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1. POVZETEK PROJEKTA
EIS ALP (Evropski indukcijski podporni sistem za učitelje, ki poučujejo v zaporih) http://www.eisalp.eu/ - predstavlja inovativno partnerstvo, ki si prizadeva za razvoj
izobraževanja odraslih v evropskih zaporih, s končnim ciljem doseganja uspešne reintegracije
zapornika v družbo.
Natančneje, projekt EIS ALP skuša izboljšati vsebino in izvedbo izobraževanja odraslih v
zaporih s pomočjo konsistentnega profila kompetenc za učitelje, ki poučujejo v zaporih,
indukcijskega orodja za začetno in nadaljnje usposabljanje učiteljev s področja izobraževanja
odraslih ter podpornih materialov za izpopolnitev kompetenčnega profila.
Partnerstvo projekta EIS ALP namerava usposobiti strokovnjake znotraj kazenskopravnega
sistema preko dela s posamezniki pred vstopom v institucije in na njihovi celotni poklicni
poti. Profil ključnih kompetenc in indukcijski podporni materiali posameznim strokovnjakom
s področja izobraževanja odraslih omogočajo prepoznati tako področja, na katerih so močni
kot tudi veščine, ki jih želijo razviti. Poleg tega je cilj projekta EIS ALP razširjanje informacij o
dobrih praksah znotraj tega specifičnega strokovnega sektorja z vključitvijo razvitega
indukcijskega podpornega sistema v kazenskopravni sistem.
Projekt ima osem strateških faz, ki so vgrajene v delovne pakete (DP). DP1 je zadolžen za
razvoj metodologije projektnega vodenja, projektne strukture, učinkovite komunikacijske
mreže in celostne podobe projekta. DP2 obravnava identifikacijo, modeliranje in oceno
kompetenc. DP3 se nanaša na razvoj spletnega okolja in validacijo indukcijskega asistenta.
DP4 se ukvarja z razvojem in validacijo podpornih materialov ali modulov. DP5 vključuje
oblikovanje indukcijskega podpornega instrumenta, prevajanje, načrtovanje scenarija
uporabe in njegovo pilotno izvedbo ter razvoj spletnega evalvacijskega orodja. DP6
obravnava zagotavljanje kakovosti in vrednotenje projektnih rezultatov. DP7 se nanaša na
promoviranje projekta z aktivnostmi objavljanja in ozaveščanja ter na zagotovitev trajnostne
platforme za rezultate projekta. Zadnji delovni paket, DP8, obravnava razvoj strategije
nadaljnje uporabe in promocije projektnih rezultatov ter usklajevanje kriterijev kakovosti.
Delovni paket 5, ki ga obravnava pričujoče poročilo, je zadolžen za preizkus indukcijskega
podpornega sistema (indukcijski asistent in podporni material). Med dejavnosti, ki jih
vključuje ta paket, sodi tudi razvijanje možnih scenarijev uporabe indukcijskega orodja in
pilotna izvedba najbolj ustreznega scenarija v vseh partnerskih državah, v sodelovanju z
ustreznimi zainteresiranimi skupinami v praktičnem okolju.
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Slika 1 – Delovni paketi

2. DRŽAVE PARTNERICE IN NOSILCI PROJEKTA
EISALP pilotne dejavnosti podpirajo javne in zasebne institucije, ki so v neposrednem stiku s končnimi
uporabniki iz petih držav partneric projekta, in sicer:
DRŽAVA

NOSILEC PROJEKTA
CPIP (Center za promocijo vseživljenjskega učenja) - http://cpip.ro/
Center za usposabljanje zapornikov Arad (CFSO Arad) www.eisalp.eu/partners/the-prison-officers-training-centre-arad-ro

Romunija
Evropska Mreža Za Spodbujanje Odgovornega Gospodarstva (REPER 21) http://www.romaniapozitiva.ro/tag/reper-21/
Evropsko Združenje Za Izobraževanje V Zaporih – Podružnica Malta (MT) Malta

http://www.epeamalta.org/
Inovativni zaporski sistem (IPS) - http://www.prisonsystems.eu/

Portugalska

Nacionalno Združenje Za Družinsko Akcijo (ANJAF) http://www.anjaf.pt/home
Inštitut za evropske raziskave in razvoj (EUROCOOP) http://www.eurocoop.si/index.php?lang=en

Slovenija

Center Za Izobraževanje In Kulturo Trebnje (CIK) - http://www.ciktrebnje.si/
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User Voice - http://www.uservoice.org/
Združeno kraljestvo (UK)

Učne pobude za zaposlovanje (LIFE) - http://life-cic.com/
Tabela 1 – Nosilci pilotnih dejavnosti

3. OKVIR ZA IZVAJANJE PILOTNE FAZE
Pilotna ali testna faza predstavlja pomembno stopnjo v razvoju vsakega inovacijskega
projekta in eno zadnjih možnosti za izboljšave in učenje v inovacijskem ciklusu. Nadvse
pomembno je pridobiti povratne informacije o razvitih prototipih iz vseh partnerskih držav.
Da bi se ustvaril nadzor nad cilji, dejavnostmi in metodologijo testiranja, so bili vsi partnerji
pozvani, da ustvarijo pilotni scenarij in o rezultatih poročajo organizaciji IPS.
Minimalne zahteve pilotne izvedbe:
Komponente

Platforma

Količina časa

Cilj validacije

Udeleženci

Dostopnost ‐ ali je

potrebujejo čas

produkt prijazen do

za registracijo

uporabnika

Kazalniki

Ciljna

Število

skupina

udeležencev

Vsi učitelji

Neomejeno

 Št. registriranih

uporabnikov
 Št. prošenj za pomoč
 Prejeti predlogi
 Število samoocen

Srednja;
Samoocena

udeleženci
izpolnijo obrazec,
partnerji obdelajo
podatke

Primernost

 Usklajenost

samoocene in

samoocene /

povezav za dodatno

usposabljanja

usposabljanje

Učitelj, ki je
vključen v

Najmanj 6

validacijo

 Prejeti predlogi za

izboljšave
Dodana vrednost
Spletni
materiali in

Visoka; lahko

vodi v nadaljnji
učni proces razvoj materialov

materialov, njihova  Glej ocenjevalni list z
primernost za
odzivi
potrebe
usposabljanja v

