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POVZETEK
V magistrski nalogi primerjamo dva modela kakovosti: Ponudimo odraslim
kakovostno izobraževanje (POKI) in Malcolm Baldrige National Quality Award
(MBNQA). Povzeti so splošni koncepti kakovosti in odličnosti v izobraževanju.
Predstavljena je povezava med kakovostjo izobraževanja in razvojem kompetenc,
proces evalvacije za povečevanje kakovosti ter organizacijska kultura v
izobraževalnih inštitucijah. Izdelana je tudi primerjava podobnosti in razlik v
ameriškem in evropskem pristopu h kakovosti.
Natančna kvalitativna primerjava modelov POKI in MBNQA je pokazala, da so
podobni ali enaki naslednji pari področij oziroma elementov modelov: vizija in
vrednote : razvoj vrednot; učni dosežki študentov : dosežki v znanju; osrednje
kompetence : splošna uspešnost; oblikovanje delovnega procesa : načrtovanje in
izpeljava izobraževalnega procesa; zadovoljstvo študentov in deležnikov :
udeleženec v izobraževalnem procesu; razvoj človeških potencialov : zadovoljstvo
učiteljev; podatki, informacije in upravljanje znanja : informiranje; graditev odnosov
med študenti in deležniki : možnost vplivanja in sodelovanja partnerjev v učnem
procesu; sposobnost in zmogljivost osebja : strokovni razvoj odgovornih za
izobraževanje odraslih ter stalno izobraževanje; voditeljski dosežki ter voditeljstvo in
družbena odgovornost : vodenje; organizacijska klima : organizacijska kultura in
dosežki zaposlenih : ravnanje z viri. Za ostalih 13 elementov modela MBNQA ter 5
elementov modela POKI nismo našli dovolj velikih podobnosti in smo jih klasificirali
kot pomembno različne. S faktorsko in regresijsko analizo smo še kvantitativno
analizirali stališča 335 odraslih študentov v zasebni izobraževalni inštituciji do
modelov POKI in MBNQA. Ti so kot najpomembnejše faktorje kakovosti identificirali:
a) načrtovanje in strategijo izobraževanja, b) učno okolje, c) pogoje za
izobraževanje in d) nenehno izboljševanje procesov. Dobljeni rezultati omogočajo
konvergenco obeh modelov kakovosti z upoštevanjem slovenskega okolja, sama
metodologija pa je prenosljiva tudi v druga kulturna okolja.
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ABSTRACT
In this master thesis we compare two models of quality: We offer quality education
to adults (Ponudimo odraslim kakovostno izobraževanje, POKI) and the Malcolm
Baldrige National Quality Award (MBNQA). General concepts of the quality and the
excellence in education are summarized. The relationship between quality of
education and development of competences, evaluation process as stimuli for
quality improvement as well as organizational culture in educational institutions are
outlined. The thorough analysis of similarities and differences between American
and European approach to quality is elaborated.
Detailed qualitative comparison of POKI and MBNQA models showed that there are
the same or similar areas/elements of the following pairs: (vision, values, and
mission: development of the values), (student-focused and process results:
achievements in knowledge), (core competencies: general performance), (key work
process: design and implementation of the educational process), (student and
stakeholder satisfaction: a participant in the educational process), (workforce and
leader development: the satisfaction of teachers), (data, information and knowledge
management: dissemination of information), (building student and stakeholder
relationships: the possibility of influence and involvement of partners in the learning
process), (workforce capability and capacity: professional development of those
responsible for adult education and continuing education), (leadership results and
leadership, governance and social responsibility results: management), (workforce
climate: organizational culture) and (workforce result: management of resources).
For the remaining 13 elements of MBNQA model and the 5 elements of the POKI
model insufficient similarities were found and therefore classified as significantly
different. Quantitative analysis with factor and regression analysis among 335 adult
students in private education institution was performed with the aim to identify their
attitudes to POKI and MBNQA model. The analysis identified four important factors
of the perception of quality: a) planning and strategy of education, b) learning
environment, c) the conditions for education and d) continuous process
improvement. The results obtained allow the convergence of the two quality models
taking into account the Slovenian environment. The presented methodology itself is
transferable to other cultural environments.
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UVOD

Velikokrat se vprašamo, kaj pomeni kakovost. Razprave o kakovosti v izobraževanju
gotovo niso nov pojav. Lahko bi rekli, da je kakovost rezultat nekega procesa,
storitve, izdelka. Je skupek vseh lastnosti in karakteristik storitve, izdelka, ki
zagotavljajo, da je določena potreba izpolnjena. Kakovost pomeni tudi skladnost s
potrebami in pričakovanji. Beseda kakovost izvira iz latinske besede »qualis«, kar
pomeni »tako, kot stvar dejansko je«. Tudi kakovost v storitvenih dejavnostih je
možno natančno opredeliti. V literaturi najdemo veliko definicij, posameznih
avtorjev, ki opredeljujejo in poskušajo definirati pojem kakovosti. Lahko rečemo, da
je definicija kakovosti odvisna od področja.
Kakovost je rezultat dela vseh zaposlenih. Zanjo je odgovoren vsak, ki sodeluje v
procesu, najmanj za tisti del, v katerega je vključen. Organizacija naj bi upoštevala
tri ključna načela: doseči čim večjo zadovoljstvo svojih kupcev, stalno izboljševati
svoje procese, doseči čim boljše sodelovanje zaposlenih pri realizaciji postavljenih
ciljev kakovosti.
Kakovost v izobraževalni dejavnosti je težko natančno opredeliti, tako pojem
»kakovost« v povezavi z izobraževanjem pojmujejo na najrazličnejše, lahko tudi
nasprotujoče si načine. Dejstvo je, da so si izobraževalne ustanove med seboj zelo
različne, po programih, pa načinu izvajanja programov, organizacijski kulturi, po
različnih dejavnostih in tako je tudi pojmovanje kakovosti izobraževanja zelo
različno. Za nekatere je kakovost to, če kupci v našo organizacijo vračajo. Večina pa
se strinja, da o kakovosti odloča kupec, vsekakor, z veliko mere razuma.
V procesu zagotavljanja kakovosti je vloga vodstva zagotoviti, da vsi vključeni v
proces izobraževanja v izobraževalni organizaciji svoje delo opravljajo v smeri
doseganja ciljev in vizije. Proces zagotavljanja in razvijanja kakovosti se nikoli ne
konča, kajti cilji se nenehno spreminjajo. Vsaka izobraževalna organizacija si želi biti
na trgu uspešna. Merilo za uspešnost je že samo dejstvo, da organizacija obstaja in
se razvija. Crosbyjevo načelo (1980) je, da je kakovost zastonj, vendar tega nihče
nikoli ne bo vedel, če ne bo obstajal kakšen dogovorjen sistem merjenja. Zaposleni
v organizaciji si morajo za odličnost poslovanja ustrezno prizadevati. Ves sistem
zagotavljanja kakovosti temelji na ljudeh. V izobraževalnih organizacijah je kakovost
dosegljiva in merljiva, ne nazadnje le prinaša tudi koristi. V izobraževalnih
organizacijah to pomeni uporabnost znanja, pridobitev pravih ustreznih kompetenc
in uporaba teh v delovnem okolju. V izobraževanju ne bi bilo prav, če bi merili le
učinke izobraževanja, vključevati je potrebno tudi dejavnike, ki neposredno ali
posredno vplivajo na izobraževalne učinke. Kakovostne rezultate dosegamo tako, da
najprej zelo dobro premislimo in načrtujemo vse ključne procese. Po presoji
kakovosti je potrebno z učinkovitimi načini neprestano vpeljevati izboljšave.
Ker je na trgu veliko izobraževalnih organizacij, je pomembna konkurenčna
prednost, kako sposobne so organizacije, da razvijajo jasno vizijo, cilje in s tem
svojo dejavnost in prepoznavnost v okolju. Organizacije morajo biti sposobne
opredeliti svojo kakovost in jo prenašati v okolje. Pomembna je kakovost znanja, ki
ga nudijo – ali je to znanje ustrezno za okolje, v katerem deluje organizacija in
ustreza potrebam gospodarstva. Zelo pomembno je, da je model za razvijanje
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kakovosti prilagojen našemu kulturnemu okolju. Izobraževalne organizacije morajo v
postopke ugotavljanja in zagotavljanja kakovosti vključevati vse deležnike
izobraževanja.

