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1 UVOD 

1.1 Problematika in namen magistrskega dela 

Osamosvojitev Slovenije, družbene in ekonomske spremembe, ki so sledile, so 
prinesle konkurenco tudi na področje izobraževanja. Ustanavljanje zasebnih 
izobraževalnih institucij je vplivalo na trg s spremenjeno ponudbo izobraževalnih 
programov, potencialnim udeležencem izobraževanja pa je bila ponujena možnost 
izbire. Začel se je boj za uporabnike  med zasebnimi šolami in javnimi ustanovami, ki 
izvajajo enake programe. 
 
V dnevnem časopisju ali v poštnih nabiralnikih lahko skoraj vsak dan dobimo nov 
letak za vpis v različne tečaje in programe. Izobraževalne organizacije nam ponujajo 
vse bolj pestro programsko ponudbo in našemu tempu življenja vse bolj prilagojeno 
izobraževanje. Posamezne izobraževalne organizacije se želijo s svojo ponudbo čim 
bolj približati individualnim potrebam vsakega posameznika ter mu z uporabo 
najsodobnejših metod in oblik poučevanja ter učenja prilagajajo način in čas 
izobraževanja. V zadnjih dveh letih je zanimivo tudi spremljati spremembe v 
marketingu na področju izobraževanja odraslih. Izobraževalne organizacije za odrasle 
razvijajo in uporabljajo različne pristope pri oglaševanju svoje ponudbe, s 
poudarjanjem možnosti individualnega svetovanja in organiziranja izobraževanja za 
vsakega posameznika posebej (Vilič Klenovšek, 2001, str. 7). 
 
Pri trženju izobraževalnih programov je pomemben tudi image, ki ga imajo zasebne 
šole. K ustvarjanju tega pa pripomorejo kakovost izobraževalnih programov, kakovost 
učiteljev, zaposlitvene možnosti maturantov, prostorski pogoji, cena, sodelovanje in 
svetovanje ter možnost nadaljnjega izobraževanja. 
 
Kakovost je postala prevladujoči pojem sodobnega sveta in našega življenja. Ljudje 
nenehno iščemo kakovostne izdelke in storitve ter težimo h kompleksnemu cilju, kot 
je kakovostno preživljanje časa, ki ga posvečamo sebi, družini in svojim partnerjem. 
Potreba po kakovosti je vodila izobraževalno dejavnost in organizacije v njenem 
okviru širom po svetu, da so začeli razvijati poslovno filozofijo, ki poudarja pomen 
zagotavljanja pričakovane kakovosti. 
 
Uvajanje filozofije kakovosti v izobraževanje prinaša nekatera nova vprašanja: 
 
 Zakaj  postaja kakovost kritična za doseganje finančnega uspeha? Mnogi avtorji 
opozarjajo na vse večjo konkurenčnost na trgu izobraževalnih storitev. Udeleženci 
izobraževanja postajajo mnogo bolj kritični, kot so bili nekoč. Za doseganje 
uspeha morajo izobraževalne ustanove razumeti, kaj pomeni kakovost z vidika 
porabnika, in si prizadevati za izboljšanje kakovosti storitev tako, da se bo 
udeleženec izobraževanja znova vračal. (Cook, 1999, str. 211). 
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 Kako lahko merimo kakovost v izobraževanju, ko pa je v veliki meri subjektivno 
opredeljena? V literaturi lahko zasledimo tudi definicijo, da je kakovost to, kar 
slušatelj želi, in ne to, kar izobraževalna ustanova meni, da je najbolje zanj. 
Zavedati se moramo, da brez slušateljev ni izobraževalnih ustanov (Sallis, 1993, 
str. 39).  

 
 Ali so za merjenje kakovosti na področju izobraževanja na voljo še kakšni drugi 
ustrezni pristopi? V različnih storitvenih dejavnostih so številni raziskovalci 
uporabili razmeroma najbolj uveljavljeni SERVQUAL model merjenja kakovosti, ki 
temelji na petih dimenzijah: vidne sestavine storitve, zanesljivost, odzivnost, 
zaupanje in vživljanje v položaj posameznika (Hernon, 2002, str. 225).  

 
 Kateri dejavniki zagotavljajo visoko kakovost poučevanja in učenja?  Katere 
sestavine so slušateljem pomembnejše za presojanje kakovosti izobraževanja? Ali 
se njihova relativna pomembnost s časom spreminja?  V svetu so dobila 
prizadevanja za povečanje kakovosti poučevanja večji zagon v osemdesetih in 
devetdesetih letih. Razumevanje kakovosti poučevanja je lahko subjektivno; ker 
je učitelj tisti, ki ima največ neposrednih stikov s slušateljem, se v teh interakcijah 
porajajo ključne sestavine za porabnikovo vrednotenje kakovosti. Bistvena 
elementa sta učiteljeva osredotočenost na slušatelja in odnos med slušateljevimi 
pričakovanji in zaznavanjem dobljene storitve (Hill, 1995, str. 15). Berry (1985, 
str. 45, 46) navaja deset sestavin, ki v splošnem opredeljujejo kakovostno 
storitev: zanesljivost, odzivnost, kompetentnost, dosegljivost, vljudnost, 
komunikacijo, verodostojnost, varnost, razumevanje slušatelja in opredmetene 
dokaze storitve. Ali so te sestavine enako pomembne tudi, ko gre za kakovost v 
izobraževanju odraslih? 

 

1.2  Cilj dela 

Namen magistrskega dela je celovito preučiti pojmovanje kakovosti v izobraževanju 
odraslih.  
 
Pri svojem delu z odraslimi udeleženci izobraževanja, ki pridobivajo formalno 
strokovno izobrazbo, sem prišla do nekaterih vprašanj, ki so teoretično sicer dobro 
obdelana, v praksi pa je izvajanje kakovostne storitve drugačno. V omenjeno 
izobraževanje se vključuje veliko število osipnikov, ki so bili v predhodnem 
izobraževanju v rednih srednjih šolah neuspešni. Osnovna raziskovalna hipoteza, na 
kateri bom gradila to magistrsko delo je, da so potrebe,  motivi in pričakovanja te 
skupine udeležencev izobraževanja drugačni, zato naj bi programi izobraževanja 
upoštevali te edinstvene značilnosti potreb po znanju, oblikah učenja in storitev 
prilagojenih odraslim udeležencem, da bo njihovo zaznavanje dobljene kakovosti 
pozitivno. 
 
Cilji magistrskega dela so: 
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 Ugotoviti posebnosti v razumevanju kakovosti izobraževalnih storitev in 
analizirati modele merjenja kakovosti, ki se v zadnjem času pojavljajo na 
področju izobraževanja. 

 
 Ugotoviti, kateri elementi kakovosti storitve so po mnenju udeležencev 
izobraževanja in po mnenju učiteljev izbrane šole pomembni.   

 
 Ugotoviti vrzeli oziroma razlike v ocenah kakovosti izobraževalnih storitev s 
strani uporabnikov in izvajalcev izobraževanja.   

 

1.3 Metode dela 

Magistrsko delo bo temeljilo na študiju literature, ki obravnava problematiko 
kakovosti storitev in kakovosti na področju izobraževanja odraslih. Večina literature je 
tuja, nekaj pa jo je izdal Andragoški center Slovenije. Merjenje storitev iz zornega 
kota njihovih porabnikov (slušateljev) in iz zornega kota zaposlenih bom izvedla v 
zasebni šoli, ki izvaja programe poklicnega in strokovnega izobraževanja, s pomočjo 
anketiranja. Poskušala bom ugotoviti, katere značilnosti izobraževalne storitve 
vplivajo na oceno kakovosti pri slušateljih in pri zaposlenih, kaj vpliva na slušateljevo 
zaznavanje storitve in kakšna so bila pričakovanja slušateljev v primerjavi z 
zaznavanjem dejanske izvedbe izobraževanja. Ker je storitev izobraževanja 
neotipljiva in jo pogosto težko ovrednotimo pred nakupom, bom poskušala ugotoviti, 
na kaj so se slušatelji oprli, preden so se odločili za izobraževanje pri določenem 
ponudniku teh storitev. Pridobljene podatke bom analizirala z metodami univariatne 
in bivariatne analize. 
 

2 OPREDELITEV ZNAČILNOSTI STORITEV 

Kompleksnost in raznolikost storitev sta se v zadnjem stoletju močno povečali. V 
nasprotju s splošnim prepričanjem lahko rečemo, da so storitve veliko prispevale k 
ekonomski rasti. Nova tehnologija je povzročila številne spremembe v tovrstnih 
podjetjih in vplivala na razvoj novih storitev. Storitveni sektor ustvarja 58 odstotkov 
bruto domačega proizvoda in zaposluje več kot dve tretjini vseh zaposlenih v državah 
Evropske unije (Zeithaml, Bitner, 1996, str. 6). V Združenih državah Amerike 
storitveni sektor zaposluje 71 odstotkov aktivnega prebivalstva in ustvarja 72 
odstotkov bruto domačega proizvoda (Shank, Walker, Hayes, 1995, str. 71). 
Storitveni sektor je v Sloveniji v primerjavi z gospodarsko razvitimi državami slabše 
razvit. Leta 1994 je zaposloval 34 odstotkov aktivnega prebivalstva in ustvaril 42 
odstotkov bruto domačega proizvoda (Potočnik, 2000, str. 15), v letu 20021 pa je 
zaposloval že 52,7 odstotkov aktivnega prebivalstva. Konkurenčnost se povečuje in 
kupci zahtevajo več in boljše storitve. Storitve postajajo oblika za diferenciacijo 
podjetij.  
 
                                        
1 [URL:http://www.stat.si/popis2002/si/rezultati_red.asp?ter=SLO&st=2] 
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Mnogi avtorji pri opredeljevanju storitev izhajajo iz zornega kota ponudnika, ne pa 
porabnika storitev. V literaturi različno opredeljujejo storitve: kot vedenje 
(behavioural), kot dejanje, izvajanje ali trud (Rathmell, 1966; v Hill, 1995 str. 10) ali 
dejanje in izvajanje (Berry, 1980; v Hill, 1995 str. 10), aktivnosti ali proces 
(Grönroos, 1991; v Hill, 1995, str. 10), ki ga izvajalec storitve ponudi porabniku. 
 
Ljudje zadovoljujemo svoje potrebe in želje z izdelki in storitvami. Proizvodno 
podjetje lahko vključi v svojo ponudbo izdelkov tudi storitev. Razlikovanje med izdelki 
in storitvami ni vedno jasno. Ponudba podjetja se lahko giblje od izdelka do čiste 
storitve. Postavlja se vprašanje, kako razlikovati med čistim izdelkom in čisto 
storitvijo? 
 
Čisti izdelek pomeni, da porabnik dobi korist izključno od izdelka brez dodane 
vrednosti storitve (milo, zobna pasta). Na drugi strani pa čista storitev pomeni, da ni 
prisotnih izdelkov, na primer varovanje otrok, masaža, psihoterapija (Zeithaml, 
Bitner, 1996, str. 10). Vendar večina storitev vsebuje tudi nekaj elementov izdelka, 
na primer v gostilni gost dobi hrano, v mehanični delavnici zamenjajo rezervni del.  
Velikokrat so fizični izdelki le sredstvo, da pridemo do storitev. Navadno sta storitev 
in izdelek povezana v različnih razmerjih in skupaj predstavljata celoto. 
 
V opredelitvi storitev moramo ločevati med storitvami, ki temeljijo na opremi 
(avtomatska avtopralnica, bančni avtomat), in storitvami, ki temeljijo na ljudeh 
(izobraževalna dejavnost, čiščenje oken). Pri nekaterih je nujna prisotnost porabnika 
(zobozdravnik, lepotilni salon). 
 
V literaturi je precejšnje strinjanje glede značilnosti, ki ločujejo storitve od izdelkov. 
Tako Zeithaml, Parasuraman, Berry (Zeithaml, Bitner, 1996, str. 11) in drugi avtorji 
(Berry, 1980; Bitner 1992; Lovelock, 1983; Zeithaml et al., 1985; v LeBlanc in 
Nguyen, 1997 str. 73)  govorijo o štirih elementih, ki so skupni vsem storitvam:  
  

 neotipljivost, 
 neločljivost proizvodnje in porabe, 
 spremenljivost in 
 minljivost.   

 
Osnovna značilnost storitev je neotipljivost, ker jih ne moremo videti, okusiti ali 
občutiti že pred nakupom tako kot izdelke. Abstraktna narava storitev ustvarja težave 
proizvajalcem in porabnikom. Izvajalcem storitev je težko diferencirati njihovo 
ponudbo od konkurentov, enako težko je porabnikom vrednotiti storitev, preden je 
pridobljena in porabljena (Hill, 1995, str. 10). Lahko jo izkusimo, zato je porabnikovo 
presojanje veliko bolj subjektivno. Pred nakupom porabnik ne vidi rezultata, zato 
poskuša to negotovost nekoliko omiliti tako, da išče dokaze o kakovosti storitve. Do 
sklepov glede storitve pride na osnovi prostora, opreme, ljudi, komunikacijskega 
gradiva in cene (Kotler, 1998, str. 466).  
 
Drugače kot pri izdelkih, ki se proizvedejo, skladiščijo, prodajo in porabijo je za 
storitve značilna neločljivost proizvodnje in porabe, kar pomeni, da gre za sprotno 
izdelavo in porabo, pri kateri je vključen tudi porabnik. Porabniki so aktivno vključeni 
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v proces nastajanja storitve, pri čemer je veliko neposrednih stikov med porabniki in 
zaposlenimi.  
 
Spremenljivost se kaže v velikem spreminjanju, kar je odvisno od tega, kdo izvaja 
storitev, kje in kdaj. Spremenljivost lahko pomeni, da storitev od enega do drugega 
ponudnika in porabnika močno niha. Zaradi vpletenosti ljudi je storitev težko 
standardizirati (Berry et al., 1985; v Hill, 1995, str. 11). Spremenljivost je rezultat 
medsebojnega vpliva med samimi zaposlenimi ter med zaposlenimi in porabniki. 
 
Minljivost pomeni, da ima storitev kratko življenjsko dobo. Storitve ne moremo 
shraniti za kasnejšo prodajo. Porabljamo jo, dokler traja proces, in je ne moremo 
proizvajati na zalogo. Še več, njena koristnost je pogosto kratkotrajna in masovna 
proizvodnja je nemogoča (Hill, 1995, str. 10).  Zato imajo storitvene organizacije 
težave, če povpraševanje niha. Neizkoriščene storitve prenehajo obstajati in so za 
vedno izgubljene. Večina storitev tudi nima garancij in jih ni mogoče vrniti, zamenjati 
ali ponaročiti. 
 
Potočnik (2000, str. 19) razlikuje osem elementov, ki opredeljujejo razlike med 
storitvami in izdelki. Poleg zgoraj naštetih dodaja še: 
 

 težavnost ugotavljanja in nadziranja kakovosti, 
 visoka stopnja tveganja, 
 prilagajanje ponudbe posebnim zahtevam porabnikov storitev in 
 ustvarjanje osebnih stikov med kupcem in izvajalcem. 

 
Lastnosti storitev, ki izhajajo iz razlikovanja med izdelki in storitvami,  so prikazane v 
tabeli 2.1. 
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Tabela 2.1: Razlike med izdelki in storitvami 

ZNAČILNOST STORITVE IZDELEK 

Neotipljivost Neotipljive; ni fizičnih dokazov. Otipljivi; spremljajo storitve, ki 
dopolnjujejo izdelek. 

Neločljivost Prisotnost izvajalca in porabnika. Navzočnost obeh ni običajna. 

Minljivost Storitve ne moremo shraniti. Skladiščenje izdelkov je nujno 
zaradi kasnejše prodaje. 

Spremenljivost Odvisne so od tega, kdo, kdaj in kje 
jih izvaja. Problem standardizacije. 

Kakovost lahko standardiziramo. 

Težavnost merjenja in 
nadzora kakovosti 

Ugotavljamo zadovoljstvo porabnikov. Merimo in nadziramo kakovost 
izdelkov. 

Visoka stopnja 
tveganja 

Po pritožbi storitve ni mogoče 
zamenjati; veliki stroški napak. 

Ob reklamaciji izdelek 
zamenjamo. 

Prilagodljivost 
ponudbe 

Izvajanje storitve po meri porabnika 
poveča njegovo zaznavanje kakovosti 
in zadovoljstvo. 

Izdelek po meri porabnika 
poveča stroške in bistveno na 
njegovo zaznavanje večje 
kakovosti ne vpliva. 

Vzpostavljanje osebnih 
stikov 

Osebni stiki so zelo pomembni. Izdelki niso nujno povezani z 
osebnimi stiki. 

Vir: Potočnik, 2000, str. 24. 

 
Kot najpomembnejša značilnost storitev se omenja neotipljivost, zato je za izvajalce 
storitev pomembno vprašanje, kako se razlikovati od konkurentov?  
 
Storitveno podjetje lahko najde odgovor v razlikovanju izvajanja storitev na tri 
načine:  
 

 preko ljudi/udeležencev,  
 preko fizičnega okolja in  
 preko samega storitvenega procesa.  

 
Storitveno podjetje se lahko razlikuje po tem, da so njegovi zaposleni, ki prihajajo v 
stik s porabniki, prijaznejši, sposobnejši in zanesljivejši od konkurence. Oblikuje lahko 
lepše fizično okolje, v katerem izvaja storitev. Storitveno podjetje lahko pripravi 
kakovosten postopek izvajanja storitev (Kotler, 1998, str. 473). Glavni problem za 
porabnika pa je na drugi strani ta, da težko oceni storitev pred nakupom in porabo. 
 
V središču storitev je ustvarjanje osebnih stikov med izvajalci in porabniki storitev. 
Zaposleni (izvajalci storitev) so ključnega pomena za podjetje in za porabnika. Za 
porabnika so zaposleni predstavniki storitev (Booms in Nyquist, 1981, v Oldfield in 
Baron, 2000, str. 87).  
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Po mnenju Lovelocka (1981; v Oldfield in Baron, 2000, str. 87) imajo velik vpliv na 
kupčevo vrednotenje tehnične sposobnosti, osebnost in videz zaposlenih. 
 

3 RAZUMEVANJE KAKOVOSTI STORITEV 

V tem poglavju bomo podrobneje razčlenili pojme razumevanja kakovosti storitev, 
ugotovili, kaj vpliva na porabnikova pričakovanja in zaznavanje, in odgovorili na 
vprašanje, kaj vpliva na kakovost v izobraževanju.  
 
Kakovost storitev postaja v zadnjem času osrednja skrb storitvenih podjetij z 
namenom, da bi pridobili nove porabnike in da bi bili boljši od konkurence. V 
preteklosti so organizacije menile, da lahko določajo želje in potrebe porabnikov. 
Danes pa so porabniki veliko bolj izobraženi in njihova pričakovanja se v času 
spreminjajo, zato niso več zadovoljni le s povprečno kakovostjo. Sposobnost podjetij, 
da izvajajo superiorne storitve, je postala ključna za uspeh tudi v storitvenem 
sektorju in vpliva na večje zadovoljstvo porabnikov ter dobiček podjetja. Kakovost 
storitev je težko opredeliti zaradi njihovih specifičnih lastnosti.  
 
Večina literature je v preteklosti posvečala veliko več pozornosti kakovosti izdelkov 
kot kakovosti storitev. Zadovoljstvo porabnikov in kakovost storitev sta pritegnila 
številne raziskovalce z različnih področij. Kljub stotinam publikacij, ki obravnavajo 
porabnikovo zadovoljstvo in dobljeno kakovost, pa ostaja razumevanje teh pojmov 
neenotno (Athiyaman, 1997, str. 528).    
 
Različni avtorji razumejo koncept kakovosti različno, zato bomo v nadaljevanju podali 
nekaj opredelitev kakovosti.  
 
Kakovost opredeljujejo kot odličnost (Tuchman, 1980), vrednost (Abbot, 1995), 
skladnost s specifikacijo (Levitt, 1972), skladnost z zahtevami (Crosby, 1990), 
pripravljenost za uporabo (Juran, 1974, 1986) in doseganje ali preseganje 
pričakovanj odjemalcev (Grönroos, 1983; Parasuraman, Zeithaml, Berry, 1985; 
povzeto po Cvikl, 2000, str. 39).  
 
Po vsem svetu se je uveljavila definicija Ameriškega združenja za nadzor kakovosti, ki 
definira kakovost kot skupek lastnosti in značilnosti izdelka oziroma storitve, ki 
vplivajo na njegovo sposobnost, da zadovolji izražene ali naznačene potrebe ( Kotler, 
1998, str. 56). 
 
Po mnenju Tana (1986, str.224; v Hill, 1995, str. 11) ima kakovost lahko različne 
pomene za različne ljudi. Podobno Berry in soavtorji (1990; v Hill, 1995, str. 11) 
vidijo porabnike kot edine razsodnike kakovosti storitev. Berry meni, da je 
porabnikovo zaznavanje kakovosti storitev rezultat primerjave pričakovanj, ki jih ima, 
preden dobi storitev, s tistim, kar meni, da je resnično dobil. Če so porabnikova 
pričakovanja zadovoljena, zaznavajo storitev kot kakovostno, če niso zadovoljena, jo 
zaznavajo kot manj zadovoljivo, če so presežena, pa več kot zadovoljivo (Hill, 1995, 
str. 11).  
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Če povzamemo dosedanje kar različne opredelitve, lahko ugotovimo, da je kakovost 
tisto, kar zaznajo porabniki in mora temeljiti na porabnikovih potrebah in željah. 
Zadovoljni porabniki se vračajo, kar je za podjetje velika prednost. 
 
Po mnenju Berrya, Parasuramana in Zeithamlove (1985, str. 45, 46) sestavlja 
kakovost storitev deset determinant: 
 

 Zanesljivost (reliability) se nanaša na sposobnost storitvenega osebja, da 
izvaja obljubljeno storitev natančno in zanesljivo. Posebno vključuje 
natančnost reklamnih sporočil, natančnost dokumentacije in izvajanje storitve 
v dogovorjenem času. 

   
 Odzivnost (responsiveness) vključuje pripravljenost zaposlenih, da pomagajo 
stranki, in njihovo hitro izvajanje storitve.  

      
 Kompetentnost (competence) pomeni, da imajo zaposleni zahtevane 
sposobnosti in znanje za izvajanje storitve. Ta determinanta vključuje znanje 
in sposobnost komuniciranja, znanje in sposobnost svetovanja ter raziskovalne 
možnosti podjetja. 

 
 Dosegljivost (access) vključuje dostopnost in možnost kontaktov, kar 
pomeni:            

• storitev je lahko dosegljiva po telefonu (linije niso zasedene in kupcev 
ne pustijo čakati),      

• čas, potreben, da pride porabnik do storitve, ni predolg,                 
• delovni čas podjetja je prilagodljiv,     
• lokacija podjetja je primerna. 

 
 Vljudnost (courtesy) vključuje prijaznost, uglajenost in spoštovanje v osebnih 
stikih. 

 
 Komunikacija (communication) pomeni, da skrbimo za obveščanje kupcev in 
upoštevanje njihovih potreb in želja. Vključuje lahko opis storitve, njeno ceno 
in zagotovilo kupcu, da bodo problem rešili. 

 
 Verodostojnost (credibility) pomeni zaupanje in poštenost, ki se lahko 
kažeta v ugledu podjetja in osebnih značilnostih zaposlenih. 

 
 Varnost (security) pomeni zmanjšanje dvomov in tveganja za kupca. Kaže se 
v fizični varnosti, finančni varnosti in zaupanju. 

 
 Razumevanje porabnika (understanding the customer) je element 
kakovosti, ki kaže, da  osebje skrbi za posameznika, razume njegove potrebe. 
Vključuje razumevanje kupčevih posebnih potreb, zagotavljanje individualne 
pozornosti in prepoznavanje pravih kupcev. 

 
 Vidni dokazi storitve (tangibles) predstavljajo sestavine storitve, ki jih lahko 
vidimo in na katere lahko vplivamo - npr. oprema, ki jo uporabljamo za 
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izvajanje storitve, videz zaposlenih in tudi drugi kupci storitev.  
     

Isti avtorji (Berry, Zeithaml, Parasuraman, 1985, str. 47) so ugotovili, da so 
najpogostejši razlogi, zaradi katerih lahko prihaja do težav v zagotavljanju kakovosti 
storitev, naslednji: 
 

 Neločljivost proizvodnje storitve in porabe ter intenzivna vključenost 
zaposlenih; v storitvah je zaporedje drugačno kot pri izdelkih. Storitve 
najprej prodamo, nato proizvedemo, običajno ob prisotnosti porabnika. 
Porabnik doživi proizvodnjo storitve neposredno. Porabnikovo zaznavanje 
kakovosti storitve vključuje tudi medsebojno komunikacijo zaposlenih in njihov 
zunanji izgled. Intenzivna vključenost ljudi v proizvodnjo storitve predstavlja 
stopnjo nestandardizacije. Veliko dejavnikov lahko vpliva na izkušnjo 
zadovoljstva v primeru, ko sta izvajalec in porabnik v neposrednem kontaktu. 
Zaposleni, ki prihajajo v stik s porabniki, so običajno najslabše izobraženi in 
najslabše plačani znotraj organizacije. Pri večini storitev so del izkušnje 
porabnika s storitvijo tudi sposobnost komunikacije zaposlenega, njegova 
obleka in vonj. Prisotnost porabnika pri izvajanju storitev lahko povzroča 
težave v kakovosti. 

 
 Zagotavljanje kontinuirane kakovosti storitev; zaposleni, ki prihajajo v 
stik s porabniki so vez med organizacijo in porabnikom. Za porabnika 
predstavljajo organizacijo in v primeru napak se bo porabnik obrnil nanje. 
Zagotavljanje kakovosti storitve, ki bo zadovoljila porabnike, je odvisno od 
sposobnosti zaposlenih, da izvajajo to storitev. 

 
 Komunikacijska vrzel; omenja se kot eden temeljnih problemov v 
zagotavljanju kakovosti storitve. Obstaja več vrst komunikacijskih vrzeli: 
podjetje preveč obljublja, komunikacija podjetja ni razumljiva in ni prilagojena 
porabniku, podjetje ne ostane v stiku s porabnikom. 

 
 Kompleksnost storitev; množica novih storitev lahko pomeni težave v 
zagotavljanju kakovosti.  

 
Ugotovimo lahko, da je kakovost storitve v veliki meri odvisna od interakcije, ki 
nastane med izvajanjem storitve med zaposlenimi in porabniki. Storitve so 
dejanje/proces, ki se običajno izvaja ob prisotnosti porabnika. Če izhajamo iz te 
osnovne opredelitve, bi lahko ugotovili, da zaradi vključenosti večjega števila 
zaposlenih v izvajanje kakovost lahko niha od enega do drugega podjetja in celo 
znotraj istega podjetja (Berry, Zeithaml, Parasuraman, 1985, str. 44). Porabnik lahko 
neposredno vpliva na kakovost izvajane storitve in na lastno zadovoljstvo (Mills et al., 
1983; v Hill, 1995, str. 10), v primeru izobraževalne organizacije predstavlja ta vložek 
trud in pripravljenost slušateljev za učenje. Če je prispevek porabnika neustrezen, 
lahko pride do težav in napak v izvajanju storitve. Produktivnost in kakovost storitve 
nista odvisna le od izvajanja zaposlenih, ampak tudi od izvajanja porabnikov 
(Heskett, 1987; Surprenant, Solomon, 1987; v LeBlanc, Nguyen, 1997). Zaradi tega 
Kelley in soavtorji (1990; v Hill, 1995, str. 14) priporočajo, da organizacije pojmujejo 
porabnike kot »delno zaposlene« člane organizacije in poskušajo vplivati na njihovo 
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vedenje. Porabniki, ki dosežejo visoko stopnjo socializacije, imajo bolj natančna 
pričakovanja glede storitve. Ta pričakovanja pa so lahko bližje porabnikovim 
zaznavam kakovosti storitve. S tem bi se tudi izognili nevarnosti, da pojmujemo 
porabnika kot številko, v primeru, ko ima podjetje veliko število porabnikov. Porabnik 
si želi osebnega odnosa in vživljanje zaposlenih v njegov položaj, zato je njegovo 
razočaranje ob neprimernem odnosu lahko veliko.  Zeithamlova in soavtorji menijo, 
da je eden od razlogov za slabo izvajanje storitev tudi to, da podjetje ne pozna 
porabnikovih pričakovanj (Oldfield in Baron, 2000, str. 87). 
 
Po Grönroosovem mnenju porabniki ocenjujejo kakovost storitve z dveh vidikov, z 
vidika tehnične kakovosti in z vidika funkcionalne kakovosti (Collier, 1994; povzeto po 
Cvikl, 2001, str. 313).  
 

 Za tehnično kakovost lahko rečemo, da je odvisna od tega, kaj je bilo 
proizvedeno med procesom storitve (znanje, otipljivi elementi, tehnične 
rešitve, oprema in tehnologija). Tehnična kakovost je ocena vsebine storitve, 
nanaša se na rezultat izvedbe storitve – kaj je porabnik prejel z izvedbo 
storitve. Tehnična izvedba procesa (kaj porabnik dobi) je sicer pomembna za 
kupčevo vrednotenje kakovosti storitve (Grönroos, 1984, str. 38) a ne 
predstavlja celotne kakovosti, ki jo porabnik zazna. Nanjo bo vplival tudi način, 
s katerim mu je bila storitev predana – funkcionalna kakovost. 

 
 Funkcionalna kakovost pa je odvisna od tega, kako je storitev izvedena 
(Grönroos, 1982; v Hill, 1995, str. 11). Grönroos verjame, da je »kako« 
(vedenje natakarja v restavraciji, bančnega uslužbenca, predstavnika 
turistične agencije, šoferja avtobusa, učitelja) ključen za zaznavanje kakovosti 
storitve. Odnos, vedenje zaposlenih in način komunikacije pomembno vplivajo 
na porabnikovo zaznavanje. Predstavlja torej oceno načinov oziroma 
postopkov izvajanja storitve. To dimenzijo kakovosti zaznavamo zelo 
subjektivno, zato je ne moremo meriti z objektivnimi merili (glej sliko 3.1).  

 
Kelley in soavtorji (1990; v Hill, 1995, str. 11) so k temu dodali še dve sestavini: 
 

 porabnikovo tehnično kakovost (porabnikov prispevek k izvajanju storitve), 
 porabnikovo funkcionalno kakovost (porabnikovo vedenje med izvajanjem 
storitve). 

 
Ni torej dovolj, da se osredotočimo na izvajalce storitev, pozorni moramo biti tudi na 
motivacijo in vedenje porabnika.  
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Trženjske aktivnosti 

Slika 3.1: Dimenzije kakovosti storitev 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vir: Grönroos, 1984, str. 40 
 
Grönroos poudarja, da na porabnikovo zaznavanje kakovosti storitev vpliva tudi 
podoba (image) storitvenega podjetja. Pričakovanja kupca so pod vplivom podobe 
podjetja, ta pa je rezultat kupčevega zaznavanja storitvenega podjetja kot celote. 
Podoba je odvisna od tehnične in funkcionalne kakovosti storitev. Vsi napori 
tradicionalnega trženja imajo vpliv na pričakovanja porabnika. Podjetje lahko 
razočara porabnike, to pa lahko vpliva na poslabšanje njegove podobe  (Grönroos, 
1984, str. 40). 
 
Raziskave so pokazale, da je za zaznavo storitve funkcionalna kakovost 
pomembnejša kot tehnična kakovost, zlasti v podjetjih, v katerih je tehnična kakovost 
podobna in se težko diferencirajo. Tehnično prednost je danes težko pridobiti, saj 
lahko podjetja zelo hitro dosežejo podobno tehnično kakovost. Prav gotovo pa lahko 
doseže organizacija konkurenčno prednost z izboljšanjem funkcionalne kakovosti. 
 

3.1 Kaj vpliva na porabnikova pričakovanja? 

Porabnikova pričakovanja so sestavni del zadovoljstva ali nezadovoljstva s kakovostjo 
storitve. Glede na to, da najbolj uporabljeni model kakovosti storitev Servqual temelji 
na dveh pomembnih komponentah: pričakovanjih in zaznavanju storitve, bomo v 
nadaljevanju preučili dejavnike, ki vplivajo na porabnikova pričakovanja in 
zaznavanje. Omenjeni koncept ugotavljanja in merjenja porabnikovih pričakovanj ter 
zaznavanj izobraževalne storitve smo uporabili tudi pri oblikovanju anketnega 
vprašalnika za raziskavo in ga podrobneje obravnavamo v sedmem poglavju. 
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Najpogosteje se v literaturi pojavlja opredelitev Zeithamlove in soavtorjev, ki menijo, 
da lahko obravnavamo porabnikova pričakovanja kot standard, s katerim se primerja 
dejansko zaznana kakovost storitve (Zeithaml, Berry, Parasuraman, 1993; v Shank, 
Walker, Hayes, 1995, str. 72). Iz omenjene opredelitve sledi, da je poznavanje 
porabnikovih pričakovanj prvi in mogoče najpomembnejši korak v zagotavljanju 
kakovosti storitev. Zdi se, da je potrditev oziroma nepotrditev porabnikovih 
pričakovanj dominantna pri ugotavljanju  porabnikove stopnje zadovoljstva (Oliver, 
1993, Westbrook, 1987; v Shank, Walker, Hayes, 1995, str. 72). Nepotrditev 
predstavlja razliko med porabnikovimi pričakovanji in dobljeno storitvijo.  
 
Omenjeni avtorji navajajo različne dejavnike, ki vplivajo na porabnikova pričakovanja 
in jih prikazujemo v sliki 3.2.  
 
Če bi poskušali prenesti sliko na področje izobraževanja odraslih, bi lahko ugotovili, 
da imamo ob vstopu v izobraževalno organizacijo neka pričakovanja. Ta so lahko 
nastala pod vplivom mnenj prijateljev ali znancev ter sodelavcev v službi 
(komunikacija od ust do ust), ki so že bili v organizaciji ali se tam izobražujejo. Na 
pričakovanja pa lahko vplivajo tudi naše osebne potrebe, ki so odvisne od osebnih 
značilnosti in okoliščin, ter zunanje komuniciranje izobraževalne organizacije, 
sporočila in obljube ponudnika (reklamni letaki v nabiralnikih, TV-reklame, brošure in 
ustne obljube zaposlenih). Odrasli slušatelji imajo z izobraževanjem že pretekle 
izkušnje, zato imajo neko splošno predstavo o njegovem poteku. Ugotovimo lahko, 
da pri ocenjevanju kakovosti storitve porabnik upošteva zlasti pet determinant (vidne 
dokaze, zanesljivost, odzivnost, zaupanje in vživljanje v posameznika), ki smo jih 
podrobneje obravnavali na začetku tega poglavja. 
 
Po mnenju Zeithamlove in soavtorjev (1990; v Hill, 1995, str. 12) lahko vplivata na 
porabnikova pričakovanja še dva dejavnika, in sicer sporočila in obljube konkurentov 
ter cena.  
 
Ena od raziskav (Parasuraman, Berry, Zeithaml, 1991, str. 40) je pokazala, da je bila 
cena ključni element, ki je vplival na kupčeva pričakovanja. Mnogi kupci verjamejo, 
da višja cena pomeni boljšo storitev, in ne verjamejo, da je nižja cena lahko izgovor 
za slabšo storitev. 
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Slika 3.2: Koncept zaznavanja kakovosti storitve 

 
 
Komunikacija                 Osebne potrebe in želje                   Pretekle izkušnje                   Tržno 
od ust do ust                                                                                                        komuniciranje 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vir: Cook,1999. str. 209, prirejeno po Parasuraman, Zeithaml, Berry, 1985. 
 
Storitvene organizacije morajo dobro poznati  pričakovanja porabnikov in  izvajati 
pravilne korake pri vplivanju na  pričakovanja. Predvsem morajo obveščati porabnike, 
kaj je in kaj ni mogoče ter obrazložiti razloge zakaj ne (Berry et al., 1985; King, 
1985, Zeithaml et al., 1990; v Hill, 1995, str. 13). Pomembno je, da ugotovijo, kje se 
pojavljajo vrzeli med pričakovanji in zaznavanjem porabnikov, prav zato sta za 
storitveno podjetje pomembni dve dejstvi: 
 

 obljube, ki jih podjetje sporoča s tradicionalnimi trženjskimi aktivnostmi, 
morajo biti realne; 
 managerji morajo razumeti vpliv tehnične in funkcionalne kakovosti na 
porabnikovo zaznavanje storitve (Grönroos, 1984, str. 43). 

 
Iz omenjene opredelitve sledi, da obljube, ki jih podjetje sporoča preko medijev, 
vplivajo na porabnikova pričakovanja in služijo kot standardi, preko katerih porabnik 
vrednoti kakovost storitev. Zunanja komunikacija ne vpliva samo na porabnikova 
pričakovanja, ampak tudi na porabnikovo zaznavanje procesa izvajanja storitve.  
 
Druga opredelitev se nanaša na Prakashovo delitev pričakovanj v tri skupine (1984; v 
Shank, Walker, Hayes, 1995, str. 73):  
 

 predvidena (predictive expectations),  
 normativna (normative expectations) in  
 primerljiva (comparative expectations).  
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Predvidena storitev  je raven storitve, za katero porabnik misli, da jo bo najverjetneje 
prejel. Normativna pričakovanja so tista, ki se nanašajo na to, kako naj bi se izvajala 
storitev, da bi zadovoljila porabnika. Primerljiva pričakovanja pa temeljijo na 
predhodnih porabnikovih izkušnjah s podobno storitvijo (Shank, Walker, Hayes, 
1995, str. 73). 
 
Po mnenju Grönroosa so izjave, da morajo storitvena podjetja ponuditi kakovostne 
storitve, da bodo lahko uspešno konkurirala, brez pomena, razen če lahko definirajo 
(Grönroos, 1984, str. 36): 
 

 kako je kakovost storitev zaznana pri porabnikih in 
 kaj vpliva nanjo. 

 
V nadaljevanju predstavljamo še eno opredelitev Zeithamlove in soavtorjev, 
povezano s porabnikovimi pričakovanji. V splošnem lahko govorimo o dejavnikih, ki 
vplivajo na želeno storitev, in o dejavnikih, ki vplivajo na zadostno storitev, ter 
dejavnikih, ki vplivajo tako na želeno kot na zadostno storitev. Omenjeno delitev je 
smiselno predstaviti tudi v sliki 3.3. 
 

Slika 3.3: Narava in determinante kupčevih pričakovanj 
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Na želeno storitev lahko gledamo kot na storitev, za katero porabniki upajo, da jo 
bodo dobili. To je za porabnika zamišljena (idealna) raven storitve. Njihova 
predvidevanja (kakšnih ugodnosti bom deležen, če kupim določeno storitev?) pa 
temeljijo na izkušnjah in osebnih potrebah. Dejavnik, ki lahko vpliva na raven 
želenega pričakovanja so porabnikove izkušnje. Porabniki, ki imajo več izkušenj, 
imajo pogosto tudi višja pričakovanja. Porabniki, ki so imeli v preteklosti probleme z 
določenimi ponudniki, so naslednjič bolj občutljivi na kakovost storitve in tudi njihova 
pričakovanja so višja. 
 