 Glej PRILOGO 1 & 2

Učitelj, ki je
vključen v

Najmanj 6

validacijo

kontekstu
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Srednja;
Kombiniran
format

 Glej ocenjevalni list z Učitelj, ki je

udeleženci

Prilagodljivost,

potrebujejo manj

izvedljivost in

odzivi

vključen v

časa izven

primernost

 Glej PRILOGO 1 & 2

validacijo

Najmanj 6

zaposlitve
 Glej ocenjevalni list z

Spremenljiva

EISS

Vsi predhodno
navedeni kriteriji

Tudi nosilci

odzivi
 Glej PRILOGO 1 & 2

odločanja

Neomejeno

Tabela 2 – Komponente pilotne izvedbe

Pilotna izvedba mora biti izpeljana v nadzorovanem okolju (prijava v platformo, fokusna
skupina) za preverjanje razumevanja uporabnikov (učiteljev) ter za identifikacijo in odpravljanje
morebitnih pomanjkljivosti in težav posameznih komponent indukcijskega podpornega sistema.
Fokusne skupine in usposabljanja (na spletu, v kombinirani obliki ali v učilnici) morajo
zagotoviti ključne informacije, da se oceni dodano vrednost in izboljša ponudbo, preden je
projekt predstavljen ciljni publiki in okolju.
Pri pilotni izvedbi se morajo partnerji zavedati potrebe po zbiranju informacij pred in po
izvedbi, tako da lahko zagotovijo ključen prispevek k indukcijskim podpornim sistemom v
vseh državah.
Pilotna izvedba mora vsebovati naslednje korake:

Korak

1.

Opis

Specifikacija

Vsebina

Ciljna skupina

Razvoj in uporaba

 Letaki,

Predstavitev

različnih oblik

 Brošure,

indukcijskega

posamezne šole,

komunikacije

 PowerPoint predstavitve,

podpornega sistema,

ponudniki

 e-pošta

povabilo k

usposabljanj,

 Objave in

sodelovanju in

mreže, združenja

 Druga učinkovita sredstva

informacije o

in organizacije

postopku:

 Učitelji:

 Službe za

 Samoocena

izvrševanje

 Prijava na tečaje

kazenskih sankcij
 Univerze
 Drugi
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2.

Pridobitev

Vključuje učitelje

Predstavitev

Pridobitev in

zainteresiranega

Vsaj 2 pilotni dejavnosti:

indukcijskega

registracija najmanj

občinstva ali

 Srečanje fokusne skupine

podpornega sistema:

dveh učiteljev – 2

organizacij in

 1 modul (kombiniran

registracija,

skupini

odločitev o pilotni

format)

samoocena, podporni

dejavnosti za

 Spletni modul

materiali, možnosti in

izvedbo

Preizkus vseh komponent

zahteve pilotnih akcij

Izvedba pilotne

predstavljenih v Tabeli 2
 Minimalen čas trajanja: 6

Navodila za uporabo

Pridobitev in

ur & maksimalno 1 modul

indukcijskega

registracija

(12 ur za kombiniran

podpornega sistema,

najmanj šestih

format) ter 1 srečanje

samoocena (pred

učiteljev – 1

fokusne skupine (3 ure)

pilotno dejavnostjo in

skupina

dejavnosti

 Najmanj 12 udeležencev:

učiteljev

povratne informacije,

 Najmanj 6 udeležencev

3.

po njej), obrazci za

izpolni PRILOGO 1 & 2-

ocenjevalni list z
odzivi

krat samoocenjevanje
 Zbere in analizira se

najmanj 6 samoocen pred
pilotno izvedbo in 6
samoocen po njej
Poročilo o rabi

Vsak partner izpolni 1

Predloga poročila

različnih EISS

poročilo (glej priloženi

(PRILOGA 3)

komponent

model in odgovori na

 Udeleženci zaključne

konference EISALP

indikatorje za vsako EISS

4.

komponento in
specifikacijo)
P Tabela 3 – Koraki pilotne izvedbe

4. PILOTNE DEJAVNOSTI
Pilotne dejavnosti EISALP indukcijskega podpornega sistema so organizirali EISALP partnerji
in zainteresirane skupine in so potekale med januarjem in februarjem 2016 v petih evropskih
državah.
Datum
19. januar in 16. februar, 2016

Lokacija
Trebnje (Slovenija)

Organizator
CIK Trebnje
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11. in 18. februar, 2016

Lizbona (Portugalska)

IPS in ANJAF

19. februar, 2016

Malta

EPEA – Podružnica Malta

29. januar in 19. februar, 2016

Arad (Romunija)

CFSO Arad

29. marec, 2016

Kent (Anglija)

User Voice
Tabela 4 – Datumi in lokacije pilotnih dejavnosti

KRATEK OPIS UDELEŽENCEV:
Udeleženci iz petih držav so bili predvsem učitelji in strokovnjaki za izobraževanje odraslih z
izkušnjami z izobraževanjem v zaporih in z različnih izobrazbenih področij.
Države

Portugalska

Slovenija

Število udeležencev

12

18

Predhodne izkušnje z

11 da

izobraževanjem v
zaporih

Poklici

18 da

1 ne

Malta

Romunija

5

21

5 da

21 da

- Učitelji, ki

- Učitelji, ki

- Učitelji, ki

- Učitelji, ki

poučujejo v

poučujejo v

poučujejo v

poučujejo v

zaporih;

zaporih;

zaporih;

zaporih;

- Organizatorji

- Organizatorji

- Direktorji

- Svetovalci.

izobraževanja

izobraževanja

centrov za

v zaporih.

v zaporih.

usposabljanje.

UK
7

7 da

- Učitelji, ki
poučujejo v
zaporih.