Maja Zalokar: Primerjava dveh modelov kakovosti v izobraževanju

stran 2

Univerza v Mariboru – Fakulteta za organizacijske vede

2

Magistrsko delo

METODOLOGIJA DELA

Metode dela smo prikazali z diagramom poteka (slika 1). Najprej smo pregledali
literaturo domačih in tujih avtorjev. Sledila je podrobna proučitev modelov POKI in
MBNQA.
Začetek

Pregled splošne
literature

Proučitev POKI in
MBNQA

Identifikacija enakih,
podobnih in različnih
področij POKI in MBNQA

Anketiranje udeležencev
in statistična obdelava

Izdelava integriranega
modela

Konec

Slika 1: Model raziskovanja po fazah
Podatke v naši raziskavi smo analizirali s pomočjo kvalitativnih in kvantitativnih
metod. V prvem delu analize smo s pomočjo primerjalne analize med seboj
primerjali modela MBNQA in POKI. Oba modela smo primerjali tako, da smo združili
tiste elemente kakovosti modelov, katerih vsebina je enaka ali podobna, in tiste
elemente kakovosti, ki se med seboj razlikujejo. Pregled skladnosti in različnosti
elementov kakovosti smo predstavili v opisni tabeli, v kateri smo elemente uredili
hierarhično glede na stopnjo skladnosti med njimi.

Maja Zalokar: Primerjava dveh modelov kakovosti v izobraževanju

stran 3

Univerza v Mariboru – Fakulteta za organizacijske vede

Magistrsko delo

V drugem delu smo s pomočjo kvantitativnih metod raziskovanja analizirali podatek
iz anketnega vprašalnika, s katerim smo preverjali zastopanost elementov MBNQA in
POKI. Naš cilj je bil ugotoviti, katerim elementom kakovosti iz obeh modelov
pripisujejo anketiranci iz slovenskega kulturnega okolja največjo težo. Zaradi
večjega števila spremenljivk v modelu smo uporabili faktorsko analizo – metodo
glavnih komponent. S to metodo smo izločili manjše število latentnih faktorjev, ki
oblikujejo nov model kakovosti na področju izobraževanja.
Za opis in značilnosti vzorca ter predstavitev rezultatov smo uporabili opisno
statistiko. Tabelarično in grafično smo prikazali frekvence, odstotke in osnovno
statistiko. S faktorsko analizo smo zmanjšali število spremenljivk. Zmanjšanje števila
spremenljivk je ugodno v mnogih nadaljnjih analizah, kot na primer regresijski
analizi. Uporabljena je korelacijska matrika kot osnova za zmanjšanje števila
spremenljivk. Faktorska analiza kot mero uporabi korelacije med spremenljivkami.
Upoštevali smo korelacije in varianco med spremenljivkami: če komponenta teži k
iskanju največje variance med spremenljivkama X1 in X2, potem teži tudi k iskanju
največje korelacije, in če faktor teži k iskanju korelacije med spremenljivkama X1 in
X2, potem mora težiti tudi k iskanju vsaj dela variance. Faktorsko analizo smo izvedli
zato, ker so nas zanimale tudi relacije med spremenljivkami. S faktorsko analizo smo
spremenljivke X1, X2, Xp predstavili kot linearno kombinacijo manjšega števila
slučajnih spremenljivk f1, f2, fm (m < p), ki jih imenujemo faktorji. Faktorji so
pravzaprav neke navidezne (latentne) spremenljivke, ki jih pa v nekem smislu
določajo merjene spremenljivke Xi (i = 1, 2, p) (Jesenko in Jesenko, 2007).
Faktorsko analizo smo uporabili za zmanjšanje števila spremenljivk. Dobili smo
faktorje, ki opisujejo vse lastnosti obravnavanih spremenljivk, in sicer so zbrani
tako, da je skupna varianca modela največja, vendar jih je znatno manj, in tako
imamo preglednejše podatke. Pri določanju števila faktorjev smo upoštevali kriterije
metode in uporabnost podatkov (Šifrer & Bren, 2011).