Še sprejemljiva storitev je opredeljena kot minimalna raven storitve, ki jo je porabniki 
še pripravljen sprejeti. Na to vplivata zlasti dva dejavnika: zaznane alternativne 
storitve pri drugih ponudnikih (število ponudnikov enake storitve; ob večjem številu 
ponudnikov enake storitve je porabnikovo območje tolerance manjše) in situacijski 
dejavniki. Porabnik, ki meni, da lahko dobi primerljivo storitev pri drugem ponudniku, 
pričakuje višjo raven storitve kot porabnik, ki meni, da nima drugih alternativ. 
 
Na predvideno raven storitev vplivajo eksplicitne in implicitne obljube podjetja, 
komunikacija od ust do ust ter pretekle izkušnje.  Eksplicitne obljube vključujejo 
oglaševanje, osebno prodajo in druge oblike komuniciranja organizacije s porabniki. 
Implicitne obljube so znamenja kakovosti storitev, ki se kažejo kot otipljive stvari in 
cena. Podjetje lahko neposredno vpliva na eksplicitne in implicitne obljube, manjši 
vpliv pa ima na prvotna pričakovanja, osebne potrebe, alternativne storitve, 
komunikacijo od ust do ust in pretekle izkušnje porabnikov. Upoštevaje to opredelitev 
pričakovanj, porabnik ocenjuje izvajanje storitev s pomočjo dveh standardov. Prvi je 
stopnja želene storitve, drugi pa stopnja storitve, ki jo porabnik še sprejme za 
ustrezno. Razlika med želeno in ustrezno ravnijo storitve predstavlja območje 
tolerance (zone of tolerance).  
 
Raziskava, ki jo je Hill opravil med študenti (1995, str.13), je pokazala, da so bili 
najpomembnejši dejavniki, ki so vplivali na pričakovanja: mnenja prijateljev in 
kolegov, osebne potrebe, dosedanje lastne izkušnje ter sporočila in obljube izvajalca.  
Pričakovanja študentov največkrat slonijo na predhodnih izkušnjah, ki so jih imeli s 
šolo. Taka pričakovanja so lahko nerealna in imajo lahko velikokrat negativen vpliv 
na zaznavanje storitve. 
 

3.2 Kaj vpliva na kupčevo zaznavanje storitve? 

Namen vsakega podjetja je zadovoljitev potrebe in želje ciljnega porabnika. Toda 
porabnika zares »poznati« ni preprosto, ker se kljub temu, da zna definirati svoje 
potrebe in želje, v resnici lahko obnaša drugače.  
 
Ljudje zaznavamo okolje prek občutkov, toda vsak človek te podatke sprejema, 
razporeja in si jih razlaga po svoje. Zaznavanje ni odvisno samo od fizičnih spodbud, 
ampak tudi od njihovega odnosa do okolja in od notranjega stanja posameznika 
(Kotler, 1998, str. 186).  
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V nadaljevanju bomo prikazali ugotovitev Zeithamlove in soavtorjev (1990; v Hill, 
1995, str. 13), po kateri na porabnikovo zaznavanje storitve vplivajo štirje dejavniki 
(slika 3.4): 
 

 soočenje s storitvijo: recimo kompetentnost, kredibilnost, odzivnost in 
zanesljivost izvajalcev storitve, 
 dokazi storitve, kot so oprema, videz učilnic, 
 podoba podjetja, 
 cena. 

 

Slika 3.4: Dejavniki, ki vplivajo na porabnikovo zaznavanje storitev 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vir: Zeithaml, Bitner, 1996, str. 104. 
 
Soočenje s storitvijo: vsako soočenje s storitvijo v procesu njenega izvajanja prispeva 
k splošnemu zadovoljstvu porabnika in k njegovi pripravljenosti ponovnega 
sodelovanja s podjetjem. Katerokoli soočenje porabnika s podjetjem je lahko kritično 
za doseganje porabnikovega zadovoljstva in zvestobe. Soočenja porabnika s 
podjetjem so lahko različna: posredno soočenje (recimo stik z banko preko 
računalnika), pri čemer so pomembni otipljivi dokazi storitve, kakovost tehničnih 
procesov in sistemov; soočenje po telefonu in osebno soočenje (Zeithaml, Bitner, 
1996, str. 108). 
 
Dokazi storitve: neotipljivost storitev je razlog, da kupci pri vsakem stiku s podjetjem 
iščejo vidne dokaze. Pri porabnikovem vrednotenju kakovosti storitev so zato 
pomembni trije elementi: ljudje, procesi in vidni dokazi storitev. 
 
Podoba podjetja: podobo sestavljajo prepričanja in mnenja porabnikov o podjetju. 
Nanjo, prav tako kot na pričakovanja, vplivajo obljube podjetja in govorice od ust do 
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ust. Če ima podjetje v porabnikovih očeh dobro podobo, ena slaba izkušnja ne more 
biti usodna. 
 
Cena: v storitvah je pogosto prav cena tista, ki vpliva na pričakovanja in zaznavanja 
porabnikov. Če je cena visoka, bodo porabniki pričakovali visoko kakovost, kar vpliva 
tudi na njihovo zaznavanje. Ob prenizki ceni bo porabnik podvomil v sposobnost 
podjetja, da zagotovi kakovostno storitev (Zeithaml, Bitner, 1996, str. 116). 
 
Podjetja  želijo razumeti kriterije, ki vplivajo na porabnikovo zaznavanje storitve, 
vendar se morajo zavedati, da so pričakovanja dinamična in se lahko tudi zaznavanje 
spreminja. 
 

3.3 Kaj vpliva na kakovost v izobraževanju? 

Konkurenčnost na trgu izobraževalnih storitev je vse večja, zato postaja kakovost v 
organizacijah, ki ponujajo izobraževalne storitve na trgu, kritična za doseganje 
finančnega uspeha.  
 
Pregled literature o izobraževanju odraslih je pokazal na veliko raznovrstnost tega 
področja in raznolikost odraslih, ki se vključujejo v izobraževanje. Iz tega izhaja, da 
moramo biti, ko govorimo o kakovosti v izobraževanju odraslih, posebej pozorni na 
naslednja vidike (Možina, 2002, str. 34): 
 

 kakovost ugotavljanja izobraževalnih potreb z vidika posameznika oziroma 
porabnikov izobraževalnih storitev, 
 kakovost izobraževalnih programov oziroma kakovost povezav med cilji in 
izobraževalnimi potrebami ter vsebinami in načini izpeljave izobraževanja, 
 kakovost organizacij, ki izvajajo izobraževanje, oziroma osebja, ki izobražuje 
odrasle. 

 
Udeleženci izobraževanja postajajo mnogo bolj kritični, kot so bili nekoč. Za 
doseganje uspeha morajo izobraževalne ustanove razumeti, kaj pomeni kakovost z 
vidika porabnika, in si prizadevati za izboljšanje kakovosti storitev tako, da se bo 
udeleženec izobraževanja znova vračal (prirejeno po Cook, 1999, str. 211).  
 
Že v uvodnem delu tega poglavja smo ugotovili, da je kakovost zelo relativen pojem, 
ki lahko različnim ljudem pomeni različne stvari. Iz tega lahko sklepamo, da bo imela 
javnost (izobraževalna politika, vodstva v izobraževalnih organizacijah, učitelji, 
slušatelji, delodajalci) zelo različne poglede. Glavna storitev izobraževalnih ustanov, 
kjer udeleženci pridobivajo formalno strokovno izobrazbo, je izobraževanje, rezultat 
pa uspešno opravljena matura ali poklicna matura. Pri izobraževanju mora 
udeleženec poleg denarja vložiti v storitev tudi velik lastni prispevek, to je učenje. 
Zato je ocena kakovosti izobraževanja določene izobraževalne institucije lahko zelo 
subjektivna, saj lahko udeleženec zaradi premajhnega lastnega vložka v znanje 
storitev oceni slabše.  
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Slušatelji imajo različne potrebe in želje. Kar se bo nekomu zdelo »visoka kakovost«, 
bo drugemu mogoče popolnoma neustrezno. Pojem kakovosti lahko v izobraževanju 
različno razumemo. V literaturi lahko zasledimo tudi definicijo, da je kakovost to, kar 
slušatelj želi, in ne to, kar izobraževalna ustanova meni, da je najbolje zanj. Zavedati 
se moramo, da brez slušateljev ni izobraževalnih ustanov (Sallis, 1993, str. 39). 
 
Zakaj je kakovost v izobraževanju tako pomembna?  Ugotovimo lahko, da se višja 
kakovost odraža v treh pomembnih koristih (prirejeno po Cook, 1999, str. 211): 
 

 Če udeleženec izobraževanja zazna storitev podjetja kot odlično, je pripravljen 
plačati višjo ceno, kar se lahko odraža v višjih dobičkih.  

 
 Visoka kakovost lahko vodi do povečanja tržnega deleža.  

 
 Visoka kakovost lahko vodi do lojalnih udeležencev izobraževanja, kar pomeni, 
da se taki udeleženci ne odzivajo na reklame konkurenčnih izobraževalnih 
organizacij.  

 
Kot smo že do sedaj prikazali, se v praksi pojavlja veliko dejavnikov, ki vplivajo na 
samo kakovost izobraževanja. Za izobraževanje lahko ugotovimo, da ima vse 
lastnosti storitev: neotipljivost, raznolikost, neločljivost proizvodnje storitve od 
porabe, spremenljivost, minljivost in vključenost porabnikov  v proces izvajanja 
storitve. Med vsemi storitvami je prav izobraževanje najbolj neotipljiva storitev. 
   
Povečevanje povpraševanja po izobraževanju odraslih spremlja naraščanje števila 
izobraževalnih organizacij, ki ponujajo take programe. Povečevanje ponudbe pa še 
ne pomeni kakovostnih storitev. V Sloveniji, Evropi in drugje po svetu narašča interes 
za  ugotavljanje in razvoj kakovosti v izobraževanju. Pri opredeljevanju le-te je 
potrebno upoštevati različne vidike kakovosti.  
 
V izobraževalnih organizacijah se tako srečujejo z naslednjimi vprašanji:  
 

 Kakšne so izobraževalne potrebe z vidika posameznika?    
 Ali specifičnosti izobraževanja odraslih zahtevajo drugačne prijeme pri 
zagotavljanju in razvoju kakovosti na tem področju?  
 Ali so izobraževalni programi kakovostni?  
 Kakšna je vloga zaposlenih pri zagotavljanju in razvijanju kakovosti v 
izobraževanju odraslih?  

 
V Sloveniji še nimamo razvitega celostnega in sistematičnega načina ugotavljanja in 
razvijanja kakovosti na ravni izobraževanja odraslih. Nekatere organizacije 
uporabljajo že izoblikovane mednarodne modele zagotavljanja kakovosti: ISO-
standardi, model TQM ali  model poslovne odličnosti (Možina, 2002, str. 121). S tem, 
ko raznovrstni pristopi in modeli, ki so jih razvili za gospodarstvo, vedno bolj 
prodirajo na področje izobraževanja – izobraževanja odraslih, ki vedno bolj nastopa 
na izobraževalnem trgu, se razvnemajo razprave o primernosti teh modelov za 
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omenjeno dejavnost. Obstaja nevarnost, da ne bi zaradi zahtev po učinkovitosti2 
zanemarili kakovostne dimenzije izobraževalnega procesa. 
 
Pri uvajanju spremljanja kakovosti v izobraževanje odraslih moramo upoštevati tudi 
specifičnosti odraslih, ki se kažejo v  raznolikosti potreb po izobraževanju ter njihovih 
različnih delovnih in socialnih vlogah. Med temeljne dejavnike zagotavljanja kakovosti 
vključujejo (Možina, 2002, str. 214): 
 

 Aktivno vodenje in upravljanje – bistveni element pri odločanju o kakovosti 
izobraževanja odraslih.  

 
 Usmerjenost k udeležencu – partnerstvo pri opredeljevanju in presoji 
kakovosti izobraževalnega procesa in dosežkov.  

 
 Ugotavljanje potrebe po znanju kot prvega pogoja za kakovostno 
izobraževalno ponudbo.   

 
 Razvita kultura vseživljenjskega  učenja – temelj za usposobljenost osebja in 
njegov stalni razvoj.  

 
 Odprtost v lokalno in mednarodno okolje – za lažje sprejemanje sprememb in 
vpliv na družbo.   

 
 Razvojno načrtovanje in sprotno vrednotenje temeljnih procesov. 

 
V storitvenih dejavnostih, kot je izobraževanje odraslih, je v izvajanje storitve vedno 
vključen tudi porabnik. Stopnja vključenosti lahko pozitivno vpliva na zaznavanje 
kakovosti storitve. Da bi izobraževalna organizacija dosegala stalne izboljšave, mora 
upoštevati naslednje elemente:  
 

 Osredotočenost na slušatelja, pri čemer bi morali sodelovati tako 
zaposleni učitelji kot vodstvo šole.  

 
 Prvi korak je razumevanje, kaj želi slušatelj. Managerji lahko pridobijo 
informacije o potrebah udeležencev izobraževanja z raziskavami o potencialnih 
in obstoječih porabnikih. Management lahko ugotovi pričakovanja udeležencev 
tako, da se z njimi pogovarja, in s pomočjo informacij t.i. »prve linije« 
zaposlenih. Lahko bi rekli, da je pretok informacij od udeležencev 
izobraževanja do managementa boljši v manj birokratskih podjetjih.   

 
 Da bi razumeli želje slušateljev in njihova pričakovanja, morajo managerji 

zaposlovati in izobraževati prave ljudi. Imeti morajo potrebne 
sposobnosti, da se naučijo dobro izvajati svoje delo in biti dovolj fleksibilni, da 
ugotovijo različne potrebe in želje odraslih slušateljev.   

                                        
2 Kot merilo merjenja učinkovitosti v izobraževanju se uporabljajo naslednji kazalniki: podatki o 
prehodnosti med letniki, podatki o osipu, izpitne evidence, evidence o zaposljivosti diplomantov, čas, v 
katerem udeleženci opravijo izobraževanje (Možina, 2002, str. 7). 



 21

 Management mora zagotoviti ustrezno izobraževanje zaposlenih. Eden ključnih 
elementov kakovostne storitve izobraževanja odraslih je vživljanje v položaj 
slušatelja. Zaposleni morajo delovati kot tim (prirejeno po Cook, 1999, str. 
212). 

 
Izobraževalna ustanova mora ugotoviti in razumeti kriterije, ki jih slušatelji 
uporabljajo pri vrednotenju kakovosti izobraževalne storitve. 
 
Splošen model porabnikovega zaznavanja kakovosti storitev, ki smo ga prikazali na 
strani 16 (slika 3.4), lahko po našem mnenju uporabimo tudi na področju 
izobraževalnih storitev. Izhajajoč iz tega bi med temeljne dejavnike, ki vplivajo na 
slušateljevo zaznavanje kakovosti storitve v izobraževanju, uvrstili: soočenje s 
storitvijo izobraževanja, dokaze izobraževalne storitve, podobo izobraževalne 
organizacije in ceno izobraževalnih programov.  
 
Najboljšo predstavo o izobraževalni storitvi dobi slušatelj  ob stiku s storitvijo. 
Največji pomen imajo prvi stiki med izobraževalno ustanovo in potencialnimi 
slušatelji. Do teh stikov lahko prihaja po različnih poteh: 
 

 Telefon: presojanje kakovosti je v takih stikih bolj kompleksno,  saj obstaja 
večja variabilnost v medsebojnem kontaktu. Barva glasu, znanje zaposlenega 
in učinkovitost reševanja problemov so pomembni kriteriji, na podlagi katerih 
udeleženci izobraževanja zaznavajo  kakovost storitve.  

 
 Internet omogoča stik z izobraževalno ustanovo, ki nastane brez prisotnosti 
osebnega kontakta. V tem primeru so lahko otipljivi dokazi za vrednotenje 
kakovosti izobraževalne ustanove, njenih tehničnih procesov in sistemov 
internetna stran izobraževalnega podjetja, elektronsko sporočanje ocen in 
podobno.  
 
 Neposredna komunikacija:  v izobraževalni storitvi aktivno sodeluje pri 
oblikovanju kakovosti storitve tudi slušatelj. Pri zagotavljanju kakovosti so 
pomembni verbalni, neverbalni ter otipljivi elementi storitve, kot so: urejenost 
zaposlenih, oprema, reklamno gradivo, brošure in skripta (prirejeno po 
Zeithaml, Bitner, 1996, str. 108). 

 
Izobraževalne ustanove lahko vplivajo na zaznavanje kakovosti, vrednotenje in 
zadovoljstvo slušatelja tudi s podobo podjetja. Če ima slušatelj dobro mnenje o 
ustanovi, ena slaba izkušnja verjetno ne more biti odločujoča.  
 
Ker je izobraževalna storitev neotipljiva in jo slušatelji pogosto težko ovrednotijo pred 
nakupom, je pogosto cena izobraževalnih programov tisto, na kar se oprejo in kar 
vpliva na pričakovanja kakovosti in zaznavo storitve. Če je cena visoka, bodo 
slušatelji pričakovali visoko kakovost in njihovo zaznavanje bo pod vplivom teh 
pričakovanj. Če je cena prenizka, bodo slušatelji dvomili o sposobnosti izobraževalne 
ustanove, da zagotovi kakovost. Na področju izobraževanja cena predstavlja 
pomemben element pri odločitvi posameznika za šolanje v določeni ustanovi. 
Pomembno je tudi, da ustanova nudi ugodne finančne pogoje (možnost obročnega 



 22

odplačevanja), ki omogočajo vpis tudi tistim, ki nimajo najboljših finančnih 
zmožnosti, vendar pa imajo interes in željo po izobraževanju.  
 
V literaturi je bilo do sedaj malo raziskav o vplivu vidnih sestavin okolja v 
izobraževalnih ustanovah na zaznavo kakovosti storitev. Slušatelji preživijo veliko 
časa v stiku s fizičnimi elementi (knjižnica, laboratorij), zato bodo njihove zaznave 
verjetno pod vplivom vidnih sestavin storitev. Ker so storitve neotipljive, iščejo 
otipljive dokaze  izobraževalne storitve. Otipljivi dokazi, kot so zgradba, pisarne, 
zaposleni, učitelji, učilnice in notranja oprema, igrajo pomembno vlogo v 
izobraževalni dejavnosti. 
 
Vidne sestavine izobraževalnih storitev vplivajo na slušateljevo izbiro, pričakovanja, 
zadovoljstvo in njegovo obnašanje. Delovno okolje pa nenazadnje vpliva tudi na 
produktivnost, motivacijo in zadovoljstvo zaposlenih. Načrtovano okolje mora biti 
tako, da privlači, zadovolji in olajša aktivnosti obeh udeležencev izobraževalne 
storitve.  
 
Okolje izobraževalne ustanove vpliva na komunikacijo in obnašanje med zaposlenimi 
in slušatelji. Zaposleni in kupci se odzivajo na fizično okolje kognitivno, čustveno in 
fizično in ti odzivi vplivajo na njihovo obnašanje. Zaznava okolja ima lahko vpliv na 
slušateljevo zaupanje v zaposlene in izobraževalno storitev. Okolje je v tem primeru 
neverbalna komunikacija. V primeru izobraževanja imajo velik vpliv tudi delovni 
pogoji, kot so: temperatura, glasba, vonj ali hrup, saj se slušatelji dlje časa 
zadržujejo v enem prostoru – učilnici (prirejeno po Zeithaml, Bitner, 1996, str. 537).  
 
Končno zadovoljstvo uporabnikov izobraževalnih storitev je po mnenju Devetaka in 
Vukovića (2002, str. 295) odvisno tudi od ustreznih odnosov med izvajalci in 
porabniki storitev. Ni dovolj, da imamo uspešne izvajalce – učitelje, literaturo in 
primerne prostore, ampak je potrebno vzpostaviti ustrezne medsebojne odnose. 
Dobri in negovani odnosi s slušatelji pripomorejo k uspešnemu poslovanju in 
zadovoljstvu vseh udeležencev v izobraževanju. 
 
Vsak od nas, ki kdaj sodeluje v permanentnem izobraževanju kot slušatelj, pričakuje 
kakovostno izvajanje storitve, zato si poglejmo, kateri dejavniki opredeljujejo  
kakovost poučevanja (Guolla, 1999, str. 90): 
 

 Izkušnje učiteljev s poučevanjem, strokovnost, spodbujanje in pomoč 
slušateljem pri učenju.  

 
 Navdušenje učitelja za predmet, ki se odraža v slušateljevem zaznavanju 
učiteljeve energije in sposobnosti, da vzdržuje visok nivo pozornosti. 

 
 Organiziranost predavanj, gradiv in izvajanja. 

 
 Interakcije, ki se odražajo v zaznavanju sposobnosti učitelja, da spodbuja 
diskusije. 
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 Medsebojni odnos, ki se odraža v zaznavanju učitelja kot prijaznega, 
pozornega in dosegljivega. 

 
 Širina se odraža v sposobnosti učitelja, da predstavi alternativne razsežnosti 
predmeta. 

 
Poudariti je potrebno, da morajo imeti podjetja v storitvenih dejavnostih izredno 
usposobljene kadre. Veliko sredstev bi morali nameniti sprotnemu in dodatnemu 
izobraževanju kadra (vodstvo šole ter ostali redno in honorarno zaposleni), ki 
informira in usmerja slušatelje.  
 
Kako zagotoviti kakovost izobraževanja odraslih glede na različno razumevanje pojma 
kakovosti v izobraževanju, veliko raznolikost tega področja in zahtev? Pri iskanju 
odgovora bomo v nadaljevanju podrobneje obdelali vlogo učitelja, ki je po našem 
mnenju pomemben dejavnik  zagotavljanja in razvoja kakovosti v izobraževanju 
odraslih. 
 

4 KAKOVOST POUČEVANJA IN UČENJA 

Prizadevanja za povečanje kakovosti poučevanja in učenja so v svetu pritegnila večjo 
pozornost v osemdesetih in devetdesetih letih. Uporabnikovo vrednotenje 
učinkovitosti poučevanja je primarno za definiranje in merjenje kakovosti 
poučevanja. Interakcije med učiteljem in slušateljem pomembno vplivajo na 
zaznavanje izvajanja storitve, zato nas bo v tem poglavju zanimalo predvsem,  
kakšna je vloga učitelja in kateri dejavniki vplivajo na odrasle udeležence 
izobraževanja. 
  

4.1 Vloga učitelja 

Kot smo do sedaj že ugotovili, se v izobraževanju pojavlja veliko dejavnikov, ki 
vplivajo na kakovost izobraževanja. Nanjo vplivajo tako makrodejavniki 
(izobraževalna politika) kot mikrodejavniki (prispeva jih vsak posameznik, ki se 
vključuje v izobraževanje). Prav gotovo je eden pomembnih segmentov zagotavljanja 
kakovosti v izobraževanju odraslih kakovost učitelja.  
 
Izobraževalne ustanove so postale bolj občutljive za potrebe po ugotavljanju in 
merjenju učinkovitosti poučevanja. Udeleženci izobraževanja pričakujejo, da učitelj 
razume njihove želje, potrebe in pričakovanja. Večina učiteljev nima izdelanega 
sistematičnega načina za ugotavljanje tega, zato lahko pride do vrzeli v zaznavanju 
slušateljevih pričakovanj.  
 
Kakšen naj bo učitelj, ki dela z odraslimi? Tega ni težko opisati, vendar težje je pri 
posamezniku najti vse potrebne lastnosti. Mora biti »mozaik lastnosti« človeka, ki je 
zmožen vživljanja v položaj slušatelja, kritičnega razmišljanja, ki dobro pozna 
značilnosti odraslega in ve, kako pomembne so posameznikove izkušnje. Obvlada 
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vsebine, jih zna zanimivo opisati in aktivirati udeležence ter obvlada široko paleto 
učnih metod. Zavedati se mora, da je negotovost posameznika, ki se znova odloči za 
izobraževanje, največkrat zelo velika. Veliko strokovnjakov, ki se ukvarjajo z 
izobraževanjem odraslih, trdi, da je glavna naloga učitelja predvsem, da pomaga 
slušatelju postati neodvisen.  
 
Učitelj si mora želeti dela z odraslimi, le tako bo lahko uspešen. Zelo pomembno je, 
da učitelj spodbuja razvijanje enakopravnih odnosov, saj so ti pogoj za kakovostno 
učenje. Komunikacija mora potekati v vseh smereh in na enaki ravni. Pomembno je, 
da imajo vsi udeleženci občutek, da lahko svobodno izražajo svoje mnenje in da ta 
mnenja učitelj tudi upošteva (Jelenc, 1996, str. 57).  
 
Delo z odraslimi je zanimivo, zahteva pa drugačne prijeme kot delo z otroki in 
mladino. Po vseh lastnostih in posebnostih odraslega in po načinu učenja lahko 
sklepamo, da bo tudi poučevanje odraslih potekalo drugače. Temeljna razlika med 
mladino in odraslimi, ki jo moramo upoštevati, so izkušnje, ki so pri odraslem 
bogatejše. 
 
Vloga učitelja pri odraslih je bistveno drugačna od vloge učitelja otrok in 
mladostnikov. Tako je vloga učitelja odraslih bolj kot pomoč, vodenje, spodbujanje in 
svetovanje odraslim udeležencem, kako naj najbolje izrabijo svoje zmogljivosti. 
Učiteljeva naloga je, da spodbuja samostojnost in samoiniciativnost posameznikov ter 
jim pomaga iskati najboljše poti pri učenju. Razumevanje in upoštevanje 
posameznikove individualnosti sta nujna za kakovostno delo, zahtevata pa veliko 
učiteljevega znanja in dela (Jelenc, 1996, str. 59).   
 
Ugotovimo lahko, da učitelj pomembno vpliva na slušateljevo zaznavanje storitve, 
zato ima velik pomen komunikacija med učitelji in slušatelji. Seveda se lahko 
strinjamo s Hillovo ugotovitvijo, da so učitelji, ki so točni, urejeni in dobro 
organizirani, običajno zaznani kot kompetentni (Hill, 1995, str. 14). Zanesljivost ima 
velik vpliv na slušateljevo zaznavanje storitve. Učitelji, ki zamujajo, ne prispevajo k 
ugledu izobraževalne organizacije. S takšnim obnašanjem lahko razvrednotijo trud, ki 
so ga vložili v pripravo materiala, namenjenega slušateljem na predavanju. 
 
Visoka kakovost učenja je tista, ki se osredotoča na razvijanje mišljenja in ne na 
reprodukcijo (Trigwell, Prosser, 1991; Prosser 1993; v Martens, Prosser, 1998, str. 
29). Različne metode poučevanja, ki jih uporabljajo v izobraževalnih institucijah, 
vedno ne upoštevajo učnih potreb slušateljev in iz tega razloga cilji izobraževanja 
niso vedno doseženi (Milliken, Barnes, 2002, str. 224).  
 
Poučevanje odraslih slušateljev se po našem mnenju ne razlikuje bistveno od 
poučevanja študentov, zato si poglejmo ugotovitve raziskave na britanski univerzi. 
Pokazala je, da so študenti kritizirali številna področja poučevanja; pomanjkanje 
spretnosti prezentiranja, pomanjkanje navdušenja profesorjev za svoj predmet, 
premalo spodbujanja aktivnega sodelovanja študentov in premalo sprotnega 
vrednotenja (preverjanja) znanja študentov (Milliken, Barnes, 2002, str. 224).   
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Bok (1992; v Milliken, Barnes, 2002, str. 225) meni, da ostaja poučevanje ena redkih 
človeških aktivnosti, ki se ne izboljšuje iz generacije v generacijo. Isti avtor ugotavlja, 
da večina profesorjev uporablja oblike in metode, ki so jih spoznali v času, ko so bili 
sami študenti. Povzamemo lahko, da tradicionalne metode poučevanja tako bolj 
služijo interesom učiteljev kot interesom študentov. 
 
Postavlja se vprašanje, koliko lahko uporaba nove tehnologije prispeva k zaznavanju 
kakovosti s strani študentov?  
 
Izsledki raziskave (Milliken, Barnes, 2002, str. 231) o uporabi računalnika na 
predavanjih kažejo, da uporaba računalnika omogoča večjo jasnost profesorja, lažje 
spremljanje (na ekranu ni preveč informacij, le ključne točke) in večjo razumljivost 
snovi. Takšna metoda tudi zmanjša možnost dolgočasenja med predavanji.  
 
Nadalje je zelo pomembna motivacija učiteljev. Učitelji se odločijo za poučevanje 
odraslih iz različnih razlogov (dodatni zaslužek, dopolnjevanje učne obveznosti, 
veselje do dela z odraslimi), zato bi morali poleg svojega strokovnega in 
pedagoškega znanja pridobiti tudi znanje o temeljnih značilnostih dela z odraslimi, 
načrtovanju in izpeljavi kurikuluma, psihologiji učenja odraslih, motivaciji odraslih za 
učenje, upoštevanju njihovega predhodnega znanja in izkušenj. Ti elementi so tudi 
kazalniki pri vrednotenju kakovosti učiteljevega dela z odraslimi udeleženci 
izobraževanja.  
          
Že stoletja je prenos informacij prevladujoč vzorec učenja. Najbolj pogoste tehnike  
so predavanja, video in knjiga. Osredotočenost učenja je na pomnjenju, na katerem 
temelji tudi večina izpitov. Poglejmo, katere so priporočljive oblike in metode 
poučevanja, ki naj bi jih uporabljal učitelj, ki dela z odraslimi.  
 
Odrasli upajo, da je njihov čas, namenjen izobraževanju, koristno porabljen, zato od 
učitelja pogosto pričakujejo naslednje  (Teeters, 2001, str.5): 
 

 Pokaži mi, zakaj naj se naučim tisto, kar učiš. 
 Pokaži mi, da si strokoven in vreden mojega časa in pozornosti. 
 Pokaži mi, da lahko pritegneš mojo pozornost tako, da se ne bom dolgočasil. 
 Pokaži mi, da znaš učiti to, kar želim in potrebujem.  

 
Odrasli dajo izobraževanju večjo kompleksnost kot mlajši učenci, kajti zavestno ali ne 
vrednotijo učitelja in poučevanje. Učitelji bi se morali zavedati dveh osnovnih napak: 
da večinoma poučujejo na način, kakor so jih naučili in kot se sami učijo. Odrasli 
udeleženci prinesejo s seboj v razred osebno zgodovino. Predstavljajo kompleksen 
splet osebnostnih, družinskih in kulturnih vrednot ter izkušenj, ki vplivajo na to, kako 
se učijo in kaj znajo.  
 
Učinkovito poučevanje odraslih bi moralo slediti modelu štirih stilov poučevanja, ki 
temelji na štirih domnevah uspešnega učenja odraslih. To so (Teeters, 2001, str. 7):  
 

 Sistematičnost: odrasli se najbolje učijo, ko sodelujejo v dobro načrtovanem 
programu z ostalimi udeleženci.  Upoštevati je potrebno zaporedje naslednjih 



 26

korakov: ocena in definicija potreb, postavitev učnih ciljev, oblikovanje 
programa, ki je skladen s cilji, vodenje v skladu z načrtom in evalvacija 
rezultatov.  

 
 Vzpodbude: odrasli se bolje učijo takrat, ko jih izzovemo s provokativnimi 
idejami. Najti morajo nova občutja, mišljenje in obnašanje.  

 
 Spontanost: odrasli se najbolje učijo, ko občutijo svobodo v raziskovanju in 
preizkušanju novih idej in obnašanja. Spontanost vključuje humor, zabavo, 
kreativno izražanje, pripovedovanje zgodb in meditativno refleksijo.  

 
 Varnost: odrasli se najbolje učijo v varnem in zaupljivem učnem okolju. 
Varno okolje vključuje organizacijo materialnega udobja. Udeleženci se 
počutijo varno takrat, ko vedo, da se jim ne bodo posmehovali ali manipulirali 
z njimi.  

 
Za boljšo predstavo si poglejmo uravnoteženost vseh štirih stilov tudi grafično (slika 
4.1). 
 

Slika 4.1: Uravnoteženost štirih stilov poučevanja 

 
Pomaga udeležencem, da se počutijo 
zadovoljno, sproščeno in dobrodošlo. 

 
 
 
 
Sledi logičnemu načrtu tako,  
da je poučevanje predvidljivo. 
 
 
 
 

Načrtovanje              
nepredvidljivosti tako, 
da udeleženci lahko 
raziskujejo. 

 
 
Izzivi, motivacija in vzpodbude za 
spremembe udeležencev. 

Vir: Teeters, 2001, str. 6 
 
Odrasli, ki se vključujejo v izobraževanje za pridobitev poklicne ali strokovne 
izobrazbe, se razlikujejo tako po starosti kot po stopnji zrelosti. Potencialna starost se 
giblje od 15 do 60 let, navadno imajo različne izkušnje s predhodnim 
izobraževanjem. Nekateri so zapustili šolo zaradi neprijetnih, včasih tudi travmatičnih 
vzrokov. Ko se ti odrasli vrnejo v šolo, prinesejo s seboj »čustveno prtljago« (strah, 

 
UČENJE 

ODRASLIH 

VZPODBUDE

 
SPONTANOST 

 

SISTEMATIČNOST 

VARNOST 



 27

negotovost, dvome) iz svojega prejšnjega izobraževanja. Poglejmo si fiziološke in 
psihološke značilnosti odraslega »šolarja« ter motivacijske dejavnike. 
 

4.2 Značilnosti odraslih udeležencev izobraževanja 

Poznavanje značilnosti odraslih, ki se vključujejo v izobraževanje, je pomembna 
dimenzija, ki jo moramo upoštevati, ko govorimo o načinih vrednotenja kakovosti v 
izobraževanju odraslih. Še posebej pomembno je, da čim bolj jasno definiramo 
odraslega v izobraževanju in tiste značilnosti, ki odrasle pomembno razlikujejo od 
drugih skupin v izobraževanju.  
 
Odrasli, ki se izobražujejo, so po starosti, motivaciji za izobraževanje, sposobnostih 
za učenje, socialnem položaju, obsegu poprejšnjega znanja in izkušenj zelo 
heterogeni. Skupne značilnosti izobraževanja odraslih, po klasifikaciji Brookfielda, so 
(Možina, 2002, str. 15): 
 

 Odrasli se vključujejo v izobraževanje po lastni izbiri. Ko se odločijo za 
izobraževanje, imajo jasno izražene cilje, ki so lahko povezani s pridobitvijo 
poklicne izobrazbe, zadovoljitvijo intelektualnih potreb ali s potrebo po 
družbenih stikih. Zavedati se moramo, da  nekatere odrasle napoti na 
izobraževanje tudi delovna organizacija, zato je pri pripravi izobraževalnih 
programov za odrasle potrebno upoštevati tudi to dejstvo.  

 
 Odrasli imajo konkretne in kratkoročne cilje. V program se vključijo, ker želijo 
pridobiti točno določene spretnosti in znanje.  

     
 Radi bi čimprej dosegli izobraževalne cilje. Hitro se lahko uprejo, če jim 
izobraževalni program ni dovolj jasen ali se med izobraževanjem spremeni. 

 
 V izobraževanje se vključujejo z različnimi življenjskimi in delovnimi 
izkušnjami. Starejši prinesejo s seboj veliko več izkušenj kot mlajši, zato so 
skupine lahko zelo heterogene. Izobraževalci morajo to upoštevati pri 
izvajanju programa in usposabljanju učiteljev, ki poučujejo odrasle. 

 
 Upoštevanje preteklih izkušenj odraslih postane pomembno pri načrtovanju in 
izvajanju programov zlasti pri starejših slušateljih. Pozitivni učinki 
izobraževanja se pokažejo z ustreznim vključevanjem njihovih izkušenj v 
pridobivanje teoretičnih znanj.  

 
 Velikokrat se v izobraževanje vključujejo tudi odrasli z negativno samo-
podobo. Taki udeleženci izobraževanja potrebujejo veliko pozitivne 
komunikacije in spodbujanja. 

 
 Odrasli ne želijo biti obravnavani kot učenci. Od izobraževalcev pričakujejo, da 
bodo lahko aktivno sodelovali pri izbiri ustreznih oblik in metod dela ter pri 
izvajanju izobraževanja. 
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 Vsi odrasli ne dosegajo enako visoke stopnje samostojnosti. Tisti, ki so se 
vrnili v izobraževanje po daljšem obdobju prekinitve, potrebujejo nekaj časa, 
da premagajo strah pred učenjem.  

 
 Odrasli se uprejo, če želi nekdo spreminjati njihova stališča in vrednote. 

 
 Starejši udeleženci izobraževanja imajo drugačne fizične potrebe. Upoštevanje 
njihovih značilnosti in potreb vpliva na uspešnost izobraževanja in doseganje 
zastavljenih ciljev. 

 
Informacije o njihovem poprejšnjem izobraževanju in znanju so podlaga za izbiro 
ustreznih metod učenja in poučevanja, gradiv in drugih učnih pripomočkov. 
 
4.2.1 Motivacija odraslih za izobraževanje 

Razvijanje učne motivacije je pomembno, ker je od nje odvisna uspešnost 
udeležencev v izobraževalnem programu. Vpliva na kakovost pridobljenega znanja, to 
pa je eden temeljnih ciljev izobraževalnih ustanov. Pri načrtovanju izobraževanja 
odraslih moramo upoštevati nekatere tipične fiziološke in psihološke značilnosti. 
Čeprav nimamo standardne definicije učne motivacije, je Maslowa piramida potreb 
uporaben model (glej slika 4.2).  
 
Slika 4.2: Maslowa piramida potreb 
 
 
 
 
 
          MOTIVI  
 
 
 
 
 
          NAGONI 
 
 
 
Vir: Kabouridis, Link,  2001, str. 105 
 
S slike 4.2 lahko ugotovimo, da nagoni izhajajo iz človekovih osnovnih bioloških 
potreb, kot je hrana, motivi pa vključujejo interese, obnašanje, namere, želje in 
potrebe posameznika. Maslow pravi, da ima človek hkrati potrebo po znanju in strah 
pred neznanjem, ki izvira iz slabih izkušenj in ne iz primarne človekove lastnosti. 
 
Pri vrednotenju kakovosti izobraževanja moramo upoštevati značilnosti odraslih, ki se 
vključujejo v izobraževanje. V obdobju odraslosti nastajajo kakovostne in nekatere 
količinske  spremembe v kognitivnem delovanju ljudi. Oblikujejo se načini mišljenja, 
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ki so kakovostno drugačni od konkretno in abstraktno logičnega, vezani predvsem na 
socialni kontekst, v katerem odrasli delujejo. Poleg tega nastajajo v odraslosti 
nekatere količinske spremembe v mentalnih sposobnostih (Možina, 2002, str. 12). 
 
