
 

Skupna akcija v okviru TVU: Kakovost ustvarjamo vsi 
Predstavitev vloge svetovalca za kakovost v izobraževanju odraslih 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
V letu 2019 je med skupne akcije TVU prvič vključen dan, posvečen delu organizacij in posameznikov, 
povezanem s presojanjem in razvijanjem kakovosti izobraževanja odraslih.  
 
Akcija Kakovost ustvarjamo vsi je namenjena promociji sistematičnega dela na tem področju ter 
krepitvi prepoznavnosti vloge svetovalca za kakovost izobraževanja odraslih.  
 
Svetovalec za kakovost izobraževanja odraslih svetuje svojim sodelavcem pri odločanju, 
načrtovanju in izvajanju dejavnosti, povezanih s kakovostjo v svoji organizaciji. V letu 2019 je v 
nacionalno omrežje svetovalcev za kakovost dejavno vključenih 20 svetovalcev za kakovost. 
 
S pobudo Kakovost ustvarjamo vsi želimo različne ciljne skupine (strokovne delavce, učitelje, 
mentorje, svetovalce, udeležence izobraževanja odraslih, partnerske organizacije, lokalne skupnosti 
itd.) ozavestiti o pomembnosti stalnega dela na področju kakovosti pri tem, 
 

 ko razmišljamo, kakšni si želimo biti, 
 kadar ugotavljamo, kakšni smo, in 
 ko iščemo odgovore na vprašanje, kako smo lahko še boljši. 

 
Kako skrbeti za razvoj kakovosti izobraževanja odraslih, predstavljamo v promocijskem videu o 
tematiki kakovosti izobraževanja odraslih in vlogi svetovalca za kakovost, ki ga je v sodelovanju s 
štirimi svetovalkami za kakovost pripravil Andragoški center Slovenije:  
 

Video Mozaik kakovosti izobraževanja odraslih 
(z vstavitvijo povezave običajno avtomatično prikaže okno za predvajanje videa iz YouTube kanala): 

 
 

Neposredna povezava do videa: https://www.youtube.com/watch?v=u0h7ME-Y5D8 
 
Organizacije s svetovalcem za kakovost in organizacije, nosilke Zelenega znaka kakovosti, bomo v okviru 
skupne akcije Kakovost ustvarjamo vsi med 10. majem in 30. junijem izvajale različne strokovne in 
promocijske dejavnosti. Paleta dogodkov je res pestra – podrobneje si jih lahko ogledate v Koledarju 
prireditev TVU 2019.   
Na naši šoli bomo v okviru skupne akcije Kakovost ustvarjamo vsi 20. 5. 2019 organizirali 
andragoški zbor in delavnico, na kateri se bomo osredotočili na kakovost izobraževanja odraslih.  
 
Vlogo in aktivnosti svetovalca za kakovost pa smo 14. 5. 2019 predstavili na stojnici o kakovosti, 
ki smo jo imeli v Botaničnem vrtu v Ljubljani v okviru tekmovanja biotehniških šol Slovenije 
skupaj z Biotehniškim izobraževalnim centrom Ljubljana (BIC Ljubljana). 
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