2.1

PREDSTAVITEV PROBLEMA

Že v uvodu smo zapisali, da je kakovost težko opredeliti, vendar o njej veliko
govorimo in pišemo. Kakovost vsekakor smo ljudje. Za uspešno in učinkovito
vodenje organizacij, projektov je človek ključnega pomena in loči zelo uspešne od
neuspelih organizacij ali projektov. Nedvomno pomembno vlogo igra organizacijska
kultura organizacije in pogoji dela, vsekakor pa je ključna tudi vloga vodje in
zaposlenih. Kakovost povezujemo z nečim, kar je odlično oziroma dobro, kar je
urejeno. Obstajajo mnoge teorije o kakovosti, modelih kakovosti, kateri je pravi za
nas, za našo organizacijo, ki se ukvarja z izobraževanjem, pa je še težje vprašanje.
Da je izobraževalna organizacija uspešna, je treba dobro delati prav vsak dan in
tako tudi ugotavljati in zagotavljati kakovost. Organizacija, ki želi biti uspešna, se
mora glede na okolje, namen, velikost, strukturo in zrelost prilagoditi ustreznemu
sistemu ugotavljanja in zagotavljanja kakovosti.
Vseživljenjsko izobraževanje je pomemben proces v vseh življenjskih obdobjih, še
posebno v odrasli dobi. Izobraževanje je temeljna pravica ljudi. Osnovni pojem
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izobraževanja je vedeti, kaj smo in kam smo namenjeni. Izobraževanje nas vodi do
cilja in nam spreminja življenjsko pot, pa vendar naredi naše življenje vredno.
Odraslim udeležencem je treba nuditi pogoje, v katerih se bodo lahko izobraževali,
zavedati se je treba njihovih želja in potreb. Sistem za ugotavljanje in zagotavljanje
kakovosti mora prisluhniti vsem deležnikom, torej mora imeti vsaka izobraževalna
organizacija model za razvijanje kakovosti.
Na področju presojanja kakovosti obstaja več modelov oziroma sistemov vodenja
kakovosti. Priznanje Republike Slovenije za poslovno odličnost je najvišje državno
priznanje v okviru nacionalnega programa kakovosti Republike Slovenije za dosežke
na področju kakovosti proizvodov in storitev ter kakovosti poslovanja kot rezultata
razvoja znanja in inovativnosti. V svetu, na začetku predvsem v industriji in pozneje
tudi na področju storitev, se kaže dejstvo, da je Japonska že v petdesetih letih
razvila svoj sistemski pristop k obvladovanju kakovosti (Total Quality Management),
katerega razvoj in posledica sta bila zaznamovana v letu 1951 s podelitvijo prve
nagrade za kakovost, tako imenovane Demingove nagrade (po Američanu dr. W.
Edwards Demingu), najboljšim podjetjem po vrsti pomembnih kazalcev oziroma
meril. Kot odgovor na to so v ZDA v začetku šestdesetih let v avtomobilski in
oboroževalni industriji intenzivno začeli pripravljati zahteve za ustrezen sistem
zagotavljanja kakovosti na podlagi posebnih vprašalnikov in tako prišli tudi do prvih
oblik standardov. V osemdesetih letih so ZDA dopolnile japonski model TQM in ga
prilagodile ameriškim razmeram ter v letu 1988 podelile tudi prvo nagrado za
kakovost, tako imenovani Malcolm Baldrige National Quality Award (MBNQA).
Zahodna Evropa je bila v tem času zaznamovana s prvimi izdajami standardov serije
ISO 9000 in hitrim vzponom števila certificiranih sistemov kakovosti. Kljub temu pa
se je na podlagi raziskav in primerjav produktivnosti v avtomobilski industriji
izkazalo, da so evropski proizvajalci avtomobilov daleč za Japonsko in ZDA. To je v
letu 1990 spodbudilo štirinajst vodilnih evropskih podjetij, da so ustanovili Evropski
sklad za upravljanje kakovosti – European Foundation for Quality Management (v
nadaljevanju: EFQM) z nalogo razviti pristop oz. model, katerega uporaba bo
dvignila konkurenčnost tudi v Evropi. EFQM je ob podpori Evropske organizacije za
kakovost (EOQ) in Evropske komisije (EU-DG III) razvil model za poslovno odličnost,
ki je še danes podlaga evropski nagradi za kakovost (European Quality Award) in je
združil izkušnje MBNQA in Demingove nagrade. V letu 1992 je bila že podeljena
prva nagrada. Z razvojem modela je bil storjen korak naprej od filozofije
zagotavljanja kakovosti, saj model vsebuje elemente, ki zajemajo celoten poslovni
sistem in tako predstavljajo sistemsko nadgradnjo. Danes je po Evropi ustanovljenih
že veliko nacionalnih nagrad, katerim je v največji meri podlaga evropski model
poslovne odličnosti. Tudi v Sloveniji smo se po osamosvojitvi začeli soočati z
zahtevami novih trgov, ki so morali čez noč zamenjati jugoslovanskega. Tako je
postalo jasno, kaj pomeni kakovost za našo konkurenčnost, produktivnost in
življenjski standard. Izhajajoč iz te jasno prepoznane potrebe in vse bolj jasno
oblikovane nacionalne zavesti o kakovosti je Vlada RS predlagala Državnemu zboru
Zakon o priznanju Republike Slovenije za poslovno odličnost. Po dveh pilotnih letih
(1996 in 1997) je leta 1998 tudi naša država dobila nacionalno priznanje kot najvišje
priznanje za dosežke na področju odličnosti poslovanja oziroma delovanja, ki je v
osnovi (model poslovne odličnosti) enak evropski nagradi za kakovost
(http://www.mirs.gov.si/si/predstavitev/prspo/zgodovina, 8. 9. 2007).
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Evalvacija kakovosti v izobraževanju je za številne raziskovalce pomembna tema. Za
nekatere je evalvacija tako dragocena, da je ne morejo prepustiti učiteljem ali
nestrokovnjakom. Za druge sta nespornost in zanesljivost tako sveta kriterija, da
skoraj nič ne more doseči njunega merila odličnosti. Za tretje pa je mogoče le prisila
zakona, v katerem je zapisano, da je to pravilo, ki ga je potrebno izpolnjevati.
Vedno znova se sprašujemo, kateri model ali standard za zagotavljanje kakovosti v
izobraževanju je najprimernejši pri ugotavljanju in zagotavljanju kakovosti pri
izobraževanju odraslih, daje prave smernice, postopke in upošteva predpise za
zagotavljanje kakovosti.
Izobraževalne organizacije morajo imeti predpise in postopke za zagotavljanje
kakovosti ter standarde svojih programov. Ravno tako se morajo pri svojem
delovanju zavezati k razvoju kulture, ki priznava pomen kakovosti in zagotavljanja
kakovosti. Da bi to dosegle, morajo izobraževalne organizacije razviti in vgraditi
strategijo nenehnega izboljševanja kakovosti. Vključevati morajo udeležence in
druge deležnike. Standardi in smernice temeljijo na osnovnih načelih zagotavljanja
kakovosti v izobraževanju, kot so: izboljšati izobraževanje in pomagati pri vodenju in
izboljševanju.
V konkretno zasebno izobraževalno organizacijo smo vpeljali model za razvijanje
kakovosti Ponudimo odraslim kakovostno izobraževanje – POKI. Temeljni koncept
modela POKI opredeljuje strukturo šestih temeljnih področij, na katere naj bi bila
posamezna izobraževalna organizacija še posebej pozorna v procesih notranje skrbi
za kakovost. Model smo analizirali in primerjali z modelom Malcolm Baldrige National
Quality Award (MBNQA). Ameriški model obsega tudi poseben del, ki obravnava
kakovost v izobraževanju. Ker se zasebna organizacija ukvarja pretežno z odraslimi
udeleženci, bo naloga usmerjena v to populacijo.
V sklopu primerjalne analize smo si zastavili naslednja raziskovalna vprašanja:
1. Katera področja dela presojanja kakovosti med modeloma so identična?
2. Katera področja dela presojanja kakovosti med modeloma so podobna?
3. Katera področja dela presojanja kakovosti med modeloma se bistveno
razlikujejo?
4. Kateri kriteriji modelov so primerljivi in kateri niso?
5. Kateri model za vodenje kakovosti je primernejši za konkretno izobraževalno
organizacijo?
V nadaljevanju bomo na podlagi rezultatov mešane metode, kvalitativne in
kvantitativne, predstavili podobnosti in razlike med modeloma.
S kvalitativno metodo bomo potrdili ali zavrnili naslednje hipoteze:
H1:
Načrtovanje in strategija izobraževanja sta osrednji element kakovostnega
izobraževanja in omogočata nenehno prilagajanje spremembam v okolju.
H2:
Zadovoljstvo z učnim okoljem prispeva h kakovosti izobraževanja.
H3:
Pogoji za kakovostno izobraževanje omogočajo obvladovanje tveganj in
učinkovito vpeljevanje sprememb v izobraževalne programe.
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H4:
Z nenehnim izboljševanjem izobraževalnih procesov izobraževalna inštitucija
razvija odprto učno kulturo, dostop do pravih informacij in vključenost vseh socialnih
akterjev v izobraževalni proces.

2.2

PREDSTAVITEV OKOLJA

V raziskavi bomo primerjali dva modela za razvijanje kakovosti, in sicer ameriškega
in slovenskega. Poleg različnih lastnosti in vsebin posameznega modela ne smemo
zanemariti dejstva, da pomemben dejavnik predstavlja tudi kultura države in
posamezne izobraževalne organizacije oziroma tako imenovana kultura ustanove.
Pojem kulture v literaturi ni enako definiran in poleg njega se kot sopomenki
pogosto pojavljata tudi socialna klima in etos ustanove. Po M. Armstrongu (1990) je
kultura ustanove vsota splošno sprejetih vrednot, norm, stališč, prepričanj, domnev
in pričakovanj, ki ponavadi niso nikjer točno zapisani, pa vendar določajo in
opisujejo ravnanje ljudi v ustanovi. Klima pomeni delovno ozračje v ustanovi, tako
kot ga vidijo in presojajo njeni člani. Kultura naj bi pomenila neke poglavitne
značilnosti določene organizacije, klima pa bolj razpoloženje v organizaciji. Kultura
je torej sestavljena iz vrednot, norm, stališč in prepričanj. Kultura ustanove je
povezana s posameznikovo osebnostjo. Temeljna značilnost slovenskega kulturnega
prostora in našega šolstva je storilnost, bolj pomemben je uspeh kot dobro počutje
(Bečaj et al., 1995).
Dve ustanovi ne moreta imeti popolnoma enake kulture, vendar tudi v enakem
okolju ne moreta biti popolnoma različni. Če govorimo o različnih državah in
modelih, govorimo tudi o različnih sistemih izobraževanja, ki so težko primerljivi ali
pa sploh ne. Lahko se razlikujejo glede na postavljene cilje izobraževanja, trajanje,
možnosti prehodov, starost udeležencev, šolski koledar, tedensko obremenitev in še
druge karakteristike. Tudi znotraj posameznih držav obstajajo razlike, in sicer lahko
zaradi različnih tradicij, zgodovinskih ali kulturnih posebnosti, politično-ideoloških
interesov, različnih potreb narodnega bogastva oziroma gospodarske strukture
(Ferjan, 2005).