Tabela 5 – Povzetek opisa udeležencev

OPIS ZAPOREDJA PILOTNIH DEJAVNOSTI:
Pilotne dejavnosti so bile med partnerji projekta EISALP razvrščene različno, vendar z enotno
vsebino, ki jo je mogoče povzeti tako:


Predstavitev projekta EISALP (npr. cilji, partnerstva, dejavnosti, kratka predstavitev
spletne platforme);



Kratka predstavitev vsebine delovnih paketov (moduli);



Predstavitev spletne platforme EISALP in registracija udeležencev;



Izpolnjevanje spletnega vprašalnika za samooceno;



Testiranje platforme (vsak udeleženec platformo testira doma v vlogi učenca);
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Analiza modulov in vaj pri učni uri;



Odprta razprava in ocena uporabnosti programa za sodelujoče, vključno z razvitimi
moduli, podpornim materialom in platformo;



Izpolnjevanje obrazca za povratne informacije.

Povzetek izpolnitve zahtev pilotne izvedbe za vse partnerice projekta:
Komponente
Platforma
Samoocena
Spletni materiali in učni
proces
Kombiniran format
EISS

Portugalska


Slovenija

Malta



Romunija

UK















































Vsaj 2 pilotni dejavnosti, ki vključujeta učitelje:














Najmanj 12 udeležencev (učiteljev)






Najmanj 6 udeležencev izpolni PRILOGO 1, PRILOGO 2 in samooceno










Tabela 6 – Izpolnitev zahtev pilotnih dejavnosti za vse projektne partnerje

5. POVRATNE INFORMACIJE O PILOTNIH DEJAVNOSTIH
Naslednje poglavje predstavlja povzetek vseh pilotnih dejavnosti v partnerskih državah in
povratne informacije udeležencev, sledi splošen pregled vseh pilotnih dejavnosti, za konec
pa še povzetek razširjenih povratnih informacij. Povratne informacije udeležencev so bile
zbrane z uporabo dveh različnih obrazcev za povratne informacije – prvi obrazec je služil
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oceni splošnega odziva udeležencev na pilotne dejavnosti in njihovo kakovost, drugi pa oceni
odziva udeležencev na rezultate projekta, na katerem so temeljile pilotne dejavnosti.
SPECIFIČNE POVRATNE INFORMACIJE PO POSAMEZNIH PARTNERSKIH DRŽAVAH
Slovenija
Slovenske pilotne dejavnosti so potekale v Trebnjem, v januarju in februarju 2016, s skupno
18 udeleženci – vsi učitelji oz. strokovnjaki s področja izobraževanja v zaporih. Slovenija je
imela drugo najvišjo stopnjo udeležbe. Udeleženci so bili na splošno zadovoljni s pilotnimi
dejavnostmi in njihovo vsebino, še posebej so se posvetili učnim modulom. Vsi udeleženci so
podali povratne informacije v zvezi s pilotnimi dejavnostmi, kot kaže spodnji povzetek:

Slika 2 – Splošne povratne informacije o dejavnostih (Slovenija)

Pri slovenskih udeležencih so pilotne dejavnosti naletele na pretežno pozitiven odziv. Večina
udeležencev je potrdila, da je dejavnost izpolnila njihova pričakovanja (67%) in je menila, da
so bili nudeni napotki koristni (72%). Večina je tudi potrdila, da je po izvedenih dejavnostih
bolje seznanjena s projektom EISALP (67%).
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Slika 3 – Povratne informacije o modulih (Slovenija)

Moduli so bili večini slovenskih udeležencev jasni (67% povsem jasni, 33% dokaj jasni).
Mnenja o dostopnosti modulov so bila pretežno pozitivna – 11 (61%) udeležencev je bilo
zadovoljnih in 7 (39%) povprečno zadovoljnih. Mnenja o dostopnosti virov za nadaljnje
branje so bila bolj deljena – 8 (44%) udeležencev je odgovorilo, da je bilo dovolj virov, 6
(33%) pa, da jih je bilo premalo. Večina udeležencev se je strinjala, da so bili predstavljeni
uporabni primeri (67%), nekaj pa jih je odgovorilo z bolj ali manj.

Slika 4 – Povratne informacije o nalogah modulov (1) (Slovenija)

Velika večina udeležencev je menila, da dodeljene naloge povsem ustrezajo modulom (89%),
manj pa jih je bilo mnenja, da so bile dostopne (56% jih je odgovorilo z da, 44% z bolj ali
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manj). Večina udeležencev je odgovorila, da je prejela dovolj informacij za enostavno
razumevanje (89%).

Slika 5 – Povratne informacije o nalogah modulov (2) (Slovenija)

Večina udeležencev je odgovorila, da so bile naloge dobro vpete v module (83%), z ne je
odgovorilo le 6% vprašanih. Kot je razvidno iz spodnjega grafa, so se udeleženci večinoma
strinjali, da so bile naloge sestavljene tako, da so nudile učni razvoj (83%) in spodbudile
razpravo (78%), nekaj pa jih je bilo mnenja, da niso pospešile razprave in da bi jih bilo
mogoče izboljšati (11%).

Slika 6 – Povratne informacije o nalogah modulov (3) (Slovenija)
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Mnenja glede razmerja med različnimi vsebinami modulov so bila mešana. 9 (50%)
udeležencev jih je označilo za dobro uravnotežene, 5 (28%) udeležencev je odgovorilo z bolj
ali manj in 4-je (22%) z ne. Večina se je strinjala, da je spletno okolje jasno (78%) – le redki so
odgovorili z ne (6%) – in uporabniku prijazno (78% udeležencev). Udeleženci so bili mnenja,
da spletno okolje za upravljanje ne zahteva naprednih znanj in veščin (78%), nekaj pa jih je
predlagalo izboljšave (17% jih je odgovorilo z bolj ali manj in 6% z ne).

Malta
Pilotne dejavnosti na Malti je organizirala in gostila Malteška podružnica Evropskega
združenja za izobraževanje v zaporih. Dejavnosti so potekale februarja 2016 v obliki petih
srečanj, na katerih je sodelovalo pet udeležencev, večina izmed njih učiteljev in en
organizator izobraževanja. Malta je imela najnižjo stopnjo udeležbe. Udeleženci so potrdili
koristnost projekta in splošno kakovost vsebine. Vsi udeleženci so podali povratne
informacije v zvezi s pilotnimi dejavnostmi, kot kaže spodnji povzetek:

Slika 7 – Splošne povratne informacije o dejavnostih (Malta)

Vsi udeleženci so ocenili, da so dejavnosti v celoti izpolnile pričakovanja, strinjali pa so se
tudi, da so bile informacije, podane na začetku dejavnosti, koristne. Večina je menila, da po
končanih pilotnih srečanjih bolje razume projekt EISALP (80%).
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Slika 8 – Povratne informacije o modulih (Malta)

Vsi udeleženci so se strinjali, da so bili moduli jasni, velika večina pa je potrdila tudi, da so bili
dostopni (80%). Glede zadostnosti virov za nadaljnje branje so bila mnenja deljena – 60% jih
je odgovorilo z da in 40% z bolj ali manj. Večina udeležencev pa je menila, da so moduli
vsebovali dovolj uporabnih primerov (80%).

