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Spoštovana udeleženka, spoštovani udeleženec izobraževanja 
odraslih!

Namen raziskave  je zbrati informacije o vašem učenju v odrasli dobi. 
Zanima nas neformalno izobraževanje, ki ste se ga udeležili prostovoljno 
in  je povezano z vašimi interesi in osebnim razvojem ter ni pogoj za vaše 
delo in kariero.  Ob zaključku neformalnega izobraževanja običajno ne 
dobite javno veljavne listine.  

Raziskava je del projekta Učinki neformalnega izobraževanja (BeLL), ki 
ga financira Evropska unija. Gre za  raziskovalni projekt, v katerem bomo 
primerjali izkušnje in učinke učenja odraslih v 10. evropskih državah.

Vaše izkušnje in rezultate raziskave  bomo uporabili za poglabljanje zna-
nja o učenju odraslih. Vaše sodelovanje v raziskavi je za nas zelo drago-
ceno, vendar pa je prostovoljno. Zagotavljamo vam anonimnost. 

Izpolnjevanje vprašalnika bo trajalo približno 20 minut. Ko vprašalnik iz-
polnite, ga, prosimo, izročite predstavniku izobraževalne organizacije ali 
pa ga pošljite na spodnji naslov, čimprej je mogoče: 

Andragoški center Slovenije
Šmartinska 134a, 1000 Ljubljana

Če imate vprašanja glede raziskave, nas, prosimo, pokličite. Več informa-
cij o projektu Bell dobite pri:

Mag. Estera Možina, tel.: (01)5842591, E-pošta: ester.mozina@acs.si
Dr. Natalija Vrečer, tel.: (01)5842580, E-pošta: natalija.vrecer@acs.si
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1.1 Povabili smo vas, da sodelujete v raziskavi, ker ste se udeležili vsaj enega neformalnega 
izobraževalnega programa  v zadnjih 12. mesecih.  Koliko VSEH izobraževalnih programov ste se 
udeležili v zadnjih 12. mesecih?

  ► Prosimo, odgovorite na vprašanja tako, da vstavite X v okvirček, ki najbolje opiše vašo situacijo ([X]).

[  ]  enega  programa
[  ]  dveh programov
[  ]  treh programov
[  ]  več kot treh programov
[  ]  nisem se udeležil(a) takih programov 

1.2 Prosimo, napišite ime, temo in dolžino (v urah) izobraževalnih programov, ki ste se jih udeležili 
v zadnjih 12. mesecih (vpišite največ 3 programe): 

  ► Glejte primer  v prvi vrstici tabele. 

Ime programa Tema programa
Dolžina 

programa v 
urah

Primer Improvizacija za začetnike Učenje osnovnih igralskih veščin 70

Prvi program

Drugi program 

Tretji program 

1.3 Katere od naslednjih organizacij so organizirale izobraževalne programe, ki ste jih navedli? 

  ► Možnih je več odgovorov.

[  ]  ljudska univerza
[  ]  enota za izobraževanje odraslih pri srednji šoli ali višji strokovni šoli
[  ]  zasebna izobraževalna ustanova 
[  ]  univerza za 3. življenjsko obdobje
[  ]  zdravstveni dom, center za socialno delo, urad za delo, razvojna agencija, itd. 
[  ]  nevladna organizacija, društvo, sindikat, verska organizacija
[  ]  zbornica (gospodarska, obrtna, kmetijsko gozdarska, trgovska itd.)
[  ]  knjižnica, muzej, galerija, itd.
[  ]  učil sem se samostojno
[  ]  druga organizacija, katera: ______________________________________________
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  ► Prosimo, pomislite na vaše učne izkušnje in udeležbo v navedenih neformalnih izobraževalnih pro-
gramih za odrasle, ki ste se jih udeležili v zadnjih 12. mesecih. Poskusite odgovoriti na naslednja vprašanja, 
odgovore napišite na črte pod vprašanjem.