2.3

PREDPOSTAVKE IN OMEJITVE

V nalogi bomo primerjali dva modela kakovosti, ameriškega in slovenskega.
Slovenski model Ponudimo odraslim kakovostno izobraževanje – POKI nam je dobro
poznan, ker smo ga od leta 2006 vpeljevali in vpeljali v izobraževalno organizacijo.
Model je bil empirično preverjen v okolju. S pomočjo modela smo presojali in
razvijali kakovost. Model je bil koristno vodilo pri začetnih razmislekih, kako
kakovostno izvajati programe izobraževanja, kako upravljati izobraževalno
organizacijo in zagotoviti uspeh organizacije in vseh deležnikov. Ameriški model
Malcolm Baldrige National Quality Award (MBNQA) smo preučili s pomočjo literature,
člankov in primerov dobrih praks. Ameriškega modela nismo vpeljevali v
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izobraževalno organizacijo. Preverjali smo ga le na podlagi stališč do ameriškega
sistema razvijanja kakovosti.

2.4

METODE DELA

Pri izdelavi magistrske naloge smo uporabili opisno metodo dela z analizo obstoječe
literature, vsebinska primerjava dveh modelov vodenja kakovosti deloma temelji na
kvalitativni, deloma na kvantitativnih metodah.
Pri raziskavi značilnosti modela POKI smo proučili knjige, zapise s spleta, članke,
zbornike domačih avtorjev. Pri študiju in značilnostih ameriškega modela MBQNA
smo uporabili le tujo literaturo in vire.
Pri vpeljevanju modela POKI smo uporabili metode izpopolnjevanja kakovosti, kot
so: metoda analize dokumentacije, metoda zgledovanja, metoda anketiranja.
V nalogi smo uporabili mešano metodo raziskovanja, kvantitativne in kvalitativne
metode raziskovanja. V prvem delu raziskave smo pripravili kvalitativno primerjavo
slovenskega in ameriškega modela za razvijanje kakovosti. Zastavili smo so
raziskovalna vprašanja, na podlagi katerih smo razvili pet delovnih hipotez.
Analizirali smo podobnosti in razlike med modeloma. Kasneje v metodološkem delu
bomo natančneje opisali metodo. V drugem delu smo s pomočjo opisne statistike
raziskali stališča do slovenskega in ameriškega modela. Podatke smo obdelali s
faktorsko in regresijsko analizo. Podoben opis vzorca, instrumenta in metode smo
zapisali v primerjavi obeh modelov.
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KONCEPTI KAKOVOSTI IN ODLIČNOSTI

3.1 KONCEPT SPOSOBNOSTI
IZOBRAŽEVANJU

IN

NJEGOV

POMEN

V

Avtonomija izobraževalne organizacije je pogosto predmet razprav v akademskem
svetu, še posebej v povezavi z izobraževalnimi reformami in v zvezi z razvojem
poslovne odličnosti in kakovosti. Izobraževalne organizacije ne morejo dosegati
svojih ciljev odličnosti in kakovosti brez uporabe načel dobrega upravljanja, v
katerem je kakovost učnega procesa osrednji faktor (Khampirat, 2009).
Kakovost izobraževanja in usposabljanja je tako izjemno pomembna in
izobraževalnim organizacijam predstavlja velik izziv. Stephenson in Yorke (2012)
ugotavljata, da globalizacijski procesi in ekonomske aktivnosti močno vplivajo na
življenje ljudi v sferi dela in osebnega življenja. Razvoj zahteva od ljudi, da so
aktivni, samozavestni in sposobni kakovostno komunicirati z drugimi ljudmi. Za
razvoj na področju tehnologije je pomembno, kako učenci sprejemajo posebna
znanja, kako razvijajo in ohranjajo dialog z drugimi učenci. Znanje, ki ga danes
potrebuje povprečni udeleženec, daleč presega tisto, ki ga lahko dobi v učilnici. To
od udeležencev zahteva, da prevzamejo večjo odgovornost za lastno učenje in
razvoj v negotovem okolju, ki ga bodo tudi sami soustvarjali.
Ustvarjanje visoko kakovostnega izobraževalnega sistema v 21. stoletju je osrednja
naloga vseh družbenih struktur. Spremembe so potrebne na področju načina
učenja, na področju izobraževalnih programov in na področju organizacijske kulture
izobraževalnih inštitucij. Način pristopa, kjer učitelj zna, učitelj uči in udeleženci
sprejemajo, se učijo in svoje znanje dokazujejo, ni več učinkovit, uspešen ter
zadosten. V sedanjem trenutku je osrednjega pomena vpeljati učinkovita merila za
presojo kakovosti javnih izobraževalnih inštitucij. Nacionalna merila kakovosti
(MBNQA) so v splošni uporabi kot orodje za presojo kakovosti lastnega dela v
izobraževalnih, zdravstvenih in javnih ter zasebnih organizacijah. Najbolj pomembno
je, da izobraževalne organizacije pričnejo z vpeljevanjem in z ocenjevanjem
kakovosti. V letih od 1987 naprej so se merila MBNQA iz merjenja kakovosti
organizacije usmerila v merjenje poslovne odličnosti. Merila MBNQA merijo posredna
razmerja med različnimi kakovostnimi merili in organizacijsko zmogljivostjo. Poleg
tega predstavljajo najbolj celovito orodje za presojo in so v pomoč organizacijam,
da razvijejo skupni jezik in filozofijo kakovosti. Uporaba MBNQA v izobraževanju je
osnova za merjenje organizacijske učinkovitosti in osnova za merjenje razmerja med
učnim procesom in učnim programom. Merila MBNQA za merjenje zmogljivosti
sestavljajo bazični elementi: motivatorji, sistem, merjenje napredovanja in merjenje
ciljev. Osrednji koncept predstavlja sedem ključnih dimenzij, ki pojasnijo izide,
povezane z organizacijo kakovosti:
vodenje;
strateški razvoj;
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merjenje, analiza in upravljanje znanja;
usmerjenost v organizacijo in v zaposlene;
usmerjenost v študente, deležnike, trg in zadovoljstvo uporabnika;
usmerjenost v zmogljivost organizacije.
Kakovostno vodenje je v MBNQA najbolj pomembno merilo. Rekkas (2008)
ugotavlja, da relativno malo izobraževalnih inštitucij uporablja holistični pristop k
zagotavljanju kakovosti. Na področju zagotavljanja kakovosti avtor usmeri pozornost
na nekatere splošne pristope (npr. ISO 9000:2000 Mednarodne organizacije za
standardizacijo, EFQM Evropske fundacije za management kakovosti) in na nekatere
specifične pristope h kakovosti učenja, izobraževanja in usposabljanja (npr. BLA
Quality Mark Britanskega združenja za učenje, QAA Framework Konzorcija za
odličnost v visokem izobraževanju, Quality on the Line Benchmarks Inštituta za
politiko visokega izobraževanja, ASTD Quality Criteria Ameriškega združenja za
usposabljanje in razvoj). Kot izhodišče za vpeljavo sprememb uporabi Demingovo
teorijo o kakovosti, ki celovito obravnava sposobnosti in spretnosti za sistematično
vpeljavo sprememb. Pristopi kakovosti so lahko generični, specifični in sorodni,
lahko so udeležencem v pomoč. Vsi imajo omejitve, saj jih med seboj ni mogoče
primerjati. Pogosto jih poznajo samo strokovnjaki za kakovost in njihova vsebina ni
dostopna javnosti. Prilagajanje posamezni organizaciji vzame veliko časa in energije,
rezultati ne opravičijo vedno vložka.
Standardi kakovosti morajo služiti potrebam organizacij in njihovih uporabnikov. Da
bi identificirali te potrebe in okoliščine, v katerih so preskusili standarde in pristope h
kakovosti, so leta 2004 na evropski ravni izpeljali raziskavo, v kateri je prostovoljno
sodelovalo 1.750 izobraževalnih organizacij (Ehlers et al., 2005). Rezultati raziskave
so pokazali, da le 26 % izobraževalnih ustanov uporablja eksterne pristope, kot je
ISO 9000 ali BLA Quality Mark. Okrog 35 % izobraževalni inštitucij uporablja lastne
pristope. Kakovost ni del strategije četrtine organizacij. Okrog 15 % sploh nima
izobraževalne strategije. Poleg tega ugotovitve raziskave kažejo, da je več kot
polovica uporabnikov izobraževalnih organizacij že aktivno vključenih v projekte
kakovosti. Raziskava je med drugim pokazala, da se z menedžmentom kakovosti v
šolstvu ukvarjajo bolj ali manj samo na strateški ravni. Približno 66 % tistih
menedžerjev, ki odločitve sprejemajo na operativni ravni, nima izkušenj z delovnimi
aktivnostmi, povezanimi s kakovostjo. Pred letom 2005, ko nov standard učenja,
izobraževanja in usposabljanja ISO/IEC 19796-1 še ni bil objavljen, na področju
šolstva ni bilo skupno sprejetih pristopov h kakovosti. Izobraževalne organizacije so
se zato pri vpeljevanju in doseganju kakovosti v praksi srečevale z mnogimi ovirami
(Kern, 2012).
Vpliv uspeha TQM v gospodarstvu je vplival na akademske inštitucije, da so ga
pričele vpeljevati v svojo dejavnost. Večina inštitucij ga je vpeljala po letu 1990 in to
zelo uspešno. V Veliki Britaniji je na primer ta proces počasen in vpeljuje ga samo
nekaj univerz. Kljub temu so rezultati spodbudni, saj uporabniki TQM ugotavljajo, da
se je izboljšala zmogljivost študentov in študentk, kakovost storitev in zadovoljstvo
uporabnikov izobraževalnih storitev je višja, stroški nižji. Merjenje uporabe načel
TQM in osrednji faktorji uspeha odražajo zmogljivost izobraževalnih inštitucij (Kern,
2012).
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Nasprotno je poročilo Birnbauma in Deshotelsa (1999) o 469 visokošolskih
inštitucijah pokazalo, da je vpeljava TQM v akademsko sfero tako mit kot iluzija.
Kritiki TQM očitajo, da bi moral biti bolj holističen in bolj prilagodljiv, da bi zajel
specifičnost storitvenih in pedagoških vidikov. Poudarjajo, da je pri razvoju
holističnega modela kakovosti menedžmenta v visokem izobraževanju treba
upoštevati jasno ločnico med dvema vrstama procesov. Prvi proces predstavlja
storitve študentom (administrativne, knjižnične, rekreacijske, gostinske), pri čemer
je vpeljava modela TQM smiselna. Nekateri avtorji zavračajo modele kakovosti in
poudarjajo vlogo organizacijske kulture pri graditvi in ohranjanju ter razvoju modela
odličnosti v izobraževanju. Na teoretični ravni so se od časa do časa pojavljali novi
modeli menedžmenta kakovosti izobraževanja na univerzah:

Transformacijski model Harreya in Knighta (1996), ki poudarja krepitev

sodelovanja sodelujočih in njihove moči v izobraževalnem procesu.
Transformacijsko učenje temelji na procesu, ki je vpet v vse sfere življenja in
prispeva k razvoju vsestranskih izkušenj. Prednost transformacijskega učenja
je v odprtosti ciljev, procesov in metod učenja in v neposredni vključenosti
vseh deležnikov v učni proces. Osrednji povezovalni element je nenehen
dialog med izvajalci in uporabniki izobraževalnih storitev. Dialog temelji na
razpravi med učenci in učitelji o naravi, možnostih in stilih njihovega učenja.

»Engagement Model of Program Quality« Hawortha in Conrada (1997)

temelji na prepričanjih deležnikov učnega procesa. Avtorja modela
opredeljujeta pomen visoke kakovosti tistih programov, ki prispevajo k učnim
izkušnjam študentov in imajo pozitivni vpliv na njihovo rast in razvoj. Model
poudarja vlogo vseh deležnikov v visoko kakovostnih programih, to je
visokošolskih učiteljev, študentov in administrativnih delavcev znotraj petih
skupin programskih značilnosti. Te značilnosti so:
1. raznolikost udeležencev v učnem procesu (akademiki, študentje,
vodje);
2. učenje v skupini;
3. interaktivno poučevanje in učenje (kritični dialog, povezovalno
učenje, mentorstvo; sodelovanje pri pripravi učnega procesa);
4. povezanost učnih programov;
5. realnost rezultatov;
6. ustreznost
virov
(podpora
študentom,
podpora
fakulteti,
zagotavljanje osnovne infrastrukture).
Bowden in Marton (1998) sta ustvarila pedagoški model »University of
Learning Model«, ki organizacijske značilnosti visokega izobraževanja
proučuje s pedagoškega zornega kota. Model kot temeljne funkcije univerze
izpostavi poučevanje, raziskovanje in vključevanje v skupnost.
ISO/IEC 19796-1 zagotavlja referenčno orodje za opis pristopov h kakovosti
(ISO/IEC 2005). Standard je orodje za razvoj kakovosti še zlasti na področju
e-učenja in vključuje osrednje sistemske procese, ki so podprti z
informacijsko-komunikacijsko tehnologijo in z orodji za presojo učnih
procesov. Izobraževalnim organizacijam naj bi nudil pomoč pri razvoju
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sistemov kakovosti, pri zagotavljanju kakovosti njihovih procesov, proizvodov
in storitev. ISO/IEC 19796-1 je v izobraževalne organizacije mogoče uspešno
vpeljati. Nudi podporo različnim udeležencem ob pomoči Modela kakovostne
prilagoditve (angl. Quality Adaptation Model – QAM), ki določa načine in
korake za prenos teoretičnega modela v konkretno izobraževalno okolje.
Poleg tega predlaga korake za odpravo glavnih ovir pri vpeljavi
menedžmenta kakovosti, kot je npr. nizka motivacija menedžmenta,
pomanjkanje znanja in nerazumevanje menedžmenta celovite kakovosti
(TQM), nezmožnost spreminjati organizacijsko kulturo ali nezadostna
uporaba pristopa krepitve moči in timskega dela. Da bi analizirali uporabo in
učinke modela v različnih primerih, so izpeljali raziskavo v evropskih
izobraževalnih organizacijah (CEN/ISSS). Cilj raziskave je bil analiza
dejavnikov uspešnosti projektov vpeljevanja kakovosti. Pri tem so uporabili
metodo študije primera za pridobitev kvalitativne povratne informacije iz
praktičnih izkušenj z modelom. Raziskava je potrdila, da obstajajo
potencialne možnosti za izboljšanje izobraževalnega modela inštitucij, ki so
model preskušale. Ker je Model kakovostne prilagoditve še vedno zelo
generičen, je potrebnih še več raziskav, da bi lahko poiskali specifične rešitve
za različna področja uporabe (Pawlowski, 2007).
V raziskavo so vključili tudi kulturne vidike izobraževalnih modelov in modele iz
različnih držav in regij, da bi jih lahko primerjali med seboj. Če se v Sloveniji in
tudi drugje po Evropi izobraževalne ustanove s kakovostjo ukvarjajo, ker jih k
temu silijo predpisi, je v Ameriki stanje povsem drugačno. Tam se izobraževalne
inštitucije trudijo, da bi samostojno izboljšale kakovost in tako krepile tako svoj
ugled kot prepoznavnost in si pridobile katero od nagrad MBNQA. Osnova modela
odličnosti je dobro izdelan organizacijski profil, v katerem so opredeljene ključne
značilnosti organizacije.