Slika 9 – Povratne informacije o nalogah modulov (1) (Malta)

Udeleženci so soglasno potrdili ustreznost nalog v povezavi z moduli. Večina je potrdila tudi,
da so bile naloge dostopne (80%) in da so vsebovale dovolj informacij za enostavno
razumevanje (80%).
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Slika 10 – Povratne informacije o nalogah modulov (2) (Malta)

Večji del udeležencev se je strinjal, da so naloge dobro zasidrane znotraj modulov (80%). Na
vprašanje ali so naloge pripomogle k učnemu napredku je 60% vprašanih odgovorilo, da so
bile pri tem uspešne, 40% pa, da so bile bolj ali manj uspešne. Večina udeležencev je menila,
da so naloge prispevale k razvoju osebne razprave (80%).

Slika 11 – Povratne informacije o nalogah modulov (3) (Malta)

60% vprašanih je vsebine označilo za dobro uravnotežene, 40% pa je na to vprašanje
odgovorilo z bolj ali manj, kar pomeni, da so se v tem parametru mnenja najbolj razhajala.
Vsi udeleženci so se strinjali, da je spletno okolje jasno in uporabniku prijazno. Večina je
potrdila, da za uporabo spletnega okolja niso potrebne posebne veščine (80%).
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Portugalska
Pilotne dejavnosti na Portugalskem sta organizirala Inovativni zaporni sistem (IPS) in
Nacionalno združenje za družinsko akcijo (ANJAF). Pilotne dejavnosti so bile izvedene ob
dveh priložnostih februarja 2016. Medtem ko so se prvega srečanja zaradi visokega osipa
udeležili samo trije, je drugo pilotno srečanje obiskalo dvanajst udeležencev z različno
izobrazbeno strukturo, večina z visoko stopnjo izobrazbe – učitelji z izkušnjami poučevanja v
zaporih (od 5 mesecev pa vse do 23 let dela v zaporskem kontekstu). Večina udeležencev je
bila zadovoljna s pilotnim usposabljanjem, predvsem z drugim in šestim učnim modulom. Vsi
udeleženci so podali povratne informacije v zvezi s pilotnimi dejavnostmi, kot kaže spodnji
povzetek:

Slika 12 – Splošne povratne informacije o dejavnostih (Portugalska)

Vsi udeleženci so ocenili, da so dejavnosti izpolnile njihova pričakovanja in se strinjali, da so
bila navodila, podana na začetku dejavnosti, koristna. Po končanih pilotnih srečanjih je
večina potrdila tudi, da bolje razume projekt EISALP (92%).
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Slika 13 – Povratne informacije o modulih (Portugalska)

Večina udeležencev se je skoraj soglasno strinjala, da so bili moduli jasni (83%) in dostopni
(83%), da so ponudili dovolj virov za dodatno branje (92%) in da so vsebovali dovolj koristnih
primerov (92%).

Slika 14 – Povratne informacije o nalogah modulov (1) (Portugalska)

Večina udeležencev je bila mnenja, da so bile naloge predstavljenih modulov ustrezne (83%)
in dostopne (92%), medtem ko se jih je 83% strinjalo, da so vsebovale dovolj informacij za
enostavno razumevanje.
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Slika 15 – Povratne informacije o nalogah modulov (2) (Portugalska)

Vsi udeleženci so bili soglasni glede zgoraj navedenih meril. Menili so, da so bile naloge
dobro vpete v module in sestavljene tako, da so nudile učni razvoj in spodbujale razpravo na
osebnih srečanjih (100%).

Slika 16 – Povratne informacije o nalogah modulov (3) (Portugalska)

Večina portugalskih uporabnikov je bila mnenja, da je razmerje med različnimi vsebinami
modulov dobro uravnoteženo (92%). Spletno okolje je za jasno označilo 75% vprašanih, 25%
pa je odgovorilo z bolj ali manj. Večina udeležencev se je strinjala, da je spletno okolje
uporabniku prijazno (83%) in da uporaba ne zahteva posebnih veščin (92%).
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Romunija
Romunske pilotne dejavnosti je organiziral Center za usposabljanje zapornikov Arad, na
povabilo različnih partnerskih organizacij in institucij. Pilotne dejavnosti v Romuniji so bile
najbolje obiskane, saj so zabeležili največje število udeležencev (21) – večina učiteljev, nekaj
izmed njih pa tudi direktorjev ali koordinatorjev centrov za usposabljanje z izkušnjami na
različnih področjih.
Povratne informacije o pilotnih dejavnostih so podali vsi udeleženci, njihovo mnenje pa je
bilo pretežno pozitivno. Dejavnosti so označili za koristno orodje pri poklicnem usmerjanju,
predlagane pa so bili tudi manjše izboljšave. Povratne informacije so na grafičen način
prikazane spodaj:

Slika 17 – Splošne povratne informacije o dejavnostih (Romunija)
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Udeleženci so bili soglasni glede izpolnitve pričakovanj, uporabnosti predhodnih informacij in
boljšega poznavanja projekta EISALP (100%).

Slika 18 – Povratne informacije o modulih (Romunija)

Velika večina udeležencev je bila mnenja, da so bili moduli jasni in dostopni (90%).
Udeleženci so menili, da je bilo dovolj virov za nadaljnje branje (71%), nekaj pa jih je
odgovorilo z bolj ali manj (29%). Večina se je strinjala, da so moduli predstavili dovolj
uporabnih primerov (86%).