2.1 Katere takojšnje učinke ste vi opazili in so povezani z vašo udeležbo v programih? 

2.2 Katere druge učinke, to je dolgotrajne učinke ali spremembe ste še opazili? 
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2.3.1 Zdaj pa, prosimo, ocenite, če je vaša udeležba v neformalnih izobraževalnih programih 
povzročila spodaj navedene spremembe v vašem življenju. Uporabite naslednjo lestvico:
mnogo manj  (- - -)  manj (- -)  nekoliko manj (-)  ni spremembe (0) nekoliko več (+) več (++)  mnogo več (+++)

  ► Če ste  pomotoma vstavili X na napačno mesto ga, prosimo, napišite še enkrat pri izbranem odgovoru 
in ga obkrožite, takole: 

- - - - - - o + ++ +++ 
1.  V zadnjem času se pri delu počutim dobro

2.  Motiviran(a) sem za učenje

3.  Vključen(a) sem v socialne mreže (prijatelji, 
kolegi, itd.)

4.  Aktiven(na) sem v lokalni skupnosti

5.  Poskušam  živeti zdravo

6.  Če upoštevam vse skupaj, sem srečen(na)

7.  Pripravljen(a) sem se preseliti, da dobim 
drugo službo

8.  Na izobraževanje odraslih gledam kot na 
pomembno priložnost

9.  Spoštujem mnenje drugih

10.  Imam priložnosti za boljši dohodek

11.  Spoštujem druge kulture 

12.  Sem samozavesten(na) kot učenec(ka) 

13.  Imam priložnosti za drugo službo ali kariero 

14.  Zaupam tistim, ki odločajo

15.  Zadovoljen(na)  sem z življenjem

16.  Politika me zanima

17.  Zadovoljen(na) sem s svojim telesnim  
zdravjem

18.  V skupini znam uveljaviti svoje mnenje

19.  K učenju spodbujam tudi druge ljudi

20.  Na splošno zaupam drugim ljudem

21.  Najverjetneje bom postal(a) aktiven(na) v 
prostovoljnih dejavnostih

22.  Srečujem  druge ljudi

23.  Skrbim za svoje zdravje
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Če imate otroke, ki so mlajši od 18 let:
Prosimo, odgovorite na naslednja vprašanja. Če nimate otrok v tej starosti, prosimo, nadaljujte s 
trditvijo 26.

Uporabite lestvico:
mnogo manj  (- - -)  manj (- -)  nekoliko manj (-)  ni spremembe (0) nekoliko več (+) več (++)  mnogo več (+++)

- - -  - - - o + ++ +++
24.  Zaupam vase glede svojih starševskih 

veščin 

25.  Svoje otroke podpiram pri učenju

VSI:  Prosimo, ocenite tudi, če ste  spremenili  naslednji dve navadi po končanem(ih) programu(ih):  

Sploh 
nimam teh 
navad

- - - - - - o + ++ +++

26.  Kadim…

27.  Pijem alkohol…

2.3.2 Zanima nas, če je imela vaša udeležba v neformalnem(ih) izobraževalnem(ih) programu (ih) 
v zadnjih 12. mesecih, vpliv na vaš odnos do različnih vidikov vašega življenja.  Prosimo, skrbno 
preberite trditve in izberite možnost, ki najbolje opiše opažene spremembe,  uporabite naslednjo 
lestvico :
mnogo manj  (- - -)  manj (- -)  nekoliko manj (-)  ni spremembe (0) nekoliko več (+) več (++)  mnogo več (+++)

- - - - - - o + ++ +++
28.  Ko delam načrte, sem prepričan(a), da jih 

zmorem uresničiti 

29.  Vem,  kaj hočem od življenja 

30.  Prepričan(a) sem,  da je to, kar se mi dogaja, 
plod mojih dejanj 

31.  Čutim, da imam več vpliva na stvari, ki se 
mi dogajajo

32.  Lahko se držim  svojih ciljev in jih uresničim

33.  Zaupam vase, da sem se zmožen(na) 
učinkovito spopasti z nepričakovanimi 
dogodki

34.  Če mi nekdo nasprotuje, sem sposoben(na) 
najti  sredstva in način, da dobim, kar 
hočem

35.  Na življenje gledam pozitivno
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2.3.3 Prosimo, da za vsako od navedenih trditev izberete možnost, ki najbolje opiše vašo situacijo. 
Zdaj uporabite lestvico: od (1) Sploh se ne strinjam do (6) Zelo se strinjam.