Izobraževanje odraslih je zelo kompleksen proces, kar izhaja iz bioloških značilnosti. 
Fizični procesi sprememb so običajno povezani s poslabšanjem zaznavnih 
sposobnosti.  Poleg ostalih menimo, da so najbolj kritični naslednji dejavniki 
(Kabouridis, Link, 2001, str. 105): 
 

 Senzorične lastnosti so tiste sposobnosti, ki s staranjem upadajo in vplivajo 
tudi na to, da posameznik podcenjuje svoje sposobnosti za učenje. Gre za 
upadanje senzoričnih sposobnosti, daljšanje reakcijskega časa, upadanje moči 
mišic, zmanjšanje sposobnosti poslušanja in vizualnega polja.  

 
 Intelektualno spoznavne sposobnosti: mednje sodijo sposobnost učenja, 
hitrost in kakovost, inteligentnost in mentalna kondicija, miselni procesi in 
spomin. Hitrost upadanja sposobnosti s starostjo je odvisna tudi od stopnje 
izobrazbe in stalne miselne dejavnosti. Kakovost učenja pri mnogih odraslih 
narašča, zlasti če novo znanje povezujejo s prej pridobljenim v sistem. 

 
 Emocionalno motivacijske lastnosti so najbolj določene z zrelostjo in 
vključujejo:  

 
- emocionalno stabilnost, ki omogoča posamezniku trajnejšo  usmerjenost k         

postavljenemu cilju, 
- motive in cilje odraslega, ki so jasni in povezani v sistem, 
- ekonomično odzivanje odraslega, 
- interese odraslega, ki se razlikujejo od interesov mladih; lahko jih je manj, so 

pa intenzivnejši. 
 
Pri doseganju ciljev so odrasli največkrat bolj potrpežljivi in so za dosego cilja 
pripravljeni nameniti več časa in moči. 
 
Motivacija za izobraževanje (predvsem na začetku) je lahko pri odraslih nižja, saj 
imajo do učenja zaradi učnega neuspeha pogosto negativen odnos. Odrasli se med 
seboj razlikujejo, na kar vplivajo naslednji dejavniki: človekova predstava o sebi, 
izkušnje, stopnja izobrazbe, poklic, ki ga opravljajo (Jelenc, 1996, str. 24). K učenju 
jih spodbuja veliko dejavnikov, od interakcije z drugimi ljudmi, zadovoljstva, želje, da 
bi preskusili svoje znanje, do radovednost ali želje po dokončanju prekinjenega 
izobraževanja. 
Po mnenju Sieberta in soavtorjev (Kabouridis, Link, 2001, str. 106) bi morali pri 
oblikovanju izobraževalnih programov za odrasle upoštevati dejavnike, ki vplivajo na 
motivacijo odraslih. Te prikazujemo v sliki 4.3. 
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Slika 4.3: Dejavniki, ki vplivajo na učno motivacijo 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vir: Kabouridis, Link,  2001 str. 106 
 
Med najpomembnejše motive izobraževanja odraslih se uvrščajo: povečanje 
uspešnosti dela, zvišanje izobrazbene stopnje ali kvalifikacije, zadovoljstvo ob učenju, 
zadostiti radovednosti, boljša informiranost in boljša možnost za zaposlitev ali 
prezaposlitev. 
 
Na vrsto učne motivacije vpliva tudi prepričanje o samoučinkovitosti. Keller govori o 
štirih pogojih, ki vplivajo na posameznikovo učno motivacijo (Radovan, 2001, str. 
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izobraževalnem procesu. V nadaljevanju bomo predstavili najpogostejše ovire 
odraslih pri vključevanju v izobraževanje.  
 
4.2.2 Ovire odraslih pri vključevanju v izobraževanje 

Vsaj tako pomembno kot poznati motive odraslih za izobraževanje je tudi vedeti, kaj 
odrasle ovira, da se ne odločijo za izobraževanje. V literaturi je najbolj uveljavljena 
metodologija delitve ovir Patricie Cross, ki jih deli v tri skupine (Cross, 1981, 
Mohorčič Špolar et al., 2001, str. 129):  
 

- Situacijske ovire se izražajo v pomanjkanju časa, finančnih težavah, delovni 
preobremenjenosti, družinskih problemih in oddaljenosti kraja izobraževanja. 

 
- Inštitucijske/organizacijske ovire zadevajo neustrezno ponudbo 

izobraževalnih programov, vpisnih pogojev, urnike predavanj, način 
prenašanja znanja, neprilagojene organizacije. Programi navadno niso 
prilagojeni lastnostim in potrebam odraslega, in to se največkrat nanaša na 
urnik, lokacijo, kjer poteka izobraževanje, in na vsebino. 

  
- Dispozicijske ovire se povezujejo s psihosocialnimi značilnostmi 

posameznika, kot so; samopodoba, samozavest, stališča, pomanjkanje 
motivacije, slabe učne navade, sposobnosti, nerealna pričakovanja. Negativen 
odnos do izobraževanja imajo predvsem odrasli z nižjim socialnoekonomskim 
položajem, strah pred neuspehom pa je veliko pogostejši pri starejših osebah 
kot pri mlajših. 

 
Ugotovitve raziskav kažejo, da ljudem najpogosteje otežujejo odločitev za 
izobraževanje situacijske ovire, med katerimi sta na prvem mestu pomanjkanje časa 
in pomanjkanje denarja. Stroški izobraževanja so za ekonomsko ogrožene 
posameznike pomemben dejavnik, ki vpliva na odločitev za izobraževanje (Mohorčič 
Špolar et al., 2001, str. 130).  
 
Težave socialnoekonomske narave se kažejo predvsem kot nezmožnost rednega 
obiskovanja pouka in sprotnega učenja zaradi različnih družinskih in zaposlitvenih 
obveznosti. Druga skupina težav nastaja med učnim procesom. Te so povezane s 
prezahtevnostjo snovi, pomanjkanjem časa za učenje, z neugodnim urnikom ipd. 
(Radovan, 2001, str. 89). 
 
Rezultati analize podatkov Evalvacije srednješolskega formalnega izobraževanja 
brezposelnih Program 5000 kažejo, da je kar 21 % udeležencev ocenilo ekonomske 
težave z najvišjo oceno. Za primerjavo: težava, ki sledi denarnim in so jo udeleženci 
ocenili za zelo pomembno, je premalo časa za učenje (7 %). Največ udeležencev je 
slabo razlago učiteljev in preveliko zahtevnost snovi ocenilo s srednjo oceno (26 %). 
Ker se splošni predmeti pogosto omenjajo kot tisti, ki povzročajo šolajoči se mladini 
in odraslim največ težav, je ugotovitev, da je tu imelo težave le 40 % udeležencev, 
presenetljiva. Mogoče je vzrok temu prilagajanje teh predmetov značilnostim 
brezposelnih, čemur je bilo v Programu 5000 namenjeno veliko pozornosti (Radovan, 
2001, str. 88).  
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Odrasli, ki se ponovno vključijo v izobraževanje za pridobitev osnovne izobrazbe, se 
lahko znajdejo v okoliščinah, ki navadno ne izpolnjujejo njihovih zahtev, vključno z 
njihovimi potrebami po prilagojenih učnih metodah in socialnih stikih (Bradley, 
Goldman, 1996, str. 66). 
 

5 MERJENJE KAKOVOSTI 

Merjenje kakovosti storitev je pomembno, ker daje povratne informacije o 
značilnostih zaznavanja kakovosti z vidika porabnikov. Za vrednotenje različnih 
vidikov kakovosti so se v izobraževanje v zadnjem desetletju razširili vplivi modelov 
kakovosti iz gospodarstva. Tako v svetu kot tudi pri nas je doslej znanih že nekaj 
poskusov aplikacije različnih modelov iz gospodarstva v izobraževalne storitve 
(Možina, 2002, str. 121). V nadaljevanju bomo predstavili najbolj uporabljene 
modele: SERVQUAL model (Parasuraman et al., 1988), SERVPERF model (Cronin in 
Taylor, 1992), SERVIMPERF modela (Martilla in James, 1977; v Bou Llusa in Zornoza, 
2000, str. 901) ter dva modela, ki se uporabljata na področju izobraževanja.  
 
Da bi bolje razumeli, kaj obravnavani modeli kakovosti zares ponujajo, bomo 
poskušali ugotoviti, kakšne so njihove prednosti in slabosti tudi z vidika 
izobraževanja. Pobude, ki zahtevajo oblikovanje kazalnikov kakovosti, na podlagi 
katerih bo mogoče presojati kakovost delovanja izobraževalnega sistema in 
izobraževalnih organizacij v njem, so vedno močnejše. Hkrati s tem, ko različni 
pristopi in modeli prodirajo v izobraževanje – izobraževanje odraslih, ki se vse 
pogosteje pojavlja na izobraževalnem trgu, se pojavljajo razprave o tem, ali so 
tovrstni modeli primerni za izobraževalno dejavnost. 
 
Demokratične razprave v Sloveniji v preteklih letih so pripomogle k postavitvi nekaj 
sistemskih mehanizmov, ki pomenijo skrb za kakovost v izobraževanju odraslih. Za 
potrebe raziskovalne in razvojne dejavnosti v izobraževanju odraslih je bil leta 1991 
ustanovljen Andragoški center Slovenije. Z zakonom o izobraževanju odraslih, 
sprejetem leta 1996, je področje dobilo svojo normativno ureditev. Skrb za kakovost 
kurikuluma se kaže v enakovredni vključitvi izobraževanja odraslih v projekt njegove 
prenove. Vendar do sedaj še nimamo izoblikovanega in razvitega celostnega in 
sistematičnega načina ugotavljanja in razvijanja kakovosti na ravni izobraževalne 
organizacije za odrasle (Možina et al., 2001, str. 9).  
 

5.1 SERVQUAL3 model vrzeli 

Pregled literature s področja trženja storitev kaže, da so Parasuraman in soavtorji 
(1988, 1991, 1993, v LeBlanc, Nguyen, 1997; Ninichuck, 2001, str. 12) naredili velik 
napredek na področju merjenja kakovosti storitev.  
 

                                        
3 Okrajšano iz ang. Service Quality 
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Prvotni model Servqual je vseboval deset dimenzij oziroma kriterijev kakovosti, ki jih 
porabniki uporabljajo pri vrednotenju kakovosti storitev. Omenjene dimenzije smo 
natančneje obravnavali v tretjem poglavju na straneh 7-8, zato jih bomo tukaj samo 
našteli: zanesljivost, odzivnost, kompetentnost, dosegljivost, vljudnost, komunikacija, 
verodostojnost, varnost, razumevanje porabnika in vidni dokazi storitve. Avtorji 
modela so s pomočjo faktorske analize združili deset dimenzij kakovosti v pet 
osnovnih dejavnikov: 
 

 vidni dokazi storitve,  
 zanesljivost,  
 odzivnost,  
 varnost in  
 vživljanje v položaj porabnika.  

 
Porabniki si s petimi kriteriji storitev ustvarijo mnenje o kakovosti storitve. 
SERVQUAL je postal splošen model ugotavljanja kakovosti storitev. Namen modela 
je meriti pričakovanja (kakšna naj bi bila po njihovem mnenju odlična storitvena 
organizacija) in zaznavanja uporabnikov (kakšno storitev jim je organizacija 
ponudila) ter nastale vrzeli med njimi (Ho, Wearn, 1995). Tako naj bi bila vrzel med 
pričakovano in zaznano storitvijo merilo kakovosti storitev. 
 
Avtorji so sestavili standardizirani vprašalnik, ki zajema 22 trditev, ki se nanašajo na 
pet temeljnih dimenzij kakovosti. V vprašalniku sta za vsakega od dvaindvajsetih 
ključnih elementov na voljo dve trditvi: prva se nanaša na pričakovanja kupca v zvezi 
z ponudniki določene storitve na splošno, druga pa na doživeto kakovost storitve v 
določenem podjetju. Za obe obliki trditev uporabljajo Likertovo merilno lestvico s  
sedmimi stopnjami, kjer številka ena pomeni, da se s posamezno trditvijo sploh ne 
strinja, sedem pa, da se zelo strinja (Kang, Bradley, 2002, str. 3). Rezultati so 
izraženi kot razlika med pričakovanji in zaznavanji in so pogosto negativna števila, saj 
so porabniki razočarani, kadar so njihova pričakovanja večja od zaznane kakovosti 
(Zeithaml, Bitner, 1996, str. 155). 
 
Kljub veliki priljubljenosti je model Servqual doživel številne kritike, ki se nanašajo 
predvsem na dve področji (Potočnik, 2000, str. 170): 
 

 Navedenih 22 trditev ne moremo uporabiti v vseh primerih, ker se posamezne 
storitve med seboj preveč razlikujejo. Iz tega sledi, da za nekatere storitve 
lahko natančno opredelimo kriterije za ocenjevanje kakovosti (zanesljivost, 
odzivnost, varnost, vidni dokazi storitve, vživljanje v položaj porabnika), za 
druge pa to ni mogoče.  Poseben problem predstavlja tudi realnost odgovorov 
po opravljeni storitvi. Porabniki z negativnimi izkušnjami v veliki meri 
pretiravajo v svojih pričakovanjih, medtem ko porabniki s pozitivnimi 
izkušnjami ne postavljajo svojih zahtev dovolj visoko. 

 
 Drugo področje kritik se nanaša na dejstvo, da model Servqual ne upošteva 
dveh kriterijev, ki sta pomembna za porabnikovo oceno storitve:           
- same izvedbe storitve, saj bi porabnik kakovost ocenil bolj zanesljivo, če bi  

primerjal postopek izvedbe in končni vtis o opravljeni storitvi, 
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- povezave med ceno in kakovostjo storitve: če porabnik plača več pričakuje 
tudi boljšo storitev. 

 
Iz navedenih kritik sledi ugotovitev, da pričakovanj porabnikov ni mogoče tako 
natančno opredeliti, da bi lahko postavili standard za vrednotenje kakovosti storitev 
le na podlagi pričakovanj in primerjave pričakovanj z dejansko prejeto storitvijo. 
 
Teoretične kritike modela (Cuthbert, 1996, str.33) mu očitajo tudi to, da: 
 
 daje premajhen poudarek obnašanju porabnikov,  
 posveča več pozornosti izvajanju storitve kot končnemu »izdelku« storitve, 
 temelji na vrzelih; vprašanje pa je, ali porabniki vrednotijo storitev v smislu vrzeli 
in kaj ta vrzel posamezniku pomeni, 
 se število identificiranih dimenzij kakovosti razlikuje tako med različnimi avtorji kot 
tudi med različnimi podjetji, 
 je enako uporaben znotraj vseh storitvenih dejavnosti, 
 merilna lestvica uporablja premalo verbalnih oznak. 

 
Zavedati se moramo, da trditve, ki so uporabljene v modelu, ne opisujejo vedno 
natančno vseh vidikov določene storitve. Storitve se med seboj razlikujejo, zato je 
potrebno vsako storitev posebej proučiti. Dimenzije kakovosti modela Servqual pa 
lahko služijo kot izhodišče za razvijanje in razumevanje dejavnikov za specifično 
storitev. 
 
Poglobitev modela Servqual predstavlja model vrzeli, ki osvetljuje kritična področja, 
na katerih naj bi podjetje doseglo izboljšanje. Avtorji modela (Parasuraman, 
Zeithaml, Bitner)  navajajo pet temeljnih razkorakov oziroma vrzeli. 
 
Model vrzeli bomo poskušali prenesti na področje izobraževanja in ga smiselno 
prirediti (prirejeno po Ho, Wearn, 1995, str. 30) z namenom, da bi v izobraževalni 
organizaciji lahko odkrili razloge za vsako od nastalih petih vrzeli in razvili strategije 
za njihovo zmanjšanje in izboljšanje kakovosti storitev. 
 
1. VRZEL predstavlja razliko med pričakovanji udeleženca izobraževanja in 
zaznavanjem teh pričakovanj s strani izvajalca storitve. Izobraževalna ustanova ne 
nudi storitve, ki jo porabnik pričakuje. 
 
Pričakovanja udeležencev izobraževanja slonijo na marketinško kontroliranih 
dejavnikih (cena, oglaševanje, obljube), kot tudi na dejavnikih, na katere ima 
organizacija omejene možnosti vplivanja (osebne potrebe, komunikacija od ust do 
ust).  
 
Obstaja lahko več razlogov, zakaj izobraževalna organizacija ne nudi pričakovane 
storitve: odsotnost neposredne komunikacije z udeležencem izobraževanja, 
nepripravljenost zaposlenih, da bi spraševali slušatelje o njihovih pričakovanjih ali da 
bi ta pričakovanja ugotovili in podobno.  Strategije za zmanjšanje vrzeli vključujejo 
boljše poznavanje pričakovanj udeležencev izobraževanja in izboljšanje komunikacije 
med kontaktnim osebjem in vodstvom. 
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2. VRZEL predstavlja razliko med razumevanjem pričakovanj s strani izvajalca 
izobraževanja in natančno opredelitvijo kakovosti izobraževalne storitve. Vodstva 
izobraževalnih ustanov se morajo zavedati, da lahko zagotovijo visoko kakovost 
izobraževanja le z upoštevanjem kupčevih pričakovanj. Vrzel lahko zmanjšamo s 
postavljanjem jasnih ciljev in standardizacijo izvedbe storitve. 
 
3. VRZEL nastane, ko izobraževalna ustanova ne izvaja s standardi določene 
kakovosti izobraževalne storitve. Izvajanje standardov mora biti podprto z ustreznimi 
resursi (ljudje, sistem, tehnologija). Uresničevanje še tako dobro napisanih katalogov 
znanj in učnih načrtov je odvisno od konkretnega učitelja, ki v razredu uresničuje 
zastavljene cilje predmeta in programa. Slaba kakovost izobraževalnih storitev je 
lahko posledica: 
 

 ravnanja zaposlenih, ki ne razumejo jasno svoje vloge v podjetju ali prihajajo 
v konflikte z udeleženci izobraževanja ali managementom podjetja,  
 nezadostne tehnologije,  
 pomanjkanja zagnanosti in timskega dela.      

 
S pravilno izbiro in usposabljanjem zaposlenih lahko zmanjšamo vrzel. 
  
4. VRZEL predstavlja razliko med dejanskim izvajanjem izobraževalne storitve in 
tistim, kar  izobraževalna ustanova obljublja. Obljube, ki jih izobraževalno podjetje 
oglašuje v medijih, vplivajo na pričakovanja udeležencev izobraževanja in služijo kot 
standardi, skozi katere ti ocenjujejo kakovost storitve. Zunanja komunikacija ne 
vpliva samo na pričakovanja udeležencev izobraževanja, ampak tudi na zaznavanje 
izvajanja storitve. Vrzel predstavlja razhajanje v koordinaciji med zaposlenimi, ki so 
odgovorni za izvajanje izobraževanja, in zaposlenimi, ki oglašujejo izobraževalne 
storitve. Pri komuniciranju s porabniki mora izobraževalna organizacija objaviti, kaj 
bo slušatelj dejansko dobil, in obljubiti le tisto, kar bo lahko izpolnila. 
 
5. VRZEL predstavlja razliko med zaznano (doživeto) in pričakovano izobraževalno 
storitvijo. Zmanjšanje te vrzeli je mogoče ob predhodnem zmanjševanju ostalih 
vrzeli. 
 
Poglejmo si sliko 5.1, ki prikazuje kritična področja, na katerih naj bi izobraževalna 
organizacija dosegla izboljšanje. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Slika 5.1: Model kakovosti storitev 
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Nekateri avtorji menijo, da model SERVQUAL ni najbolj primeren za uporabo na 
področju izobraževanja predvsem iz naslednjih razlogov (Joseph, Joseph, 1997, str. 
16): 
 

 Petih dimenzij kakovosti storitev ne moremo uporabiti v vseh storitvenih 
dejavnostih; izobraževanje se precej razlikuje od drugih storitev. Tudi 
Parasuraman in soavtorji (1988) predlagajo prilagajanje SERVQUAL-a 
različnim storitvenim panogam. 

 
 Izobraževanje je dolgoročna storitev in Carman (1990) meni, da se 
pričakovanja spreminjajo z boljšim poznavanjem storitve. 

 
 Pričakovanja so standardi, ki jih lahko merimo. Ti standardi temeljijo na 
znanju in izkušnjah s storitvijo. Stern (1970) in Chapman et al. (1977) menijo, 
da vstopajo študenti na univerzo z nerealnimi pričakovanji. Slušatelji z 
negativnimi izkušnjami pretiravajo v svojih pričakovanjih, slušatelji s 
pozitivnimi izkušnjami pa ne postavljajo svojih zahtev dovolj visoko. 

 
Prav gotovo pa nam model lahko služi kot pomoč pri odkrivanju razlogov za 
probleme s kakovostjo storitev. Kot rezultat omenjenih kritik je sledil razvoj 
alternativnih metod merjenja kakovosti storitev, med katerimi sta tudi modela 
SERVPERF in SERVIMPERF, ki ju bomo predstavili v nadaljevanju. 
 

5.2 Model SERVPERF  

Avtorja modela Cronin in Taylor sta, za razliko od SERVQUAL-a,  izdelala model 
SERVPERF, ki meri le zaznano kakovost storitev, torej temelji na porabnikovi izkušnji 
z določeno storitvijo (Bou Llusa in Zornoza, 2000, str. 901). Cronin in Taylor (1992; v 
Oldfield in Baron, 2000, str. 88) sta ostro kritizirala model SERVQUAL, ki temelji na 
merjenju vrzeli med pričakovanji in zaznavanjem. Avtorja menita, da na kakovost 
storitev neposredno vpliva le zaznavanje izvedbe storitve. Z raziskavo sta ugotovila, 
da ima zadovoljstvo kupca večji vpliv na nakupne namere (Cronin, Taylor, 1994, str. 
126). Razvila in testirala sta alternativni instrument (SERVPERF), ki temelji na 
merjenju izvajanja storitve.  
 
Uporabo modela Servperf priporočajo različni avtorji (Babakus, Boller, 1992, Boulding 
et al., 1993, Cronin, Taylor, 1992, Gotlieb et al., 1994, Hartline, Ferrell, 1996, 
Parasuraman et al., 1994 in Zeithaml et al., 1996), kljub temu pa večina organizacij 
še vedno uporablja za merjenje kakovosti storitev predvsem model Servqual.  
Razloge za to lahko iščemo tudi v dejstvu, da rezultati raziskav Cronina in Taylorja 
niso v celoti razjasnili vprašanja, kako naj bi konceptualizirali in merili pojem 
kakovosti storitev. 
 
V literaturi se razvnemajo razprave zagovornikov modela Servqual in tistih, ki 
zagovarjajo uporabo modela Servperf, zato si poglejmo rezultate raziskave Cronina in 
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Tylorja (1999, str. 450), ki sta primerjala oba modela. Z raziskavo sta želela 
odgovoriti na tri vprašanja: 
 

 Kako naj bi kakovost storitev pojmovali in merili? 
 Kakšna je povezava med kakovostjo storitev in zadovoljstvom porabnika? 
 Kakšen je vpliv kakovosti storitev in zadovoljstva porabnika na nakupne 
namere? 

 
Rezultati omenjene raziskave kažejo, da bi morali kakovost storitev pojmovati in 
meriti kot obnašanje. V literaturi je velika podpora pristopu Servperf, saj naj bi bila 
konceptualizacija modela Servqual napačna zlasti na dveh področjih: temelji na 
paradigmi zadovoljstva porabnika in ne na modelu obnašanja in drugič, empirična 
analiza je pokazala, da je bil model Servqual primeren le v dveh od štirih proučevanih 
primerov. 
 
Rezultati analize dajejo empirično podporo mnenju Parasuramana in soavtorjev 
(1985, 1988), da zaznana kakovost storitve vpliva na zadovoljstvo porabnika. 
Nadaljnje ugotovitve raziskave so tudi v tem, da ima zadovoljstvo porabnika večji 
vpliv na nakupne namere kot kakovost storitev. 
 

5.3 SERVIMPERF4 model vrzeli 

Avtorja modela Martilla in James (1977; v Nale et al., 2000, str. 139) sta predvsem 
zaradi številnih kritik modela Servqual razvila alternativni model merjenja kakovosti 
storitev. 
 
Zadovoljstvo uporabnika je po njunem funkcija pričakovanj, ki so v povezavi z 
rangiranjem pomembnosti atributov (importance) in zaznavanjem izvedbe 
(performance). Za vsak atribut postavimo dve vprašanji (Martilla, James, 1977, str. 
77): 
 

 kako pomembna je določena značilnost in 
 kako dobro jo podjetje izvaja. 

 
Dobljene rezultate nato  grafično prikažemo na dvodimenzionalni mreži, kar omogoča 
dober vizualni pregled (glej sliko 5.2). Prav v tem je glavna prednost tega modela. 
Pomembnost atributov predstavlja vertikalna os, in sicer od velike pomembnosti 
(zgoraj) do  majhne pomembnosti (spodaj). Zaznavanje izvedbe predstavlja 
horizontalna os; od nizke zaznave izvedbe (levo) do visoke zaznave izvedbe (desno). 
Zgornja polovica matrike predstavlja atribute, ki so bili zaznani pri porabnikih kot 
pomembni. Desna stran matrike pa predstavlja atribute, za katere je bila izvedba 
zaznana kot boljša. Iz strateškega vidika so atributi, ki se nahajajo v zgornjem 
desnem kvadrantu (B), tisti, pri katerih sta tako pomembnost kot izvedba visoka. 
Zgornji levi kvadrant (A) prikazuje atribute, ki so bili zaznani kot pomembni, vendar 

                                        
4 v angleščini »importance – performance« analiza. 
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je njihovo izvajanje povprečno. Strateško gledano je to tisti kvadrant, kamor bi 
moralo podjetje usmeriti svoje resurse v prihodnosti. Spodnja kvadranta matrike 
predstavljata atribute, ki so manj pomembni (Nale et al., 2000, str. 140).  
 

Slika 5.2: Matrika pomembnost – izvajanje (importance-performance) 
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Vir: Martilla, James, 1977, str. 78 
 
 
Po mnenju Martilla in Jamesa, moramo pri izvajanju te tehnike upoštevati dva 
dejavnika (Ford et al., 1999, str. 173): 
 

 Atributi morajo biti skrbno izbrani s pomočjo kvalitativnih metod. 
 
 Z ločenim merjenjem pomembnosti od merjenja izvedbe moramo zmanjšati 
njun medsebojni vpliv. Na primer, če porabnika v prvem vprašanju 
sprašujemo o pomembnosti cene, takoj nato pa mu postavimo vprašanje o 
njegovem zadovoljstvu z določeno ceno, lahko pričakujemo, da bo odgovor na 
prvo vprašanje vplival tudi na drugo. Temu se lahko izognemo s tem, da vsa 
vprašanja, ki se nanašajo na rangiranje pomembnosti atributov, združimo v en 
sklop, v drugi sklop pa vprašanja, ki se nanašajo na merjenje izvedbe. Na ta 
način dosežemo premik od  bolj splošnih k bolj specifičnim vprašanjem.  

 
Posebno pozornost moramo nameniti podatkom, ki kažejo na veliko razhajanje med 
pomembnostjo atributa in zaznavanjem izvedbe, kajti to je lahko ključni indikator 
porabnikovega nezadovoljstva. 
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Model Servimperf je pomembno orodje za managerje, saj ga lahko uporabijo pri 
razvijanju marketinških strategij. Matrika pa omogoča lažjo interpretacijo analiziranih 
podatkov in njihovo večjo uporabnost pri sprejemanju strateških odločitev.  
 
Po mnenju Josepha in Josepha (1997, v Ford et al., 1999, str. 173) ter Nale et al. 
(2000, str. 142), je model Servimperf prav zaradi svoje jasnosti, enostavnosti ter 
fleksibilnosti zelo primeren za merjenje kakovosti storitev tudi v izobraževanju.   
 

5.4 Slovenski model za ugotavljanje in zagotavljanje kakovosti v 

izobraževalni organizaciji 

Prizadevanjem za razvoj sistema ugotavljanja in zagotavljanja kakovosti na področju 
izobraževanja so se priključili tudi v Sloveniji. V okviru Ministrstva za šolstvo in šport  
zadnji dve leti razvijajo model za ugotavljanje in zagotavljanje kakovosti oziroma za 
samoevalvacijo izobraževalne organizacije (Možina et al., 2001, str. 16).  
 
Ob opredeljevanju koncepta ugotavljanja in zagotavljanja kakovosti predvsem v 
poklicnem izobraževanju v Sloveniji so se strokovnjaki naslonili na izkušnje drugih 
evropskih držav, predvsem Nizozemske in Danske. Obe državi imata zelo 
decentraliziran in samostojen sistem poklicnega izobraževanja (Tkalec et al., 2000, 
str. 11).  
 
Seveda ima vsak izobraževalni sistem svoje specifičnosti, saj je vključen v svoje 
okolje in svojo kulturo, zato je to potrebno upoštevati pri prenašanju izkušenj iz 
tujine v naše izobraževalno okolje. 
 
Opozoriti je potrebno, da gre za model, ki je šele v razvoju, in sicer ga razvijajo na 
Andragoškem centru Slovenije v okviru projekta Ponudimo odraslim kakovostno 
izobraževanje. Model je namenjen razvoju kakovosti izobraževanja odraslih na srednji 
šoli in temelji na metodi samoevalvacije. V prvi fazi razvoja modela so na 
Andragoškem centru Slovenije razvili koncept modela, ki zajema: 
 

 temeljna načela, cilje,  
 temeljna področja kakovosti dela na šoli, ko gre za izobraževanje odraslih ter 
 kazalnike kakovosti za posamezna področja.  

 
V drugi fazi so ob finančni podpori Ministrstva za šolstvo, znanost in šport začeli 
sodelovati s štirimi srednjimi šolami, ki na svojih šolah v šolskem letu 2002/03 
opravljajo samoevalvacijo na izbranih področjih (razvili so inštrumentarij in ga 
uporabljajo na svojem primeru). Tretja faza pa bo zajemala ovrednotenje 
implementacije modela, njegove izboljšave ter razširitev na druge srednje šole, ki 
izvajajo izobraževanje odraslih. Šele takrat bodo tudi model uradno predstavili in  
izdali v obliki priročnika. 
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Prva verzija modela (osnovni koncept in kazalniki kakovosti) je bila predstavljena 
ravnateljem in vodjem izobraževanja odraslih srednjih šol marca leta 2002 in jo  
predstavljamo tudi tukaj. Pri oblikovanju modela za spremljanje kakovosti 
izobraževanja odraslih na ravni izobraževalne organizacije so upoštevana naslednja 
načela: 
 

 Potreba po oblikovanju sistematičnega in načrtnega prijema. Kazalniki 
kakovosti, ki so zajeti v model, predstavljajo okvirni sklop najpomembnejših 
vprašanj, ki naj bi si jih v določenem časovnem obdobju postavila vsaka 
izobraževalna organizacija. Na podlagi dobljenih informacij in njihove analize 
naj bi v organizaciji razmislili o ukrepih na posameznih področjih. 

 
 Tako oblikovani kazalniki kakovosti za izobraževalno organizacijo niso 
obvezujoči, ampak pomenijo odprt sistem, ki ga je mogoče dopolnjevati. 

 
 Organizacija se odloča za ustrezen način oblikovanja kazalnikov kakovosti na 
podlagi lastnih značilnosti. 

 
Da bi bil model učinkovit pripomoček, avtorji modela (Možina et al., 2001) 
opozarjajo, da je treba v organizaciji ustvariti ustrezno klimo, ki spodbuja kulturo 
učenja in neprestanega razvoja. Najpomembnejša področja za razvoj kakovosti so po 
mnenju oblikovalcev modela naslednja: 
 

1. Doseganje ciljev kurikuluma (znanje, vrednote, splošna uspešnost). 
2. Izvajanje pedagoškega procesa (oblike sodelovanja učiteljev, prilagojenost 

izvajanja pedagoškega procesa potrebam odraslih udeležencev izobraževanja, 
uvajanje sodobnih pedagoških metod v izobraževalni proces, uporaba tehnične 
in računalniške opreme in podobno). 

3. Udeleženci (spremljanje in analiziranje uspeha udeležencev, osipa in 
podobno). 

4. Učitelji (andragoško osebje, ugotavljanje zadovoljstva učiteljev z delom). 
5. Šola in partnerji (promocija šole v okolju). 
6. Vodenje in upravljanje (skrb za prepoznavnost šole in njene izobraževalne 

ponudbe v lokalnem in širšem okolju, upravljanje s kadri, organizacija izvedbe 
izobraževalnega procesa in drugo). 

 
Vsako področje je razdeljeno na podpodročja, ki so vsebinsko zaokrožene celote in 
podrobneje opredeljujejo dejavnosti za ugotavljanje kakovosti na posameznem 
temeljnem področju. Tretji del strukture modela za ugotavljanje kakovosti pa so 
kazalniki, ki jih uporabimo za spremljanje kakovosti dela na posameznem področju ali 
podpodročju. Vsako temeljno vsebinsko področje je strukturirano v svoje poglavje 
tako, da zajema: 
 
1 naslov temeljnega področja:  

- prikaz podatkov, ki jih potrebujemo pri analizi in ugotavljanju kakovosti; 
 

1.1. naslov podpodročja in 
- namen ugotavljanja kakovosti pri posameznem podpodročju; 
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  1.2. opredeljene kazalnike kakovosti in pri vsakem: 
- mogoče povezave med posameznimi področji in posameznimi kazalniki, 
- način ugotavljanja kakovosti, 
- način izboljševanja kakovosti, 
- inštrumente, ki jih potrebujemo za zbiranje podatkov. 

 
Primer prikaza podatkov, ki jih uporabljamo za spremljanje in ugotavljanje kakovosti 
na obravnavanem področju, predstavljamo v prilogi 1. 
 
Izkušnje poklicnih in strokovnih šol evropskih držav kažejo, da je kakovost zahteven 
izziv za vsako šolo, zato z velikim zanimanjem pričakujemo rezultate testnega 
izvajanja modela ugotavljanja in zagotavljanja kakovosti v poklicnem in strokovnem 
izobraževanju. 
 
Udeleženci  strokovnih razprav (Tkalec et al., 2000, str. 41) podpirajo zgoraj 
predstavljeno opredelitev področij in kazalcev kakovosti.  Opozarjajo pa na celosten 
in uravnotežen pristop ter menijo,  da je eden izmed pomembnejših kazalcev 
kakovosti osip udeležencev izobraževanja.  
 
Glede na to, da je projekt v fazi testiranja, bi bilo verjetno preuranjeno ocenjevati 
prednosti in pomanjkljivosti izdelanega koncepta. Vsekakor pa se v potrebi po 
razvijanju modela zrcali skrb izobraževalcev za ugotavljanje in zagotavljanje večje 
kakovosti tudi na področju izobraževanja odraslih. Prvo, kar lahko ugotovimo ob 
analizi modela, je,  da so kazalniki za spremljanje kakovosti v izobraževalni 
organizaciji opredeljeni na nacionalni ravni in naj bi bili le vodilo organizaciji za 
spremljanje lastnega dela. Takšen pogled na zagotavljanje kakovosti pa organizaciji 
omogoča, da seznamu kazalnikov doda tiste, ki so zanjo specifični. Ta prijem tudi 
predpostavlja, da ni najboljšega modela za zagotavljanje kakovosti v izobraževalni 
organizaciji, zato se bo med različnimi že razvitimi odločila za tistega, ki ji najbolj 
ustreza, ali pa bo razvijala svojega, kazalniki, opredeljeni na nacionalni ravni, pa ji 
bodo predstavljali smernice. Pri tem bi bilo smiselno dodati, da je zasnova modela 
usmerjena predvsem v ugotavljanje standardne kakovosti, ki je objektivna in jo lahko 
opredeli izobraževalna organizacija s postopki in izvajalci storitve. Manj pozornosti pa 
je v modelu namenjene ugotavljanju kakovosti, ki je skladna s pričakovanji 
udeležencev izobraževanja, saj je ta subjektivna in jo lahko udeleženec opredeli šele 
potem, ko je bilo izobraževanje že izvedeno. Pri tem se je potrebno zavedati, da se 
kakovost ustvarja v zaznavanju udeležencev izobraževanja in je odvisna od številnih 
dejavnikov, ki so velikokrat neoprijemljivi in jih predvsem ni mogoče natančno 
kontrolirati.  
 

5.5 Evropski model poslovne odličnosti 

Ob koncu osemdesetih let je bila ustanovljena Evropska fundacija za management 
kakovosti (EFQM – European Foundation for Quality Management) z namenom 
širjenja ideje kakovosti med evropskimi managerji. Leta 1992 je bila prvič razpisana 
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evropska nagrada za kakovost in razvit evropski model poslovne odličnosti (Zink, 
1997; v Možina, 2002, str. 135). 
 
Glavna značilnost, po kateri se model poslovne odličnosti razlikuje od drugih sorodnih 
modelov merjenja kakovosti, je v tem, da so merila razdeljena na dva dela (Verbič, 
1994, Devetak, Vuković, 2002, str. 289): 
 

 v prvi skupini imamo pet skupin meril za kakovost vplivov na proces 
(dejavniki): vodstvo, vodenje zaposlenih, strategija in načrtovanje, viri in 
procesi;  
 v drugi skupini pa so štiri skupine meril za dosežke (rezultati): zadovoljstvo 
zaposlenih, zadovoljstvo porabnikov, vpliv na družbo in poslovni rezultati (glej 
slika 5.3). 

 
Za vsako od devetih skupin so opisana merila, s katerimi presojamo kakovost 
posameznega dejavnika ali rezultata. Merila, s katerimi lahko presojamo kakovost 
posameznega dejavnika in rezultata, so identična Merilom za priznanja Republike 
Slovenije za poslovno odličnost, ta pa so identična z merili evropske nagrade za 
kakovost za majhne in srednje velike organizacije. Na primer, če si pogledamo merila 
v skupini zadovoljstvo kupcev, so ta opisana kot (Možina, 2002, str. 136): 
 

 ugotovitve, kako porabniki dojemajo izdelke in storitve organizacije ter odnose 
z njo, 
 dodatna merjenja zadovoljstva porabnikov organizacije (splošna podoba, 
izdelki in storitve, prodaja in poprodajne storitve, zvestoba in podobno). 

 

Slika 5.3: Model poslovne odličnosti 
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Evropski model poslovne odličnosti je uporaben tudi pri razvijanju kakovosti storitev v 
izobraževalni organizaciji. Poleg poslovnih rezultatov, ki so primarni cilj dobrega 
poslovanja vsakega podjetja, so v model vključeni trije dejavniki (zadovoljstvo 
zaposlenih, zadovoljstvo kupcev, vpliv na družbo), v katerih se zrcalijo nekatere 
temeljne značilnosti izobraževanja odraslih. Gre za elemente, ki jih je potrebno 
upoštevati v vseh storitvenih dejavnostih, še posebej pa v izobraževanju. Ugotovimo 
lahko, da so bili ti elementi velikokrat zanemarjeni v tradicionalnih evalvacijskih 
modelih, ki so se razvili v izobraževanju. Za doseganje zadovoljstva zaposlenih in 
porabnikov mora izobraževalna organizacija nenehno ugotavljati njihove potrebe, jim 
omogočiti ovrednotenje izobraževalnih storitev in ugotoviti, ali storitve, ki jih 
ponujajo, dosegajo njihova pričakovanja, potrebe in želje. Model temelji na 
samoevalvaciji izobraževalne organizacije, za katero se organizacija sama odloči, pri 
tem pa upošteva kazalnike kakovosti, ki jih opredeljuje model (Možina, 2002, str. 
142).  
 