Slika 19- Povratne informacije o nalogah modulov (1) (Romunija)
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Večji del udeležencev se je strinjal, da so bile naloge tako relevantne kot dostopne, nekateri
pa so na ti dve vprašanji odgovorili z bolj ali manj (5%) ali z ne (5%). Večina udeležencev je
menila, da so naloge vsebovale dovolj informacij za enostavno razumevanje, kljub temu pa
jih je nekaj izrazilo bolj negativno mnenje (10% jih je odgovorilo z bolj ali manj, 5% z ne).

Slika 10 – Povratne informacije o nalogah modulov (2) (Romunija)

Večina udeležencev se je strinjala, da so bile naloge dobro vpete v module (90%). Velik del
vprašanih je bil mnenja, da so bile naloge zasnovane na način, ki je nudil učni razvoj (81%),
čeprav jih je nekaj odgovorilo z bolj ali manj (14%) ali z ne (5%). Udeleženci so se strinjali tudi
s trditvijo, da so naloge spodbudile razpravo (90%).
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Slika 21 – Povratne informacije o nalogah modulov (3) (Romunija)

Romunski udeleženci so se strinjali, da je vsebina dobro uravnotežena (90%) in da je spletno
okolje jasno (90%). Večina je bila mnenja, da je spletno okolje uporabniku prijazno, nekaj pa
jih je na to vprašanje odgovorilo z ne (10%). Večina udeležencev je potrdila, da spletno okolje
za osebno uporabo ne zahteva posebnih znanj (81%), kljub temu pa jih je nekaj izrazilo tudi
bolj nevtralno (14%) ali negativno mnenje (5%).

Združeno kraljestvo (UK)
Pilotne dejavnosti v Združenem kraljestvu je izvedla organizacija User Voice. Izvedene so bile
v enem dnevu, marca 2016, na zavodu za mladoletne prestopnike HM Cookham Wood
Penitentiary. Med skupno sedmimi udeleženci so pred trenutno zaposlitvijo na zavodu za
mladoletne prestopnike vsi delali zunaj zaporskega okolja. Zaradi nepredvidenih težav z
internetno povezavo dejavnosti ni bilo mogoče izvesti na najustreznejši način – udeleženci
namreč niso imeli neposrednega dostopa do EISALP platforme in njene vsebine.
Povratne informacije so podali vsi udeleženci, odzivi pa so bili mešani, saj je pomanjkanje
internetne povezave močno vplivalo na končne rezultate. Povratne informacije so na
grafičen način prikazane spodaj:
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Slika 22 – Splošne povratne informacije o dejavnostih (UK)

Udeleženci so bili mnenja, da se dejavnosti bolj ali manj skladajo s pričakovanji. Nekaterim se
informacije podane na začetku dejavnosti niso zdele koristne (43%) ali pa so se jim zdele
zgolj delno koristne (57%). Vsi udeleženci so se strinjali, da sedaj bolje razumejo in poznajo
projekt EISALP.

Slika 23 – Povratne informacije o modulih (UK)

Vsi udeleženci so se strinjali, da so bili moduli večinoma jasni in dostopni, da so vsebovali
dovolj virov za dodatno branje in da so predstavili uporabne primere. Izrazili pa so željo po
tem, da bi bili moduli za določena področja bolj ciljno usmerjeni.
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Slika 24 – Povratne informacije o nalogah modulov (1) (UK)

Vsi udeleženci so bili soglasni, da so bile naloge, ki so bile predstavljene v modulih, dokaj
ustrezne in dostopne ter da so vsebovale dovolj informacij za enostavno razumevanje.

Slika 25 – Povratne informacije o nalogah modulov (2) (UK)

Vsi udeleženci so bili mnenja, da so bile naloge dokaj dobro vpete v module in sestavljene
tako, da so nudile učni razvoj in spodbujale razpravo na osebnih srečanjih.
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Slika 26 – Povratne informacije o nalogah modulov (3) (UK)

Vsi udeleženci so bili mnenja, da je bila vsebina modulov bolj ali manj dobro razdeljena in
uravnotežena. Udeleženci so spletno okolje in posamezne parametre označili za dokaj
ustrezne, vendar moramo domnevati, da je šlo za nevtralno odločitev, saj med izvajanjem
pilotnih dejavnosti niso imeli spletnega dostopa. Kljub temu pa sta si dva udeleženca
predhodno ogledala spletno okolje in sta podala mnenje, da je splošne narave.
SPECIFIČNE POVRATNE INFORMACIJE O REZULTATIH PROJEKTA
Sledi grafična predstavitev povratnih informacij udeležencev o rezultatih projekta iz vseh
partnerskih držav glede na vse ocenjevalne parametre. Ocenjevalna lestvica ima razpon od 1
(nizko) do 4 (zelo visoko).
Slovenija
Slovenski udeleženci so rezultate projekta ocenili za visoko do zmerno inovativne, kar so
podprli z mnenjem, da trenutno ni alternativnih rešitev. Pripomnili so, da so bile uporabljene
metodologije zelo inovativne znotraj slovenskega konteksta. Večina udeležencev se je
strinjala, da so rezultati primerni, kar pomeni, da ustrezajo potrebam usposabljanja in so v
skladu z znanjem potrebnim za strokovno izobraževanje. Tudi spletno orodje so označili za
ustrezno. Velik del udeležencev je program ocenil kot uporaben, saj ustreza potrebam
usposabljanja. Velika večina se je strinjala, da so rezultati dostopni, kar velja predvsem za
spletno orodje, katerega obstoj je omogočil projekt. Pri kriteriju Prenosljivost je večina
udeležencev menila, da so rezultati enostavno ali delno enostavno prenosljivi v druge
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kontekste. Večina se je strinjala tudi glede kriterija Trajnost in dejala, da bi bilo mogoče
rezultate brez težav uporabiti in do njih dostopati po zaključku projekta. Udeleženci so
rezultate označili za zelo natančne, saj omogočajo usposabljanje in pridobitev ustreznih
kompetenc, in za izvedljive. To pomeni, da so udeleženci smatrali, da so rezultati jasni in
razumljivi. Visoko oceno so določili tudi parametru Sprejemljivost.