3.2

KAKOVOST V IZOBRAŽEVANJU IN RAZVOJ KOMPETENC

Kakovost izobraževanja je kompetenca izobraževalne organizacije, ki je vse bolj v
ospredju in predstavlja orodje za doseganje namena, cilja. Posamezniki, industrija in
družba imajo korist, če vsi razvijajo sposobnosti za učinkovito delovanje v
zasebnem, poklicnem in družbenem življenju. Pri tem ima izobraževanje in
usposabljanje eno najpomembnejših vlog. V obdobju hitrih sprememb izobraževanje
prispeva tako k razvoju samozavesti udeležencev in kompetenc za prevzem
odgovornosti za njihov lastni osebni in strokovni razvoj kot tudi k razvoju
sposobnosti za učinkovito delovanje v vseh okoliščinah in k odličnosti v razvoju in
sprejemanju znanja in spretnosti.
Cilj kakovostnega delovanja izobraževalne organizacije, je razvoj kompetenc, ki so
splošno človeške lastnosti, ki se povezujejo z namenom in smislom človekovega
delovanja. Najpomembnejše kompetence bi lahko bile: učinkovito in skladno
delovanje v okolju, razumevanje delovanja, učinkovito delo v timu, nenehno učenje
iz izkušenj in fleksibilno delovanje v hitro spreminjajoči se družbi.
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Vsaka od teh kompetenc je splet mnogih spretnosti in lastnosti, ki so povezane med
seboj. Sposobnost človeka, da se ustrezno odzove na okoliščine, je npr. posebna
sposobnost, ki ima svojo podlago v preteklih izkušnjah. Razlaga okoliščin je mnogo
več kot sposobnost pisnega in ustnega komuniciranja. Zahteva samozavedanje in
samozavest v lastno posebno znanje, spretnosti in razumevanje njihove povezave s
konkretnimi okoliščinami. Poudarek na samozavesti usmerja pozornost k razliki med
posestjo, uporabo spretnosti in lastnosti. To povezavo lahko opraviči samo
konkretna izkušnja in njena uspešna uporaba v interakciji z okoliščinami, (Goffman,
1967). Kompetenca je nujni del posebnega znanja, ki ga ima posameznik ali
organizacija. Kompetentni ljudje se zavedajo svojega znanja in imajo samozavest,
da ga uporabijo v različnih okoliščinah. Poleg tega imajo sposobnost, da to znanje
razvijajo tudi potem, ko končajo svoje formalno izobraževanje. Takrat lahko
govorimo o kompetencah. Kompetence niso samo sposobnosti in spretnosti, so
sposobnosti in spretnosti za učinkovito delovanje v negotovih in spremenljivih
okoliščinah na osnovi lastne etične presoje. Poleg tega je kompetenca sprejeti
tveganje in pripravljenost za učenje iz izkušenj. Kompetentna oseba je sposobna
odločati med dobrim in zlim ali med lepoto in grdoto. Razvoj kompetenc temelji na
treh kategorijah človekovih delovnih sposobnosti:
na trenutni delovni sposobnosti, ta vsebuje maksimalno raven dela, ki ga
lahko oseba opravi v določenem času in pri tem uporabi svoje izkušnje,
znanje in spretnosti. Govorimo o maksimalni kompleksnosti duševne
produkcije;
trenutni uporabni sposobnosti, tj. raven sposobnosti, ki jo oseba dejansko
uporabi v določenem času na neki konkretni nalogi. Uporabna sposobnost
je funkcija potencialne sposobnosti neke osebe, njene motivacije, izkušenj
in spretnosti. Trenutna uporabna sposobnost ne more nikoli biti večja od
potencialne sposobnosti;
na prihodnji potencialni sposobnosti, tj. predvidena raven potencialne
sposobnosti, ki jo ima določena oseba v določenem času v prihodnosti;
prednosti, ključni strateški izzivi in prednosti človeških virov in skupnosti,
ključni strateški izzivi in prednosti, povezani z organizacijsko vzdržnostjo,
sistem izboljšav: ključni elementi sistema izboljšav, vključno z evalvacijo
organizacije in učnih procesov.
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EVALVACIJA KOT PRISTOP K SKRBI ZA KAKOVOST

Razlog za izvajanje samoevalvacije je spoznanje, da je kakovost ključni faktor
konkurenčnosti in uspeha ter da bodo v prihodnosti na trgu obstale le tiste
organizacije, ki obvladajo in izvajajo filozofijo kakovosti. Lahko zapišemo, da je
evalvacija eden glavnih instrumentov za povečevanje kakovosti v izobraževanju.
Dobro pripravljena evalvacija nakaže, kako kakovostno izobraževalna organizacija
dela, prikaže mnenja zaposlenih in udeležencev ter nakazuje možnosti za izboljšave.
Številne raziskave v zadnjem desetletju kažejo napredek, v procese kakovosti so
vključeni tudi državni mehanizmi, tudi proces evalvacije kakovosti v izobraževanju je
postal redna praksa. Pomemben instrument za vpeljavo modela kakovosti je tudi
samoevalvacija.
Značilnost evalvacije je seveda to, da je izhodiščni pomen enostaven in vsem
razumljiv. V slovenščini bi evalvaciji lahko rekli ovrednotenje, torej ni prav poseben
način ugotavljanja kakovosti oziroma nekaj, kar hočemo ugotoviti. Toda v letih je
postajalo jasno, da šolski sistemi postajajo preveliki in prezapleteni, da bi pri
njihovem upravljanju in vodenju, da niti ne govorimo o njihovem občasnem
reformiranju, zadoščalo samo zaupanje v dobro. Metode evalvacije so se vse bolj
množile in postajale so tudi vse bolj natančne. Zlasti meritve učnih dosežkov v
mednarodnem merilu, v katere je udeležena tudi Slovenija, omogočajo dovolj
prepričljivo primerjanje uspešnosti učenja v izobraževalnih organizacijah, ki delujejo
tudi v zelo različnih kulturnih okoljih. Seveda pa so take meritve, ki imajo
neprecenljivo vrednost za nadaljnje ugotovitve o uspešnosti izobraževanja, lahko
tako natančne zato, ker kolikor je mogoče nedvoumno določajo izseke v
izobraževalnem polju (npr. merijo znanje matematike) in ne zatrjujejo, da s tem
omogočajo neposredno sklepanje o kakovosti, denimo celotnega šolskega sistema.
Tiste metode evalvacije, ki torej natančno merijo posamezne vidike vzgojnoizobraževalnega dela, puščajo dovolj prostora drugim evalvacijskim pristopom,
takšnim, ki prinašajo ocene, v katerih se izbrani krog evalvalorjev strinja, manj pa
povsem nedvoumne meritve. Takih pristopov je kar veliko, v razponu od skromnih
samoevalvacij na ravni šole ali celo samo razreda do sistemskih evalvacij, ki
ocenjujejo celotni šolski sistem ali katero od njegovih lastnosti. Še posebej so
tovrstne evalvacije kot potreba po uvajanju večjih sprememb šolskega sistema, npr.
po temeljiti prenovi kurikula. Tam, kjer je evalvacijska praksa bolj vsakdanja, so
uveljavljeni tudi številni postopki sinteznih evalvacij, ki posebne evalvacije primerja
med seboj in iz njih izpelje sklepe s splošnejšo veljavnostjo. Zato je seveda treba k
danemu šolskemu sistemu dodati še evalvacijski sistem, ki je dovolj konceptualno
poenoten, da je mogoče rezultate različnih evalvacij povezovati med seboj (Štrajn in
et al., 2000).
Evalvacija je proces, v katerem na sistematičen način zberemo, interpretiramo in
vrednotimo podatke in informacije, ki so nam podlaga za odločanje o nadaljnjih
akcijah. Bistveno za razumevanje evalvacije je, da se ne sme končati z ugotovljenim
stanjem, pač pa je ključno v procesih evalvacije ovrednotenje (ocena)
ugotovljenega stanja in načrtovanje ukrepov za izboljšave in razvoj. Evalvacija je
zato vedno vrednotenjska dejavnost.
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VRSTE EVALVACIJ
Zunanja evalvacija
Izvajajo jo neodvisne strokovne institucije in agencije, vladne komisije in službe oz.
ustanove. Prednost zunanje evalvacije je večja usposobljenost izvedencev za
evalvacijo, ponavadi jo izvajajo izvedenci, ki niso iz institucij, kjer se oblikuje oz.
izpeljuje izobraževalni program, projekt, ukrep, aktivnost itd. Prednost zunanje
evalvacije je večja usposobljenost izvedencev za evalvacijo, čeprav se mora tudi
zunanji evalvator dobro seznaniti s predmetom evalvacije.
Notranja evalvacija
Je pogosto sopomenka za samoevalvacijo. Izvajajo jo sami izvajalci izobraževalnih
programov. Glavni cilj notranje skrbi za kakovost je izboljševanje in razvoj kakovosti.
Poleg tega lahko notranje presojanje kakovosti prispeva k boljšemu
samopoznavanju in samorazumevanju ter služi kot pomoč pri samoregulaciji
izobraževalne organizacije. Zato lahko samoevalvacijo opredelimo kot proces, v
katerem v izobraževalni organizaciji zaposleni sami oz. ob zunanji svetovalni pomoči
na sistematičen način zbirajo, interpretirajo in vrednotijo podatke in informacije, ki
so podlaga za odločanje o nadaljnjih akcijah. Prednost notranje evalvacije je, da
evalvator dobro pozna izobraževalni program, projekt, ukrep in tudi kontekst, v
katerem se ta izpeljuje.
Vprašanje, zakaj evalviramo izobraževalne institucije, je na mestu, saj tega ne
počnemo od nekdaj. Velikokrat se je kakovost institucije določala na podlagi
pripovedovanja, spontano, na podlagi govoric in ne preveč jasnih razlogov. Kdaj
lahko rečemo, da je šola dobra? Vsekakor imamo raje urejene kot neurejene šole,
raje dobro vodene kot slabo. Predvsem je pomembno, da udeleženci izobraževanja
napredujejo, da pridobijo prave kompetence za področja, za katera se izobražujejo.
Evalvacija je dobra metoda za ugotavljanje kakovosti izobraževalne institucije,
predvsem pa dobra podlaga za načrtovanje akcijskih načrtov in izboljšav.
Kombinirana evalvacija
Pri kombinirani evalvaciji gre za kombinacijo zunanje in notranje evalvacije, ta pa
ima lahko značilnosti administrativne evalvacije, ko gre za izkazovanje odgovornosti,
ali participativne ali razvojne evalvacije, ko zunanji evalvator sodeluje z zaposlenimi
v izobraževalni organizaciji pri določenem razvojnem projektu, pridobivanju nagrade
za kakovost.
Vrsta evalvacije glede na to, kdaj se opravlja
Poznamo sprotno – formativno in končno – sumativno evalvacijo. Sprotna, pogosto
imenovana tudi procesna evalvacija, se izvaja med samim potekom izobraževalnega
programa, projekta ipd. Rezultati, ki jih pridobimo s tovrstnimi evalvacijami, nam
služijo predvsem za odločanje pri vpeljevanju potrebnih izboljšav že med potekom
izobraževanja. Končna evalvacija pa vrednoti končne rezultate izobraževalnega
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programa, projekta, ukrepa itd. Služi nam za odločanje o potrebnih izboljšavah v
naslednji izpeljavi programa oz. pri odločitvi o tem, ali bomo izobraževalni program
sploh še izpeljali.
Evalvacija na ravni izobraževalnega sistema
Temeljni namen evalvacij je presojanje, kako deluje izobraževalni sistem: ali se
dosegajo strateški cilji in kje so potrebne izboljšave. Naročnica takšnih evalvacij je
po navadi država (vladni organi, organi odločanja). V stabilnejših obdobjih so takšne
evalvacije največkrat sestavina ugotavljanja stopnje doseganja nacionalnih
standardov znanja, v obdobjih sprememb pa pospešeno potekajo obsežne
evalvacijske študije, evalvacije poskusov itn. (http://kakovost.acs.si/slovar_pojmov,
2010).