5.6 Rezultati nekaterih raziskav v tujini s področja merjenja kakovosti v 

izobraževanju 

Zadnjih deset let je izobraževanje doživelo velike spremembe, ne samo v Sloveniji 
ampak tudi v svetu. Za izobraževalne ustanove je pomembno, da spoznajo, da so na 
trgu. Izobraževalna ustanova mora ugotoviti želje in potrebe študentov in ne le 
zbirati podatkov o tem, kar se njej zdi pomembno za študente. Mnoge raziskave 
poudarjajo velik pomen tistih zaposlenih, ki prihajajo v neposreden stik s študenti, saj 
pomembno vplivajo na stopnjo zadovoljstva, ki ga študenti občutijo (Bateson, 1979; 
Berry et al., 1985; Bitner et al., 1990; Grönroos, 1978; v Oldfield in Baron, 2000, str. 
85). Izobraževanje je storitev, ki temelji na medosebnih odnosih in zadovoljstvo 
študentov se ustvarja s kakovostjo osebnih stikov. Ugotovitve raziskav, ki so jih v 
svetu naredili na področju visokošolskega izobraževanja, predstavljamo v 
nadaljevanju. Skupna značilnost predstavljenih raziskav je ugotoviti elemente 
kakovosti storitve, ki so po mnenju študentov pomembni. Razlikujejo se le v tem, 
kateremu modelu merjenja kakovosti storitev so dali večji poudarek. 
 
 
a) KANADA   (LeBlanc, Nguyen, 1997) 
 
Raziskava podrobno prikazuje koncept  kakovosti izobraževalnih storitev, metode 
kontrole kakovosti in predloge za doseganje odličnosti na proučevani fakulteti. V 
raziskavi so s pomočjo vodenih skupinskih intervjujev izbrali ustrezne atribute za 
izdelavo vprašalnika. Pri tem so pazili na to, da so vključili tudi pet dimenzij, ki 
ustrezajo Parasuramanovemu modelu Servqual. Anketirance (388 študentov) so 
vprašali (38 variabel), v kolikšni meri izobraževalna storitev, ki jo izvaja organizacija, 
dosega njihova pričakovanja. S pomočjo faktorske analize so identificirali sedem 
dejavnikov, ki vplivajo na vrednotenje kakovosti izobraževanja iz zornega kota 
študentov. Rang lestvico pomembnosti posameznih dejavnikov za kakovost storitev 
prikazujemo v tabeli 5.1 . 
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Tabela 5.1: Rang lestvica sestavin kakovosti 

 
  

DEJAVNIKI 
 

1. PEDAGOŠKI DELAVCI; urejen videz, prijaznost in vljudnost, raziskovalna 
učinkovitost, komunikacijske sposobnosti, akademski ugled, inovativnost 
profesorjev. 

2. UGLED; fakulteta se ponaša z inovativnostjo, organizacijska kultura in 
vrednote, sodobnost in vpetost v poslovni svet, skrb za študente. 

3. FIZIČNI DOKAZI; urejenost predavalnic, razsvetljava v predavalnicah, videz 
stavb in urejenost okolice, čistoča, udobnost, dekoracija in vzdušje. 

4. ADMINISTRATIVNI DELAVCI; dosegljivost, prijaznost in vljudnost, 
sposobnost za hitro reševanje problemov, poznavanje pravil in postopkov, 
urejen videz. 

5. ŠTUDIJSKI PROGRAMI; vsebina, možnost izbire, cilji programov. 
6. ODZIVNOST; hitro informiranje o spremembah, tekoče evidence in brez 

napak. 
7. DOSTOP; parkirišča, dostop do računalnikov in študijskih prostorov. 
Vir: LeBlanc, Nguyen, 1997, str. 76 
 
Glavne ugotovitve raziskave so, da so pedagoški in administrativni delavci pomembni 
dejavniki kakovosti izobraževalne storitve. Prav tako ugled, ki tudi po mnenju 
Grönroosa (1984 v  LeBlanc, Nguyen, 1997, str. 76) predstavlja pomembno 
determinanto kakovosti storitve. Na tretjem mestu pa so fizični dokazi, ki so tudi po 
mnenju nekaterih drugih raziskovalcev pomembni (Bitner, 1990, 1992; Parasuraman 
et al. 1991; v LeBlanc, Nguyen, 1997, str. 76). Med ostalimi dejavniki, ki jih študenti 
uporabljajo pri presojanju kakovosti,so še odzivnost, študijski programi in dostop.  
 
Neposredna uporabnost rezultatov raziskave je tudi v ugotovitvi, da bi morala 
fakulteta permanentno skrbeti za dodatno izobraževanje kadra in uporabo učinkovitih 
metod poučevanja in učenja. 
 
 
b) VELIKA BRITANIJA   (Oldfield in Baron, 2000) 
 
Namen raziskave, v kateri so uporabili prilagojeno verzijo modela Servperf, je bil 
ugotoviti, kateri so po mnenju študentov elementi kakovostne storitve. Avtorji 
raziskave menijo, da je bistveno, da organizacije ugotovijo, kaj želijo njihovi študenti 
in ne zbirajo le tistih podatkov, za katere same menijo, da so pomembni.  S 
statistično obdelavo podatkov so v raziskavi ugotovili tri dejavnike, ki jih študenti 
zaznavajo kot najpomembnejše za kakovost storitev (glej tabelo 5.2). 
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Tabela 5.2: Sestavine kakovosti (Servperf) 

  
DEJAVNIKI 
 

1. BISTVENE SESTAVINE, KI OMOGOČAJO IZPOLNJEVANJE ŠTUDIJSKIH 
OBVEZNOSTI na strani pedagoških in administrativnih delavcev: reševanje 
problemov, razumevanje potreb študentov, »nič napak«, odzivnost, znanje, 
izpolnjevanje obljub. 

2. ZAŽELENE SESTAVINE: pomoč administrativnega osebja pri reševanju 
problemov, individualna pozornost pedagoških delavcev, prijaznost. 

3. SESTAVINE FUNKCIONALNEGA ZNAČAJA: odpiralni čas, sodobna oprema, 
izvajanje storitev v skladu z obljubami. 

Vir: Oldfield in Baron, 2000, str. 91 
 
Nadaljnja ugotovitev je bila, da študentov ne zanima organizacijska hierarhija 
univerze in da pričakujejo usklajeno delovanje pedagoških in administrativnih 
delavcev. Od pedagoškega osebja pričakujejo predvsem strokovnost in razumevanje 
potreb študentov.   
 
 
c) NOVA ZELANDIJA    (Joseph in Joseph, 1997) 
 
Na Novi Zelandiji je bilo narejenih malo raziskav, ki bi ugotavljale kakovost 
izobraževalnih storitev. V raziskavi so uporabili t.i. »focus groups«, s pomočjo katerih 
so nato identificirali sedem ustreznih atributov za vrednotenje izobraževalne 
organizacije.  Vprašalnik je zajemal štiri dele, ki so ocenjevali: zaznavanje študentov 
glede odlične univerze, rangiranje atributov glede pomembnosti, zaznavanje 
študentov glede njihove univerze in demografske podatke. Raziskava je zajela 616 
študentov.  
 

Tabela 5.3: Rang lestvica sestavin kakovosti (Servimperf) 

  
DEJAVNIKI 
 

1. UGLED; ugled naziva, mednarodna prepoznavnost, odlični učitelji. 
2. MOŽNOSTI ZA POKLICNO KARIERO; možnost za zaposlitev. 
3. ŠTUDIJSKI PROGRAM; visoka fleksibilnost strukture in vsebine, možnost 

specialnih programov, praktične sestavine. 
4. ČAS; finančni izdatki (šolnina, nastanitev). 
5. VIDNE SESTAVINE; nastanitvene možnosti, športne in rekreativne možnosti. 
6. LOKACIJA; geografska lega. 
Vir: Joseph, Joseph, 1997, str. 18 
 
Analiza je pokazala, da obstaja močna povezanost med sedmimi atributi, ki so 
vključeni v raziskavo. Kot problematična področja so se v raziskavi pokazala: pogoji 
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za visokošolske olajšave, stroški nastanitve in kakovost inštruktorjev. Rangiranje 
atributov glede pomembnosti, prikazuje tabela 5.3. Študenti so na prva tri mesta 
uvrstili ugled, možnosti za poklicno kariero in študijski program. Raziskava je tudi 
pokazala, da študenti ne zaznavajo svojih univerz kot kvalitetnih in glede na teorijo bi 
to moralo vplivati na njihovo nezadovoljstvo. Vendar pa srednja vrednost odgovorov 
(3,75 na petstopenjski lestvici) na vprašanje o zadovoljstvu z njihovo univerzitetno 
izkušnjo kaže, da študenti niso nezadovoljni. Analiza »importance – performance« 
matrike kaže, da se nahaja večina atributov v kvadrantu  B (nadaljuj z dobrim 
delom). S strateškega vidika daje matrika pomembne informacije za strateški razvoj 
in jasno sliko dejavnikov, ki so ključni za alokacijo resursov.  
 
Predstavljeni model omogoča visokošolskim organizacijam tako spremljanje preteklih, 
sedanjih in bodočih zaznav porabnikov kot tudi ukrepanje v primeru, ko se pojavijo 
težave v zaznavanju porabnikov storitev.  Univerze bodo lahko s pomočjo dobljenih 
rezultatov preverile, ali so usmerile svoje moči na področja, ki so se pokazala za 
pomembna s strani zaznavanja študentov. 
 
 
d) AVSTRALIJA   (Soutar in McNeil, 1996) 
 
V raziskavi so uporabili modificiran model Servqual s katerim so ugotavljali razlike 
med pričakovanji in zaznavanjem študentov glede kakovosti akademskega področja 
in administracije. Ugotovljenje sestavine kakovosti prikazujemo v tabeli 5.4. 
 

Tabela 5.4: Sestavine kakovosti 

  
SESTAVINE KAKOVOSTI 
 

1. AKADEMSKO PODROČJE: zanesljivost, odzivnost, vzbujanje zaupanja, 
vživljanje v položaj posameznika, vidne sestavine, znanje, komuniciranje. 

2. ADMINISTRACIJA: zanesljivost, odzivnost, vzbujanje zaupanja, vživljanje v 
položaj posameznika, vidne sestavine, sistem (postopki pri vpisu, možnost 
parkiranja ipd.). 

Vir: Soutar in McNeil, 1996, str. 72-82. 
 
Raziskava je ugotovila vrzeli na akademskem področju pri naslednjih sestavinah: 
zanesljivost, odzivnost, vzbujanje zaupanja, vživljanje v položaj posameznika, znanje 
in komunikacija. Na področju vidnih sestavin so bila pričakovanja študentov 
presežena, medtem ko je na področju administracije prišlo do vrzeli prav v vseh 
elementih. 
 
Avtorji so med drugim z raziskavo želeli dokazati, da so posamezne sestavine modela 
Servqual primerne za merjenje kakovosti tudi v visokošolskih organizacijah in da je v 
model potrebno vključiti določene specifične elemente, kot so predlagali že 
Parasuraman in soavtorji.  
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V nadaljevanju bomo predstavili koncept TQM, ki je bil razvit za potrebe industrije, 
vendar bomo videli, da lahko principe upravljanja prenesemo tudi v izobraževalno 
dejavnost. Poglejmo si značilnosti  celovitega obvladovanja kakovosti v 
izobraževanju, kjer se vodstva srečujejo z vse večjimi pritiski za doseganje dobrih 
rezultatov, večje učinkovitosti, odgovornosti in s konkurenco. 
 

6  UVAJANJE CELOVITEGA OBVLADOVANJA KAKOVOSTI (TQM) V 

IZOBRAŽEVANJE 

TQM-filozofija je spremenila proizvode in procese vodilnih japonskih podjetij v 
zadnjih štiridesetih letih. Njihova vse večja konkurenčnost je prisilila industrializirane 
države, da so začele uvajati TQM. Ob prebiranju literature lahko zasledimo različne 
opredelitve koncepta. Čeprav se pristopi, ki jih uporabljajo različni avtorji, v nekaterih 
sestavinah razlikujejo, pa lahko rečemo, da se vsi strinjajo glede najsplošnejših in 
najpomembnejših značilnosti elementov in pristopov. Tako avtorji koncepta (Deming, 
Juran, Crosby, Taguschi in Ishikawa) različno definirajo pojem kakovosti, vsi pa 
poudarjajo pomen zadovoljstva porabnika in pomen nenehnih izboljšav (Kwan, 1996, 
str25; Lo, Sculli, 1996, str. 21). 
 
Celovito obvladovanje kakovosti v izobraževanju pomeni novejši pristop. Po Harrisu 
imamo v izobraževanju tri izhodiščne definicije TQM-a (Kwan, 1996, str. 25):  
 

 Prva je osredotočenost na porabnika, kjer se ideja izobraževalnih storitev 
pospešuje z usposabljanjem in razvojem zaposlenih.  

 
 Druga je osredotočenost na zaposlene, ki z vrednotami in večjim prispevkom 
vplivajo na učinkovitost šole. 

 
 Tretja je skrb za izvajanje standardov s pomočjo ključnih merljivih elementov 
izobraževalnega procesa.  

 
V literaturi se pojavljajo dileme o primernosti uvajanja TQM-a v izobraževalne 
ustanove. Kot težavo omenjajo različni avtorji predvsem pomanjkanje potreb po 
spremembah. Brez velikih potreb po spremembah pa se dejanske spremembe ne 
bodo zgodile. Prvič, avtorji (Horine et al., 1993; Marchese, 1993; Merron, 1994; v 
Motwani, Kumar, 1997, str. 131) menijo, da je podpora vodstva in managementa 
ključna v prizadevanjih po celovitem obvladovanju kakovosti. Drugi vzrok za 
pomišljanja pa je dejstvo, da zahteve TQM-a po vključevanju študentov in timskemu 
delu  lahko predstavljajo grožnjo avtonomiji izobraževalne institucije (Fisher, 1993; v 
Motwani, Kumar, 1997, str. 131). Koncept TQM-a obsega doseganje pričakovanj vseh 
vpletenih v izobraževalnem sistemu; zunanje stranke (starši, potencialni delodajalci) 
bi morale biti zadovoljne z doseganjem standardov slušateljev, notranje stranke 
(učitelji, slušatelji) bi morale biti zadovoljne s procesom poučevanja in učenja v šoli 
(Kwan, 1996, str. 26). 
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Celovito  obvladovanje kakovosti (TQM) je definirano kot dolgotrajen proces v 
organizaciji, ki je osredotočen na kakovost in temelji na sodelovanju vseh zaposlenih. 
Dosegel naj bi dolgoročen uspeh, katerega cilji so zadovoljstvo uporabnika ter koristi 
vseh članov organizacije in skupnosti (Kabouridis, Link, 2001). 
 
Koncept celovitega obvladovanja kakovosti ima štiri temeljne elemente (Kabouridis, 
Link, 2001; Mohanty, Behera, 1996, str. 16): 
 

 Osredotočenost na uporabnika (customer focus); organizacija in zaposleni 
morajo biti osredotočeni na porabnikove potrebe. Vsak proizvod ali storitev 
mora zadovoljiti porabnika, ki je najpomembnejša oseba. Prva naloga je zato 
ugotavljanje porabnikovih resničnih potreb. 

 
 Nenehno izboljševanje (continuous improvement) in timsko delo sta 
osnova koncepta o nenehnem izboljševanju dela, kar naj bi bila stalna naloga 
vseh zaposlenih v podjetju. Kakovost pouka, poučevanja in učenja bi morali 
biti temeljni cilji izobraževalnih organizacij.  

 
 Procesna usmerjenost (process oriented) pomeni, da je treba za kakovost 
rezultatov zagotoviti kakovost vseh procesov, ki jih je potrebno opraviti na poti 
do rezultatov. 

 
 Organizacijsko učenje (societal learning) pomeni učenje na več nivojih: 
individualno in timsko učenje. Le permanentno izobraževanje in 
izpopolnjevanje zaposlenih v izobraževalni organizaciji zagotavlja njihovo 
kakovostno delo. 

 
Kljub temu, da je koncept TQM lahko razumljiv, pa velikokrat prihaja do težav v 
izvajanju. Eden izmed temeljnih razlogov je v tem, da organizacije nasploh in tudi v 
izobraževanju vidijo TQM kot sredstvo za hitro reševanje vseh problemov, ki so 
pripeljali do slabega poslovanja. Vsekakor TQM ni enostavna rešitev problemov 
organizacije, ampak je prispevek k vodenju in upravljanju organizacije, ki temelji na 
nenehnem izboljševanju in spremembi kulture. Kakovost pomeni kontinuirano 
ugotavljanje in preseganje porabnikovih pričakovanj (Walsh, Hughes, Maddox, 
2002).  
 
Nedvomno je odgovornost za izvajanje TQM-a razdeljena med vse zaposlene v 
organizaciji, zato morajo imeti zaposleni sposobnost zaupanja sodelavcem in 
sposobnost za timsko delo. Takšno sodelovanje zaposlenih pa je mogoče doseči le z 
vpeljavo stalnih srečanj in oblik komunikacije med vodstvom in zaposlenimi ter 
prenosom večjih odgovornosti na zaposlene.  
 
Ena največjih novosti, ki jo je Deming vpeljal na področje zagotavljanja kakovosti, je 
bila metoda, ki je na področju kakovosti danes znana kot Demingov krog kakovosti. 
Gre za preprosto, a po mnenju mnogih, ki so jo doslej uporabili, zelo učinkovito 
metodo. Tako naj bi proces reševanja problemov sledil ciklu štirih korakov ali tako 
imenovanemu PDCA-ciklu (Kabouridis, Link, 2001, str. 104):  
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 Načrtovanje (plan): določimo  namene in cilje, ki jih želimo raziskati, 
dokumentiramo sedanje stanje, iz katerega izhajamo, analiziramo dejstva z 
objektivnimi metodami za določitev njihovih vzrokov, določimo akcije, s 
katerimi lahko odpravimo vzrok in dosežemo višjo stopnjo kakovosti. 

 
 Izvedba (do): izobrazimo zaposlene, da bi lahko razumeli zahteve, jih sprejeli 
za svoje in jih uresničevali, zagotovimo, da so akcije izpeljane tako, kot je 
načrtovano. 

 
 Preverjanje (check): analiziramo podatke, zbrane v fazi izvedbe, in jih 
primerjamo s cilji, določenimi v fazi načrtovanja. 

 
 Ustrezno ukrepanje (act): če so načrtovani cilji uresničeni, standardiziramo 
dela, s katerimi smo dosegli želeni izid, vpeljemo »novo ravnanje« v vsa 
okolja, preverjamo, ali se novi postopek res uresničuje. 

 
Če želijo v izobraževalni organizaciji slediti načelom celovitega obvladovanja 
kakovosti, potem morajo ugotoviti potrebe in motive udeležencev izobraževanja, 
uporabiti pravo učno okolje, sodobna učna sredstva, ki vzdržujejo visoko stopnjo 
motivacije med poukom, aktivnejše oblike in metode, saj odrasli bolje razumejo 
praktične dele izobraževanja, zato morajo imeti tudi možnost praktične uporabe 
pridobljenega znanja (Kabouridis, Link, 2001, str. 108). Menimo, da zgoraj našteta 
načela v veliki meri zrcalijo tudi glavne ugotovitve, ki izhajajo iz modelov vrzeli, saj 
predstavljajo področja, na katerih bi morale izobraževalne organizacije doseči 
izboljšanje. 
 
Univerze, ki so uspešno uvedle koncept celovitega obvladovanja kakovosti, poročajo 
o izboljšani komunikaciji, višji morali in dvigu motivacije zaposlenih, nadalje o 
zvišanju učinkovitosti in produktivnosti ter odpravi napak, in kar je zelo pomembno, o 
zmanjšanju števila popravkov in znižanju stroškov (Walsh, Hughes, Maddox, 2002, 
Motwani, Kumar, 1997, str. 135). 
 
Interpretacija filozofije TQM po Crosbyju in Demingu v izobraževanje prinaša dva 
različna koncepta. Crosby5 meni, da bi učitelji dosegli »nič napak« takrat, ko bi vsak 
slušatelj opravil izpit v prvem poskusu. Omeniti je treba nevarnost tega modela, saj 
lahko v tem primeru postanejo vsebine učnih načrtov popolnoma podrejene cilju 
doseganja želenih rezultatov. Demingov model6 pa se osredotoča na nenehno 
izboljšavo metod poučevanja tako, da se dosežejo boljši cilji kurikuluma. 
Zagovornikom Crosbyjevega modela  je bistveno doseganje boljših ocen, medtem ko 
je zagovornikom Demingovega modela bistveno izboljšanje kurikuluma (Crawford, 
Shutler, 1999, str. 67). 
 
Poglejmo si idealiziran model srednje šole, v katerem učenci vstopajo v srednjo šolo, 
kjer gredo skozi proces, ki ga vodijo učitelji (slika 6.1). Udeleženci nato opravijo test 
                                        
5 Crosby  zagovarja tezo, da je potrebno izboljšati proizvodnjo tako, da se doseže »nič napak«. 
6 Deming zavrača pojem »nič napak« kot neustrezen.  Zagovarja tezo, da se nenehen ciklus 
izboljševanja proizvodnega sistema odraža celo v doseganju višje kakovosti.  (Crawford, Shutler, 
1999, str. 67). 
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(kontrola kakovosti) pred nadaljevanjem izobraževanja na višji stopnji. Udeleženci, ki 
ne opravijo testa, lahko izstopijo iz procesa izobraževanja kot nekvalificirani delavci 
ali ponovno poskušajo opraviti testiranja. Sistem, ki dopušča, da neuspešni zapuščajo 
izobraževanje, pomeni zapravljanje časa in denarja, ki je bil investiran v njihovo 
izobraževanje.  
 

Slika 6.1: Enostaven model srednje šole 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vir: Crawford, Shutler, 1999, str. 69 
 
Med glavne dejavnike neuspešnosti slušateljev uvrščamo (Crawford, Shutler, 1999, 
str. 71): 
 

 pomanjkanje osredotočenosti na učenje,    
 nemotiviranost učiteljev in nepripravljenost izvrševanja standardov,  
 zanemarjanje slušateljevih spretnosti.  

 
Rešitev problema neuspešnosti nekateri vidijo v Demingovem modelu, ki sledi 
strategiji, da se ne osredotočimo na rezultate izpitov, ampak na kakovost sistema 
poučevanja, ki ga uporabljamo. To pomeni, da moramo poiskati vzroke za 
neuspešnost in jih odpraviti. Sistem poučevanja bo nato pripravil udeležence, da 
bodo avtomatično uspešno opravili izpite. Demingov model ne vidi potrebe po 
preverjanju kakovosti z izpiti. Meni, da ob zagotovitvi kakovostnega sistema 
poučevanja ni potrebe po preverjanju vsega, kar so se udeleženci naučili. Bistvo za 
doseganje konkurenčnosti na izobraževalnem trgu ni v tem, da šola dosega »nič 
napak«, ampak v permanentnem izboljševanju kurikuluma z namenom, da zadovolji 
izobraževalne potrebe udeležencev (Crawford, Shutler, 1999, str.70). 
 
Če izhajamo  iz Demingovega  modela, so glavni cilji izboljšanja kakovosti sistema 
poučevanja predvsem (Crawford, Shutler, 1999, str. 71): 
 

 

Učenci, ki
zaključijo OŠ 

 

POUČEVANJE 

izpiti

neuspeh

UČITELJI 
 

USPEH
 

Nadaljnje 
izobraževanje 
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 Zmanjšanje strahu; slušatelji postanejo pasivni, ko začutijo strah, kadar so 
napačni odgovori kaznovani. Da bi pritegnili slušatelje k aktivnemu 
sodelovanju, moramo nagraditi aktivnosti neposredno, ne glede na to, ali so 
bili odgovori pravilni v prvem poskusu.  

 
 Kakovost vključimo v sistem tako, da zamenjamo svoje tradicionalne 

metode poučevanja s takimi, ki so bliže slušateljem, da se naučijo dosegati 
lastne cilje in vrednotiti kakovost svojega dela (raziskovalni projekti, vaje 
reševanja problemov, timsko delo, uporabnost znanja).   

 
 Odpraviti standarde, številčne cilje in princip »nič napak«.  
 
 Odpraviti ovire za sodelovanje. Spremljajmo kakovost poučevanja in ne 
rezultatov preverjanj.  

 
 Zmanjšati pomen končnih preverjanj, s katerimi naj bi zagotovili  
kakovost.  

 
 
Primerjava obeh modelov kaže, da Crosbyjev model omogoča slušateljem, da v 
prvem poskusu opravijo teste, to pa lahko vodi do velike pasivnosti, 
neprilagodljivosti, pomanjkanja kreativnosti in predstavljivosti, vendar z velikim 
obvladovanjem tehnik preverjanja znanja in samozadovoljstvom slušateljev.  
 
Demingov model pa vodi k večji aktivni vključenosti študentov v raziskovalne 
projekte, reševanju problemov, timskemu in sodelovalnemu delu, uporabnosti 
znanja, boljšim odnosom z učitelji. Slušatelji postanejo kritični in kreativni misleci, 
pripravljeni, da se spopadejo z izzivi hitro spreminjajočega se tehnološkega sveta 
(Crawford, Shutler, 1999, str. 72). 
 
Izobraževanje je dolgoročni proces in zato ni nobenega kazalca, kot je na primer 
dobiček, ki bi kazal na učinkovitost doseganja teh ciljev. Od drugih dejavnosti se 
razlikuje tudi po tem, da  dobiček ni edini kazalec merjenja učinkovitosti.  
 
Zavedati se moramo, da gre v procesu poučevanja in učenja za človeške odnose, na 
katere lahko vplivajo različni motivi in cilji, čustva in individualni stili. Zato ne moremo 
imeti specifikacij, ki izhajajo iz standardiziranih kod prakse poučevanja in učenja. Za 
razliko od industrije šole ne morejo nadzirati vstopnega »materiala« (študentov), kar 
se odraža v težavah s kontroliranjem kakovosti ob zaključku šolanja. Za industrijo so 
kakovostni izdelki tisti, ki zadovoljijo zahteve porabnika. V izobraževanju je veliko 
število strateško pomembnih naročnikov: slušatelji, starši, učitelji, vodstvo šole, 
potencialni delodajalci in družba (Kwan, 1996,  str. 28). 
 
Učitelji so zelo konzervativni, zato je težko vpeljati spremembe in inovacije. Posebno 
jih je težko prepričati, da  kakovosti ne enačijo z rezultati končnih preverjanj. Veliko 
slušateljev, predvsem tistih, ki iščejo potrditev in vodenje v učitelju, ima težave z 
novimi k slušatelju orientiranimi metodami. Velikokrat so  negotovi glede strategij, ki 
jih spodbujajo, da se sami učijo, in želijo natančna navodila, kako in kaj naj delajo. 
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Mnogi učitelji nasprotujejo novim metodam poučevanja, saj so mogoče uspešno 
poučevali že trideset let z uporabo tradicionalnih metod in ne vidijo potrebe po 
spremembi. 
 
Izboljšanje kakovosti vodi do povečanja zadovoljstva slušateljev, kar lahko vpliva na 
zvečanje ugleda podjetja in večjih dobičkov (Walsh, Hughes, Maddox, 2002). 
Pomemben prispevek k uvajanju, vzdrževanju in izboljševanju kakovosti v 
izobraževanju imajo kultura šole, vrednote in norme, ki prevladujejo v šoli, ter ljudje 
s svojimi pričakovanji. 
 
Da se je s pojavom TQM-a pojmovanje kakovosti v marsičem spremenilo je 
najrazvidnejše iz tega, da se je pozornost preusmerila od zgolj statističnih tehnik in 
standardov ter nadziranja produkcije k ugotavljanju in zadovoljevanju potreb strank 
ter razvoju vrednot. V zvezi s tem tudi kakovost ni več pojmovana zgolj 
instrumentalno, ampak postaja vrednota. Tako se združevanje konceptov kakovosti 
in konceptov storitev dotakne tudi izobraževanja in pred izobraževalne institucije 
postavi nove zahteve, saj morajo čedalje pogosteje razmišljati o kakovosti svojih 
storitev. 
 

7 RAZISKAVA KAKOVOSTI STORITEV NA PRIMERU SLOVENSKE 

ZASEBNE ŠOLE ZA IZOBRAŽEVANJE ODRASLIH 

7.1 Namen in cilj raziskave 

Raziskava se osredotoča na pričakovanja slušateljev v primerjavi z zaznavanjem 
dejanske izvedbe izobraževanja. Raziskava je izvedena iz treh razlogov:  
 

 prvič, koncept zadovoljstva ali nezadovoljstva slušateljev in literatura o 
kakovosti storitev vključujeta dejstvo, da pričakovanja služijo kot standard, s 
katerim se primerjajo kasnejše izkušnje, kar se odraža v evalvaciji zadovoljstva 
ali kakovosti (Zeithaml, Berry in Parasuraman, 1993, v: Shank, Matthew in 
Walker, 1995, str. 72);  

 
 drugič, potrditev ali nepotrditev slušateljevih pričakovanj je očitno dominanten 
del razumevanja slušateljeve stopnje zadovoljitve (Oliver 1993, Westbrook, 
1987, v: Shank, Matthew in Walker, 1995, str. 72);  

 
 tretjič, z bolj uporabne perspektive Zeithaml, Parasuraman in Berry (1990, v 
Shank, Matthew in Walker, 1995, str. 72) menijo da, je: «poznavanje kupčevih 
pričakovanj prva in mogoče najpomembnejša stopnja ustvarjanja kakovosti«. 
Izvajanje storitve, ki jo slušatelj zazna kot odlično, zahteva od izobraževalne 
organizacije poznavanje slušateljevih pričakovanj. 
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Namen raziskave je merjenje pričakovanj iz zornega kota njihovih porabnikov 
(slušateljev) in iz zornega kota zaposlenih (učiteljev) na stopnji srednjega 
strokovnega izobraževanja. Poleg tega bomo preverili tudi zaznavanje kakovosti 
storitev v izbrani izobraževalni organizaciji. Cilji raziskave so ugotoviti: 
 

 katere značilnosti izobraževalne storitve v preučevani izobraževalni organizaciji 
vplivajo na oceno kakovosti pri slušateljih; 

 
 kakšna so bila pričakovanja slušateljev v primerjavi z zaznavanjem dejanske 
izvedbe izobraževanja;  

 
 kateri je bil tisti element, na katerega so se slušatelji oprli, preden so se 
odločili za izobraževanje v izbrani izobraževalni organizaciji.  

 
Raziskava bo pokazala, ali obstaja tako imenovana »vrzel pričakovanj« pri 
udeležencih v storitvenem procesu, to je pri učiteljih in slušateljih. Sloneč na teh 
raziskovalnih ciljih postavljamo v nadaljevanju raziskovalne hipoteze. 
 

7.2 Raziskovalne hipoteze 

Hipoteza 1: Slušateljeva pričakovanja so višja od učiteljevih zaznavanj teh 
pričakovanj. 
 
Po mnenju Browna in Swartzove (1989, v Shank, Walker, Hayes, 1995, str. 74) je 
potrebno preučiti pričakovanja obeh strank, vključenih v izobraževalni proces, tako 
slušateljev kot učiteljev. V isti raziskavi so ugotovili, da bodo za razliko od javnih šol 
slušatelji verjetno pričakovali na zasebni šoli večjo individualno pozornost s strani 
učiteljev in boljše izobraževalne pogoje. Če povzamemo ugotovitve Zeithamlove, 
Berrya in Parasuramana (1993, v Shank, Walker, Hayes, 1995, str. 75), so 
porabnikova pričakovanja odvisna od številnih dejavnikov, med katerimi izpostavljajo 
predvsem pretekle izkušnje in osebne potrebe. Tako slušatelji na začetku svojega 
šolanja  ne vedo, kaj naj natančno pričakujejo, zato so lahko njihova pričakovanja 
ekstremno nizka ali visoka.  
 
V pogovorih s slušatelji smo ugotovili, da slušatelji od izobraževalne organizacije 
pričakujejo korekten odnos tako administrativnih delavcev kot učiteljev. Učitelji naj bi 
jim pomagali in jih spodbujali k učenju ter opravljanju izpitov. Velikokrat od njih 
pričakujejo tudi sočutje, saj gre za slušatelje, ki se izobražujejo ob službenih in 
družinskih obveznostih, zato jim primanjkuje časa za poglobljeno učenje. Pričakujejo 
torej maksimalno angažiranost učiteljev, tudi zato, ker gre za zasebno šolo, kjer si 
slušatelji šolanje najpogosteje sami financirajo.  
 
Menimo, da na oblikovanje pričakovanj v preučevanem primeru vplivajo njihove 
osebne potrebe, zunanje komuniciranje izobraževalne organizacije, predvsem pa 
mnenja prijateljev in znancev, ki so se že ali pa se izobražujejo v proučevani 
organizaciji.  
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Hipoteza 2: Pričakovanja slušateljev so višja od njihovega zaznavanja dejanske 
izvedbe izobraževalne storitve. 
 
Največji vpliv na zaznavanje slušateljev ima soočenje z izobraževalno storitvijo, do 
katere lahko prihaja posredno (preko telefona, interneta) ali osebno. Izvedba je 
povezana z intenzivnimi stiki in interakcijami med slušatelji in učitelji ter ostalimi 
zaposlenimi, zato mora izobraževalna organizacija skrbeti za strokovno in andragoško 
usposobljenost svojih učiteljev. Vendar po izkušnjah sodeč, v zasebnih izobraževalnih 
organizacijah  ni interesa, da bi vlagali v dodatno izpopolnjevanje učiteljev na 
andragoškem področju. Učitelji prihajajo večinoma iz srednjih šol, kjer poučujejo 
mladostnike, zato nimajo dovolj znanj, potrebnih za delo z  odraslimi.  
 
Na slušateljevo zaznavanje kakovosti izobraževalne storitve vplivajo zaposleni 
(vodstvo šole, učitelji), fizične sestavine okolja (učilnice, gradiva, izobraževalni 
pripomočki in oprema ), ugled podjetja in cena izobraževalnih programov. 
 
Hipoteza 3: Komunikacija od ust do ust ima po mnenju slušateljev največji vpliv na 
odločitev za izobraževanje v preučevani organizaciji. 
 
Tretjo hipotezo smo postavili na podlagi pogovorov s slušatelji, ki kažejo na to, da so 
izbrali organizacijo ravno zaradi dobrih priporočil prijateljev ali znancev.  Zaradi 
neotipljivosti izobraževalne storitve jo slušatelji težko ovrednotijo pred nakupom, zato 
se pogosto oprejo tudi na ceno izobraževalnih programov in jo primerjajo s 
konkurenčnimi organizacijami. Domnevamo tudi, da imajo trženjske aktivnosti 
organizacije (oglaševanje izobraževalnega podjetja, internetna stran podjetja) manjši 
vpliv na njihovo odločitev. 
  
Hipoteza 4: Učitelji so najpomembnejši element kakovosti storitve v preučevani 
izobraževalni organizaciji. 
 
Interakcije med učiteljem in slušateljem pomembno vplivajo na zaznavanje kakovosti 
storitve. Slušatelji pričakujejo, da učitelj razume in pozna njihove želje ter 
pričakovanja. Rezultati raziskav v svetu, ki smo jih predstavili v podpoglavju 5.6, 
poudarjajo velik pomen tistih zaposlenih, ki prihajajo v neposreden stik s študenti. V 
grobem so vse omenjene štiri raziskave ugotovile, da so bistvene sestavine 
kakovosti: pedagoški  in administrativni delavci (vljudnost, komunikacijske 
sposobnosti, zanesljivost, odzivnost, znanje, reševanje problemov, razumevanje 
študentov in podobno) ter ugled organizacije. 
 
Hipoteza 5: Plača je glavni motivator učiteljev za delo z odraslimi. 
 
Poučevanje odraslih je za mnoge učitelje izziv, saj se razlikuje od dela v rednih 
srednjih šolah in zahteva od njih sposobnost vživljanja v položaj slušatelja, 
poznavanje njihovih značilnosti ter omogoča vključevanje bogatih izkušenj 
posameznikov v učni proces. Uspešnost učitelja je v veliki meri povezana z željo po 
delu z odraslimi in poznavanjem posebnosti tega področja. Praksa pa kaže, da se 
veliko učiteljev odloča za to delo predvsem zaradi možnosti dodatnega zaslužka, zato 
tudi niso pripravljeni veliko vložiti v lastno izobraževanje na področju andragoškega 
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izpopolnjevanja (načrtovanje in izpeljava kurikuluma, psihologija učenja odraslih, 
motivacija odraslih za učenje, oblike in metode prilagojene odraslim udeležencem).  
 
Glavni cilj testiranja hipotez je dati priporočila preučevani izobraževalni organizaciji v 
zvezi z izboljšanjem kakovosti izobraževanja odraslih. 
 

7.3 Metodologija 

V nadaljevanju je predstavljena vsebina vprašalnika, način izbire vzorca ter zbiranja 
in obdelave podatkov. 
 
7.3.1 Oblikovanje vprašalnika in operacionalizacija spremenljivk 

Kot izhodišče za oblikovanje vprašalnika smo upoštevali determinante, ki 
opredeljujejo kakovostno storitev (glej strani 9-10), in se zgledovali po modelu 
Servqual. Serijo trditev iz originalnega vprašalnika pri modelu Servqual smo dopolnili 
na podlagi razgovora z vodjo izobraževanja v zasebni šoli, kjer izvajajo programe 
izobraževanja odraslih. Dodali smo nekatere specifične trditve, ki so pomembne za 
ugotavljanje kakovosti v izbrani izobraževalni organizaciji. Dimenzijam iz originalnega 
modela Servqual smo dodali še tri in jih tudi drugače poimenovali. Želeli smo tudi 
preveriti problematičnost modela Servqual (Babakus 1990, Carman 1990, v Shank, 
Walker, Hayes, 1995, str. 77; Ford in soavtorji 1999, str. 172), kajti doslej narejene 
raziskave niso dosledno potrdile hipoteze, da porabniki kakovost storitev resnično 
ocenjujejo kot razliko med pričakovanji in zaznavanji. Na model Servqual so se sicer 
oprli tudi v nekaterih raziskavah na področju izobraževalnih storitev.7 Omenjene 
raziskave so potrdile, da je sama zasnova modela sicer primerna, vendar ga je 
potrebno prilagoditi izobraževalni storitvi. Nekatere druge raziskave na področju 
izobraževanja pa dajejo prednost modeloma Servperf in Servimperf.8 
 
Vsaka trditev v vprašalniku ima dve različici: prva se nanaša na pričakovanja 
slušateljev v zvezi s ponudniki izobraževalne storitve na splošno, druga pa na 
doživeto kakovost storitve v konkretni izobraževalni organizaciji (glej prilogo 3). Za 
obe obliki trditev smo uporabili merilno lestvico s  sedmimi stopnjami. Tudi učitelji so 
izpolnjevali anketni vprašalnik, v katerem so ocenili svoje zaznavanje pričakovanj 
slušateljev (glej prilogo 4). Da bi bolje razumeli determinante kakovosti v 
izobraževanju odraslih, smo se torej odločili, da bomo merili tako pričakovanja kot 
zaznavanje pri slušateljih ter zaznavanje pričakovanj iz zornega kota učiteljev. Pri 
tem smo se oprli na ugotovitve nekaterih raziskav (Brown, Swartz, 1989, Hall, Elliot, 
1993, Parasuraman, Zeithaml, Berry, 1985, v: Shank, Walker, Hayes, 1995, str. 75), 
v katerih omenjeni avtorji zatrjujejo, da je potrebno pri ugotavljanju kakovosti 
storitve vključiti porabnika in izvajalca storitve.   
 