Slika 27 – Povratne informacije o sistemu EISS (Slovenija)

Malta
Udeleženci z Malte so rezultate ocenili kot visoko do zmerno inovativne, kar so podprli s
podatkom, da je to prva tovrstna pobuda v njihovi državi. Večina udeležencev se je strinjala,
da so rezultati primerni, kljub temu pa je vsaj ena oseba ta kriterij ocenila z nizko oceno. Pri
kriteriju Uporabnost je večina udeležencev podala pozitivno mnenje. Velika večina se je tudi
strinjala, da so rezultati dostopni. Udeleženci so menili, da so rezultati enostavno ali delno
enostavno prenosljivi v druge kontekste. Večina udeležencev se je strinjala, da so rezultati
natančni, izvedljivi in sprejemljivi, pričakujejo pa tudi, da bodo imeli rezultati močan vpliv na
njihovo poklicno delo.
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Slika 28 – Povratne informacije o sistemu EISS (Malta)

Portugalska
Portugalski udeleženci so rezultate ocenili kot zelo ali dokaj inovativne. Udeleženci so menili,
da so rezultati zelo ali delno primerni, saj omogočajo enostavno uporabo in izboljšujejo
znanje o vprašanju strokovnega izobraževanja v zaporih. Za kriterij Uporabnost je večina
udeležencev menila, da so rezultati zelo uporabni, saj dovoljujejo avtonomijo, nekateri pa so
menili, da so primerno uporabni. Velika večina udeležencev se je strinjala, da so rezultati
dostopni in zelo intuitivni, kljub temu pa jih je nekaj menilo, da ni tako. Nekateri udeleženci
so menili, da so rezultati zelo prenosljivi in jih je mogoče enostavno prilagoditi uporabi v
drugih kontekstih oz. sistemih, drugi pa, da so delno prenosljivi. Večina udeležencev se je
strinjala, da so rezultati natančni, nekateri pa so menili, da so primerno natančni. Glede
kriterija Trajnost so bila mnenja deljena: nekateri udeleženci so odgovorili, da so rezultati
izredno trajnostni, nekaj jih je odgovorilo z delno, en udeleženec pa je menil, da niso
trajnostni in da veliko vlogo igrajo stroški. Tudi kriterij Izvedljivost je naletel na mešane
odzive: večina udeležencev je bila mnenja, da so izvedljivi, saj dovoljujejo avtonomno delo,
drugi pa so menili, da so delno izvedljivi. Rezultati so bili ocenjeni z visoko stopnjo
sprejemljivosti, en udeleženec pa je ta kriterij ocenil z nizko oceno. Večina udeležencev je
menila, da bodo imeli rezultati projekta velik učinek na njihovo delo, nekaj pa jih je
odgovorilo, da pričakujejo delen vpliv.
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Slika 29 – Povratne informacije o sistemu EISS (Portugalska)

Romunija
Romunski udeleženci so rezultate ocenili kot zelo ali dokaj inovativne, za posebej inovativno
so označili metodo usposabljanja. Udeleženci so menili, da so rezultati zelo ali delno
primerni in izpostavili, da so podporni materiali ustrezni, koristni in enostavni za uporabo.
Večina udeležencev je bila mnenja, da so rezultati zelo uporabni, saj nudijo raznovrstno
vsebino, ki jo je mogoče uporabiti pri začetnih in nadaljevalnih programih usposabljanja.
Kljub temu pa je nekaj udeležencev izrazilo potrebo po več interaktivnosti. Kriterij
Dostopnost (prijaznost do uporabnika) je izzval mešane odzive: nekateri so menili, da so
informacije jasne in konstruktivne, drugi pa so kritizirali dostopnost v nekaterih jezikih. V
zvezi s kriterijem Prenosljivost je večina udeležencev potrdila, da bi bilo rezultate enostavno
prilagoditi drugemu okolju. Večina se je strinjala tudi s tem, da so rezultati trajnostni, vse
dokler platforma ostane aktivna. Udeleženci so kot spodbudo izpostavili nizke stroške
vzdrževanja platforme. Pri kriteriju Natančnost so udeleženci podali mnenje, da je jezik
razumljiv, tako za razvijanje veščin kot kompetenc. Še več se jih je strinjalo glede kriterija
Izvedljivost, saj so skoraj vsi udeleženci menili, da je izvedba te metode usposabljanja
enostavna in stroškovno učinkovita. Večina udeležencev je sprejemljivost ocenila z visoko ali
srednje visoko oceno. Večina jih pričakuje, da bodo imeli rezultati dolgoročno močan učinek
– predvsem spletni sistem bi lahko imel velik vpliv na usposabljanje strokovnjakov.

30

Slika 30 – Povratne informacije o sistemu EISS (Romunija)

Združeno kraljestvo (UK)
Udeleženci iz Združenega kraljestva so rezultate projekta ocenili enotno in vsem
parametrom določili srednjo vrednost (2). Rezultate projekta so na splošno označili za
zanimive in uporabne. Udeleženci so pokazali zanimanje za izmenjavo znanja z drugimi
izobraževalci iz evropskih zaporov, z namenom ustanoviti strokovno mrežo, ki bi jim
omogočala deliti informacije in izkušnje.

Slika 31 – Povratne informacije o sistemu EISS (UK)
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SPLOŠNE POVRATNE INFORMACIJE O DEJAVNOSTIH
Povratne informacije, ki so jih podali udeleženci v državah, kjer so bile izvedene pilotne
dejavnosti, so bile pozitivne. Udeleženci so pokazali, da cenijo oblikovanje indukcijskih
podpornih materialov, kot je na primer EISALP spletna učna platforma, in razvoj učnih
modulov, priznana pa je bila tudi uporabnost projekta pri usposabljanju strokovnjakov za
delo v zaporih.
Udeleženci so bili mnenja, da so moduli dobro oblikovani, dostopni in utemeljeni. V dveh
primerih so bile izražene želje po izboljšavah v povezavi s spletnimi viri – predlagana je bila
namreč bolj interaktivna platforma.
Pilotne dejavnosti so zbrale skupno 63 udeležencev in 73 povratnih odzivov. Naslednji
grafični prikaz vsebuje različne parametre za oceno povratnih informacij udeležencev v zvezi
s pilotnimi dejavnostmi.