Sploh se 
ne strin-

jam
(1)

Ne strin-
jam se

(2)

Nekoli-
ko se ne 
strinjam

(3)

Nekoliko 
se strinjam

(4)

Strinjam 
se

(5)

Zelo se 
strinjam

(6)

36.  Težko bi se znebil(a) 
katerekoli od svojih slabih 
navad

37.  Nikoli ne obžalujem svojih 
odločitev

38.  Zelo zaupam svoji presoji 

39.  Ko se enkrat odločim, me 
lahko drugi  le redkokdaj  
prepričajo o nasprotnem

2.4 Zdaj spet pomislite na vaše izkušnje z učenjem v zadnjih 12. mesecih. Prosimo, ocenite, koliko 
so bili za učinke, ki ste jih navedli zgoraj, pomembni naslednji dejavniki. Uporabite lestvico: 
od (1) Popolnoma nepomembno do (5) Zelo pomembno.

Popolnoma 
nepomembno

(1)

Malo 
pomembno

(2)

Še kar 
pomembno

(3)

Pomembno 

(4)

Zelo 
pomembno

(5)

Učitelj kot oseba

Metode poučevanja

Drugi udeleženci v skupini

Skupinske dejavnosti

Vsebina/tema programa

Priložnost, da naredim kaj z 
lastnimi rokami

Podpora in svetovanje meni 
kot posamezniku

Možnost, da sem se lahko 
učil(a) nove stvari

Priložnost, da postanem 
aktiven(na) član (ica) skupine

2.5 Prosimo, navedite primer ali dva, ki pojasnita, zakaj in na kakšen način so bili ti dejavniki 
pomembni za spremembe, ki ste jih navedli zgoraj.



Stran 6

Vprašalnik BeLL

Najlepša hvala za vaše odgovore. Nazadnje bi radi vprašali še za nekatere vaše podatke:

3.1 Spol: 
 [  ]  moški    [  ]  ženska

3.2 Starost:  ____ (v letih, na primer: 43)

3.3 Katera je vaša najvišja končana šola? 

[  ] nepopolna osnovna šola
[  ] osnovna šola 
[  ] nižja poklicna šola (1-2 leti)
[  ] srednja poklicna šola (3 leta)
[  ] srednja strokovna  šola  
[  ] srednja splošna šola
[  ] višja strokovna šola, višja šola, povišješolska specializacija  
[  ] visoka strokovna šola
[  ] univerza 
[  ] magisterij, povisokošolska specializacija, doktorat
[  ] drugo, napišite kaj: __________________________

3.4 Kaj od naslednjega najbolje označuje vaš trenutni zaposlitveni položaj?

[  ]  zaposlen(a) s polnim delovnim časom
[  ]  zaposlen (a) s skrajšanim delovnim časom
[  ]  samozaposlen(a) ali v svobodnem poklicu 
[  ]  gospodinja(ec)
[  ]  študent(ka)
[  ]  izredni(a) študent(ka) 
[  ]  upokojen(a)/predčasno  upokojen(a) 
[  ]  brezposeln(a) 
[  ]  drugo, napišite kaj: ____________

3.5 Kateri poklic/poklicno dejavnost opravljate oziroma  ste jo  opravljali nazadnje? Prosimo, 
opišite čim bolj natančno. (Primer: »prodajalec(ka) avtomobilov« ne samo »prodajalec(ka)«)  

3.6 Kaj od naštetega  najbolje označuje vašo situacijo:

[  ] Sem državljan(ka) te države.
[  ] Sem državljan(ka) druge evropske države.
[  ] Sem državljan(ka) neevropske države.
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3.7 Ali je vaš materni jezik slovenščina?
[  ] da  [  ] ne

4. Ali želite povedati še kaj o vaših izobraževalnih izkušnjah in učinkih, ali pa o vprašalniku…?

Najlepša hvala, ker ste si vzeli čas in izpolnili vprašalnik. Vaši odgovori so 
za nas zelo dragoceni.

Ali bi bili pripravljeni sodelovati tudi v intervjuju o vaši udeležbi v izobraževalnem programu in 
učenju?  

[  ] da   [  ]  ne

Če ste pripravljeni sodelovati,  prosimo, napišite vaše ime in priimek in kontaktne podatke.

Ime in priimek: _______________________________________________________________________

E-pošta ali telefon:_________________________________________________________________

Vaši odgovori v vprašalniku bodo analizirani zaupno in ne bodo prikazani z vašimi kontaktnimi podatki.