Predstavitev anketnega vprašalnika za slušatelje (glej prilogo 3): 
                                        
7 Engelland, Workman, Singh, 2000; Shank, Walker, Hayes, 1995; Soutar, McNeil, 1996; Le Blanc, 
Nguyen, 1997, in drugi. 
8  Ford, Joseph, Joseph, 1999; Oldfield, Baron, 2000, in drugi. 
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 Prvi del vprašalnika ugotavlja pričakovanja slušateljev o poklicnem in 
strokovnem izobraževanju na splošno.  

 
 Drugi del vprašalnika ugotavlja slušateljevo zaznavanje izvajanja 

izobraževanja v konkretni izobraževalni organizaciji.  V tem anketnem 
vprašalniku so na koncu dodana še štiri vprašanja. Nanašajo se na slušateljeve 
splošne vtise in izkušnje s preučevano izobraževalno organizacijo. 

 
Pred prvim in drugim delom so navedena kratka navodila, ki anketiranca seznanijo z 
načinom reševanja vprašalnika. 
 
Predstavitev anketnega vprašalnika za učitelje (glej prilogo 4): 
 

 Vprašalnik ugotavlja zaznavanje pričakovanj slušateljev iz zornega kota 
učiteljev. Poleg navedenih osmih sklopov trditev je na koncu dodanih še 
sedem vprašanj, ki se nanašajo na učiteljevo strokovno izobraževanje, metode 
in oblike dela ter njegovo motivacijo za delo z odraslimi. 

 
Prav tako so navodila za izpolnjevanje vprašalnika dodana tudi za učitelje. 
Trditve v vprašalnikih so razdeljene na osem vsebinskih sklopov (glej tabelo 7.1).  
Slušatelji so svoja pričakovanja in dejansko zaznavanje storitve, za vsako trditev, 
označili na sedemstopenjski lestvici, pri čemer je 1 pomenila, da se z navedeno 
trditvijo močno ne strinjajo, 7 pa močno strinjajo. Vsebinski sklopi obravnavajo: 
 

 Odnos do slušateljev, ki naj bi ga imeli zaposleni do njih. Sklop obsega 
osem trditev (Od_sl 1 do Od_sl 8).  

 
 Znanje učiteljev obravnava informiranost učiteljev o izobraževalnih 
programih, strokovno znanje ter organizacijo predavanj. Vključuje pet trditev 
(Zn_uč 9 do Zn_uč 13).  

 
 Administrativni delavci: gre za njihov odnos do potreb slušateljev. 
Vključuje tri trditve (Ad_de 14 do Ad_de 16). 

 
 Fizično okolje: sklop obravnava vidne sestavine (učilnice, opremo, 
gradiva)učnega procesa in okolja. Vključuje šest trditev (Fiz_o 17 do Fiz_o 
22). 

 
 Zanesljivost: gre za zanesljivost organizacije glede izvajanja storitve, 
reševanja problemov in izpolnjevanja obljub. Vključuje štiri trditve (Zanes 23 
do Zanes 26). 

 
 Odzivnost organizacije na slušateljeve želje in potrebe. Vključuje dve trditvi 
(Odz 27 do Odz 28). 

 
 Vlivanje zaupanja: sklop obravnava zmožnost organizacije, da ustvari 
zaupen odnos do slušateljev. Vključuje tri trditve (Vliv_zau 29 do Vliv_zau 31).  
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 Organizacija in učinkovitost: gre za področje učinkovitosti zaključevanja 
šolanja in možnosti za njegovo nadaljevanje. Vključuje šest trditev (Org_uč 32 
do Org_uč 37). 

 
Pri analizah, s katerimi preverjamo zastavljene hipoteze, smo definirali eno odvisno 
spremenljivko (to je Kakovost gledano v celoti) in osem kompleksnih spremenljivk, ki 
smo jih operacionalizirali s 37 spremenljivkami. Z izbranimi spremenljivkami želimo 
ugotoviti in analizirati kakovost storitev izobraževalne organizacije kot vrzel med 
pričakovanji slušateljev in njihovim zaznavanjem izvedbe storitve. 
 
V nadaljevanju smo preverili, ali vse spremenljivke res merijo dane dimenzije. Na 
podlagi korelacijske matrike (glej tabele 10.1, 10.2 in 10.3 v prilogi 5) smo ugotovili, 
da so vse spremenljivke, ki merijo dimenzijo odnos do slušateljev, močno povezane; 
podobno velja tudi za dimenziji znanje učiteljev in administrativni delavci. Iz 
korelacijske matrike za dimenzijo fizično okolje (glej tabelo 10.4 v prilogi 5) lahko 
ugotovimo, da ima spremenljivka Zaposleni so urejeni (Fiz_o 21) šibkejšo povezanost 
z ostalimi spremenljivkami, zato smo jo izločili. Novo kompleksno spremenljivko 
fizično okolje tako sestavlja pet spremenljivk. Močna povezanost med posameznimi 
spremenljivkami je tudi v dimenzijah zanesljivost, odzivnost in vlivanje zaupanja (glej 
tabele 10.5, 10.6 in 10.7 v prilogi 5). V dimenziji organizacija in učinkovitost imata 
spremenljivki Slušateljem naj bi se omogočilo nadaljevati šolanje tudi po daljši 
prekinitvi (Org_uč 35) in Slušatelji naj bi imeli možnost nadaljevanja šolanja na isti 
lokaciji (Org_uč 37) šibkejšo povezanost z ostalimi spremenljivkami, zato smo ju 
izločili (glej tabelo 10.8 v prilogi 5). 
 
V anketnem vprašalniku Zaznavanje izvedbe izobraževanja (glej prilogo 3) smo 
določili kot odvisno spremenljivko »Kakovost izobraževalnih storitev na šoli gledano v 
celoti« (Kak_izob.stor. 39).  
 
Neodvisne spremenljivke, ki smo jih že prej opisali, in njihove okrajšave 
predstavljamo v tabeli 7.1 in jih bomo uporabljali pri nadaljnji analizi podatkov.  
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Tabela 7.1: Neodvisne spremenljivke 

 
SKLOP 

 
OKRAJŠAVA 

 
OPIS SPREMENLJIVKE 

Od_sl 1 
 
 

Učitelji spodbujajo svoje slušatelje k obiskovanju 
predavanj, sprotnemu učenju in rednemu opravljanju 
izpitov.  

Od_sl 2 Učitelji so vedno pripravljeni pomagati slušateljem. 

Od_sl 3 Sodelovanje med učitelji in slušatelji je 
korektno/profesionalno. 

Od_sl 4 Učitelji so vljudni. 

Od_sl 5 Učitelji ne podcenjujejo slušateljev. 

Od_sl 6 Ko imajo slušatelji težave, so učitelji sočutni in jim 
vlivajo pogum. 

Od_sl 7 Učitelji so naklonjeni slušateljem. 

 
 
 
 
 
 
 
1. 

 
 
 
 
 
 
 
ODNOS DO SLUŠATELJEV 

Od_sl 8 Slušatelji imajo nenehno možnost kontakta z učitelji. 

Zn_uč 9 
 

Učitelji so dobro informirani o izobraževalnih programih 
in zahtevah, povezanih s programi na šoli. 

Zn_uč 10 Učitelji pokažejo navdušenje za svoj predmet. 

Zn_uč 11 Učitelji imajo dobro organizirana in zanimiva 
predavanja. 

Zn_uč 12 Učitelji pomagajo slušateljem razviti sposobnosti za 
učenje. 

 
 
 
 
2. 

 
 
 
 
ZNANJE UČITELJEV 

Zn_uč 13 Učitelji se pogovarjajo s slušatelji o njihovem napredku. 

Ad_de 14 
 

Zaposleni namenjajo slušateljem individualno 
pozornost. 

Ad_de 15 Zaposleni poznajo potrebe slušateljev. 

 
 
3. 

 
 
ADMINISTRATIVNI 
DELAVCI 

Ad_de 16 Zaposleni imajo uradne ure v času, ki ustreza 
slušateljem. 

Fiz_o 17 
 Učilnice so vizualno privlačne in urejene. 

Fiz_o 18 Oprema učilnic je moderna in udobna. 

Fiz_o 19 Učni pripomočki (TV, video) so moderni. 

Fiz_o 20 Gradivo, povezano z učnimi predmeti, je vizualno 
privlačno. 

Fiz_o 21 Zaposleni so urejeni. 

 
 
 
 
4. 
 
 
 

 
 
 
 
FIZIČNO OKOLJE 
 
 

Fiz_o 22 Organizacija ima urejena parkirišča. 

Zanes 23 Organizacija izvaja izobraževanje po urniku. 

Zanes 24 
Organizacija ima ažurne podatke o izpitnih rokih, urnikih 
predavanj, o novostih in spremembah programov, o 
kandidatovih opravljenih obveznostih (ocene, plačila). 

Zanes 25 Zaposleni pokažejo velik interes za reševanje problemov 
slušateljev. 

 
 
 
 
5. 

 
 
 
 
ZANESLJIVOST 

Zanes 26 Zaposleni izpolnijo obljube hitro. 

Odz 27 
 

Organizacija hitro obvešča slušatelje o spremembah. 
 

 
 
6. 

 
 
ODZIVNOST 

Odz 28 Nikoli niso tako zaposleni, da ne bi hitro odgovorili na 
prošnje slušateljev. 
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SKLOP 

 
OKRAJŠAVA 

 
OPIS SPREMENLJIVKE 

 
Vliv_zau 29 

Organizacija ima zaposlene, katerim slušatelji lahko 
zaupajo.  

Vliv_zau 30 Zaposleni so dobro informirani in znajo odgovoriti na 
vprašanja slušateljev. 

 
 
 
7. 

 
 
 
VLIVANJE ZAUPANJA 

Vliv_zau 31 Zaposleni so vljudni in prijazni, tudi kadar so 
preobremenjeni. 

Org_uč 32 
 

Predavanja za posamezen predmet potekajo v sklopih, 
katerim sledi izpit. 

Org_uč 33 Slušatelji v predvidenem času zaključijo šolanje. 

Org_uč 34 Slušateljem je omogočeno, da predčasno zaključijo 
šolanje. 

Org_uč 35 Slušateljem je omogočeno, da nadaljujejo šolanje tudi 
po daljši prekinitvi. 

Org_uč 36 Slušatelji imajo po zaključku šolanja boljše zaposlitvene 
možnosti. 

 
 
 
 
 
8. 

 
 
 
 
 
ORGANIZACIJA IN 
UČINKOVITOST 

Org_uč 37 Slušatelji imajo možnost nadaljevanja šolanja na isti 
lokaciji. 

Vir: Anketni vprašalnik, 2003. 
 
Vprašalnik smo testirali tako, da smo ga razdelili desetim naključno izbranim 
slušateljem v zasebni izobraževalni organizaciji, ki izvaja programe srednjega 
strokovnega in poklicnega izobraževanja. Po pregledu izpolnjenih anketnih 
vprašalnikov smo nekatera vprašanja preoblikovali. S tem smo preverili razumljivost 
in jasnost vprašanj. 
 
Dobljeni podatki so bili statistično analizirani s pomočjo računalniškega programa 
SPSS za Windows. 
 
V raziskavo je bilo zajetih 147 slušateljev od 480 vpisanih, kar predstavlja 30,6 % 
populacije. Anketni vprašalnik Zaznavanje pričakovanj slušateljev iz zornega kota 
učiteljev je izpolnilo 11 učiteljev, ki so zaposleni kot honorarni sodelavci na anketirani 
šoli in predstavljajo 36,6 % populacije učiteljev. Anketirani slušatelji so se vpisali v 
program za pridobitev srednje strokovne izobrazbe v šolskem letu 2001/02. Povedati 
moramo, da so vsi anketiranci na šoli že eno šolsko leto, zato nismo imeli možnosti 
ugotavljanja pričakovanj slušateljev, ki bi se šele vpisali na šolo. Anketirani so bili vsi 
slušatelji, ki so se v času anketiranja udeležili predavanj in so bili pripravljeni 
sodelovati, prav tako smo anketirali tiste učitelje, ki so bili v tem obdobju na šoli.  
 
Pri samem anketiranju so slušatelji ločeno izpolnjevali vprašalnik za pričakovanja in 
vprašalnik za zaznavanje izvedbe izobraževanja. To pomeni, da so najprej reševali 
anketni vprašalnik, ki se nanaša na slušateljeva pričakovanja o poklicnem in 
strokovnem izobraževanju na splošno. Na sedemstopenjski lestvici so označili, v 
kolikšni meri bi morala imeti izobraževalna organizacija določeno lastnost. Drugi del 
vprašalnika so izpolnjevali potem, ko so odgovorili na prvega. V drugem delu so 
odgovarjali na vprašanja, ki so se nanašala na njihovo zaznavanje izvajanja 
izobraževanja v preučevani zasebni šoli. Oba vprašalnika skupaj so izpolnjevali 
približno dvajset minut. Učitelji so potrebovali za reševanje vprašalnika od pet do 
deset minut. Podatki so bili zbrani v času od 19. maja do 4. junija 2003.  
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7.4 Sestava vzorcev 

Udeležence v vzorcu slušateljev smo razdelili v šest starostnih skupin, kar je razvidno 
s slike 7.1. V vzorcu je bila z 29 % najštevilčnejša skupina slušateljev starih od 20 do 
25 let; le 3 % anketiranih je bilo starih do 20 let, 25 % jih je bilo starih od 26 do30 
let, 20 % anketiranih je bilo starih od 31 do 35 let, 12 % od 36 do 40 let in le 9 % 
anketiranih je bilo starejših od 40 let, kar ni presenetljivo, saj se po 40. letu 
zmanjšuje delež odraslih, vključenih v izobraževanje z namenom pridobitve formalne 
izobrazbe.  Ugotovimo lahko, da je v pridobivanje formalne strokovne izobrazbe pete 
stopnje vključenih največ slušateljev, ki že imajo nekaj let delovnih izkušenj in si 
želijo z višjo stopnjo izobrazbe izboljšati zaposlitvene možnosti in zmanjšati 
negotovost glede zaposlitve. 
 
Spolna sestava anketirancev je bila naslednja: 27,2 % anketirancev je bilo moškega 
in 70,8 % anketirancev ženskega spola (glej tabelo 10.10 v prilogi 6).  
 

Slika 7.1: Struktura anketiranih slušateljev glede na starost 
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Vir: Tabela 10.9 v prilogi 6. 
 
Pri anketiranju učiteljev smo pridobili podatke o številu let poučevanja odraslih, spolu 
in njihovi stopnji izobrazbe.  
 
Anketirani učitelji v povprečju poučujejo odrasle 6,7 let. Največ anketiranih učiteljev 
(6 učiteljev) ima od 4 do 7 let izkušenj s poučevanjem odraslih (glej tabelo 10.11 v 
prilogi 7). V vzorcu je bilo deset anketiranih učiteljev ženskega spola in eden 
moškega spola; vsi anketirani učitelji imajo visokošolsko stopnjo izobrazbe (glej 
tabelo 10.12 in 10.13 v prilogi 7).  
 

7.5 Rezultati univariatne analize 

V nadaljevanju bomo statistično analizirali in interperatirali rezultate raziskave. Za 
natančnejši pregled dobljenih rezultatov je potrebno preučiti tudi priloge, kjer so 
prikazane tabele frekvenčnih porazdelitev odgovorov. 
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7.5.1 Analiza pričakovanj slušateljev  

Na slušateljeva pričakovanja z izobraževalno storitvijo lahko vpliva več dejavnikov, ki 
smo jih že predhodno podrobno obravnavali. Odrasli udeleženci izobraževanja imajo 
izoblikovana svoja pričakovanja o kakovosti storitve izobraževanja. Analiza rezultatov 
kaže, da so ta pričakovanja zelo visoka. 
 
Na podlagi vzorčnih podatkov ocenjujemo, da je povprečna ocena9 za posamezne 
spremenljivke različna. Analiza posameznih trditev je pokazala, da imajo slušatelji 
najnižja pričakovanja glede trditve Učni pripomočki so moderni (Fiz_o 19), kar je 
verjetno povezano s tem, da je na vsaki šoli zagotovljena vsaj minimalna 
opremljenost z osnovnimi učnimi pripomočki. Najvišja pričakovanja imajo glede 
trditev Učitelji naj ne bi podcenjevali slušateljev (Od_sl 5), Učitelji naj bi dobro 
organizirali svoja  predavanja in jih naredili zanimiva (Zn_uč 11), Organizacija naj bi 
izvajala izobraževanje po urniku (Zanes 23), Organizacija naj bi hitro obveščala 
slušatelje o spremembah (Odz 27) in Slušatelji naj bi imeli ob zaključku šolanja boljše 
zaposlitvene možnosti (Org_uč 36) (glej tabelo 10.14 v prilogi 8). Odrasli pričakujejo 
od izobraževalcev korekten odnos, aktivno sodelovanje pri izbiri ustreznih oblik in 
metod dela, prav tako pa imajo konkretne cilje, ki so povezani s pridobitvijo poklicne 
izobrazbe. 
 
Slušatelji so imeli v povprečju najnižja pričakovanja glede dimenzije fizično okolje                   
(povprečna ocena 5,96), najvišja pa v dimenziji  zanesljivost  (povprečna ocena 6,58) 
(glej prilogo 8 in sliko 7.2).  
 

Slika 7.2: Povprečna pričakovanja slušateljev po posameznih dimenzijah 
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Vir: Tabela 10.14 v prilogi 8. 
 

                                        
9 Aritmetična sredina je najbolj pogosto uporabljena srednja vrednost. Primerna je predvsem 
za homogene populacije, kjer moremo predpostavljati, da je variiranje posameznih vrednosti 
spremenljivke okoli izračunanega središča gostitve rezultat posamičnih vplivov (Pfajfar, Lah, 
1998, str. 112). 
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Naslednja izračunana mera srednje vrednosti modus pove, za katero oceno so se 
slušatelji največkrat odločili. Pri vseh štiriintridesetih trditvah, ki jih upoštevamo pri 
analizi, je bil modus 7. 
 
Sklep: Pričakovanja slušateljev so glede vseh obravnavanih spremenljivk zelo visoka. 
Mnenja slušateljev glede pričakovanj ne odstopajo veliko. Slušatelji identificirajo 
podobna pričakovanja, ker so fizične in psihične preddispozicije takšne, da so 
rezultati enaki.  
 
7.5.2 Analiza zaznavanja izvedbe izobraževanja  

Analiza posameznih trditev je pokazala, da slušatelji najnižje zaznavajo  trditvi  
Zaposleni imajo uradne ure v času, ki ustreza slušateljem (Ad_de 16) in Učitelji se 
pogovarjajo s slušatelji o njihovem napredku (Zn_uč 13), kar kaže na to, da slušatelji 
mogoče pričakujejo uradne ure tudi v popoldanskem času. Večina predavanj poteka 
v popoldanskem času in ob vikendih, zato bi želeli v teh terminih urediti tudi vse 
formalnosti. Druga trditev, ki je bila slabo ocenjena, pa kaže na to, da učitelji v 
povprečju premalo negujejo osebni stik s slušatelji. Raziskava Shanka in soavtorjev 
(1995, str. 81) je podobno ugotovila, da slušatelji pričakujejo od pedagoškega osebja 
spoštovanje, vljudnost, medsebojno komunikacijo ter spodbujanje. Slušatelji v naši 
raziskavi so najvišje ocenili  trditve Predavanja za posamezen predmet potekajo v 
sklopih, katerim sledi izpit (Org_uč 32), Organizacija izvaja izobraževanje po urniku 
(Zanes 23) in Učitelji pokažejo navdušenje za svoj predmet (Zn_uč 10) (glej tabelo 
10.15 v  prilogi 9).  
 
Slušatelji so v povprečju najnižje ocenili dimenziji administrativni delavci                   
(povprečna ocena 3,71) in fizično okolje (povprečna ocena 4,31). V zadnji dimenziji 
najnižje zaznavajo prav urejenost parkirišč. Najvišje so ocenili dimenzijo  organizacija 
in učinkovitost  (povprečna ocena 5,56) (glej prilogo 9 in sliko 7.3).  
 

Slika 7.3: Povprečna zaznana kakovost izobraževalnih storitev 
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Vir: Tabela 10.15 v prilogi 9. 
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Naslednja izračunana mera srednje vrednosti modus pove, za katero oceno so se 
slušatelji največkrat odločili. Pri večini trditev je modus 5 ali 6, izjeme so trditve: 
Učitelji se pogovarjajo s slušatelji o njihovem napredku (Zn_uč 13) in Zaposleni imajo 
uradne ure v času, ki ustreza slušateljem (Ad_de 16), kjer sta modusa 3, Zaposleni 
poznajo potrebe slušateljev (Ad_de 15), Učilnice so vizualno privlačne in urejene 
(Fiz_o 17) in Oprema učilnic je moderna in udobna (Fiz_o 18) ter Gradivo, povezano 
z učnimi predmeti, je vizualno privlačno (Fiz_o 20), kjer so modusi 4 in Organizacija 
ima urejena parkirišča (Fiz_o 22), kjer je modus 2 (glej prilogo 9, tabela 10.15). 
 
Najbolj razpršeno so anketiranci odgovarjali na trditev Organizacija ima urejena 
parkirišča (Fiz_o 22), kjer je standardni odklon znašal 1,89, najmanj pa na trditev 
Sodelovanje med učitelji in slušatelji je korektno/profesionalno (Od_sl 3), kjer je 
standardni odklon znašal 1,06.  
 
Analiza splošnih vtisov in izkušnje v zvezi s preučevano zasebno šolo kaže (vprašanja 
38, 39 in 40), da bo večina slušateljev priporočala izobraževanje v konkretni 
organizaciji svojim znancem in prijateljem ( µ =5,47), prav tako so kakovost 
izobraževalnih storitev gledano v celoti ocenili dobro ( µ =5,37). Anketirani slušatelji 
se v povprečju strinjajo, da obiskovanje predavanj in pripadnost razredni skupini 
vplivata na njihovo motivacijo in učinkovitost pri učenju ( µ =5,46) (glej sliko 7.4). 

 

Slika 7.4: Povprečna zaznava slošnih vtisov in izkušenj v izobraževalni organizaciji 
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Vir: Tabela 10.16 v prilogi 10. 
 
Pomembno determinanto kakovosti storitve predstavlja ugled podjetja. Podatki 
raziskave kažejo, da imajo slušatelji dobro mnenje o proučevani organizaciji, saj bi jo 
večina priporočala svojim znancem. Ta podatek je seveda zelo spodbuden, prav tako 
tudi srednja vrednost odgovorov o kakovosti storitev na šoli gledano v celoti, ki kaže 
na to, da imajo slušatelji pozitivno izkušnjo z organizacijo in so v povprečju zelo 
zadovoljni s kakovostjo izobraževalne storitve.  
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7.5.3 Analiza  pričakovanj slušateljev, kot jih zaznavajo učitelji  

Izobraževalne ustanove so postale bolj občutljive za potrebe po ugotavljanju in 
merjenju učinkovitosti poučevanja. Slušatelji pričakujejo, da učitelj razume njihove 
želje, potrebe in pričakovanja. Z raziskavo smo želeli ugotoviti, ali učitelji znajo pri 
sebi dobro oceniti pričakovanja slušateljev. 
 
Analiza posameznih trditev je pokazala, da učitelji najnižje zaznavajo pričakovanja 
slušateljev v trditvah Zaposleni naj bi namenili slušateljem individualno pozornost 
(Ad_de 14) in Zaposleni naj bi poznali potrebe slušateljev (Ad_de 15).  Po mnenju 
učiteljev naj bi imeli slušatelji najvišja pričakovanja glede trditev Sodelovanje med 
učitelji in slušatelji naj bi bilo korektno/profesionalno (Od_sl 3), Učitelji naj bi bili 
vljudni (Od_sl 5) in Učitelji naj bi dobro organizirali svoja predavanja in jih naredili 
zanimiva (Zn_uč 11)  (glej tabelo 10.20 v prilogi 11 in sliko 10.3).  
 
Učitelji so v povprečju najnižje ocenili pričakovanja pri dimenzijah administrativni 
delavci (povprečna ocena 5,27) in organizacija in učinkovitost (povprečna ocena 5,9). 
Najvišje so ocenili pričakovanja pri dimenziji  zanesljivost  (povprečna ocena 6,4). 
Anketirani učitelji torej ocenjujejo, da imajo slušatelji razmeroma najnižja 
pričakovanja glede tega, da jim zaposleni namenjajo individualno pozornost, da 
poznajo njihove potrebe in imajo uradne ure v času, ki jim najbolj ustreza. Na drugi 
strani pa ocenjujejo kot visoka pričakovanja glede izvajanja izobraževanja po urniku, 
ažurnosti podatkov o izpitnih rokih in drugih informacijah, glede interesa zaposlenih 
za reševanje problemov slušateljev ter hitrega izpolnjevanja obljub (glej tabelo 10.20 
v prilogi 11).  
 

Slika 7.5: Povprečna ocena zaznavanj pričakovanj slušateljev iz zornega kota 
učiteljev, po posameznih dimenzijah 
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Vir: Tabela 10.20 v prilogi 11. 
 
Pri večini trditev je modus 6 ali 7, izjeme so trditve: Učitelji se pogovarjajo s slušatelji 
o njihovem napredku (Zn_uč 13), Zaposleni naj bi namenili slušateljem individualno 



 66

pozornost (Ad_de 14), Zaposleni poznajo potrebe slušateljev (Ad_de 15), Gradivo, 
povezano z učnimi predmeti, je vizualno privlačno (Fiz_o 20) in Zaposleni naj bi bili 
vljudni in prijazni, tudi če bi bili preobremenjeni (Vliv_zau 31), kjer so modusi 5,  ter 
Slušateljem naj bi se omogočilo predčasno zaključiti šolanje (Org_uč 34), kjer je 
modus 4 (glej prilogo 11, tabela 10.20). 
 
Najbolj razpršeno so anketiranci odgovarjali na trditev Slušatelji imajo nenehno 
možnost kontakta z učitelji (Od_sl 8), kjer je standardni odklon znašal 1,79, najmanj 
pa na trditve Sodelovanje med učitelji in slušatelji naj bi bilo korektno/profesionalno 
(Od_sl 3), Učitelji naj bi bili vljudni (Od_sl 5) in Učitelji naj bi dobro organizirali svoja 
predavanja in jih naredili zanimiva (Zn_uč 11), kjer je standardni odklon znašal 0.  
 
7.5.4 Analiza mnenj učiteljev o nekaterih vidikih njihovega dela 

V nadaljevanju smo z raziskavo v preučevani izobraževalni organizaciji ugotovili, da  
sta se v zadnjih treh letih le 2 učitelja udeležila seminarja (kot slušatelja) stalnega 
strokovnega izpopolnjevanja za delo z odraslimi (glej tabelo 7.2). Za kakovostno delo 
učiteljev z odraslimi je potrebno pridobiti znanje o temeljnih značilnostih dela, 
psihologiji učenja in drugih strokovnih področjih dela z odraslimi. 
 

Tabela 7.2: Udeležba učiteljev na seminarjih strokovnega izobraževanja za delo z 
odraslimi 

 Frekvenca % 
Da 2 18,2
Ne 9 81,8

Skupaj 11 100
Vir: Rezultati raziskave, 2003. 
 
Anketirani učitelji menijo, da so najpogostejše ovire za slabo udeležbo na seminarjih 
za delo z odraslimi naslednje: 
 

 vodstvo šole, kjer so redno zaposleni, jih ne napoti na take seminarje, 
 

 pomanjkanje časa in preobremenjenost z rednim delom in 
 

 nezanimanje za takšne seminarje. 
 
Po mnenju 7 anketiranih učiteljev za kvalitetno poučevanje odraslih ni dovolj, če se 
udeležujejo le seminarjev stalnega strokovnega izobraževanja, namenjenih rednemu 
delu z dijaki (glej tabelo 7.3), saj delo z odraslimi zahteva drugačne prijeme in se 
razlikuje predvsem po izkušnjah, ki jih imajo odrasli in jih moramo upoštevati. 
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Tabela 7.3: Mnenje učiteljev o zadostnosti obiskovanj seminarjev stalnega 
strokovnega izobraževanja, namenjenih rednemu delu z dijaki 

Frekvenca % 
Da 4 36,4
Ne 7 63,6

Skupaj 11 100
Vir: Rezultati raziskave, 2003. 
 
Analiza anketnih vprašanj je pokazala tudi, da se 8 anketiranih učiteljev ni še nikoli 
udeležilo seminarja za delo z odraslimi (glej tabelo 7.4). Vsekakor bi preučevano 
podjetje moralo v prihodnje nameniti področju dodatnega izobraževanja honorarnih 
sodelavcev veliko skrb, kajti le učitelji, ki razumejo in upoštevajo posameznikovo 
individualnost, lahko delajo kakovostno.  
 

Tabela 7.4: Število seminarjev za delo z odraslimi, ki so se jih udeležili učitelji v 
zadnjih treh letih 

Št. seminarjev Frekvenca % 
0 8 72,7
1 2 18,2
5 1 9,1

Skupaj 11 100
Vir: Rezultati raziskave, 2003. 
 
Kar 8 anketiranih učiteljev ni odgovorilo na vprašanje o oblikah in metodah 
poučevanja, ki jih uporabljajo izključno pri poučevanju odraslih in jih pri rednem 
pouku ne uporabljajo. Ostali učitelji so med oblikami in metodami navedli 
individualno delo in pripravo ter zagovore seminarskih nalog. Mogoči sta dve 
interpretaciji, prva, da dejansko ne uporabljajo drugačnih oblik in metod, in druga, 
da bi bilo potrebno pri odgovarjanju na to vprašanje razmišljati in se jim enostavno ni 
ljubilo. 
 
Po mnenju anketiranih učiteljev se poučevanje odraslih najbolj razlikuje od rednega 
dela z dijaki v: 
 

 večji motiviranosti odraslih za delo, večji zrelosti, discipliniranosti; 
 vključevanju delovnih izkušenj, aktualiziranju določenih vsebin; 
 večji strnjenosti predavanj in preverjanju znanja z izpiti; 
 mnenju, da si odrasli lahko znanje kupijo. 
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7.6 Preverjanje raziskovalnih hipotez 

7.6.1 Hipoteza 1: Slušateljeva pričakovanja so višja od učiteljevih 

zaznavanj teh pričakovanj 

Slika 7.6: Povprečna raven pričakovanj slušateljev in zaznavanj teh pričakovanj  pri 
učiteljih 
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Vir: Tabela 7.5. 
 
S slike 7.6 je razvidno, da je največja razlika v povprečni oceni med obema 
skupinama v dimenzijah Administrativni delavci ter Organizacija in učinkovitost. 
Pričakovanja slušateljev so glede prve dimenzije (individualna pozornost zaposlenih, 
poznavanje potreb slušateljev in uradne ure) višja od zaznavanja teh pričakovanj pri 
učiteljih. Organizacija in učinkovitost je naslednja dimenzija, za katero učitelji menijo, 
da so pričakovanja slušateljev nižja, kot v resnici so. Samo za dimenzijo fizično okolje 
so povprečne ocene učiteljevih zaznavanj višje od pričakovanj slušateljev. Po mnenju 
učiteljev naj bi slušatelji pripisovali večji pomen vidnim sestavinam okolja (učilnice, 
oprema, učni pripomočki, gradivo in parkirišča) (glej tabelo 7.5). 
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Tabela 7.5: Povprečne ocene pričakovanj slušateljev in učiteljevih zaznavanj teh 
pričakovanj 

 
 Aritmetična sredina 

DIMENZIJA KAKOVOSTI 
Pričakovanja 
slušateljev 

Učiteljeva zaznava 
pričakovanj 

Odnos do slušateljev 6,45 6,38
Znanje učiteljev 6,39 6,25
Administrativni delavci 6,19 5,27
Fizično okolje 5,96 6,34
Zanesljivost 6,58 6,40
Odzivnost 6,55 6,30
Vlivanje zaupanja 6,55 6,33
Organizacija in učinkovitost 6,47 5,90
Vir: Tabela 10.20 v prilogi 11 in tabela 10.14 v prilogi 8. 
 
Primerjava povprečnih ocen po posameznih spremenljivkah kaže, da so v veliki večini 
pričakovanja slušateljev višja od učiteljevih zaznavanj teh pričakovanj, razen pri 
naslednjih trditvah (glej tabelo 10.21 v prilogi 12):  
 

 Učitelji naj bi spodbujali svoje slušatelje k obiskovanju predavanj, sprotnemu 
učenju in rednemu opravljanju izpitov (Od_sl 1), sodelovanje med učitelji in 
slušatelji naj bi bilo korektno/profesionalno (Od_sl 3), učitelji naj bi bili vljudni 
(Od_sl 4) in učitelji naj ne bi podcenjevali slušateljev (Od_sl 5) v dimenziji 
odnos do slušateljev. 

 
 Učitelji naj bi bili dobro informirani o izobraževalnih programih in zahtevah, 
povezanih s programi na šoli, (Zn_uč 9) in učitelji naj bi dobro organizirali 
svoja predavanja in jih naredili zanimiva (Zn_uč 11) v dimenziji znanje 
učiteljev. 

 
 Učilnice naj bi bile vizualno privlačne in urejene (Fiz_o 17), oprema učilnic naj 
bi bila moderna in udobna (Fiz_o 18), učni pripomočki naj bi bili moderni 
(Fiz_o 19), gradivo povezano z učnimi predmeti naj bi bilo vizualno privlačno 
(Fiz_o 20) v dimenziji fizično okolje. 

 
 Organizacija naj bi izvajala izobraževanje po urniku (Zanes 23) in organizacija 
naj bi imela ažurne podatke o izpitnih rokih, urnikih oredavanj, o novostih in 
spremembah programov ter o kandidatovih obveznostih (Zanes 24) v dimenziji 
zanesljivost. 

 
 Zaposleni naj bi bili dobro informirani in naj bi znali odgovoriti na vprašanja 
slušateljev (Vliv_zau 30) v dimenziji vlivanje zaupanja. 

 
Zaradi premajhnega vzorca anketiranih učiteljev smo za preverjanje hipoteze 
uporabili proceduro »One–Sample T Test«. V ničelni domnevi smo ugotavljali, ali 
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povprečna ocena pričakovanj iz zornega kota učiteljev presega določeno povprečno 
vrednost ocene slušateljev (glej priloga 13). 
 
Pri testiranju prve hipoteze se je pokazalo, da se hipoteza potrdi v dimenziji 
administrativni delavci, kjer so pričakovanja slušateljev višja od učiteljevih zaznavanj 
(glej prilogo 13). Pri dimenziji fizično okolje pa se je celo pokazalo, da so 
pričakovanja slušateljev nižja od učiteljevih zaznavanj. V ostalih dimenzijah med 
pričakovanji slušateljev in oceno teh pričakovanj iz zornega kota učiteljev ni 
statistično značilnih razlik. 
 
7.6.2 Hipoteza 2: Pričakovanja slušateljev so višja od zaznavanja dejanske 

izvedbe izobraževalne storitve 

S slike 7.7 je razvidno, da je največja razlika v povprečni oceni med pričakovanji in 
dejanskim zaznavanjem izvedbe izobraževanja v dimenziji administrativni delavci. V 
tej dimenziji so torej pričakovanja slušateljev glede poznavanja potreb slušateljev in 
uradnih ur, ki jim najbolj ustrezajo, občutno višja od dejanske zaznave. To je 
dimenzija, kamor mora podjetje v prihodnosti usmeriti svoje napore. 

Slika 7.7: Povprečne ravni pričakovanj slušateljev in njihovo dejansko zaznavanje 
izobraževanja 
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Vir: Tabela 7.6. 

 
Iz primerjave med posameznimi spremenljivkami (glej tabelo 10.21 v prilogi 12) 
lahko ugotovimo, da obstaja v vseh trditvah vrzel med pričakovanji in dejanskim 
zaznavanjem izobraževalne storitve. Največja vrzel med povprečjema je pri trditvah 
zaposleni imajo uradne ure v času, ki ustreza slušateljem, (Ad_de 16) in organizacija 
ima urejena parkirišča (Fiz_o 22).  
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Tabela 7.6: Povprečne ocene pričakovanj slušateljev in zaznavanje izvedbe 
izobraževanja 

 
 Aritmetična sredina 

DIMENZIJA KAKOVOSTI 
Pričakovanja 
slušateljev 

Zaznavanje 
izvedbe 

Odnos do slušateljev 6,45 5,12
Znanje učiteljev 6,39 4,83
Administrativni delavci 6,19 3,71
Fizično okolje 5,96 4,31
Zanesljivost 6,58 5,10
Odzivnost 6,55 4,68
Vlivanje zaupanja 6,55 5,11
Organizacija in učinkovitost 6,47 5,56
Vir: Tabela 10.15 v prilogi 9 in tabela 10.14 v prilogi 8.  
 
 
Drugo hipotezo smo preverili s pomočjo preizkusa dvojic oziroma procedure 
»Independent Samples T Test« (glej prilogo 14). Pri vseh spremenljivkah je prišlo do 
statistično značilno višjih pričakovanj od dejanskega zaznavanja izvedbe 
izobraževanja, tako lahko ničelno hipotezo, da so pričakovanja slušateljev višja od 
dejanske zaznave, potrdimo v celoti.  
 
