 

     

   

         

Uporabnost vsebine predavanja/obravnavanih tem     

    

Odlično Slabo   

 

     

   

    

         

Trajanje predavanja/tem (glede na stopnjo zanimanja in pomembnost) 

 

 
 

        

         

         

         

Razmerje med teoretičnim in praktičnim delom predavanja/teme  

 

 
 

        

         

         

5 4 3 2 1

5 5 5Too short  Good  Too long  

3215 5 5Too theoretical  Good  Too practical  

5 4 3 2 1

5 4 3 2 1

5 4 3 2 1

5 5 5Too short  Good  Too long  

3215 5 5Too theoretical  Good  Too practical  

5 4 3 2 1

5 4 3 2 1
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Obravnavani primeri/teme na predavanju  

Glede na praktične primere na katerih ste delali, zakaj ste jih izbrali?   

         

Ali so vam pomagali utrditi na novo pridobljeno znanje    

    

Odlično Slabo   

 

     

   

         

Ali vam bodo pomagali pri nadaljnjem delu     

    

Odlično Slabo   

 

     

   

         

Ali so vam pomagali dobiti nove ideje za nova področja delovanja    

    

Odlično Slabo   

 

     

   

         

Delo vodje usposabljanja:       

Prosimo, ocenite celotno delo vodje usposabljanja:  Vpišite ime   

         

Strokovno znanje       

    

Odlično Slabo   

 

     

   

Sposobnost poučevanja        

    

Odlično Slabo   

 

     

   

Sposobnost motiviranja skupine       

    

Odlično 

     

Slabo   
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14 Supported by 

    

Izvirnost        

    

Odlično Slabo   

 

     

   

Uporaba avdio-vizualne opreme      

    

Odlično Slabo   

 

     

   

      

Prosimo, ocenite celotno delo vodje 

usposabljanja:   

Vpišite ime  

 

 

         

Strokovno znanje       

    

Odlično Slabo   

 

     

   

Sposobnost poučevanja        

    

Odlično Slabo   

 

     

   

Sposobnost motiviranja skupine       

    

Odlično Slabo   

 

     

   

Izvirnost        

    

Odlično Slabo   

 

     

   

Uporaba avdio-vizualne opreme      

    

Odlično Slabo   
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Vprašalnik za evalvacijo usposabljanja  

Skupinsko delo (stopnja sodelovanja)  

  

Odlično Slabo 

 

     

 

Celovita (splošna) ocena predavanja/teme   

  

Odlično Slabo 

  

Splošni komentarji 

     

 

       

Kaj vam je bilo najbolj všeč?     

       

Kaj vam je bilo najmanj všeč?     

       

Kaj bi izboljšali?   

       

Vaši predlogi za naslednje tečaje usposabljanja/programe? 

       

       

Dodatni komentarji:      
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