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Podatki o udeležencu/ki središča za samostojno učenje 

 
Organizacija:      
 
Datum vpisa v središče: (vpišite datum prvega obiska ali pogovora z udeležencem)  
 
1. Zaporedna številka udeleženca 
 
2. Ime in priimek 
 
3. Ulica in hišna številka                                  
 
4. Številka pošte 
 
5. Kraj pošte        Država 
 
 Začasno prebivališče 
 
6. Telefonska številka 
 
7. Elektronska pošta                                                                                                 □ Nimam e-pošte 
 
8. Spol         
 
9. Državljanstvo 
 
10. Datum rojstva  

11. Izobrazba 
A nedokončana OŠ E višja/visoka 
B končana OŠ F univerzitetna 
C nižja poklicna, poklicna G specializacija, magisterij, doktorat 
Č štiriletna poklicna, strokovna izobrazba H drugo, kaj? 

_____________________________________  D gimnazija 

12. Status 
A zaposlen Č kmet F otroci do 15. leta 
B brezposelni D gospodinja G 

 
drugo, kaj? 
_______________________ C upokojenec E študent/dijak 

13. Oddaljenost vašega bivališča od središča za samostojno učenje 
A manj kot 1 kilometer Č 6 – 10 kilometrov 
B 1 – 2 kilometra D 11 – 20 kilometrov 
C 3 – 5 kilometrov E več kot 21 kilometrov 

14. Kje ste izvedeli za središče za samostojno učenje? 
A v ustanovi, kjer obiskujem središče D po radiu, katerem? ______________________ 
B iz propagandnega letaka E po televiziji, kateri?  _____________________ 
C iz časopisa, katerega? _________________ G iz spleta 
Č od prijateljev ali znancev F drugje, kje? ___________________________ 

M 
 

Ž 
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15. Zakaj ste se odločili za organizirano samostojno učenje v središču za samostojno učenje? 
Označite odgovore, ki so po vašem mnenju najpomembnejši, da ste se odločili za takšno obliko učenja. 
 

A želim dopolniti znanje, ki ga pridobivam v šoli, na tečaju, drugje 

B želim pridobiti znanje za lažjo pridobitev nove zaposlitve, za napredovanje na delovnem mestu, v  
poklicu, stroki ipd. 

C se rad/a učim in pridobivam nove informacije 
Č lahko sam/a izbiram čas/ritem/vsebine učenja in jih prilagajam svojim potrebam 
D takšno učenje ali izobraževanje je brezplačno oz. veliko cenejše 

E 
ker za vsebino, ki se jo želim učiti, ni druge organizirane oblike učenja ali izobraževanja (šole, 
programa, tečaja,...) 

F pri izbiri učnega gradiva in pri učenju mi bo pomagalo osebje SSU (za razliko od samostojnega 
učenja doma) 

G drugi razlogi (če med zgornjimi odgovori ni ustreznega, vpišite svoj razlog): 

 
16. Ali obiskujete tudi druge organizirane oblike izobraževanja (program, tečaj, seminar, šola...)? 
A v organizaciji, kjer obiskujete središče za samostojno učenje  DA NE 
B izven organizacije, kjer obiskujete središče za samostojno učenje  DA NE 

17. Kakšne izkušnje/znanje imate za delo z računalnikom? 
○ odlično ○ dobro  ○ srednje ○ slabše ○ne obvladam 

18. Ocenite svoje znanje tujih jezikov 
Jezik in raven (Vpišite jezik in raven od A1 do C2)    Legenda ravni znanja jezika 
  

   A1: preživetvena raven A2: vmesna raven 
   B1: sporazumevalni prag B2: višja raven  
   C1: raven učinkovitosti C2: raven mojstrstva 

  

  

19. Prosimo, dopišite kot kaže primer spodaj, najmanj 2 učni vsebini, ki vas kot udeleženca 
organiziranega samostojnega učenja v SSU še zanimajo? 
Primer: Vsebinsko področje 1: Excel, obdelava podatkov v Excel-u z vrtilnimi tabelami 
              Vsebinsko področje 2: zdrava prehrana v veganstvu 
 
Zanimajo me naslednje učne vsebine: 

Vsebinsko področje 1:  

Vsebinsko področje 2:  

Vsebinsko področje 3:  

Vsebinsko področje 4:  

Vsebinsko področje 5:  

 
Strinjam se z uporabo osebnih podatkov za potrebe delovanja središča za samostojno učenje in 
potrebe Andragoškega centra Republike Slovenije, nosilca projekta, in s podpisom potrjujem 
njihovo resničnost. 

 
Podpis udeleženca/-ke: 

 
Podatke je pregledal/a: 
Podpis 

 
 

Središče za samostojno učenje in Andragoški center Republike Slovenije zagotavljata tajnost podatkov. 
Vsi zbrani podatki bodo uporabljeni zgolj v raziskovalne in razvojne namene. 
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