7.6.3 Hipoteza 3: Komunikacija od ust do ust ima po mnenju slušateljev 

najmočnejši vpliv na odločitev za izobraževanje v preučevani 

organizaciji 

V nadaljevanju bomo analizirali dejavnike, ki so po mnenju slušateljev vplivali na 
odločitev za izobraževanje v zasebni šoli. S slike 7.8 je razvidno, da so po mnenju 
slušateljev na njihovo odločitev najbolj vplivali časovna prilagoditev predavanj, 
dosegljivost in lokacija šole ter na tretjem mestu priporočila znancev in prijateljev. 
Slušatelji zaupajo mnenju znancev in prijateljev, kar smo želeli dokazati tudi s tretjo 
hopotezo. Verjetno ni presenetljivo, da so v povprečju najnižjo vrednost dali 
dejavnostima oglaševanje podjetja in internetna stran podjetja. 
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Slika 7.8: Povprečna ocena dejavnikov 

5

3,18

4,67
5,03

4,6

3,67

5,03

3,22

4,46

0

1

2

3

4

5

6 Priporočila znancev, prijateljev

Oglaševanje podjetja

Primerjava cene s konkurenco

Časovna prilagoditev
predavanj
Prijaznost zaposlenih

Vidne sestavine

Dosegljivost, lokacija šole

Internetna stran

Ugled podjetja

 
Vir: Tabela 10.124. 
 
Najbolj razpršeno so slušatelji odgovarjali na trditev Priporočila znancev in prijateljev 
(Prip_zn 41), kjer je standardni odklon znašal 1,93, najmanj pa na trditev  
Oglaševanje izobraževalnega podjetja (Ogl_pod 41), kjer je standardni odklon znašal 
1,63 (glej prilogo 15, tabela 10.31).   
 
Lokacija šole ob vzhodni obvoznici in hitra dostopnost je pomemben dejavnik, ki ga 
udeleženci tehtajo, ko se odločajo za vpis, zato bo morala organizacija resno 
razmisliti o nameri selitve dejavnosti na drugo lokacijo. Prav tako je za podjetje 
uporabna informacija o majhnem vplivu, ki ga imata oglaševanje in internetna stran 
podjetja. Glede na to, da velik del slušateljev ne uporablja ali nima dostopa do 
interneta, verjetno ni smiselno vlagati prevelikih naporov v oglaševanje po internetu, 
ampak jih raje  usmeriti v razvijanje dobrih osebnih odnosov s slušatelji.  
 
Frekvenčne porazdelitve odgovorov o dejavnikih, ki so vplivali na odločitev za 
izobraževanje v izbrani šoli, so prikazane v prilogi 15.  
 
Izračunali smo povprečje spremenljivke Priporočila znancev in prijateljev, ki znaša 
5,01, in s testom (One-Sample Test) ugotavljali, ali se povprečja ostalih spremenljivk 
statistično značilno razlikujejo od te vrednosti. To za našo hipotezo ni dovolj, zato 
smo preverili tudi, ali so povprečne vrednosti ostalih spremenljivk statistično značilno 
manjše od povprečne vrednosti spremenljivke Priporočila znancev in prijateljev (glej 
tabelo 10.41 v prilogi 15). Statistično značilne razlike glede na našo testno vrednost 
(5,01) se pojavijo pri naslednjih spremenljivkah: oglaševanje izobraževalnega 
podjetja, primerjava cene izobraževanja s konkurenčno izobraževalno organizacijo, 
prijaznost zaposlenih, vidne sestavine: oprema, vizualno privlačno okolje, 
oglaševanje na internetni strani izobraževalne organizacije in ugled podjetja. V 
naslednjem koraku pogledamo, katere od teh vrednosti so manjše od naše testne 
vrednosti. Vse od pravkar omenjenih spremenljivk imajo statistično značilne manjše 
vrednosti. Za ostale spremenljivke (časovna prilagoditev predavanj in obveznosti ter 
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dosegljivost in lokacija šole) pa so razlike premajhne, da bi jih lahko potrdili. 
Hipotezo lahko delno potrdimo, saj nobeden od dejavnikov nima statistično značilne 
višje povprečne vrednosti od Priporočil znancev in prijateljev. Izkazalo pa se je, da 
sta poleg tega dejavnika enako pomembna tudi časovna prilagoditev predavanj in 
obveznosti ter dosegljivost in lokacija šole.  
 
7.6.4 Hipoteza 4: Učitelji so najpomembnejši element kakovosti storitve v 

preučevani izobraževalni organizaciji 

Z regresijsko analizo smo želeli ugotoviti, katere spremenljivke so ključnega pomena 
za zaznano kakovost izobraževanja na izbrani šoli.  
 
V regresijski model smo vključili osem kompleksnih neodvisnih spremenljivk (glej 
prilogo 16): odnos do slušateljev, znanje učiteljev, administrativni delavci, fizično 
okolje, zanesljivost, odzivnost, vlivanje zaupanja in organizacija in učinkovitost ter 
kot odvisno spremenljivko Kakovost izobraževalnih storitev v organizaciji gledano v 
celoti (Kak_izob.stor. 39).  
 

456,01)1(1 22 =
−
−

−−=
kn

nrradj  

 
Izračunani multipli determinacijski koeficient ( 456,087654321.

2 =xxxxxxxxyr ) nam pove, 
koliko variabilnosti odvisne spremenljivke pojasnimo z neodvisnimi spremenljivkami. 
V našem primeru je to 45,6 %, kar je sprejemljivo za družboslovne podatke.  
 
Ocena regresijske funkcije: 
 
Y´´= β0 + β1X1 + β2X2 + β3X3 + β4X4 + β5X5 + β6X6+ β7X7+ β8X8 + e 
   
Model opremimo z naslednjimi vrednostmi (glej prilogo 16): 
 
Y´´= 2,203 + 0,23*odnos do slušateljev + 0,25*administrativni delavci – 
0,01*fizično okolje – 0,1*zanesljivost -  0,09*odzivnost + 0,25*vlivanje zaupanja + 
0,20*organizacija in učinkovitost – 0,08*znanje učiteljev + e 
 
β1= 0,23 
 
Na podlagi vzorčnih podatkov ocenjujemo, da je prvi parcialni regresijski koeficient 
enak 0,23, kar pomeni, da se kakovost izobraževalnih storitev v povprečju poveča za 
0,23 na lestvici od 1 do 7 (moč strinjanja), če se Odnos do slušateljev izboljša za 1 
enoto na lestvici od 1 do 7 ter ostale v regresijsko enačbo vključene spremenljivke 
ostanejo nespremenjene. 
 
β2= 0,25 
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Na podlagi vzorčnih podatkov ocenjujemo, da je drugi parcialni regresijski koeficient 
enak 0,25, kar pomeni, da se kakovost izobraževalnih storitev v povprečju poveča za 
0,25 na lestvici od 1 do 7 (moč strinjanja), če se sklop Administrativni delavci izboljša 
za 1 enoto na lestvici od 1 do 7 ter ostale v regresijsko enačbo vključene 
spremenljivke ostanejo nespremenjene. 
 
β3= - 0,01 
 
Na podlagi vzorčnih podatkov ocenjujemo, da je tretji parcialni regresijski koeficient 
enak - 0,01, kar pomeni, da se kakovost izobraževalnih storitev v povprečju zniža za 
- 0,01 na lestvici od 1 do 7 (moč strinjanja), če se sklop Fizično okolje izboljša za 1 
enoto na lestvici od 1 do 7 ter ostale v regresijsko enačbo vključene spremenljivke 
ostanejo nespremenjene. 
 
β4= - 0,1 
 
Na podlagi vzorčnih podatkov ocenjujemo, da je četrti parcialni regresijski koeficient 
enak - 0,1, kar pomeni, da se kakovost izobraževalnih storitev v povprečju zniža za - 
0,1 na lestvici od 1 do 7 (moč strinjanja), če se sklop Zanesljivost izboljša za 1 enoto 
na lestvici od 1 do 7 ter ostale v regresijsko enačbo vključene spremenljivke ostanejo 
nespremenjene. 
 
β5= - 0,09 
 
Na podlagi vzorčnih podatkov ocenjujemo, da je peti parcialni regresijski koeficient 
enak - 0,09, kar pomeni, da se kakovost izobraževalnih storitev v povprečju zniža za 
- 0,09 na lestvici od 1 do 7 (moč strinjanja), če se sklop Odzivnost izboljša za 1 enoto 
na lestvici od 1 do 7 ter ostale v regresijsko enačbo vključene spremenljivke ostanejo 
nespremenjene. 
 
β6= 0,25 
 
Na podlagi vzorčnih podatkov ocenjujemo, da je šesti parcialni regresijski koeficient 
enak 0,25, kar pomeni, da se kakovost izobraževalnih storitev v povprečju poveča za 
0,25 na lestvici od 1 do 7 (moč strinjanja), če se sklop Vlivanje zaupanja izboljša za 1 
enoto na lestvici od 1 do 7 ter ostale v regresijsko enačbo vključene spremenljivke 
ostanejo nespremenjene. 
 
β7= 0,20 
 
Na podlagi vzorčnih podatkov ocenjujemo, da je sedmi parcialni regresijski koeficient 
enak 0,20, kar pomeni, da se kakovost izobraževalnih storitev v povprečju poveča za 
0,20 na lestvici od 1 do 7 (moč strinjanja), če se sklop Organizacija in učinkovitost 
izboljša za 1 enoto na lestvici od 1 do 7 ter ostale v regresijsko enačbo vključene 
spremenljivke ostanejo nespremenjene. 
 
β8= - 0,08 
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Na podlagi vzorčnih podatkov ocenjujemo, da je osmi parcialni regresijski koeficient 
enak - 0,08, kar pomeni, da se kakovost izobraževalnih storitev v povprečju zniža za 
- 0,08 na lestvici od 1 do 7 (moč strinjanja), če se sklop Znanje učiteljev izboljša za 1 
enoto na lestvici od 1 do 7 ter ostale v regresijsko enačbo vključene spremenljivke 
ostanejo nespremenjene. 
 
Regresijska analiza je pokazala, da na odvisno spremenljivko Kakovost izobraževalnih 
storitev v organizaciji gledano v celoti statistično značilno vplivajo naslednje 
spremenljivke: administrativni delavci, zaupanje ter organizacija in učinkovitost. Pri 
teh spremenljivkah je stopnja značilnosti manjša od 0,05. Z malce večjim tveganjem 
(0,05 < p < 0,1) vpliva na odvisno spremenljivko tudi dimenzija odnos. Za ostale 
neodvisne spremenljivke pa je tveganje preveliko, da bi lahko trdili, da statistično 
značilno vplivajo na kakovost izobraževalnih storitev v organizaciji gledano v celoti. 
 
Z regresijskim modelom smo ugotovili, da znanje učiteljev takorekoč ne vpliva na 
kakovost izobraževalnih storitev v organizaciji, pač pa to lahko trdimo za dimenzije 
administrativno osebje, zaupanje in organizacijo in učinkovitost ter pogojno za 
dimenzijo odnos do slušateljev. Naše hipoteze  ne moremo potrditi.    
 
7.6.5 Hipoteza 5: Plača je glavni motivator učiteljev za delo z odraslimi 

Analiza odgovorov na 44. vprašanje v vprašalniku za učitelje kaže, da so med 
dejavniki, ki vplivajo na motivacijo učiteljev za poučevanje odraslih na prvih treh 
mestih: 
 

 višina plačila za opravljeno delo ( µ =6), 
 

 strokovni izziv pri delu z odraslimi ( µ =6) in  
 

 osebno zadovoljstvo pri delu z odraslimi ( µ =5,73) (glej prilogo 17, tabelo 
10.42 in sliko 7.9). 

Slika 7.9: Povprečna pomembnost dejavnikov, ki vplivajo na motivacijo učiteljev za 
delo z odraslimi 

6 6

5,73

5,5

5,2
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zadovoljstvo
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odnosi s sodelavci

 
Vir: Tabela 10.42 v prilogi 17. 
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Frekvenčne porazdelitve odgovorov za dejavnike, ki vplivajo na motivacijo učiteljev 
za delo z odraslimi, so prikazane v prilogi 17. 
 
Izračunali smo povprečje spremenljivke Višina plačila za opravljeno delo, ki znaša 6, 
in s testom (One-Sample Test) ugotavljali, ali se povprečja ostalih spremenljivk 
statistično značilno razlikujejo od te vrednosti (glej tabelo 10.47 v prilogi 17). One – 
Sample Test je pokazal, da ne prihaja do statistično značilnih razlik med povprečnimi 
vrednostmi ostalih spremenljivk in spremenljivke Višina plačila za opravljeno delo 
(Viš_pla). Torej hipoteze ne moremo potrditi, čeprav iz primerjave povprečnih 
vrednosti lahko rečemo, da dosegata spremenljivki Višina plačila za opravljeno delo 
(Viš_pla) in Strokovni izziv pri delu z odraslimi (Stro_izz) glede na ostale 
spremenljivke višje vrednosti. 
 
7.6.6 Preverjanje zanesljivosti vprašalnika 

Zanesljivost vprašalnika smo preverili z izračunom koeficienta Cronbach alfa. 
Koeficient lahko zavzame vrednosti med 0 in 1. O zanesljivosti govorimo, če je 
koeficient nad 0,60.  
 
Koeficient Cronbach alfa za celoten vprašalnik o pričakovanjih slušateljev znaša 
0,8982, parcialni koeficienti, ki pojasnjujejo zanesljivost znotraj posameznih dimenzij 
kakovosti, pa se gibljejo med 0,4729 in 0,8096. (glej tabelo 7.7 in prilogo 18). 
 
Koeficient Cronbach alfa za celoten vprašalnik o zaznavanju izvajanja izobraževanja 
znaša 0,9627, parcialni koeficienti, ki pojasnjujejo zanesljivost znotraj posameznih 
dimenzij kakovosti, pa se gibljejo med 0,7615 in 0,9093 (glej tabelo 7.7 in prilogo 
18). 
 
Koeficient Cronbach alfa za celoten vprašalnik ozaznavanju pričakovanj slušateljev iz 
zornega kota učiteljev znaša 0,8521, parcialni koeficienti, ki pojasnjujejo zanesljivost 
znotraj posameznih dimenzij kakovosti, pa se gibljejo med 0,3208 in 0,8726 (glej 
tabelo 7.7 in prilogo 18). 
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Tabela 7.7: Preverjanje zanesljivosti merskega instrumenta 

Lestvica Cronbach alfa 
PRIČAKOVANJA SLUŠATELJEV 0,8982 

• Odnos do slušateljev 0,7492 
• Znanje učiteljev 0,6469 
• Administrativni delavci 0,7611 
• Fizično okolje 0,8015 
• Zanesljivost 0,7178 
• Odzivnost 0,4729 
• Vlivanje zaupanja 0,8096 
• Organizacija in učinkovitost 0,5056 

ZAZNAVANJE IZVAJANJA IZOBRAŽEVANJA 0,9627 
• Odnos do slušateljev 0,9093 
• Znanje učiteljev 0,8658 
• Administrativni delavci 0,7840 
• Fizično okolje 0,8351 
• Zanesljivost 0,8512 
• Odzivnost 0,8565 
• Vlivanje zaupanja 0,8900 
• Organizacija in učinkovitost 0,7615 

ZAZNAVANJE PRIČAKOVANJ UČITELJEV 0,8521 
• Odnos do slušateljev 0,7031 
• Znanje učiteljev 0,3208 
• Administrativni delavci 0,6993 
• Fizično okolje 0,5879 
• Zanesljivost 0,6531 
• Odzivnost 0,6557 
• Vlivanje zaupanja 0,6898 
• Organizacija in učinkovitost 0,8726 

Vir: Priloga 18. 
 
Izračunani koeficienti kažejo na razmeroma veliko zanesljivost merskega 
instrumenta, nezanesljivost kažeta le dimenzija odzivnost v vprašalniku o 
pričakovanjih slušateljev in dimenzija znanje učiteljev v vprašalniku o zaznavanju 
pričakovanj slušateljev iz zornega kota učiteljev. 
 
 

8 SKLEP 

Izobraževalne ustanove želijo izvajati storitve kakovostno, pojavi pa se vprašanje, kaj 
jim pojem kakovost pomeni. Potrebno je natančno definirati pojem kakovosti 
izobraževalnih storitev, kajti obstaja nevarnost, da postane pojem le fraza z majhno 
vrednostjo. Kakovost je dinamičen pojem, zato natančne in enopomenske definicije 
niso mogoče. Drugo pomembno vprašanje je, kdo naj odloča o tem, ali izvaja šola 
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svoje storitve kakovostno. Bistveno je, da imamo jasen odgovor, ali je to izvajalec 
storitev ali njihov uporabnik - slušatelj. Zaznavanje kakovosti storitev izvajalcev ni 
vedno enako zaznavanju uporabnikov storitev.  
Organizacijam, ki vključujejo v svoje delovanje filozofijo TQM-a, je bistvena kakovost, 
kot jo  zaznavajo uporabniki. Razlog je preprost, porabniki so končni razsodniki 
kakovosti in brez porabnikov izobraževalna organizacija ne obstaja. Kakovostna 
storitev je zato tista, ki najbolje zadovolji in doseže porabnikova pričakovanja in želje.  
 
Veliko težje je definirati elemente kakovosti v storitvenih dejavnostih kot elemente 
kakovosti izdelkov, saj vključuje pojem kakovosti v storitvenih dejavnostih veliko 
pomembnih subjektivnih elementov. Storitev je proces, zato je pomembno tako 
vrednotenje tehnične kakovosti kot vrednotenje procesa izvajanja storitve, to je 
funkcionalne kakovosti. Neotipljivost večine storitev velikokrat privede do težav, saj 
je storitev težko vrednotiti, preden je porabljena. Kakovost storitev se lahko 
spreminja z vključenostjo zaposlenih in porabnikov v izvajanje. Na slabo kakovost 
storitev neposredno vpliva obnašanje zaposlenih.  
 
Odrasli udeleženci izobraževanja imajo že izoblikovana svoja pričakovanja o kakovosti 
izobraževalne storitve. Ta pričakovanja se oblikujejo na osnovi posameznikovih 
potreb, njegovih preteklih izkušenj z izobraževalnimi storitvami, informacij »od ust do 
ust« in zunanje komunikacije podjetja. Ko je storitev enkrat opravljena, udeleženec 
primerja zaznano  storitev s pričakovano. Na osnovi te primerjave ugotavlja svoje 
zadovoljstvo oziroma nezadovoljstvo z izobraževanjem. Izobraževalne organizacije 
morajo biti fleksibilne in omogočiti slušateljem različne oblike in stile učenja, da bi ti 
lahko dosegli dobre rezultate.  
 
Ugotovitve raziskav v svetu kažejo, da morajo storitvena podjetja za dosego 
zadovoljstva kupcev poznati njihova pričakovanja in njihovo zaznavanje kakovosti 
storitve. Vrzel med pričakovano in zaznano storitvijo naj bi bila čim manjša.  
 
Tehnična kakovost ne zadošča, zato je za zadovoljstvo uporabnikov potrebno vključiti 
v izvajanje storitve tudi elemente funkcionalne kakovosti (osebni kontakti).  
 
Raznolikost sodobne družbe zahteva od nas, da imamo na voljo različne modele 
kakovosti in ne iščemo samo enega pravega in najboljšega. To velja predvsem za 
področje izobraževanja odraslih, kjer bi bilo smiselno uporabiti dobre lastnosti 
modelov, ki prihajajo iz gospodarstva, in opustiti tiste elemente, ki se ne ujemajo s 
teorijo in prakso izobraževanja odraslih. 
 
Zelo redko se naše vizije izobraževanja odraslih razširijo čez okvire okolij, v katerih 
živimo in delujemo, čeprav je jasno, da postaja svet globalna skupnost, v kateri 
bomo morali deliti skupne interese in probleme. Zato je treba ob razmišljanjih o 
ustreznih in uporabnih načinih spremljanja in vrednotenja kakovosti izobraževanja 
upoštevati tako makrodejavnike kot mikrodejavnike. Glede na vse to lahko 
ugotovimo, da so intenzivni globalni procesi tako na področju dela kot na drugih 
področjih povzročili, da nekateri tradicionalni pogledi na cilje izobraževanja odraslih 
niso bili več učinkoviti. V ospredje je stopil koncept vseživljenjskega učenja. 
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Raziskava, ki smo jo izvedli na zasebni šoli, je pripomogla k boljšemu razumevanju 
kakovosti storitev v izobraževanju odraslih, predvsem z vidika izobraževalne 
organizacije. Identificirala je tri neodvisne kompleksne spremenljivke (administrativni 
delavci, zaupanje ter organizacija in učinkovitost), ki imajo močan vpliv na evalvacijo 
kakovosti. Rezultati kažejo na povezanost med zaznavo kakovosti pri slušateljih in 
obnašanjem zaposlenih v smislu namenjanja individualne pozornosti slušateljem, 
poznavanja njihovih potreb, prilagajanja uradnih ur referata, vljudnosti in prijaznosti 
zaposlenih ter njihove dobre informiranosti na eni strani in na drugi strani boljših 
zaposlitvenih možnosti slušateljev po zaključku šolanja. Glede na to, da se ugled 
izobraževalne organizacije gradi skozi vse zaposlene, bi management moral z njimi 
tesno sodelovati in izdelati standarde, ki bodo zagotovili doseganje slušateljivih 
pričakovanj. Oblikovanje standardov bi moralo temeljiti na poznavanju slušateljevih 
pričakovanj.  
 
Rezultati raziskave so odkrili tudi, da je samo strokovna usposobljenost učiteljev 
premalo. Del učiteljevega dela je prav gotovo skrb za kakovost, zato bi moralo biti v 
interesu izobraževalne organizacije ustrezno izobraževanje učiteljev za delo z 
odraslimi. Raziskava je pokazala, da se učitelji večinoma ne udeležujejo seminarjev, 
namenjenih usvajanju in spoznavanju dela z odraslimi udeleženci izobraževanja. 
Pomembne vsebine, ki bi jih v nadaljnjem izobraževanju morali pridobiti učitelji, bi se 
morale nanašati predvsem na spoznavanje značilnosti odraslega udeleženca, znanja, 
kako za odrasle, glede na njihove izkušnje in poprejšnje znanje, prilagoditi izpeljavo 
izobraževanja ter vsebine, ki so povezane z usmerjanjem učenja odraslih. Ker imajo 
številni odrasli slabe izkušnje s svojim prejšnjim formalnim izobraževanjem, lahko 
nespreten in za tako populacijo premalo usposobljen učitelj odvzame odraslemu še 
tisto malo volje, kar mu jo je ostalo za učenje in izobraževanje. Managent 
izobraževalne organizacije bi moral posvetiti več pozornosti funkcionalni kakovosti, ki 
pomembno vpliva na zaznavanje kakovosti pri slušateljih. 
 
Omejitev raziskave je v tem, da ugotavlja zaznavanje izvedbe izobraževanja na 
manjši zasebni šoli. Evalvacija določenih elementov kakovosti se lahko spremeni z 
novimi izkušnjami, ki jih slušatelji pridobivajo dlje, kot so na šoli. Ugotovitve glede 
pričakovanj slušateljev bi bile verjetno drugačne/realnejše, če bi slušatelji izpolnjevali 
anketni vprašalnik pred vpisom na šolo. Čeprav so mnenja in občutki udeležencev 
lahko subjektivni, so vseeno pomemben vir informacij, na katerih temelji evalvacija. 
Ocene udeležencev so navadno razvrščene v obliki normalne distribucije, to pomeni, 
da sta približno 2 % udeležencev izredno kritična in 2 % zelo naklonjena, približno 14 
% v obeh skrajnostih je manj intenzivnih, 68 % pa ji je nekje v sredini (Jelenc, 1996, 
str. 89). Rezultate raziskave pa ne moremo z gotovostjo prenesti na javne šole, ki 
izvajajo enake izobraževalne programe, ali na celotno populacijo. 
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PRILOGA 1: PRIMER ENEGA PODROČJA MODELA ZA UGOTAVLJANJE 
KAKOVOSTI V IZOBRAŽEVANJU 
 
1 Naslov temeljnega področja: IZOBRAŽEVALNI PROCES (učenje in 
poučevanje) 
 
Ta segment je razdeljen na dva dela: 
 
A: 
 
Najprej so prikazani objektivni podatki, ki jih imamo na voljo in jih lahko uporabimo 
pri analizi: splošni podatki o programu, dnevni, tedenski, letni terminski načrti 
izpeljave izobraževanja, vpisni listi, dokazila o poprejšnjem znanju udeležencev, itd. 
 
B: 
 
V tem delu so prikazani primeri podatkov, ki jih za ugotavljanje kakovosti 
pridobivamo načrtno z instrumenti, posebej pripravljenimi v ta namen: ugotavljanje 
potreb udeležencev po izobraževanju (vprašalnik, intervju), ugotavljanje pričakovanj 
in zadovoljstva udeležencev (vprašalnik), različni posameznikovi izdelki povezani s 
poklicem, za katerega se izobražuje. 
 
1.1 Naslov podpodročja: NAČRTOVANJE IN IZPELJEVANJE 
IZOBRAŽEVALNEGA PROCESA 
 
Z opredelitvijo namena ugotavljanja kakovosti povzemamo posamezne kazalnike 
kakovosti, s pomočjo katerih si pomagamo pri ugotavljanju stanja na posameznem 
področju. V tem primeru želimo ugotoviti, kako potekata organizacija in načrtovanje 
izobraževalnega procesa za odrasle in koliko pri tem upoštevamo značilnosti odraslih. 
Analiziramo kakovost in ustreznost sprejetih odločitev o posameznih sestavinah 
načrtovanja, kot so: izbira organizacijskih oblik, obseg ur organiziranega 
izobraževanja, izbira izobraževalnih vsebin, izbira oblik in metod dela, učbenikov in 
učnega gradiva, metod preverjanja in ocenjevanja znanja. Poskušamo opredeliti, kaj 
je tisto, kar nam pomeni kakovost dela na obravnavanem področju. Izobraževalna 
organizacija lahko za spremljanje kakovosti na svojem področju doda svoje ali 
dodatne kazalnike, ki se ji zdijo ustrezni glede na njene specifičnosti.  
 
1.1.1 Opredeljeni kazalniki kakovosti za primer področja: Poznavanje in 

ugotavljanje potreb po izobraževanju 
 
Način ugotavljanja kakovosti: V tem segmentu je pri posameznem kazalniku 
prikazano, kako ugotavljamo stopnjo doseganja kakovosti. Nakazano je, katere 
analize lahko uporabimo, da dobimo želene podatke o doseženi kakovosti pri 
posameznem kazalniku.  
Načini izboljševanja kakovosti: V tem delu modela je prikazanih nekaj zgledov, kako 
lahko izobraževalna organizacija skrbi za izboljšanje kakovosti na določenem 
področju.  
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Instrumenti: Na koncu posameznega poglavja so navedeni različni instrumenti, ki jih 
v izobraževalni organizaciji lahko uporabimo za objektivno in sistematično zbiranje 
podatkov. V izobraževalni organizaciji se bodo o njihovi uporabi odločali po svojih 
potrebah. Pri zbiranju podatkov lahko z enim instrumentom, npr. vprašalnikom, 
ugotavljamo kakovost na različnih področjih. Tako bomo lahko udeležence z istim 
vprašalnikom vprašali, kako so se uresničila njihova pričakovanja, kako jim je 
ustrezala organizacija izobraževanja, kako so bili zadovoljni z informiranjem in s 
predavatelji (Možina et al., 2001, str. 18, 19). 
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PRILOGA  2: SLOVAR SLOVENSKIH PREVODOV TUJIH IZRAZOV 
 
 

TUJ IZRAZ SLOVENSKI PREVOD 

Behaviour Obnašanje 
Physical environment Fizično okolje 
Reliability Zanesljivost 
Responsiveness odzivnost 
Competence Sposobnosti 
Acess Dosegljivost 
Courtesy Vljudnost 
Communication Komunikacija 
Credibility Verodostojnost 
Security Varnost 
Understanding the customer Razumevanje kupca 
Tangibles Otipljivost/opredmetenost 
Predictive expectations Predvidljiva pričakovanja 
Normative expectations Normativna pričakovanja 
Comparative expectations Primerjalna pričakovanja 
Perceptions Zaznavanje 
Importance  - performance analysis Analiza pomembnosti in izvajanja 
Total Quality Management Celovito obvladovanje kakovosti 
Customer focus Osredotočenost na uporabnika 
Societal learning Organizacijsko učenje 
Zone of tolerance Območje tolerance 
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PRILOGA 3: ANKETNI VPRAŠALNIK ZA SLUŠATELJE 
 
PRIČAKOVANJA SLUŠATELJEV 
 
Anketni vprašalnik se nanaša na vaša pričakovanja o poklicnem in strokovnem izobraževanju na splošno. Napišite, prosim, v 
kolikšni meri bi morala imeti organizacija, ki se ukvarja z izobraževanjem odraslih, naštete lastnosti. Pri tem upoštevajte 
lestvico, ki je napisana. Če se močno strinjate, da bi morala izobraževalna organizacija imeti določeno lastnost, označite številko 
sedem v ustrezni vrstici. Če se močno ne strinjate, da bi organizacija morala imeti določeno lastnost, označite številko ena v 
ustrezni vrstici. Če so vaša pričakovanja manj močna (v eni ali drugi smeri), označite eno številko od dva do šest.  
 
     
LESTVICA:  1……….2……….3……….4……….5……….6………7    
   se močno    se močno 
   ne strinjam    strinjam   
  
  1 2 3 4 5 6 7 
 ODNOS DO SLUŠATELJEV        
1. Učitelji naj bi spodbujali svoje slušatelje k obiskovanju predavanj, sprotnemu 

učenju in rednemu opravljanju izpitov . 
       

2. Učitelji naj bi bili vedno pripravljeni pomagati slušateljem.        
3. Sodelovanje med učitelji in slušatelji naj bi bilo korektno/profesionalno.        
4. Učitelji naj bi bili vljudni.        
5. Učitelji naj ne bi podcenjevali slušateljev.        
6. Ko imajo slušatelji težave, naj bi bili učitelji sočutni in  jim vlivali pogum.        
7. Učitelji naj bi bili slušateljem naklonjeni.        
8. Slušatelji naj bi imeli nenehno možnost kontakta z učitelji.        
  1 2 3 4 5 6 7 
 ZNANJE UČITELJEV         
9. Učitelji naj bi bili dobro informirani o izobraževalnih programih in zahtevah 

povezanih s programi na šoli. 
       

10. Učitelji naj bi pokazali navdušenje za svoj predmet.        
11. Učitelji naj bi dobro organizirali svoja predavanja in jih naredili zanimiva.        
12. Učitelji naj bi pomagali slušateljem razviti sposobnosti za učenje.        
13. Učitelji naj bi se pogovarjali s slušatelji o njihovem napredku.        
  1 2 3 4 5 6 7 
 ADMINISTRATIVNI DELAVCI        
14. Zaposleni naj bi namenili slušateljem individualno pozornost.        
15. Zaposleni naj bi poznali potrebe slušateljev.        
16. Zaposleni naj bi imeli uradne ure v času, ki ustreza slušateljem.        
  1 2 3 4 5 6 7 
 FIZIČNO OKOLJE        
17. Učilnice naj bi bile vizualno privlačne.        
18. Oprema učilnic naj bi bila moderna in udobna.        
19. Učni pripomočki (TV, video) naj bi bili moderni.        
20. Gradivo, povezano z učnimi predmeti, naj bi bilo vizualno privlačno.        
21. Zaposleni naj bi bili urejeni.        
22. Organizacija naj bi imela urejena parkirišča.        
  1 2 3 4 5 6 7 
 ZANESLJIVOST        
23. Organizacija naj bi izvajala izobraževanje po urniku.        
24. Organizacija naj bi imela ažurne podatke o izpitnih rokih, urnikih predavanj, o 

novostih in spremembah programov, o kandidatovih opravljenih obveznostih 
(ocene, plačila). 

       

25. Zaposleni naj bi pokazali velik interes za reševanje problemov slušateljev.        
26. Zaposleni naj bi izpolnili obljube hitro.        
  1 2 3 4 5 6 7 
 ODZIVNOST        
27. Organizacija naj bi hitro obveščala slušatelje o spremembah.        
28. Nikoli naj ne bi bili tako zaposleni, da ne bi hitro odgovorili na prošnje slušateljev.         
  1 2 3 4 5 6 7 
 VLIVANJE ZAUPANJA        
29. Organizacija naj bi imela zaposlene, katerim naj bi slušatelji zaupali.         
30. Zaposleni naj bi bili dobro informirani in naj bi znali odgovoriti na vprašanja 

slušateljev. 
       

31. Zaposleni naj bi bili vljudni in prijazni, tudi če bi bili preobremenjeni.        
  1 2 3 4 5 6 7 
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 ORGANIZACIJA IN UČINKOVITOST        
32. Predavanja za posamezen predmet naj bi potekala v sklopih, katerim bi sledil izpit.        
33. Slušatelji naj bi zaključili šolanje v predvidenem času.        
34. Slušateljem naj bi se omogočilo predčasno zaključiti šolanje.        
35. Slušateljem naj bi se omogočilo nadaljevati šolanje tudi po daljši prekinitvi.        
36. Slušatelji naj bi imeli po zaključku šolanja boljše zaposlitvene možnosti.        
37. Slušatelji naj bi imeli možnost nadaljevanja šolanja na isti lokaciji.        
 
 
ANKETNI VPRAŠALNIK 
 
ZAZNAVANJE IZVEDBE IZOBRAŽEVANJA 
 
Anketna vprašanja se nanašajo na vaše zaznavanje izvajanja izobraževanja v šoli xxx. Za vsako vprašanje napišite, 
prosim, v kolikšni meri ima organizacija xxx določeno značilnost. Pri tem upoštevajte lestvico, ki je napisana. Če se močno 
strinjate, da ima izobraževalna organizacija xxx, označite številko sedem v ustrezni vrstici, in številko ena, če se popolnoma ne 
strinjate. Če je vaše zaznavanje manj močno (v eni ali drugi smeri), označite eno številko od dva do šest. 
 
     
LESTVICA:  1……….2……….3……….4……….5……….6………7    
   se močno    se močno 
   ne strinjam    strinjam 
 
 
  1 2 3 4 5 6 7 
 ODNOS DO SLUŠATELJEV        
1. Učitelji spodbujajo svoje slušatelje k obiskovanju predavanj, sprotnemu učenju in 

rednemu opravljanju izpitov. 
       

2. Učitelji so vedno pripravljeni pomagati slušateljem.        
3. Sodelovanje med učitelji in slušatelji je korektno/profesionalno.        
4. Učitelji so vljudni.        
5. Učitelji ne podcenjujejo slušateljev.        
6. Ko imajo slušatelji težave, so učitelji sočutni in jim vlivajo pogum.        
7. Učitelji so naklonjeni slušateljem.        
8. Slušatelji imajo nenehno možnost kontakta z učitelji.        
  1 2 3 4 5 6 7 
  ZNANJE UČITELJEV         
9. Učitelji so dobro informirani o izobraževalnih programih in zahtevah povezanih s 

programi na šoli. 
       

10. Učitelji pokažejo navdušenje za svoj predmet.        
11. Učitelji imajo dobro organizirana in zanimiva predavanja.        
12. Učitelji pomagajo slušateljem razviti sposobnosti za učenje.        
13. Učitelji se pogovarjajo s slušatelji o njihovem napredku.        
  1 2 3 4 5 6 7 
 ADMINISTRATIVNI DELAVCI        
14. Zaposleni namenjajo slušateljem individualno pozornost.        
15. Zaposleni poznajo potrebe slušateljev.        
16. Zaposleni imajo uradne ure v času, ki ustreza slušateljem.        
  1 2 3 4 5 6 7 
 FIZIČNO OKOLJE        
17. Učilnice so vizualno privlačne in urejene.        
18. Oprema učilnic je moderna in udobna.        
19. Učni pripomočki (TV, video) so moderni.        
20. Gradivo, povezano z učnimi predmeti, je vizualno privlačno.        
21. Zaposleni so urejeni.        
22. Organizacija ima urejena parkirišča.        
  1 2 3 4 5 6 7 
 ZANESLJIVOST        
23. Organizacija izvaja izobraževanje po urniku.        
24. Organizacija ima ažurne podatke o izpitnih rokih, urnikih predavanj, o novostih in 

spremembah programov, o kandidatovih opravljenih obveznostih (ocene, plačila). 
       

25. Zaposleni pokažejo velik interes za reševanje problemov slušateljev.        
26. Zaposleni izpolnijo obljube hitro.        
  1 2 3 4 5 6 7 
 ODZIVNOST        
27. Organizacija hitro obvešča slušatelje o spremembah.        



 7

28. Nikoli niso tako zaposleni, da ne bi hitro odgovorili na prošnje slušateljev.         
  1 2 3 4 5 6 7 
 VLIVANJE ZAUPANJA        
29. Organizacija ima zaposlene, katerim slušatelji lahko zaupajo.         
30. Zaposleni so dobro informirani in znajo odgovoriti na vprašanja slušateljev.        
31. Zaposleni so vljudni in prijazni, tudi kadar so preobremenjeni.        
  1 2 3 4 5 6 7 
 ORGANIZACIJA IN UČINKOVITOST        
32. Predavanja za posamezen predmet potekajo v sklopih, katerim sledi izpit.        
33. Slušatelji v predvidenem času zaključijo šolanje.        
34. Slušateljem je omogočeno, da predčasno zaključijo šolanje.        
35. Slušateljem je omogočeno, da nadaljujejo šolanje tudi po daljši prekinitvi.        
36. Slušatelji imajo po zaključku šolanja boljše zaposlitvene možnosti.        
37. Slušatelji imajo možnost nadaljevanja šolanja na isti lokaciji.        
  
 
Naslednja vprašanja se nanašajo na vaše splošne vtise in izkušnje o izobraževalni organizaciji xxx. Prosim, da za vsako 
trditev obkrožite številko, ki najbolj ustreza vašim zaznavanjem. 
 
 
38. Izobraževanje v organizaciji xxx  bom priporočal/a svojim znancem in prijateljem. 
 
 

1……….2……….3……….4……….5……….6………7                                          
se močno    se močno 

   ne strinjam    strinjam 
 
 
39.  Kakovost izobraževalnih storitev v organizaciji gledano v celoti je: 
 
 

1……….2……….3……….4……….5……….6………7                                        
zelo slaba    odlična 

 
 

40. Obiskovanje predavanj in pripadnost razredni skupini vplivata na mojo motivacijo in učinkovitost pri učenju: 
 
 

1……….2……….3……….4……….5……….6………7                                      
se močno    se močno 
ne strinjam                     strinjam 

 
 
41.  Prosim, da za vsakega od spodaj navedenih dejavnikov navedete, v kolikšni meri je vplival na vašo odločitev za 
izobraževanje v organizaciji xxx, pri čemer uporabite eno od ocen na naslednji lestvici: 
 
 
LESTVICA:     1……….2……….3……….4……….5……….6………7 
  Popolnoma    zelo močan 
                brez vpliva    vpliv 
 
 
 DEJAVNIKI 1 2 3 4 5 6 7 

1. Priporočila znancev in prijateljev.        
2. Oglaševanje izobraževalnega podjetja.        
3. Primerjava cene izobraževanja s konkurenčno izobraževalno organizacijo.        
4. Časovna prilagoditev predavanj in obveznosti.        
5. Prijaznost zaposlenih.        
6. Vidne sestavine: oprema, vizualno privlačno okolje.        
7. Dosegljivost in lokacija šole.        
8. Oglaševanje na internetni strani izobraževalne organizacije.        
9. Ugled podjetja.        
 