3.4

ORGANIZACIJSKA KULTURA IN IZOBRAŽEVANJE

»Pomemben del kulturne zgodovine predstavlja tudi nastanek in razvoj šolstva.
Zlasti evropska kultura stoji in pade s svojim šolstvom. Človek evropskega prostora
je postal, mogoče celo bolj kot prebivalci drugih kontinentov, odvisen od ustvarjanja
na področju vzgoje in izobraževanja. Šolstvo se kot živ organizem seveda ne more
zapirati v zaprašene učilnice, vedno mora biti odprto tokovom časa, sprejemati mora
nove, sveže ideje.« (Ciperle in Vovko, 1987)
Pojem kulture v literaturi ni enoznačno definiran in poleg njega se kot sopomenki
pojavljata pogosto tudi (socialna) klima in etos ustanove. Po M. Armstrongu (1990)
je kultura ustanove vsota splošno sprejetih vrednot, norm, stališč, prepričanj,
domnev in pričakovanj, ki po navadi niso nikjer zapisana, pa vendar pomembno
določajo ravnanje ljudi v ustanovi. Klima pa istemu avtorju pomeni delovno ozračje
v ustanovi, tako kot ga vidijo in presojajo njeni člani. Podobno razlikujeta med
kulturo in klimo tudi Trice in Beyer (1993). Pojem kultura, ki prihaja predvsem iz
sociologije, pomeni poglavitne značilnosti določene organizacije, klima pa je bolj
psihološki pojem in pomeni splošno razpoloženje v ustanovi. Klima tako pove, kako
člani vidijo, doživljajo svojo organizacijo in kako se v njej počutijo. Kultura pa naj bi
pomenila trajnejše lastnosti ustanove. Poglavitni lastnosti kulture naj bi bili njena
čustvena nabitost in stabilnost.
Kultura je zelo stabilen pojav, ki ga ni mogoče poljubno spreminjati. Sestavljena je
iz fenomenov, ki so temeljnega pomena za človekovo varnost (vrednot, norm ...) in
tako tudi nujna trajna podlaga za vsak obliko socialne interakcije. To seveda
pomeni, da je z njo določena predvsem neformalna raven ustanove in formalna se ji
mora prilagajati. Povedano drugače: skupinski cilj, struktura, pravila in komunikacija
morajo biti usklajeni z značilno kulturo ustanove. Če imajo vsi našteti fenomeni
potrebno podporo, potem je to že samodejno zagotovljeno. Ni namreč mogoče, da
bi se ljudje sami od sebe strinjali z nečim, kar ni skladno z njihovimi individualnimi
vrednotami, normami, prepričanji ali subjektivnimi teorijami. Kadar pa take
usklajenosti ni, zmeraj zmaga neformalna raven. Če je človek postavljen pred
zahtevo, da mora delati nekaj, kar ni skladno z njegovimi prepričanji, potem se bo
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formalno sicer morda uklonil, bo pa delal samo toliko, kolikor je nujno. Ob vpeljavi
opisnega ocenjevanja lahko ostanejo šolske redovalnice prazne, toda zato se bolj
polnijo žepne. Ob ukinitvi številčnega ocenjevanja otroci sicer ne dobijo več klasičnih
ocen, dobijo pa zato čebelice, srnice, gobice ali polže, ki imajo enak pomen.
Učiteljica sicer vpelje projektno delo, vendar pa vsak korak, ki ga morajo narediti
otroci, že vnaprej jasno določi. Dogovorjeno spraševanje se formalno sicer
uveljavlja, toda učitelj ali profesor sprašuje vmes tudi še za pluse in minuse, da bi
vendarle »preprečil kampanjsko učenje«. Vsi taki in podobni primeri dokazujejo, da
je neformalna raven ustanove močnejša od formalne.
Poznavanje pomena kulture ustanove nam tudi pomaga razumeti, zakaj je
vpeljevanje novosti v ustanove tako zapleteno in zakaj dobimo tolikokrat prav
nasprotne izide, kot smo načrtovali. Mnogi avtorji poudarjajo, da so vsi socialni
sistemi po svoji naravi togi in se zlepa niso pripravljeni spremeniti. Govorijo o
»dinamičnem konservatizmu«, to pomeni, da se v socialnih sistemih ob poskusih
sprememb sprožijo procesi, s katerimi se spremembe nevtralizirajo in se ohrani
staro stanje.
Ob različnih drugih vzrokih je kultura ustanove eden pomembnejših nosilcev tega
pojava. Nepoznavanje tega je vzrok za pogosto napako vodij in smo jo omenili že
tudi v zvezi z oblikovanjem skupinskega cilja: da ga najraje oblikujejo sami in ga
nato skušajo »demokratično« prodati svojim sodelavcem. Pri tem pa prezrejo, da se
morda sploh ne ujema niti z individualnimi cilji zaposlenih niti s prevladujočo kulturo
ustanove. Po navadi se nam zdi dovolj, če ljudem racionalno razložimo in
utemeljimo, zakaj je kaka sprememba koristna ali celo nujna. Pri tem se ne
zavedamo, da razum ni nikoli kos trdno zasidranim in čustveno obarvanim
vrednotam, normam in različnim prepričanjem ljudi. Konstruktivne skupinske cilje in
učinkovite poti do njihovega uresničevanja je zato mogoče oblikovali samo skupaj s
sodelavci v okvirih posebne kulture, ki vlada v ustanovi. Ta je, vsaj v nekaterih
svojih razsežnostih, sicer tudi spremenljiva, toda praviloma le v daljših časovnih
obdobjih. Zato si je treba za nekatere novosti vzeti dovolj časa in se nekaterim celo
odpovedati. Tisti, ki hoče ta čas preveč skrajšali, ga v resnici le podaljša, ker s
hitenjem povzroči odpor, ta pa temeljno kulturo še utrdi. Največkrat moramo seveda
način dela prilagajati že uveljavljeni kulturi. To se morda niti ne nanaša toliko na
sam skupinski cilj kot predvsem na načine, kako ga bomo dosegli (Bečaj in et al.,
1995).
Vprašanje je, kakšna oziroma katera kultura najbolj spodbuja razvoj in kakovost
šole. Vsaka po svoji najboljši moči, vsaka s pomočjo kulture, ki je značilna za neko
skupnost. Če želimo zagotoviti stalne izboljšave, potrebujemo primerno okolje in
pravo vodenje.
Kulture prepoznavamo po tem, kar vidimo ali drugače zaznavamo, po pojavnih
znakih. Kar neverjetno je, koliko razlik zaznavamo v stikih z drugimi ljudmi,
skupinami in organizacijami. Na kratko pravimo, da gre za način obnašanja ljudi v