Slika 32 – Skupni pregled povratnih informacij o pilotnih dejavnostih

Od skupnega števila udeležencev jih je bilo 50 (79%) mnenja, da so se dejavnosti ujemale z
njihovimi pričakovanji in 13 (21%), da so se bolj ali manj ujemale. 51 (81%) udeležencev je
odgovorilo, da so jim navodila, ki so bila podana pred začetkom dejavnosti, koristila, 9 (14%)
jih je odgovorilo, da so jim delno koristila, 3-je (5%) pa, da jim niso koristila. 55 (87%)
vprašanih je potrdilo, da po izvedenih pilotnih dejavnostih bolje razumejo projekt EISALP in
njegovo vsebino, 8 (13%) pa jih je odgovorilo z bolj ali manj.
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Slika 33 – Skupni pregled povratnih informacij o modulih

Od skupnega števila udeležencev jih je 46 (73%) menilo, da so bili moduli jasni, 17 (27%) pa
jih je odgovorilo z bolj ali manj. 44 (70%) udeležencev je potrdilo, da je bila vsebina modulov
dostopna, 19 (30%) pa jih je odgovorilo z bolj ali manj. 37 (59%) jih je bilo mnenja, da moduli
vsebujejo dovolj virov za dodatno branje, 20 (32%) jih je odgovorilo z bolj ali manj, 6 (10%)
pa jih je odgovorilo, da virov za nadaljnje branje ni dovolj. Ta parameter je imel najbolj
mešane odzive. 45 (71%) udeležencev je menilo, da so moduli ponudili dovolj uporabnih
primerov, 18 (29%) pa jih je odgovorilo z bolj ali manj.

Slika 34 – Skupni pregled povratnih informacij o nalogah modulov (1)
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Od skupnega števila udeležencev jih je 51 (81%) menilo, da so dejavnosti, ki so bile
predstavljene v modulih, relevantne, 12 (19%) pa jih je odgovorilo z bolj ali manj. 44 (70%)
jih je bilo mnenja, da so bile naloge dostopne, 18 (29%) jih je odgovorilo z bolj ali manj, en
udeleženec (2%) pa je bil mnenja, da niso bile dostopne. 48 (76%) udeležencev je potrdilo, da
je bilo podanih dovolj informacij za enostavno razumevanje nalog modulov, 14 (22%) jih je
odgovorilo z bolj ali manj, en udeleženec (2%) pa je odgovoril, da ni bilo dovolj informacij za
enostavno razumevanje.

Slika 35 – Skupni pregled povratnih informacij o nalogah modulov (2)

Od skupnega števila udeležencev jih je 50 (79%) menilo, da so bile predstavljene naloge
dobro vpete v module, 11 (17%) jih je odgovorilo z bolj ali manj, 2 udeleženca (3%) pa sta
dejala, da niso bile dobro vpete v module. 47 (75%) jih je bilo mnenja, da so bile naloge, ki so
bile predstavljene v modulih, sestavljene tako, da so udeležencu nudile učni razvoj, 15 (24%)
jih je odgovorilo z bolj ali manj, en udeleženec (2%) pa je odgovoril z ne. 49 (78%) jih je
potrdilo, da so bile naloge v modulih zastavljene tako, da so pomagale spodbuditi razpravo
na osebnih srečanjih, 12 (19%) jih je odgovorilo z bolj ali manj, 2 udeleženca (3%) pa sta
odgovorila z ne.
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Slika 36 – Skupni pregled povratnih informacij o nalogah modulov (3)

Od skupnega števila udeležencev jih je 42 (67%) menilo, da je razmerje med spletnim
modulom, samostojnim branjem, nalogami in interakcijo v učilnici dobro uravnoteženo, 15
(24%) jih je odgovorilo z bolj ali manj in 6 (10%) z ne. Tudi o naslednjem parametru so bila
mnenja deljena. 47 (75%) jih je menilo, da je spletno okolje jasno in enostavno, 14 (22%) jih
je odgovorilo z bolj ali manj in 2 (3%) z ne. 45 (71%) udeležencev je bilo mnenja, da je
spletno okolje uporabniku prijazno, 16 (25%) jih je odgovorilo z bolj ali manj in 2 (3%) z ne. In
nazadnje, 46 (73%) udeležencev je potrdilo, da spletno okolje za uporabo ne zahteva
posebnih znanj, medtem ko jih je 15 (24%) odgovorilo z bolj ali manj in 2 (3%) z ne.

SPLOŠNE POVRATNE INFORMACIJE O REZULTATIH PROJEKTA
Povratne informacije o rezultatih projekta so bile na splošno pozitivne. Vsi parametri so bili
ocenjeni visoko, nekateri vidiki pa so bili še posebej pohvaljeni, kot na primer uporabnost,
izvedljivost in natančnost rezultatov. Naslednji grafični prikaz vsebuje različne parametre za
ocenjevanje povratnih informacij udeležencev o rezultatih projekta.
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Slika 37 – Skupni pregled povratnih informacij o sistemu EISS