 
Starost:___________ 
Spol:_____________ 
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PRILOGA 4: ANKETNI VPRAŠALNIK ZA UČITELJE 
 
ZAZNAVANJE PRIČAKOVANJ SLUŠATELJEV IZ ZORNEGA KOTA UČITELJEV 
 
Anketni vprašalnik obravnava vaše mnenje o pričakovanjih slušateljev o poklicnem in strokovnem izobraževanju nasploh. 
Napišite, prosim, v kolikšni meri bi morala imeti organizacija, ki se ukvarja z izobraževanjem odraslih, naštete lastnosti. Pri tem 
upoštevajte lestvico, ki je napisana. Če se močno strinjate, da bi morala izobraževalna organizacija imeti določeno lastnost, 
obkrožite številko sedem v ustrezni vrstici. Če se močno ne strinjate, da bi organizacija morala imeti določeno lastnost, obkrožite 
številko ena v ustrezni vrstici. Če so vaša pričakovanja manj močna (v eni ali drugi smeri), obkrožite eno številko od dva do šest.  
 
 
     
LESTVICA:  1……….2……….3……….4……….5……….6………7    
   se močno    se močno 
   ne strinjam    strinjam    
 
  1 2 3 4 5 6 7 
 ODNOS DO SLUŠATELJEV        
1. Učitelji naj bi spodbujali svoje slušatelje k obiskovanju predavanj, sprotnemu 

učenju in rednemu opravljanju izpitov . 
       

2. Učitelji naj bi bili vedno pripravljeni pomagati slušateljem.        
3. Sodelovanje med učitelji in slušatelji naj bi bilo korektno/profesionalno.        
4. Učitelji naj bi bili vljudni.        
5. Učitelji naj ne bi podcenjevali slušateljev.        
6. Ko imajo slušatelji težave, naj bi bili učitelji sočutni in jim vlivali pogum.        
7. Učitelji naj bi bili slušateljem naklonjeni.        
8. Slušatelji naj bi imeli nenehno možnost kontakta z učitelji.        
  1 2 3 4 5 6 7 
 ZNANJE UČITELJEV         
9. Učitelji naj bi bili dobro informirani o izobraževalnih programih in zahtevah 

povezanih s programi na šoli. 
       

10. Učitelji naj bi pokazali navdušenje za svoj predmet.        
11. Učitelji naj bi dobro organizirali svoja predavanja in jih naredili zanimiva.        
12. Učitelji naj bi pomagali slušateljem razviti sposobnosti za učenje.        
13. Učitelji naj bi se pogovarjali s slušatelji o njihovem napredku.        
  1 2 3 4 5 6 7 
 ADMINISTRATIVNI DELAVCI        
14. Zaposleni naj bi namenili slušateljem individualno pozornost.        
15. Zaposleni naj bi poznali potrebe slušateljev.        
16. Zaposleni naj bi imeli uradne ure v času, ki ustreza slušateljem.        
  1 2 3 4 5 6 7 
 FIZIČNO OKOLJE        
17. Učilnice naj bi bile vizualno privlačne.        
18. Oprema učilnic naj bi bila moderna in udobna.        
19. Učni pripomočki (TV, video) naj bi bili moderni.        
20. Gradivo, povezano z učnimi predmeti, naj bi bilo vizualno privlačno.        
21. Zaposleni naj bi bili urejeni..        
22. Organizacija naj bi imela urejena parkirišča.        
  1 2 3 4 5 6 7 
 ZANESLJIVOST        
23. Organizacija naj bi izvajala izobraževanje po urniku.        
24. Organizacija naj bi imela ažurne podatke o izpitnih rokih, urnikih predavanj, o 

novostih in spremembah programov, o kandidatovih opravljenih obveznostih 
(ocene, plačila). 

       

25. Zaposleni naj bi pokazali velik interes za reševanje problemov slušateljev.        
26. Zaposleni naj bi izpolnili obljube hitro.        
  1 2 3 4 5 6 7 
 ODZIVNOST        
27. Organizacija naj bi hitro obveščala slušatelje o spremembah.        
28. Nikoli naj ne bi bili tako zaposleni, da ne bi hitro odgovorili na prošnje slušateljev.         
  1 2 3 4 5 6 7 
 VLIVANJE ZAUPANJA        
29. Organizacija naj bi imela zaposlene, katerim naj bi slušatelji zaupali.         
30. Zaposleni naj bi bili dobro informirani in naj bi znali odgovoriti na vprašanja 

slušateljev. 
       

31. Zaposleni naj bi bili vljudni in prijazni, tudi če bi bili preobremenjeni.        
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  1 2 3 4 5 6 7 
 ORGANIZACIJA IN UČINKOVITOST        
32. Predavanja za posamezen predmet naj bi potekala v sklopih, katerim bi sledil izpit.        
33. Slušatelji naj bi zaključili šolanje v predvidenem času.        
34. Slušateljem naj bi se omogočilo predčasno zaključiti šolanje.        
35. Slušateljem naj bi se omogočilo nadaljevati šolanje tudi po daljši prekinitvi.        
36. Slušatelji naj bi imeli po zaključku šolanja boljše zaposlitvene možnosti.        
37. Slušatelji naj bi imeli možnost nadaljevanja šolanja na isti lokaciji.        
 
 
38.   Ali se udeležujete (kot slušatelj) seminarjev stalnega strokovnega izobraževanja za delo z odraslimi? 
 

Da   Ne 
 
39.   Katere so po vašem mnenju najpogostejše ovire, ki vam onemogočajo  redno udeležbo na seminarjih za delo z odraslimi 
(kot slušatelj ali kot predavatelj)? 
 
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________ 
 
 
40.   Ali menite, da je za kvalitetno poučevanje odraslih dovolj, če obiskujete le seminarje stalnega strokovnega izobraževanja, 
namenjene rednemu delu z dijaki? 
 
 

Da   Ne 
 
 
41.   Koliko seminarjev za delo z odraslimi ste se udeležili v zadnjih treh letih? 
_______________________________________________________________________________________________________ 
 
 
42.  Katere metode in oblike poučevanja uporabljate izključno pri poučevanju odraslih in jih pri rednem pouku ne uporabljate? 
 
_______________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________ 
 
 
43.    V čem se po vašem mnenju najbolj razlikuje delo z odraslimi od dela z dijaki? 
 
_______________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________ 
 
44.  Ocenite prosimo, koliko vplivajo na vašo motivacijo za delo z odraslimi spodaj našteti dejavniki! 
 
 
LESTVICA:  1……….2……….3……….4……….5……….6………7    
   popolnoma    zelo močan 
   brez vpliva    vpliv  
 
 
  1 2 3 4 5 6 7 
 MOTIVACIJSKI DEJAVNIKI        
1. Višina plačila za opravljeno delo.        
2. Strokovni izziv pri delu z odraslimi.        
3. Osebno zadovoljstvo pri delu z odraslimi.        
4. Spodbudni medsebojni odnosi s sodelavci in nadrejenimi.        
 
 
 
Število let poučevanja odraslih:___________ 
Spol:_____________ 
Izobrazba:_____________________ 
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PRILOGA 5: KORELACIJSKA MATRIKA ZA POSAMEZNE DIMENZIJE 
 

Tabela 10.1: Korelacijska matrika dimenzije Odnos do slušateljev 

  Od_sl 1 Od_sl 2 Od_sl 3 Od_sl 4 Od_sl 5 Od_sl 6 Od_sl 7 Od_sl 8 

Od_sl 1 Pearson Correlation 1 0,578 0,383 0,379 0,335 0,482 0,485 0,408
 Sig. (2-tailed) , 0 0 0 0 0 0 0
 N 304 302 301 299 297 301 298 299
Od_sl 2 Pearson Correlation 0,578 1 0,663 0,585 0,612 0,619 0,632 0,625
 Sig. (2-tailed) 0 , 0 0 0 0 0 0
 N 302 303 299 298 296 299 297 298
Od_sl 3 Pearson Correlation 0,383 0,663 1 0,706 0,71 0,562 0,56 0,623
 Sig. (2-tailed) 0 0 , 0 0 0 0 0
 N 301 299 301 296 294 298 295 296
Od_sl 4 Pearson Correlation 0,379 0,585 0,706 1 0,769 0,611 0,586 0,614
 Sig. (2-tailed) 0 0 0 , 0 0 0 0
 N 299 298 296 300 293 296 294 295
Od_sl 5 Pearson Correlation 0,335 0,612 0,71 0,769 1 0,555 0,563 0,639
 Sig. (2-tailed) 0 0 0 0 , 0 0 0
 N 297 296 294 293 298 294 292 293
Od_sl 6 Pearson Correlation 0,482 0,619 0,562 0,611 0,555 1 0,686 0,629
 Sig. (2-tailed) 0 0 0 0 0 , 0 0
 N 301 299 298 296 294 301 295 298
Od_sl 7 Pearson Correlation 0,485 0,632 0,56 0,586 0,563 0,686 1 0,636
 Sig. (2-tailed) 0 0 0 0 0 0 , 0
 N 298 297 295 294 292 295 299 294
Od_sl 8 Pearson Correlation 0,408 0,625 0,623 0,614 0,639 0,629 0,636 1
 Sig. (2-tailed) 0 0 0 0 0 0 0 , 
 N 299 298 296 295 293 298 294 300
Vir: Rezultati raziskave 2003 

Tabela 10.2: Korelacijska matrika dimenzije Znanje učiteljev 

  Zn_uč 9 Zn_uč 10 Zn_uč 11 Zn_uč 12 Zn_uč 13

Zn_uč 9 Pearson Correlation 1 0,611 0,635 0,567 0,56
 Sig. (2-tailed) , 0 0 0 0
 N 301 300 299 299 300
Zn_uč 10 Pearson Correlation 0,611 1 0,693 0,553 0,534
 Sig. (2-tailed) 0 , 0 0 0
 N 300 303 301 301 301
Zn_uč 11 Pearson Correlation 0,635 0,693 1 0,671 0,658
 Sig. (2-tailed) 0 0 , 0 0
 N 299 301 302 301 301
Zn_uč 12 Pearson Correlation 0,567 0,553 0,671 1 0,756
 Sig. (2-tailed) 0 0 0 , 0
 N 299 301 301 302 301
Zn_uč 13 Pearson Correlation 0,56 0,534 0,658 0,756 1
 Sig. (2-tailed) 0 0 0 0 , 
 N 300 301 301 301 302
Vir: Rezultati raziskave 2003 
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Tabela 10.3: Korelacijska matrika dimenzije Administrativni delavci 

  Ad_de 14 Ad_de 15 Ad_de 16

Ad_de 14 Pearson Correlation 1 0,78 0,695
 Sig. (2-tailed) , 0 0
 N 302 292 298
Ad_de 15 Pearson Correlation 0,78 1 0,687
 Sig. (2-tailed) 0 , 0
 N 292 294 294
Ad_de 16 Pearson Correlation 0,695 0,687 1
 Sig. (2-tailed) 0 0 , 
 N 298 294 300
Vir: Rezultati raziskave 2003 

Tabela 10.4: Korelacijska matrika dimenzije Fizično okolje 

  Fiz_o 17 Fiz_o 18 Fiz_o 19 Fiz_o 20 Fiz_o 21 Fiz_o 22 

Fiz_o 17 Pearson Correlation 1 0,798 0,683 0,744 0,313 0,512
 Sig. (2-tailed) , 0 0 0 0 0
 N 303 302 301 303 302 299
Fiz_o 18 Pearson Correlation 0,798 1 0,776 0,69 0,322 0,502
 Sig. (2-tailed) 0 , 0 0 0 0
 N 302 302 300 302 301 298
Fiz_o 19 Pearson Correlation 0,683 0,776 1 0,629 0,325 0,37
 Sig. (2-tailed) 0 0 , 0 0 0
 N 301 300 301 301 300 297
Fiz_o 20 Pearson Correlation 0,744 0,69 0,629 1 0,341 0,526
 Sig. (2-tailed) 0 0 0 , 0 0
 N 303 302 301 303 302 299
Fiz_o 21 Pearson Correlation 0,313 0,322 0,325 0,341 1 0,072
 Sig. (2-tailed) 0 0 0 0 , 0,216
 N 302 301 300 302 302 299
Fiz_o 22 Pearson Correlation 0,512 0,502 0,37 0,526 0,072 1
 Sig. (2-tailed) 0 0 0 0 0,216 , 
 N 299 298 297 299 299 299
Vir: Rezultati raziskave 2003 
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Tabela 10.5: Korelacijska matrika dimenzije Zanesljivost 

  Zanes 23 Zanes 24 Zanes 25 Zanes 26 

Zanes 23 Pearson Correlation 1 0,713 0,547 0,543
 Sig. (2-tailed) , 0 0 0
 N 298 295 297 294
Zanes 24 Pearson Correlation 0,713 1 0,659 0,65
 Sig. (2-tailed) 0 , 0 0
 N 295 300 298 295
Zanes 25 Pearson Correlation 0,547 0,659 1 0,807
 Sig. (2-tailed) 0 0 , 0
 N 297 298 301 297
Zanes 26 Pearson Correlation 0,543 0,65 0,807 1
 Sig. (2-tailed) 0 0 0 , 
 N 294 295 297 298
Vir: Rezultati raziskave 2003 
 
Tabela 10.6: Korelacijska matrika dimenzije Odzivnost 

  Odz 27 Odz 28 

Odz 27 Pearson Correlation 1 0,754
 Sig. (2-tailed) , 0
 N 300 296
Odz 28 Pearson Correlation 0,754 1
 Sig. (2-tailed) 0 , 
 N 296 297
Vir: Rezultati raziskave 2003 
 
Tabela 10.7: Korelacijska matrika dimenzije Vlivanje zaupanja 

  
Vliv_zau 
29 

Vliv_zau 
30 

Vliv_zau 
31 

Vliv_zau 29 Pearson Correlation 1 0,774 0,771
 Sig. (2-tailed) , 0 0
 N 299 299 298
Vliv_zau 30 Pearson Correlation 0,774 1 0,771
 Sig. (2-tailed) 0 , 0
 N 299 301 300
Vliv_zau 31 Pearson Correlation 0,771 0,771 1
 Sig. (2-tailed) 0 0 , 
 N 298 300 301
Vir: Rezultati raziskave 2003 
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Tabela 10.8: Korelacijska matrika dimenzije Organizacija in učinkovitost 

  
Org_uč 
32 

Org_uč 
33 

Org_uč 
34 

Org_uč 
35 

Org_uč 
36 

Org_uč 
37 

Org_uč 32 Pearson Correlation 1 0,483 0,353 0,275 0,323 0,258
 Sig. (2-tailed) , 0 0 0 0 0
 N 300 297 292 295 297 295
Org_uč 33 Pearson Correlation 0,483 1 0,391 0,227 0,356 0,14
 Sig. (2-tailed) 0 , 0 0 0 0,016
 N 297 298 293 294 296 294
Org_uč 34 Pearson Correlation 0,353 0,391 1 0,435 0,422 0,321
 Sig. (2-tailed) 0 0 , 0 0 0
 N 292 293 293 290 291 289
Org_uč 35 Pearson Correlation 0,275 0,227 0,435 1 0,5 0,426
 Sig. (2-tailed) 0 0 0 , 0 0
 N 295 294 290 296 296 295
Org_uč 36 Pearson Correlation 0,323 0,356 0,422 0,5 1 0,366
 Sig. (2-tailed) 0 0 0 0 , 0
 N 297 296 291 296 298 296
Org_uč 37 Pearson Correlation 0,258 0,14 0,321 0,426 0,366 1
 Sig. (2-tailed) 0 0,016 0 0 0 , 
 N 295 294 289 295 296 297
Vir: Rezultati raziskave 2003 
 
 
 
 
 
 



 14

 PRILOGA 6: STAROSTNA IN SPOLNA SESTAVA VZORCA SLUŠATELJEV 
 
Tabela 10.9: Starost anketiranih slušateljev 

Leta Frekvenca Odstotek 
Do 20  4 2,7
20 do 25 43 29,2
26 do 30 37 25,1
31 do 35 30 20,4
36 do 40 17 11,6
Nad 40 13 9
Ni podatka 3 2
Skupaj 147 100
Vir: Rezultati raziskave, 2003. 
 
Tabela 10.10: Spol anketiranih slušateljev 

Spol FrekvencaOdstotek 
moški 40 27,2
ženski 104 70,8
Skupaj 144 98
Ni podatka 3 2
Skupaj 147 100
Vir: Rezultati raziskave, 2003. 
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PRILOGA 7: SPLOŠNI STATISTIČNI PODATKI VZORCA UČITELJEV 
 
Tabela 10.11: Število let poučevanja odraslih 

1 9,1 9,1 9,1
1 9,1 9,1 18,2
1 9,1 9,1 27,3
2 18,2 18,2 45,5
1 9,1 9,1 54,5
1 9,1 9,1 63,6
2 18,2 18,2 81,8
1 9,1 9,1 90,9
1 9,1 9,1 100,0

11 100,0 100,0

1,00 
2,00 
3,00 
4,00 
5,00 
6,00 
7,00 
15,00 
20,00 
Skupaj 

Veljavni
Frekvenca Odstotek

Veljavni 
odstotek 

Kumulativni
odstotek

 
Vir: Rezultati raziskave, 2003. 
 
Tabela 10.12: Spol anketiranih učiteljev 

 

1 9,1 9,1 9,1
10 90,9 90,9 100,0
11 100,0 100,0

mošk
ženski 
Skupaj 

Veljavni
Frekvenca Odstotek

Veljavni 
odstotek 

Kumulativni
odstotek

 
Vir: Rezultati raziskave, 2003. 
 
Tabela 10.13: Izobrazba anketiranih učiteljev 

 

11 100,0 100,0 100,0 Sedma  stopnjaVeljavni 
Frekvenca Odstotek

Veljavni 
odstotek 

Kumulativni 
odstotek 

 
Vir: Rezultati raziskave, 2003. 
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PRILOGA 8: IZRAČUNANE STATISTIKE ZA UNIVARIATNO ANALIZO 
PRIČAKOVANJ SLUŠATELJEV 
 
Tabela 10.14:  Izračunane statistike pričakovanj slušateljev 

Trditev N Min. Max. 
Aritm. 
sredina

Stand. 
odklon

Modus Varianca

Od_sl 1 147 1 7 5,83 1,40 7 1,98
Od_sl 2 146 3 7 6,41 0,88 7 0,78
Od_sl3 147 4 7 6,64 0,75 7 0,57
Od_sl 4 146 4 7 6,72 0,59 7 0,35
Od_sl 5 145 5 7 6,87 0,40 7 0,16
Od_sl 6 146 2 7 6,20 1,06 7 1,13
Od_sl 7 144 2 7 6,26 1,03 7 1,07
Od_sl 8 146 3 7 6,63 0,75 7 0,56
Zn_uč 9 145 4 7 6,44 0,72 7 0,52
Zn_uč 10 147 2 7 6,57 0,88 7 0,78
Zn_uč 11 146 4 7 6,86 0,43 7 0,18
Zn_uč 12 147 2 7 6,23 1,04 7 1,08
Zn_uč 13 146 1 7 5,80 1,34 7 1,81
Ad_de 14 146 2 7 6,06 1,21 7 1,46
Ad_de 15 145 1 7 6,04 1,39 7 1,94
Ad_de 16 147 1 7 6,45 1,21 7 1,46
Fiz_o 17 147 1 7 5,90 1,29 7 1,68
Fiz_o 18 147 1 7 5,82 1,19 7 1,43
Fiz_o 19 146 1 7 5,54 1,33 7 1,79
Fiz_o 20 147 1 7 5,86 1,24 7 1,54
Fiz_o 22 146 2 7 6,65 0,85 7 0,72
Zanes 23 144 2 7 6,77 0,60 7 0,37
Zanes 24 146 1 7 6,72 0,80 7 0,64
Zanes 25 146 1 7 6,43 1,04 7 1,08
Zanes 26 145 1 7 6,40 1,07 7 1,15
Odz 27 146 5 7 6,76 0,54 7 0,29
Odz 28 144 1 7 6,34 1,12 7 1,26
Vliv_zau 29 145 2 7 6,53 0,88 7 0,77
Vliv_zau 30 146 2 7 6,61 0,78 7 0,61
Vliv_zau 31 146 2 7 6,51 0,90 7 0,81
Org_uč 32 146 3 7 6,56 0,82 7 0,68
Org_uč 33 144 1 7 6,53 1,17 7 1,38
Org_uč 34 143 1 7 5,98 1,43 7 2,07
Org_uč 36 145 2 7 6,76 0,65 7 0,43
Odnos do slušateljev 6,45
Znanje učiteljev 6,39
Administrativni delavci 6,19
Fizično okolje 5,96
Zanesljivost 6,58
Odzivnost 6,55
Vlivanje zaupanja 6,55
Organizacija in učinkovitost 6,47
Vir: Rezultati raziskave, 2003. 
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PRILOGA 9: IZRAČUNANE STATISTIKE ZA UNIVARIATNO ANALIZO 
ZAZNAVANJA IZVEDBE IZOBRAŽEVANJA 
 
Tabela 10.15: Opisne statistike zaznavanja izvedbe 

 N Min Max 
Aritmetična 

sredina 
Standardni 

odklon 
 

Modus Varianca 
Od_sl 1 146 1 7 5,07 1,51 6 2,30
Od_sl 2 146 1 7 4,94 1,35 5 1,84
Od_sl 3 143 2 7 5,38 1,06 5 1,14
Od_sl 4 143 1 7 5,54 1,12 5 1,26
Od_sl 5 142 1 7 5,27 1,32 5 1,76
Od_sl 6 144 1 7 4,77 1,30 5 1,70
Od_sl 7 144 1 7 5,16 1,15 5 1,34
Od_sl 8 143 1 7 4,64 1,61 5 2,61
Zn_uč 9 145 1 7 5,32 1,27 6 1,63
Zn_uč 10 145 1 7 5,67 1,19 6 1,42
Zn_uč 11 145 1 7 5,02 1,30 5 1,70
Zn_uč 12 144 1 7 4,52 1,37 5 1,90
Zn_uč 13 145 1 7 3,55 1,65 3 2,73
Ad_de 14 145 1 7 4,11 1,43 5 2,04
Ad_de 15 138 1 7 3,83 1,54 4 2,38
Ad_de 16 142 1 7 3,13 1,76 3 3,12
Fiz_o 17 145 1 7 4,64 1,37 4 1,88
Fiz_o 18 144 1 7 4,60 1,26 4 1,59
Fiz_o 19 144 1 7 4,53 1,29 5 1,67
Fiz_o 20 145 1 7 4,24 1,47 4 2,17
Fiz_o 22 142 1 7 3,57 1,89 2 3,60
Zanes 23 143 1 7 5,83 1,29 6 1,67
Zanes 24 143 1 7 5,32 1,36 6 1,85
Zanes 25 144 1 7 4,54 1,45 5 2,11
Zanes 26 142 1 7 4,71 1,40 5 1,96
Odz 27 143 1 7 4,61 1,69 5 2,88
Odz 28 143 1 7 4,74 1,53 5 2,34
Vliv_zau 29 143 1 7 5,00 1,58 6 2,5
Vliv_zau 30 144 1 7 5,46 1,31 6 1,73
Vliv_zau 31 144 1 7 4,84 1,36 5 1,86
Org_uč 32 143 1 7 5,93 1,13 6 1,29
Org_uč 33 143 1 7 5,55 1,31 6 1,74
Org_uč 34 139 1 7 5,17 1,71 6 2,94
Org_uč 36 142 1 7 5,60 1,32 6 1,74
Odnos do slušateljev 5,12
Znanje učiteljev 4,83
Administrativni delavci 3,71
Fizično okolje 4,31
Zanesljivost 5,10
Odzivnost 4,68
Vlivanje zaupanja 5,11
Organizacija in učinkovitost 5,56
Vir: Rezultati raziskave, 2003. 
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PRILOGA 10: IZRAČUNANE STATISTIKE ZA UNIVARIATNO ANALIZO IN 
FREKVENČNE PORAZDELITVE ODGOVOROV O SPLOŠNIH VTISIH  
 
Tabela 10.16: Splošni vtisi in izkušnje z izobraževanjem na izbrani šoli 

  Pripor_ 38 Kakov_iz 39 Obisk_pred 40
N Veljavni 146 145 146
 Manjkajoči 1 2 1
Arit.sredina  5,47 5,37 5,46
St. napaka  aritm. sredine 0,09 0,08 0,11
Mediana  5 5 6
Modus  5 6 5
St. odklon  1,16 1,02 1,38
Varianca  1,35 1,04 1,90
Vir: Odgovori na 38., 39. in 40. vprašanje 
Legenda: 
Pripor_38:  Izobraževanje na izbrani šoli bom priporočal/a svojim znancem in prijateljem 
Kakov_iz 39:  Kakovost izobraževalnih storitev na šoli gledano v celoti  
Obisk_pred 40: Obiskovanje predavanj in pripadnost razredni skupini vplivata na mojo motivacijo in  

učinkovitost pri učenju 
 

Tabela 10.17: Izobraževanje na tej šoli bom 
priporočal/a svojim znancem in prijateljem 

 Ocena Frekvenca Odstotek 

 2 2 1,36
 3 4 2,72
 4 22 15
 5 47 32
 6 37 25,2
 7 34 23,1
 Skupaj 146 99,3
Manjkajoči 0 1 0,68
Skupaj  147 100

Vir: Rezultati raziskave, 2003 

Tabela 10.18: Kakovost izobraževalnih storitev na šoli 
gledano v celoti je 

 Ocena Frekvenca Odstotek 

 2 1 0,68
 3 7 4,76
 4 15 10,2
 5 51 34,7
 6 55 37,4
 7 16 10,9
 Skupaj 145 98,6
Manjkajoči 0 2 1,36
Skupaj  147 100

Vir: Rezultati raziskave, 2003 
Tabela 10.19: Obiskovanje predavanj in pripadnost 
razredni skupini vplivata na mojo motivacijo in 
učinkovitost pri učenju 

 Ocena Frekvenca Odstotek 

 1 2 1,36
 2 4 2,72
 3 8 5,44
 4 13 8,84
 5 41 27,9
 6 39 26,5
 7 39 26,5
 Skupaj 146 99,3
Manjkajoči 0 1 0,68
Skupaj  147 100

Vir: Rezultati raziskave, 2003 
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PRILOGA 11: IZRAČUNANE STATISTIKE ZA UNIVARIATNO ANALIZO 
ZAZNAVANJA PRIČAKOVANJ IZ ZORNEGA KOTA UČITELJEV 
 
Tabela 10.20: Opisne  statistike zaznavanja pričakovanj slušateljev iz zornega kota učiteljev 

 N 
Aritmetična 

sredina Mediana Modus Std. odklon Varianca 
Od_sl 1 11 6,18 6 7 0,98 0,96
Od_sl 2 11 5,81 6 6 1,07 1,16
Od_sl 3 11 7 7 7 0 0
Od_sl 4 11 6,90 7 7 0,30 0,09
Od_sl 5 11 7 7 7 0 0
Od_sl 6 11 6 6 7 1,09 1,2
Od_sl 7 11 5,90 6 7 1,75 3,09
Od_sl 8 11 6,27 7 7 1,79 3,21
Zn_uč 9 11 6,63 7 7 0,92 0,85
Zn_uč 10 11 6,36 7 7 0,80 0,65
Zn_uč 11 11 7 7 7 0 0
Zn_uč 12 11 5,63 6 6 1,43 2,05
Zn_uč 13 11 5,63 6 5 0,92 0,85
Ad_de 14 11 5,18 5 5 1,77 3,16
Ad_de 15 11 5,18 5 5 1,40 1,96
Ad_de 16 11 5,45 6 6 1,21 1,47
Fiz_o 17 11 6,54 7 7 0,68 0,47
Fiz_o 18 11 6,36 7 7 0,80 0,65
Fiz_o 19 11 6,45 7 7 0,82 0,67
Fiz_o 20 11 5,90 6 5 0,83 0,69
Fiz_o 22 11 6,45 7 7 1,03 1,07
Zanes 23 11 6,81 7 7 0,40 0,16
Zanes 24 11 6,72 7 7 0,64 0,41
Zanes 25 11 6,09 6 6 0,94 0,89
Zanes 26 11 6 6 6 0,89 0,8
Odz 27 11 6,63 7 7 0,50 0,25
Odz 28 10 6 6 6 1,24 1,55
Vliv_zau 29 11 6,27 6 7 0,78 0,61
Vliv_zau 30 11 6,72 7 7 0,64 0,41
Vliv_zau 31 11 6 6 5 0,89 0,8
Org_uč 32 11 6,45 7 7 1,03 1,07
Org_uč 33 11 5,72 6 7 1,34 1,81
Org_uč 34 11 5,36 6 4 1,20 1,45
Org_uč 36 11 6,09 6 6 0,94 0,89
Odnos do slušateljev 6,38 
Znanje učiteljev 6,25 
Administrativni delavci 5,27 
Fizično okolje 6,34 
Zanesljivost 6,40 
Odzivnost 6,30 
Vlivanje zaupanja 6,33 
Organizacija in 
učinkovitost 

5,90 

Vir: Rezultati raziskave, 2003. 
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PRILOGA 12: POVPREČNE VREDNOSTI ZA PRIČAKOVANJA IN ZAZNAVANJE 
PRIČAKOVANJ IZ ZORNEGA KOTA UČITELJEV TER ZAZNAVANJE DEJANSKE 
IZVEDBE IZOBRAŽEVANJA 
 
Tabela 10.21: Primerjava povprečnih vrednosti 

 Aritmetična sredina 

 
Pričakovanja 
slušateljev 

Učiteljeva zaznava 
pričakovanj 

Zaznavanje 
izvedbe 

Od_sl 1 5,83 6,18 5,07
Od_sl 2 6,41 5,81 4,94
Od_sl 3 6,64 7 5,38
Od_sl 4 6,72 6,90 5,54
Od_sl 5 6,87 7 5,27
Od_sl 6 6,20 6 4,77
Od_sl 7 6,26 5,90 5,16
Od_sl 8 6,63 6,27 4,64
Zn_uč 9 6,44 6,63 5,32
Zn_uč 10 6,57 6,36 5,67
Zn_uč 11 6,86 7 5,02
Zn_uč 12 6,23 5,63 4,52
Zn_uč 13 5,80 5,63 3,55
Ad_de 14 6,06 5,18 4,11
Ad_de 15 6,04 5,18 3,83
Ad_de 16 6,45 5,45 3,13
Fiz_o 17 5,90 6,54 4,64
Fiz_o 18 5,82 6,36 4,60
Fiz_o 19 5,54 6,45 4,53
Fiz_o 20 5,86 5,90 4,24
Fiz_o 22 6,65 6,45 3,57
Zanes 23 6,77 6,81 5,83
Zanes 24 6,72 6,72 5,32
Zanes 25 6,43 6,09 4,54
Zanes 26 6,40 6 4,71
Odz 27 6,76 6,63 4,61
Odz 28 6,34 6 4,74
Vliv_zau 29 6,53 6,27 5,00
Vliv_zau 30 6,61 6,72 5,46
Vliv_zau 31 6,51 6 4,84
Org_uč 32 6,56 6,45 5,93
Org_uč 33 6,53 5,72 5,55
Org_uč 34 5,98 5,36 5,17
Org_uč 36 6,76 6,09 5,60
Vir: Tabela 10.20 v prilogi 11, tabela 10.15 v prilogi 9 in tabela 10.14 v prilogi 8 
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PRILOGA 13: PREVERJANJE HIPOTEZE 1 (ONE-SAMPLE T TEST) 
Tabela 10.22: Preverjanje H1 v dimenziji Odnos do slušateljev 

One-Sample Test

-,403 10 ,695 -7,364E-02 -,4806 ,3334ODNOS
t df

Sig.
(2-tailed)

Mean
Difference Lower Upper

95% Confidence
Interval of the

Difference

Test Value = 6.46

 
Vir: Rezultati raziskave, 2003 
 
Tabela 10.23: Preverjanje H1 v dimenziji Znanje učiteljev 

One-Sample Test

-,931 10 ,374 -,1355 -,4595 ,1886ZNANJE
t df

Sig.
(2-tailed)

Mean
Difference Lower Upper

95% Confidence
Interval of the

Difference

Test Value = 6.39

 
Vir: Rezultati raziskave, 2003 
Tabela 10.24: : Preverjanje H1 v dimenziji Administrativni delavci 

One-Sample Test

-2,624 10 ,025 -,9273 -1,7147 -,1399ADMINIST
t df

Sig.
(2-tailed)

Mean
Difference Lower Upper

95% Confidence
Interval of the

Difference

Test Value = 6.20

 
Vir: Rezultati raziskave, 2003 
Tabela 10.25: Preverjanje H1 v dimenziji Fizično okolje 

One-Sample Test

2,581 10 ,027 ,3755 5,136E-02 ,6995FIZIC_OK
t df

Sig.
(2-tailed)

Mean
Difference Lower Upper

95% Confidence
Interval of the

Difference

Test Value = 5.97

 
Vir: Rezultati raziskave, 2003 
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Tabela 10.26: Preverjanje H1 v dimenziji Zanesljivost 

One-Sample Test

-1,200 10 ,258 -,1909 -,5454 ,1636ZANESLJI
t df

Sig.
(2-tailed)

Mean
Difference Lower Upper

95% Confidence
Interval of the

Difference

Test Value = 6.6

 
Vir: Rezultati raziskave, 2003 
Tabela 10.27: Preverjanje H1 v dimenziji Odzivnost 

One-Sample Test

-,999 9 ,344 -,2600 -,8489 ,3289ODZIVNOS
t df

Sig.
(2-tailed)

Mean
Difference Lower Upper

95% Confidence
Interval of the

Difference

Test Value = 6.56

 
Vir: Rezultati raziskave, 2003 
Tabela 10.28: Preverjanje H1 v dimenziji Vlivanje zaupanja 

One-Sample Test

-1,169 10 ,269 -,2167 -,6296 ,1963ZAUPANJE
t df

Sig.
(2-tailed)

Mean
Difference Lower Upper

95% Confidence
Interval of the

Difference

Test Value = 6.55

 
Vir: Rezultati raziskave, 2003 
Tabela 10.29: Preverjanje H1 v dimenziji Organizacija in učinkovitost 

One-Sample Test

-1,999 10 ,073 -,5609 -1,1861 6,424E-02ORGANIZA
t df

Sig.
(2-tailed)

Mean
Difference Lower Upper

95% Confidence
Interval of the

Difference

Test Value = 6.47

 
Vir: Rezultati raziskave, 2003 
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PRILOGA 14: PREVERJANJE HIPOTEZE 2 
 
Tabela 10.30: Testiranje razlik med pričakovanji slušateljev in dejanskim zaznavanjem izvedbe 
izobraževanja 

 
Independent Samples Test

26,400 ,000 13,602 262 ,000 1,3348 9,814E-02 1,1416 1,5281

13,215 187,066 ,000 1,3348 ,1010 1,1356 1,5341

32,145 ,000 14,889 285 ,000 1,5609 ,1048 1,3545 1,7672

14,861 218,544 ,000 1,5609 ,1050 1,3539 1,7679

6,438 ,012 17,494 279 ,000 2,4837 ,1420 2,2043 2,7632

17,385 256,492 ,000 2,4837 ,1429 2,2024 2,7651

7,668 ,006 13,545 283 ,000 1,6554 ,1222 1,4148 1,8960

13,487 262,786 ,000 1,6554 ,1227 1,4137 1,8971

32,976 ,000 13,328 277 ,000 1,4822 ,1112 1,2633 1,7011

13,211 217,513 ,000 1,4822 ,1122 1,2611 1,7033

53,926 ,000 13,398 284 ,000 1,8741 ,1399 1,5988 2,1495

13,398 202,428 ,000 1,8741 ,1399 1,5983 2,1499

36,076 ,000 11,639 285 ,000 1,4414 ,1238 1,1976 1,6852

11,576 221,579 ,000 1,4414 ,1245 1,1960 1,6868

14,027 ,000 9,063 278 ,000 ,9136 ,1008 ,7151 1,1120

8,984 232,124 ,000 ,9136 ,1017 ,7132 1,1139

Equal variances
assumed
Equal variances
not assumed
Equal variances
assumed
Equal variances
not assumed
Equal variances
assumed
Equal variances
not assumed
Equal variances
assumed
Equal variances
not assumed
Equal variances
assumed
Equal variances
not assumed
Equal variances
assumed
Equal variances
not assumed
Equal variances
assumed
Equal variances
not assumed
Equal variances
assumed
Equal variances
not assumed

ODNOS

ZNANJE

ADMINIST

FIZIC_OK

ZANESLJI

ODZIVNOS

ZAUPANJE

ORGANIZA

F Sig.

Levene's Test for
Equality of Variances

t df
Sig.

(2-tailed)
Mean

Difference
Std. Error
Difference Lower Upper

95% Confidence
Interval of the

Difference

t-test for Equality of Means

 
Vir: Rezultati raziskave, 2003 
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PRILOGA 15: IZRAČUNANE STATISTIKE ZA UNIVARIATNO ANALIZO 
DEJAVNIKOV, KI SO VPLIVALI NA ODLOČITEV SLUŠATELJEV ZA 
IZOBRAŽEVANJE V IZBRANI ŠOLI, IN FREKVENČNE PORAZDELITVE 
ODGOVOROV TER PREVERJANJE HIPOTEZE 3 
 
Tabela 10.31: Dejavniki, ki so vplivali na odločitev slušateljev za izobraževanje v izbrani šoli 

  Prip_zn 41 
Ogl_pod 
41 

Kon_ce 
41 

Čas_pril 
41 

Prij_za 
41 

Vid_se 
41 

Lok_šo 
41 

Ogl_int 
41 

Ugl_pod 
41 

N Veljavni 146 144 143 145 143 141 144 145 143
  Manjkajoči 1 3 4 2 4 6 3 2 4
Arit. sredina   5,00 3,18 4,67 5,03 4,60 3,67 5,03 3,22 4,46
Mediana   6 3 5 6 5 4 5 3 5
Modus   6 4 6 6 5 4 5 1 5
Standardni odklon   1,93 1,63 2,02 1,73 1,69 1,64 1,72 2,01 1,75
Varianca   3,75 2,68 4,09 3,01 2,88 2,70 2,97 4,04 3,06

Vir: Odgovori na 41. vprašanje 
 
Legenda: 
 
Prip_zn 41: Priporočila znancev in prijateljev 
Ogl_pod 41: Oglaševanje izobraževalnega podjetja 
Kon_ce 41: Primerjava cene izobraževanja s konkurenčno izobraževalno organizacijo 
Cas_pril 41: Časovna prilagoditev predavanj in obveznosti 
Prij_za 41: Prijaznost zaposlenih 
Vid_se 41: Vidne sestavine: oprema, vizualno privlačno okolje 
Lok_šo 41: Dosegljivost in lokacija šole 
Ogl_int 41: Oglaševanje na internetni strani izobraževalne organizacije 
Ugl_pod 41: Ugled podjetja 
 

Tabela 10.32: Priporočila znancev in prijateljev. 

 
 Ocena Frekvenca Odstotek 
 1 18 12,2
 2 5 3,4
 3 6 4,08
 4 11 7,48
 5 28 19
 6 45 30,6
 7 33 22,4
 Skupaj 146 99,3
Manjkajoči 0 1 0,68
Skupaj  147 100
Vir: Rezultati raziskave, 2003 

Tabela 10.33: Oglaševanje izobraževalnega 
podjetja. 

 Ocena Frekvenca Odstotek
 1 37 25,2
 2 12 8,16
 3 25 17
 4 42 28,6
 5 16 10,9
 6 10 6,8
 7 2 1,36
 Skupaj 144 98
Manjkajoči 0 3 2,04
Skupaj  147 100
Vir: Rezultati raziskave, 2003 
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Tabela 10.34: Primerjava cene izobraževanja s 
konkurenčno izobraževalno organizacijo. 

 Ocena Frekvenca Odstotek 
 1 23 15,6
 2 6 4,08
 3 6 4,08
 4 15 10,2
 5 24 16,3
 6 47 32
 7 22 15
 Skupaj 143 97,3
Manjkajoči 0 4 2,72
Skupaj  147 100
Vir: Rezultati raziskave, 2003 

Tabela 10.35: Časovna prilagoditev predavanj in 
obveznosti. 

 Ocena Frekvenca Odstotek
 1 12 8,16
 2 6 4,08
 3 8 5,44
 4 11 7,48
 5 34 23,1
 6 50 34
 7 24 16,3
 Skupaj 145 98,6
Manjkajoči 0 2 1,36
Skupaj  147 100
Vir: Rezultati raziskave, 2003 

Tabela 10.36: Prijaznost zaposlenih. 

 
 Ocena Frekvenca Odstotek 
 1 13 8,84
 2 6 4,08
 3 12 8,16
 4 25 17
 5 43 29,3
 6 26 17,7
 7 18 12,2
 Skupaj 143 97,3
Manjkajoči 0 4 2,72
Skupaj  147 100
Vir: Rezultati raziskave, 2003 

Tabela 10.37: Vidne sestavine: oprema, vizualno 
privlačno okolje. 

 Ocena Frekvenca Odstotek
 1 19 12,9
 2 19 12,9
 3 20 13,6
 4 38 25,9
 5 26 17,7
 6 14 9,52
 7 5 3,4
 Skupaj 141 95,9
Manjkajoči 0 6 4,08
Skupaj  147 100
Vir: Rezultati raziskave, 2003 

Tabela 10.38: Dosegljivost in lokacija šole. 

 
 Ocena Frekvenca Odstotek 
 1 10 6,8
 2 6 4,08
 3 9 6,12
 4 12 8,16
 5 49 33,3
 6 23 15,6
 7 35 23,8
 Skupaj 144 98
Manjkajoči 0 3 2,04
Skupaj  147 100
Vir: Rezultati raziskave, 2003 

Tabela 10.39: Oglaševanje na internetni strani 
izobraževalne organizacije. 

 Ocena Frekvenca Odstotek
 1 37 25,2
 2 26 17,7
 3 29 19,7
 4 19 12,9
 5 7 4,76
 6 9 6,12
 7 18 12,2
 Skupaj 145 98,6
Manjkajoči 0 2 1,36
Skupaj  147 100
Vir: Rezultati raziskave, 2003 
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Tabela 10.40: Ugled podjetja. 

 Ocena Frekvenca Odstotek 
 1 16 10,9
 2 5 3,4
 3 12 8,16
 4 30 20,4
 5 43 29,3
 6 17 11,6
 7 20 13,6
 Skupaj 143 97,3
Manjkajoči 0 4 2,72
Skupaj  147 100
Vir: Rezultati raziskave, 2003 
 
 
Tabela 10.41: Preverjanje hipoteze 3 (One-Sample Test) 

 

One-Sample Test

-13,409 143 ,000 -1,8294 -2,0991 -1,5598
-1,960 142 ,052 -,3317 -,6661 2,761E-03

,170 144 ,866 2,448E-02 -,2608 ,3097
-2,875 142 ,005 -,4086 -,6896 -,1276
-9,644 140 ,000 -1,3362 -1,6102 -1,0623

,172 143 ,864 2,472E-02 -,2592 ,3086
-10,709 144 ,000 -1,7893 -2,1196 -1,4590

-3,697 142 ,000 -,5415 -,8310 -,2519

Ogl_pod 41
Kon_ce 41
Čas_pril 41
Prij_za 41
Vid_se 41
Lok_šo 41
Ogl_int 41
Ugl_pod 41

t df
Sig.

(2-tailed)
Mean

Difference Lower Upper

95% Confidence
Interval of the

Difference

Test Value = 5.01

 
Vir: Rezultati raziskave, 2003 
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PRILOGA 16: REGRESIJSKA ANALIZA 
 

Model Summary

,706a ,498 ,456 ,7025
Model
1

R R Square
Adjusted
R Square

Std. Error
of the

Estimate

Predictors: (Constant), ZNANJE, FIZIC_OK, ODZIVNOS,
ORGANIZA, ODNOS, ZANESLJI, ADMINIST, ZAUPANJE

a. 

 
 

ANOVAb

46,506 8 5,813 11,781 ,000a

46,878 95 ,493
93,385 103

Regression
Residual
Total

Model
1

Sum of
Squares df

Mean
Square F Sig.

Predictors: (Constant), ZNANJE, FIZIC_OK, ODZIVNOS, ORGANIZA, ODNOS,
ZANESLJI, ADMINIST, ZAUPANJE

a. 

Dependent Variable: Kakovost izobraževalnih storitev v organizaciji gledano v
celoti.

b. 

 
 

Coefficientsa

2,203 ,482 4,571 ,000
,230 ,117 ,247 1,963 ,053
,249 ,103 ,336 2,429 ,017

-1,03E-02 ,096 -,012 -,107 ,915
-,102 ,117 -,116 -,869 ,387

-8,72E-02 ,081 -,130 -1,076 ,284
,253 ,106 ,334 2,392 ,019
,198 ,100 ,212 1,992 ,049

-7,63E-02 ,123 -,085 -,618 ,538

(Constant)
ODNOS
ADMINIST
FIZIC_OK
ZANESLJI
ODZIVNOS
ZAUPANJE
ORGANIZA
ZNANJE

Model
1

B Std. Error

Unstandardized
Coefficients

Beta

Standardi
zed

Coefficien
ts

t Sig.

Dependent Variable: Kakovost izobraževalnih storitev v organizaciji gledano v
celoti.

a. 
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PRILOGA 17: IZRAČUNANE STATISTIKE ZA UNIVARIATNO ANALIZO 
DEJAVNIKOV, KI VPLIVAJO NA MOTIVACIJO UČITELJEV ZA DELO Z 
ODRASLIMI, IN FREKVENČNE PORAZDELITVE ODGOVOROV TER 
PREVERJANJE HIPOTEZE 5 
 
Tabela 10.42: Dejavniki, ki vplivajo na motivacijo učiteljev za delo z odraslimi 

  Viš_pla Strok_izz Oseb_zad Spod_odn. 
N  11 11 11 11 
Aritmetična  sredina 6 6 5,73 5,5 
St. napaka  arit. sredine 0,3303 0,3015 0,56 0,5 
Mediana  6 6 6 6 
Modus  7 6 7 6 
Standardni odklon 1,0955 1 1,85 1,8 
Varianca  1,2 1 3,42 3,1 

Vir: Rezultati raziskave, 2003. 
 
Legenda: 
 
Viš_pla: Višina plačila za opravljeno delo 
Strok_izz: Strokovni izziv pri delu z odraslimi 
Oseb_zad: Osebno zadovoljstvo pri delu z odraslimi 
Spod_odn: Spodbudni medsebojni odnosi s sodelavci in nadrejenimi 
 

Tabela 10.43: Višina plačila za opravljeno delo. 

Ocena Frekvenca Odstotek 
4 1 9,09
5 3 27,3
6 2 18,2
7 5 45,5

Skupaj 11 100
Vir: Rezultati raziskave, 2003 

Tabela 10.44: Strokovni izziv pri delu z odraslimi. 

Ocena Frekvenca Odstotek 
4 1 9,09
5 2 18,2
6 4 36,4
7 4 36,4

Skupaj 11 100
Vir: Rezultati raziskave, 2003 

Tabela 10.45: Osebno zadovoljstvo pri delu z 
odraslimi. 

Ocena Frekvenca Odstotek 
1 1 9,09
4 1 9,09
5 1 9,09
6 3 27,3
7 5 45,5

Skupaj 11 100
Vir: Rezultati raziskave, 2003 

Tabela 10.46: Spodbudni medsebojni odnosi s 
sodelavci in nadrejenimi. 

Ocena Frekvenca Odstotek 
1 1 9,09
4 1 9,09
5 1 9,09
6 5 45,5
7 3 27,3

Skupaj 11 100
Vir: Rezultati raziskave, 2003 
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Tabela 10.47: Preverjanje hipoteze 5 (One-Sample Test) 

 

Descriptive Statistics

11 4,00 7,00 6,0000 1,0954
11

Viš_pla
Valid N (listwise)

N Minimum Maximum Mean
Std.

Deviation

 
 
 

One-Sample Test

,000 10 1,000 ,0000 -,6718 ,6718
-,489 10 ,635 -,2727 -1,5148 ,9693
-,860 10 ,410 -,4545 -1,6322 ,7231

Strok_izz
Oseb_zad
Spod_odn.

t df
Sig.

(2-tailed)
Mean

Difference Lower Upper

95% Confidence
Interval of the

Difference

Test Value = 6

 
Vir: Rezultati raziskave, 2003 
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PRILOGA 18: PREVERJANJE ZANESLJIVOSTI VPRAŠALNIKA 
 
RELIABILITY  ANALYSIS (PRIČAKOVANJA SLUŠATELJEV) - SCALE (ALPHA) 
 
                             Mean        Std Dev       Cases 
 
  1.     ODNOS1            5,8455         1,3851       123,0 
  2.     ODNOS2            6,3821          ,9010       123,0 
  3.     ODNOS3            6,6585          ,7447       123,0 
  4.     ODNOS4            6,6911          ,6289       123,0 
  5.     ODNOS5            6,8699          ,4239       123,0 
  6.     ODNOS6            6,1951         1,0532       123,0 
  7.     ODNOS7            6,2927         1,0381       123,0 
  8.     ODNOS8            6,6504          ,7127       123,0 
  9.     ZNANJE9           6,4634          ,7047       123,0 
 10.     ZNANJE10          6,6423          ,7370       123,0 
 11.     ZNANJE11          6,8862          ,3436       123,0 
 12.     ZNANJE12          6,3089          ,9762       123,0 
 13.     ZNANJE13          5,9350         1,2851       123,0 
 14.     ADMIN14           6,1463         1,1429       123,0 
 15.     ADMIN15           6,1626         1,2634       123,0 
 16.     ADMIN16           6,4390         1,2620       123,0 
 17.     FIZICN17          5,9919         1,2113       123,0 
 18.     FIZICN18          5,9593         1,0819       123,0 
 19.     FIZICN19          5,6585         1,2793       123,0 
 20.     FIZICN20          5,9756         1,1485       123,0 
 21.     FIZICN22          6,7073          ,8467       123,0 
 22.     ZANES23           6,7805          ,6212       123,0 
 23.     ZANES24           6,7561          ,7612       123,0 
 24.     ZANES25           6,5203          ,9085       123,0 
 25.     ZANES26           6,4959          ,9949       123,0 
 26.     ODZIVN27          6,7805          ,5362       123,0 
 27.     ODZIVN28          6,4634         1,0105       123,0 
 28.     ZAUPA29           6,6260          ,7399       123,0 
 29.     ZAUPA30           6,6911          ,6023       123,0 
 30.     ZAUPA31           6,5854          ,7567       123,0 
 31.     ORG32             6,6016          ,7761       123,0 
 32.     ORG33             6,5854         1,1730       123,0 
 33.     ORG34             6,1138         1,3257       123,0 
 34.     ORG36             6,7561          ,6816       123,0 
 
                                                   N of 
Statistics for       Mean   Variance    Std Dev  Variables 
      SCALE      237,4959   270,1537    16,4364         34 
 
RELIABILITY   A N A L Y S I S   -   S C A L E   (A L P H A) 
 
Reliability Coefficients 
N of Cases =    123,0                    N of Items = 34 
 
Alpha =    ,8982 
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Preverjanje zanesljivosti znotraj dimenzije Odnos do slušateljev 
 
                             Mean        Std Dev       Cases 
 
  1.     ODNOS1            5,7842         1,4283       139,0 
  2.     ODNOS2            6,4245          ,8926       139,0 
  3.     ODNOS3            6,6547          ,7586       139,0 
  4.     ODNOS4            6,7266          ,5996       139,0 
  5.     ODNOS5            6,8777          ,4075       139,0 
  6.     ODNOS6            6,2230         1,0635       139,0 
  7.     ODNOS7            6,2950         1,0247       139,0 
  8.     ODNOS8            6,6691          ,6851       139,0 
 
                    Correlation Matrix 
 
                ODNOS1      ODNOS2      ODNOS3      ODNOS4      ODNOS5 
 
ODNOS1          1,0000 
ODNOS2           ,4589      1,0000 
ODNOS3           ,2250       ,4106      1,0000 
ODNOS4           ,1591       ,1642       ,2051      1,0000 
ODNOS5           ,0539       ,2035       ,2608       ,3960      1,0000 
ODNOS6           ,3181       ,4034       ,2129       ,2781       ,2139 
ODNOS7           ,4597       ,3850       ,1599       ,2737       ,0870 
ODNOS8           ,2005       ,2669       ,2386       ,1662       ,2173 
 
                ODNOS6      ODNOS7      ODNOS8 
 
ODNOS6          1,0000 
ODNOS7           ,5376      1,0000 
ODNOS8           ,3904       ,5942      1,0000 
 
Reliability Coefficients     8 items 
 
Alpha =   ,7492           Standardized item alpha =   ,7600 
 
Preverjanje zanesljivosti znotraj dimenzije Znanje učiteljev 
 
                             Mean        Std Dev       Cases 
 
  1.     ZNANJE9           6,4444          ,7269       144,0 
  2.     ZNANJE10          6,5903          ,8643       144,0 
  3.     ZNANJE11          6,8611          ,4363       144,0 
  4.     ZNANJE12          6,2431         1,0394       144,0 
  5.     ZNANJE13          5,8194         1,3362       144,0 
 
                    Correlation Matrix 
 
                ZNANJE9     ZNANJE10    ZNANJE11    ZNANJE12    ZNANJE13 
 
ZNANJE9         1,0000 
ZNANJE10         ,3141      1,0000 
ZNANJE11         ,2401       ,4785      1,0000 
ZNANJE12         ,1430       ,1973       ,3217      1,0000 
ZNANJE13         ,2200       ,2685       ,1606       ,5907      1,0000 
 
 
Reliability Coefficients     5 items 
 
Alpha =   ,6469           Standardized item alpha =   ,6750 
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Preverjanje zanesljivosti znotraj dimenzije Administrativni delavci 
 
                             Mean        Std Dev       Cases 
 
  1.     ADMIN14           6,0625         1,2131       144,0 
  2.     ADMIN15           6,0833         1,3354       144,0 
  3.     ADMIN16           6,4514         1,2223       144,0 
 
 
                    Correlation Matrix 
 
                ADMIN14     ADMIN15     ADMIN16 
 
ADMIN14         1,0000 
ADMIN15          ,5839      1,0000 
ADMIN16          ,4902       ,4738      1,0000 
 
Reliability Coefficients     3 items 
 
Alpha =   ,7611           Standardized item alpha =   ,7618 
 
Preverjanje zanesljivosti znotraj dimenzije Fizično okolje 
 
                             Mean        Std Dev       Cases 
 
  1.     FIZICN17          5,9172         1,2991       145,0 
  2.     FIZICN18          5,8414         1,1942       145,0 
  3.     FIZICN19          5,5448         1,3436       145,0 
  4.     FIZICN20          5,8828         1,2276       145,0 
  5.     FIZICN22          6,6552          ,8529       145,0 
 
                    Correlation Matrix 
 
                FIZICN17    FIZICN18    FIZICN19    FIZICN20    FIZICN21 
 
FIZICN17        1,0000 
FIZICN18         ,6540      1,0000 
FIZICN19         ,5989       ,7035      1,0000 
FIZICN20         ,6514       ,5509       ,5863      1,0000 
FIZICN22         ,1370       ,1368       ,1530       ,0606       ,0666 
 
                FIZICN22 
 
FIZICN22        1,0000 
 
Reliability Coefficients     5 items 
 
Alpha =   ,8015           Standardized item alpha =   ,7810 
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Preverjanje zanesljivosti znotraj dimenzije Zanesljivost 
 
                             Mean        Std Dev       Cases 
 
  1.     ZANES23           6,7746          ,6119       142,0 
  2.     ZANES24           6,7183          ,8110       142,0 
  3.     ZANES25           6,4577         1,0288       142,0 
  4.     ZANES26           6,4014         1,0854       142,0 
 
                    Correlation Matrix 
 
                ZANES23     ZANES24     ZANES25     ZANES26 
 
ZANES23         1,0000 
ZANES24          ,5572      1,0000 
ZANES25          ,2439       ,3001      1,0000 
ZANES26          ,2867       ,4436       ,5774      1,0000 
 
Reliability Coefficients     4 items 
 
Alpha =   ,7178           Standardized item alpha =   ,7285 
 
 
Preverjanje zanesljivosti znotraj dimenzije Odzivnost 
 
                             Mean        Std Dev       Cases 
 
  1.     ODZIVN27          6,7692          ,5399       143,0 
  2.     ODZIVN28          6,3427         1,1265       143,0 
 
                    Correlation Matrix 
 
                ODZIVN27    ODZIVN28 
 
ODZIVN27        1,0000 
ODZIVN28         ,3973      1,0000 
 
Reliability Coefficients     2 items 
 
Alpha =   ,4729           Standardized item alpha =   ,5686 
 
Preverjanje zanesljivosti znotraj dimenzije Vlivanje zaupanja 
 
                             Mean        Std Dev       Cases 
 
  1.     ZAUPA29           6,5379          ,8821       145,0 
  2.     ZAUPA30           6,6069          ,7844       145,0 
  3.     ZAUPA31           6,5103          ,9061       145,0 
 
                    Correlation Matrix 
 
                ZAUPA29     ZAUPA30     ZAUPA31 
 
ZAUPA29         1,0000 
ZAUPA30          ,6490      1,0000 
ZAUPA31          ,5751       ,5480      1,0000 
 
Reliability Coefficients     3 items 
 
Alpha =   ,8096           Standardized item alpha =   ,8124 
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Preverjanje zanesljivosti znotraj dimenzije Organizacija in 
učinkovitost 
 
                             Mean        Std Dev       Cases 
 
  1.     ORG32             6,5944          ,7804       143,0 
  2.     ORG33             6,5524         1,1609       143,0 
  3.     ORG34             5,9860         1,4388       143,0 
  4.     ORG36             6,7622          ,6603       143,0 
 
                    Correlation Matrix 
 
                ORG32       ORG33       ORG34       ORG35       ORG36 
 
ORG32           1,0000 
ORG33            ,1713      1,0000 
ORG34            ,2144       ,2703      1,0000 
ORG36            ,0575       ,0623       ,2707       ,0931      1,0000 
 
 
Reliability Coefficients     4 items 
 
Alpha =   ,5056           Standardized item alpha =   ,4984 
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RELIABILITY  ANALYSIS (ZAZNAVANJE IZVAJANJA IZOBRAŽEVANJA) - SCALE 
(ALPHA) 
 
                             Mean        Std Dev       Cases 
 
  1.     ODNOS1            5,2059         1,4236       102,0 
  2.     ODNOS2            4,9510         1,3598       102,0 
  3.     ODNOS3            5,4216         1,0477       102,0 
  4.     ODNOS4            5,5784         1,1556       102,0 
  5.     ODNOS5            5,3235         1,2755       102,0 
  6.     ODNOS6            4,8235         1,1892       102,0 
  7.     ODNOS7            5,1471         1,1466       102,0 
  8.     ODNOS8            4,7647         1,4636       102,0 
  9.     ZNANJE9           5,4706         1,1493       102,0 
 10.     ZNANJE10          5,6275         1,1512       102,0 
 11.     ZNANJE11          5,0000         1,2348       102,0 
 12.     ZNANJE12          4,5098         1,2800       102,0 
 13.     ZNANJE13          3,6471         1,5263       102,0 
 14.     ADMIN14           4,2353         1,3437       102,0 
 15.     ADMIN15           3,9020         1,4247       102,0 
 16.     ADMIN16           3,4314         1,7378       102,0 
 17.     FIZICN17          4,7745         1,2890       102,0 
 18.     FIZICN18          4,6961         1,2170       102,0 
 19.     FIZICN19          4,5294         1,2163       102,0 
 20.     FIZICN20          4,3333         1,3300       102,0 
 21.     FIZICN22          3,6667         1,8686       102,0 
 22.     ZANES23           5,8627         1,2589       102,0 
 23.     ZANES24           5,4804         1,1322       102,0 
 24.     ZANES25           4,5784         1,3456       102,0 
 25.     ZANES26           4,7647         1,3872       102,0 
 26.     ODZIVN27          4,8333         1,4831       102,0 
 27.     ODZIVN28          4,9216         1,4467       102,0 
 28.     ZAUPA29           5,2255         1,4685       102,0 
 29.     ZAUPA30           5,5784         1,2222       102,0 
 30.     ZAUPA31           4,9608         1,2968       102,0 
 31.     ORG32             6,0294         1,0759       102,0 
 32.     ORG33             5,7353         1,2181       102,0 
 33.     ORG34             5,4510         1,5646       102,0 
 34.     ORG36             5,6569         1,1815       102,0 
 
  
 R E L I A B I L I T Y   A N A L Y S I S   -   S C A L E   (A L P H A) 
 
Reliability Coefficients 
 
N of Cases =    102,0                    N of Items = 34 
 
Alpha =    ,9627 
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Preverjanje zanesljivosti znotraj dimenzije Odnos do slušateljev 
 
                             Mean        Std Dev       Cases 
 
  1.     ODNOS1            5,1120         1,4268       125,0 
  2.     ODNOS2            4,9600         1,3344       125,0 
  3.     ODNOS3            5,3840         1,0609       125,0 
  4.     ODNOS4            5,5440         1,1466       125,0 
  5.     ODNOS5            5,2960         1,3138       125,0 
  6.     ODNOS6            4,8240         1,2186       125,0 
  7.     ODNOS7            5,1680         1,1269       125,0 
  8.     ODNOS8            4,6880         1,5576       125,0 
 
                    Correlation Matrix 
 
                ODNOS1      ODNOS2      ODNOS3      ODNOS4      ODNOS5 
 
ODNOS1          1,0000 
ODNOS2           ,6166      1,0000 
ODNOS3           ,3709       ,6205      1,0000 
ODNOS4           ,4554       ,6258       ,7219      1,0000 
ODNOS5           ,4081       ,6140       ,6699       ,7113      1,0000 
ODNOS6           ,5680       ,5809       ,4831       ,5424       ,5365 
ODNOS7           ,4747       ,6641       ,6539       ,6153       ,6906 
ODNOS8           ,4912       ,6070       ,5074       ,4887       ,4750 
 
                ODNOS6      ODNOS7      ODNOS8 
 
ODNOS6          1,0000 
ODNOS7           ,6971      1,0000 
ODNOS8           ,5274       ,6044      1,0000 
 
Reliability Coefficients     8 items 
 
Alpha =   ,9093           Standardized item alpha =   ,9145 
 
Preverjanje zanesljivosti znotraj dimenzije Znanje učiteljev 
 
                             Mean        Std Dev       Cases 
 
  1.     ZNANJE9           5,3217         1,2870       143,0 
  2.     ZNANJE10          5,6853         1,1774       143,0 
  3.     ZNANJE11          5,0420         1,3048       143,0 
  4.     ZNANJE12          4,5315         1,3830       143,0 
  5.     ZNANJE13          3,5734         1,6508       143,0 
 
                    Correlation Matrix 
 
                ZNANJE9     ZNANJE10    ZNANJE11    ZNANJE12    ZNANJE13 
 
ZNANJE9         1,0000 
ZNANJE10         ,6343      1,0000 
ZNANJE11         ,5413       ,7238      1,0000 
ZNANJE12         ,5719       ,5878       ,5651      1,0000 
ZNANJE13         ,4727       ,4522       ,5249       ,6922      1,0000 
 
 
Reliability Coefficients     5 items 
 
Alpha =   ,8658           Standardized item alpha =   ,8720 
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Preverjanje zanesljivosti znotraj dimenzije Administrativni delavci 
 
                             Mean        Std Dev       Cases 
 
  1.     ADMIN14           4,1095         1,4586       137,0 
  2.     ADMIN15           3,8467         1,5430       137,0 
  3.     ADMIN16           3,1898         1,7679       137,0 
 
                    Correlation Matrix 
 
                ADMIN14     ADMIN15     ADMIN16 
 
ADMIN14         1,0000 
ADMIN15          ,7361      1,0000 
ADMIN16          ,4795       ,4717      1,0000 
 
Reliability Coefficients     3 items 
 
Alpha =   ,7840           Standardized item alpha =   ,7941 
 
Preverjanje zanesljivosti znotraj dimenzije Fizično okolje 
 
                             Mean        Std Dev       Cases 
 
  1.     FIZICN17          4,6500         1,3933       140,0 
  2.     FIZICN18          4,6071         1,2677       140,0 
  3.     FIZICN19          4,5357         1,3108       140,0 
  4.     FIZICN20          4,2357         1,4721       140,0 
  5.     FIZICN22          3,5357         1,8868       140,0 
 
                    Correlation Matrix 
 
                FIZICN17    FIZICN18    FIZICN19    FIZICN20    FIZICN21 
 
FIZICN17        1,0000 
FIZICN18         ,8339      1,0000 
FIZICN19         ,6549       ,7726      1,0000 
FIZICN20         ,7069       ,6514       ,5605      1,0000 
FIZICN22         ,4276       ,3653       ,1798       ,3479       ,1513 
 
                FIZICN22 
 
FIZICN22        1,0000 
 
Reliability Coefficients     5 items 
 
Alpha =   ,8351           Standardized item alpha =   ,8522 
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Preverjanje zanesljivosti znotraj dimenzije Zanesljivost 
 
                             Mean        Std Dev       Cases 
 
  1.     ZANES23           5,8321         1,2866       137,0 
  2.     ZANES24           5,3650         1,3442       137,0 
  3.     ZANES25           4,5109         1,4457       137,0 
  4.     ZANES26           4,7153         1,3983       137,0 
 
                    Correlation Matrix 
 
                ZANES23     ZANES24     ZANES25     ZANES26 
 
ZANES23         1,0000 
ZANES24          ,6564      1,0000 
ZANES25          ,4813       ,5957      1,0000 
ZANES26          ,4596       ,5290       ,8000      1,0000 
 
Reliability Coefficients     4 items 
 
Alpha =   ,8512           Standardized item alpha =   ,8504 
 
Preverjanje zanesljivosti znotraj dimenzije Odzivnost 
 
                             Mean        Std Dev       Cases 
 
  1.     ODZIVN27          4,6154         1,6989       143,0 
  2.     ODZIVN28          4,7483         1,5312       143,0 
 
                    Correlation Matrix 
 
                ODZIVN27    ODZIVN28 
 
ODZIVN27        1,0000 
ODZIVN28         ,7530      1,0000 
 
Reliability Coefficients     2 items 
 
Alpha =   ,8565           Standardized item alpha =   ,8591 
 
Preverjanje zanesljivosti znotraj dimenzije Vlivanje zaupanja 
 
                             Mean        Std Dev       Cases 
 
  1.     ZAUPA29           5,0141         1,5844       142,0 
  2.     ZAUPA30           5,4718         1,3192       142,0 
  3.     ZAUPA31           4,8451         1,3750       142,0 
 
                    Correlation Matrix 
 
                ZAUPA29     ZAUPA30     ZAUPA31 
 
ZAUPA29         1,0000 
ZAUPA30          ,7229      1,0000 
ZAUPA31          ,7269       ,7639      1,0000 
 
 
Reliability Coefficients     3 items 
 
Alpha =   ,8900           Standardized item alpha =   ,8941 
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Preverjanje zanesljivosti znotraj dimenzije Organizacija in 
učinkovitost 
 
                             Mean        Std Dev       Cases 
 
  1.     ORG32             5,9556         1,0711       135,0 
  2.     ORG33             5,5704         1,2845       135,0 
  3.     ORG34             5,2444         1,6503       135,0 
  4.     ORG36             5,6148         1,2812       135,0 
 
                    Correlation Matrix 
 
                ORG32       ORG33       ORG34       ORG35       ORG36 
 
ORG32           1,0000 
ORG33            ,5067      1,0000 
ORG34            ,3144       ,3456      1,0000 
ORG36            ,3246       ,3295       ,4084       ,5047      1,0000 
 
 
Reliability Coefficients     4 items 
 
Alpha =   ,7615           Standardized item alpha =   ,7698 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 40

RELIABILITY ANALYSIS(ZAZNAVANJE PRIČAKOVANJ SLUŠATELJEV IZ ZORNEGA 
KOTA UČITELJEV)- SCALE (A L P H A) 
 
                             Mean        Std Dev       Cases 
 
  1.     ODNOS1            6,2000         1,0328        10,0 
  2.     ODNOS2            6,0000          ,9428        10,0 
  3.     ODNOS3            7,0000          ,0000        10,0 
  4.     ODNOS4            6,9000          ,3162        10,0 
  5.     ODNOS5            7,0000          ,0000        10,0 
  6.     ODNOS6            6,2000          ,9189        10,0 
  7.     ODNOS7            6,4000          ,6992        10,0 
  8.     ODNOS8            6,2000         1,8738        10,0 
  9.     ZNANJE9           6,9000          ,3162        10,0 
 10.     ZNANJE10          6,4000          ,8433        10,0 
 11.     ZNANJE11          7,0000          ,0000        10,0 
 12.     ZNANJE12          5,6000         1,5055        10,0 
 13.     ZNANJE13          5,7000          ,9487        10,0 
 14.     ADMIN14           5,6000         1,1738        10,0 
 15.     ADMIN15           5,4000         1,2649        10,0 
 16.     ADMIN16           5,6000         1,1738        10,0 
 17.     FIZICN17          6,5000          ,7071        10,0 
 18.     FIZICN18          6,3000          ,8233        10,0 
 19.     FIZICN19          6,4000          ,8433        10,0 
 20.     FIZICN20          6,0000          ,8165        10,0 
 21.     FIZICN22          6,4000         1,0750        10,0 
 22.     ZANES23           6,8000          ,4216        10,0 
 23.     ZANES24           6,8000          ,6325        10,0 
 24.     ZANES25           6,3000          ,6749        10,0 
 25.     ZANES26           6,2000          ,6325        10,0 
 26.     ODZIVN27          6,6000          ,5164        10,0 
 27.     ODZIVN28          6,0000         1,2472        10,0 
 28.     ZAUPA29           6,2000          ,7888        10,0 
 29.     ZAUPA30           6,7000          ,6749        10,0 
 30.     ZAUPA31           5,9000          ,8756        10,0 
 31.     ORG32             6,6000          ,9661        10,0 
 32.     ORG33             5,8000         1,3984        10,0 
 33.     ORG34             5,5000         1,1785        10,0 
 34.     ORG36             6,1000          ,9944        10,0 
 
 
 
  R E L I A B I L I T Y   A N A L Y S I S   -   S C A L E   (A L P H A) 
 
 
Reliability Coefficients 
 
N of Cases =     10,0                    N of Items = 34 
 
Alpha =    ,8521 
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Preverjanje zanesljivosti znotraj dimenzije Odnos do slušateljev 
 
                             Mean        Std Dev       Cases 
 
  1.     ODNOS1            6,1818          ,9816        11,0 
  2.     ODNOS2            5,8182         1,0787        11,0 
  3.     ODNOS4            6,9091          ,3015        11,0 
  4.     ODNOS6            6,0000         1,0954        11,0 
  5.     ODNOS7            5,9091         1,7581        11,0 
  6.     ODNOS8            6,2727         1,7939        11,0 
  7.     ODNOS3            7,0000          ,0000        11,0 
  8.     ODNOS5            7,0000          ,0000        11,0 
 
 * * * ODNOS3       has zero  variance 
 
 * * * ODNOS5       has zero  variance 
 
                    Correlation Matrix 
 
                ODNOS1      ODNOS2      ODNOS4      ODNOS6      ODNOS7 
 
ODNOS1          1,0000 
ODNOS2           ,3176      1,0000 
ODNOS4          -,2764      -,0559      1,0000 
ODNOS6           ,0930       ,8463       ,3028      1,0000 
ODNOS7           ,0105       ,6232       ,1715       ,7269      1,0000 
ODNOS8           ,6505       ,5966      -,1345       ,3562      -,0548 
 
                ODNOS8 
 
ODNOS8          1,0000 
 
Reliability Coefficients     6 items 
 
Alpha =   ,7031           Standardized item alpha =   ,6982 
 
Preverjanje zanesljivosti znotraj dimenzije Znanje učiteljev 
 
                             Mean        Std Dev       Cases 
 
  1.     ZNANJE9           6,6364          ,9244        11,0 
  2.     ZNANJE10          6,3636          ,8090        11,0 
  3.     ZNANJE12          5,6364         1,4334        11,0 
  4.     ZNANJE13          5,6364          ,9244        11,0 
  5.     ZNANJE11          7,0000          ,0000        11,0 
 
 * * * ZNANJE11     has zero  variance 
 
                    Correlation Matrix 
 
                ZNANJE9     ZNANJE10    ZNANJE12    ZNANJE13 
 
ZNANJE9         1,0000 
ZNANJE10         ,0608      1,0000 
ZNANJE12        -,1852       ,0392      1,0000 
ZNANJE13         ,2979       ,5956       ,1166      1,0000 
 
Reliability Coefficients     4 items 
 
Alpha =   ,3208           Standardized item alpha =   ,4216 
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Preverjanje zanesljivosti znotraj dimenzije Administrativni delavci 
 
                             Mean        Std Dev       Cases 
 
  1.     ADMIN14           5,1818         1,7787        11,0 
  2.     ADMIN15           5,1818         1,4013        11,0 
  3.     ADMIN16           5,4545         1,2136        11,0 
 
                    Correlation Matrix 
 
                ADMIN14     ADMIN15     ADMIN16 
 
ADMIN14         1,0000 
ADMIN15          ,5070      1,0000 
ADMIN16          ,6065       ,1818      1,0000 
 
Reliability Coefficients     3 items 
 
Alpha =   ,6993           Standardized item alpha =   ,6951 
 
Preverjanje zanesljivosti znotraj dimenzije Fizično okolje 
 
                             Mean        Std Dev       Cases 
 
  1.     FIZICN17          6,5455          ,6876        11,0 
  2.     FIZICN18          6,3636          ,8090        11,0 
  3.     FIZICN19          6,4545          ,8202        11,0 
  4.     FIZICN20          5,9091          ,8312        11,0 
  5.     FIZICN22          6,4545         1,0357        11,0 
 
                    Correlation Matrix 
 
                FIZICN17    FIZICN18    FIZICN19    FIZICN20    FIZICN21 
 
FIZICN17        1,0000 
FIZICN18         ,5066      1,0000 
FIZICN19        -,1290       ,4795      1,0000 
FIZICN20         ,2704      -,2433      -,0800      1,0000 
FIZICN22         ,1787       ,3797       ,0856       ,1690       ,3975 
 
                FIZICN22 
 
FIZICN22        1,0000 
 
 
Reliability Coefficients     5 items 
 
Alpha =   ,5879           Standardized item alpha =   ,5866 
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Preverjanje zanesljivosti znotraj dimenzije Zanesljivost 
 
                             Mean        Std Dev       Cases 
 
  1.     ZANES23           6,8182          ,4045        11,0 
  2.     ZANES24           6,7273          ,6467        11,0 
  3.     ZANES25           6,0909          ,9439        11,0 
  4.     ZANES26           6,0000          ,8944        11,0 
 
                    Correlation Matrix 
 
                ZANES23     ZANES24     ZANES25     ZANES26 
 
ZANES23         1,0000 
ZANES24         -,2085      1,0000 
ZANES25         -,2143       ,3723      1,0000 
ZANES26          ,0000       ,6916       ,7107      1,0000 
 
Reliability Coefficients     4 items 
 
Alpha =   ,6531           Standardized item alpha =   ,5377 
 
Preverjanje zanesljivosti znotraj dimenzije Odzivnost 
 
                             Mean        Std Dev       Cases 
 
  1.     ODZIVN27          6,6000          ,5164        10,0 
  2.     ODZIVN28          6,0000         1,2472        10,0 
 
                    Correlation Matrix 
 
                ODZIVN27    ODZIVN28 
 
ODZIVN27        1,0000 
ODZIVN28         ,6901      1,0000 
 
Reliability Coefficients     2 items 
 
Alpha =   ,6557           Standardized item alpha =   ,8166 
 
Preverjanje zanesljivosti znotraj dimenzije Vlivanje zaupanja 
 
                             Mean        Std Dev       Cases 
 
  1.     ZAUPA29           6,2727          ,7862        11,0 
  2.     ZAUPA30           6,7273          ,6467        11,0 
  3.     ZAUPA31           6,0000          ,8944        11,0 
 
                    Correlation Matrix 
 
                ZAUPA29     ZAUPA30     ZAUPA31 
 
ZAUPA29         1,0000 
ZAUPA30          ,5543      1,0000 
ZAUPA31          ,2844       ,5187      1,0000 
 
 
Reliability Coefficients     3 items 
 
Alpha =   ,6898           Standardized item alpha =   ,7126 
 



 44

Preverjanje zanesljivosti znotraj dimenzije Organizacija in 
učinkovitost 
 
                             Mean        Std Dev       Cases 
 
  1.     ORG32             6,4545         1,0357        11,0 
  2.     ORG33             5,7273         1,3484        11,0 
  3.     ORG34             5,3636         1,2060        11,0 
  4.     ORG36             6,0909          ,9439        11,0 
 
                    Correlation Matrix 
 
                ORG32       ORG33       ORG34       ORG35       ORG36 
 
ORG32           1,0000 
ORG33            ,6705      1,0000 
ORG34            ,4949       ,4360      1,0000 
ORG36            ,6695       ,7286       ,4073       ,1849      1,0000 
 
 
 
Reliability Coefficients     4 items 
 
Alpha =   ,8726           Standardized item alpha =   ,8775 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