Od skupnega števila udeležencev jih je v zvezi s kriterijem Inovativnost 38 menilo, da so
rezultati projekta nadvse inovativni in da se razlikujejo od ostalih programov (4), 16 jih je
menilo, da so inovativni (3), 9 udeležencev pa je odgovorilo, da so delno inovativni (2).
Rezultate projekta je pri kriteriju Primernost 15 udeležencev ocenilo za zelo primerne (4), saj
so odziv na težave in potrebe izobraževanja v zaporih, 40 za primerne (3) in 8 za delno
primerne (2).
Kar zadeva kriterij Uporabnost je 42 udeležencev menilo, da so rezultati nadvse koristni (4),
saj spodbujajo nove veščine in kompetence, 13 jih je odgovorilo z uporabni (3) in 8 z delno
uporabni (2). V zvezi s kriterijem Dostopnost je 36 udeležencev menilo, da so rezultati
nadvse dostopni in uporabniku prijazni (4), 14 jih je bilo mnenja, da so dostopni in
uporabniku prijazni (16), 10 jih je menilo, da niso zelo dostopni (2), 1 udeleženec pa je
odgovoril da niso dostopni (1).
V zvezi s kriterijem Prenosljivost je 16 udeležencev menilo, da so rezultati zelo lahko
prenosljivi in primerni za druge zapore in strokovnjake (4), 40 jih je odgovorilo z dokaj
prenosljivi (3), 7 pa z delno prenosljivi (2). Kar zadeva kriterij Trajnost je 40 udeležencev
podalo odgovor, da so rezultati nadvse trajnostni (4), kar pomeni, da uporabnost rezultatov
presega projekt in da se bodo ohranili skozi čas, 15 jih je odgovorilo, da so trajnostni (3) in 8,
da so delno trajnostni (2).
Pri kriteriju Natančnost je 47 udeležencev odgovorilo, da so rezultati nadvse natančni (4), kar
pomeni, da spodbujajo pripravljenost in razvoj veščin udeležencev, 9 jih je odgovorilo z
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natančni (3) in 7 z delno natančni (2). Zadevajoč kriterij Izvedljivost je 47 udeležencev
odgovorilo, da so rezultati nadvse izvedljivi (4), kolikor je pač mogoče, da učitelji uporabljajo
predlagani indukcijski podporni sistem. 21 udeležencev je odgovorilo, da so izvedljivi (3) in 7,
da so delno izvedljivi (2). Pri kriteriju Sprejemljivost je rezultate 48 udeležencev označilo za
nadvse sprejemljive (4), kar pomeni, da so jih pripravljeni uporabiti, 21 za sprejemljive (3) in
7 za delno sprejemljive (2). In nazadnje, pri kriteriju Pričakovan učinek je 30 udeležencev
potrdilo, da pričakujejo velik vpliv rezultatov (4), predvsem na področju povečanja
avtonomije in koriščenja prednosti za izobraževanje v zaporih. 8 udeležencev je menilo, da
bodo imeli rezultati velik učinek (3), 7 pa jih pričakuje delni učinek (2).
RAZŠIRJEN POVZETEK POVRATNIH INFORMACIJ
Spodaj navedene informacije predstavljajo združitev mnenj udeležencev iz partnerskih držav,
ki so sodelovali pri pilotnih aktivnostih in ki so imeli priložnost prebrati in analizirati
dokument o rezultatih projekta. Navedene podrobnosti so splošen prikaz povratnih
informacij udeležencev in ne odražajo nujno mnenja posamezne skupine udeležencev.
Prednosti rezultatov projekta
-

Pohvaljen

je

(razpoložljivost

bil

Slabosti rezultatov projekta

multijezikovni

materialov

v

različnih

jezikih), multidisciplinarni in multikulturni
-

-

Udeleženci so menili, da bi morale biti
naloge bolj interaktivne;

-

Izraženih je bilo nekaj pritožb glede

pristop k področju;

statusa spletne knjižnice, ki ni bila jasno

Pedagoški viri so bili ocenjeni kot ustrezni,

definirana

realistični

posodobitve;

in

kompetenc

primerni
in

za

za

identifikacijo

usposabljanje

in

je

potrebovala

za

poučevanje v zaporih;
-

Moduli in podporni materiali so bili označeni
za dobro strukturirane in uporabne;

-

Spletno

orodje

uporabniku

je

prijazno

bilo

Nekateri niso mogli v polni meri koristiti
spletne platforme v svojem jeziku, saj je

ocenjeno

(intuitivno,

-

kot

jasno,

v eni od partnerskih držav prišlo do
težav s prevodom.

dostopno in enostavno za uporabo).
Tabela 7 – Prednosti in slabosti rezultatov projekta

Predlogi izboljšav in splošna priporočila
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-

Nekateri udeleženci so čutili dodatno potrebo po izmenjavi različnih pogledov in izkušenj;

-

Platforma bi morala biti kompatibilna z vsemi spletnimi brskalniki, kar pa očitno ni bila;

-

Udeleženci so predlagali nadaljnji razvoj teoretičnih modulov, da bi vključevali nekatere vsebine,
ki niso bile obravnavane;

-

Predlagane so bile bolj interaktivne spletne naloge;

-

Nekateri udeleženci so bili mnenja, da bi jim moral biti na voljo dokument z vsemi glavnimi
smernicami izobraževanja v zaporih in z lokalnimi zaporskimi predpisi;

-

Izražen je bil predlog, da bi nekatere naloge poenostavili in tako prilagodili nizki stopnji
pismenosti mnogih zapornikov, saj bi s tem postale bolj dostopne in uporabniku prijazne.
Izražena je bila tudi pobuda za več dejavnosti v obliki iger namenjenih zaporski populaciji, kar bi
predstavljalo bolj interaktiven pedagoški vir;

-

Mnogi udeleženci so izrazili željo po zavihku ‘Pomoč’ ali ‘Pogosta vprašanja’ na platformi, ki bi
uporabnika vodil pri uporabi materialov in virov, ki so na voljo;

-

Nekateri uporabniki so svetovali, da bi bila platforma povezana z uradno platformo zapora in bi
jo lahko uporabljalo osebje zaporov;

-

Spletna platforma bi lahko bila v celoti izboljšana, na voljo bi morale biti različice v vseh jezikih
držav partneric;

-

Izražen je bil tudi predlog za posodobitev spletnega orodja, tako da bi vključevalo druge IKT
rešitve in bi bilo dostopno preko mobilnih telefonov ali drugih naprav.
Tabela 8 – Predlogi izboljšav in splošna priporočila

Splošni zaključki o diseminaciji rezultatov
Vsi udeleženci so se strinjali glede uporabnosti programa EISALP, njegove vsebine in orodij ter program
označili za inovativnega in zanimivega. Večina udeležencev je bila mnenja, da so EISALP orodja uporabniku
prijazna, kar še posebej velja za spletno platformo, ki je tako atraktivna kot interaktivna.
Rezultati projekta so bili ocenjeni kot zelo koristni za programe usposabljanja.
Nekateri udeleženci so bili mnenja, da bi bilo mogoče rezultate projekta EISALP pretvoriti v uporabno orodje
za osebje zaporov, spet drugi so izrazili splošno zadovoljstvo s produkti projekta in pričakovanje, da bodo
različni vladni organi spodbujali uporabo rezultatov.
Nekateri so menili tudi, da so bile diseminacijske aktivnosti dobro organizirane in izpeljane.
Tabela 9 – Splošni zaključki o diseminaciji rezultatov
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