organizaciji med seboj in do drugih, za vzornike in simbole, za navade in obrede – v
širšem pomenu pa za vse značilnosti vedenja v podjetju, ustanovi, javni službi ali
kakršni koli organizaciji. Te značilnosti je mogoče izčrpno obravnavati in razvrščati
(Možina, et al., 2002).
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Pojem nacionalna kultura pogosto uporabljamo kot koncept, s katerim pojasnimo
razlike med značilnostmi družbe in drugimi oblikami kulture. Nacionalna kultura
predstavlja določenemu narodu po eni stani njegovo identiteto, po drugi strani pa je
nacionalna kultura orodje, s katerim lahko proučujemo delovanje organizacije na
določenem nacionalnem prostoru. Nacionalna kultura predstavlja mehanizem za
izogibanje negotovosti, ki ga sproža nepredvidljivo okolje, in narekuje potrebo po
strategiji obvladovanja negotovosti, izhajajočo iz vrednot, ki ohranjajo pomen.
Hofstede (1980) je prvi začel sistemsko razmišljati o tem, da je organizacijska
kultura mreža komunikacij, ki je pomemben strateški dejavnik uspeha vsake
organizacije. Denison (1990) je raziskoval praktično uporabnost koncepta
organizacijske kulture, zato je razvil kontingenčno teorijo organizacijske kulture, ki
organizacijsko kulturo opiše s štirimi dimenzijami: prilagodljivostjo, vključenostjo,
poslanstvom in doslednostjo delovanja ali procesom. Po njegovem je učinkovita tista
organizacija, ki v vse delovne in poslovne procese vključuje zaposlene in vodstvo, ki
jasno in pregledno usmerja svoje procese in pri tem deluje prilagodljivo in z jasnimi
dolgoročnimi cilji. Tudi Denison in Mishra (1995) trdita, da ima kultura vpliv na
učinkovitost organizacije in da je močan kazalec kakovosti, zadovoljstva zaposlenih
in splošne zmogljivosti organizacije. Zamanou in Glaser (1994) sta že pred dvema
desetletjema opozorila na pomembno značilnost organizacijske kulture, ki izhaja iz
podmene, da je organizacijsko kulturo mogoče upravljati in tako ustvariti pozitivni
vpliv na moralo članov organizacije in na način zadovoljevanja kupca. Hkrati ima
organizacijska kultura pozitiven vpliv na timsko delo v organizaciji, na pretok
informacij in na nadzorne sisteme v organizaciji. Deal in Kennedy (1982) sta z
raziskavami o pomenu skupnih vrednot organizacije prispevala k utrjevanju ideje o
poslanstvu organizacije. Ugotovila sta, da so organizacije, katerih člani imajo skupne
vrednote, finančno uspešnejše. Van Maanen in Barley (1985) sta raziskovala
vključenost članov organizacije v njeno delovanje. Njune ugotovitve kažejo, da so
ljudje kulturna in socialna bitja, ki soustvarjajo organizacijsko kulturo organizacije in
neposredno vplivajo na njeno učinkovitost in uspešnost. (Ambrož in Lotrič, 2009)
Organizacijska kultura je kompleksen pojav, ki ima podlago v osrednjih vrednotah
organizacije in oblikuje prepričanja članov organizacije o tem, kako svet deluje. Je
tudi splet simbolov, norm in pravil delovanja, ki se izražajo v vedenjskih vzorcih
članov organizacije in v izjemnih dogodkih v organizaciji. Pričakovanja, prepričanja,
vrednote in simboli sodijo zlasti v nezavedno polje zaznavanja organizacijske
kulture, zato je Denison (1996) usmeril pozornost raziskovalcev na bolj oprijemljivo,
kvantitativno vlogo organizacijske kulture pri doseganju ciljev organizacije. Denison
namreč ugotavlja, da organizacijska kultura vpliva na osrednje poslovne dimenzije
organizacije, kot so dobičkonosnost, produktivnost, tržni delež in inovacijski
potencial, zato je osrednjega pomena, kako se ta vpliv dejansko uresničuje. Denison
(1984, 1990, 1996) je v številnih raziskavah potrdil svoje predpostavke, da člani
organizacije delijo med seboj globoko vsajena prepričanja o kupcih, zaposlenih,
kakovosti, storitvah, varnosti in drugih pomembnih elementih poslovne učinkovitosti
in uspešnosti, za katera je značilno, da so vsebovana v vedenjskih vzorcih članov
organizacije, ki jih je mogoče meriti. Na ravni vedenjskih vzorcev organizacijska
kultura razkriva, kako člani organizacije opravljajo svoje delo, kako rešujejo naloge
in kako odločajo v zvezi z doseganjem ciljev organizacije (Fisher in Alford, 2000;
Denison, 1996). Denison (1990) ugotavlja, da je organizacijska kultura osrednjega
pomena pri razvoju uspešne organizacije in kazalec kakovosti, zadovoljstva
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zaposlenih in splošne zmogljivosti organizacije. Raziskave, ki jih je opravil Schein
(1985, 1995), so potrdile ugotovitve, da je organizacijska kultura splet osrednjih
predpostavk in globoko vsajenih prepričanj o tem, kako deluje organizacija v
procesu zadovoljevanja potreb kupca, ki jih med seboj delijo vsi člani organizacije
(Ambrož in Lotrič, 2009).
Organizacijska kultura in organizacijska klima imata skupne izvore, ki spadajo med
temeljne vzroke za homogeno obravnavo in proučevanje tako kulture kot klime kljub
posameznim razlikam med njima. V najbolj posplošenem smislu organizacijska
kultura in klima v osnovi predstavljata tako imenovano organizacijsko razpoloženje,
ki pa se odraža v načinu delovanja organizacije, v splošnem vzdušju, v načinu
vodenja posameznikov v organizaciji in podobno. To organizacijsko razpoloženje je v
določeni obliki prisotno v vsakem poslovnem sistemu in v vsaki organizaciji ter je
integrirano v vse procese, zaposlene, postopke in podobno. Pri tem tovrstno
razpoloženje ne vpliva zgolj na potek procesov, delovanje posameznikov in izvajanje
postopkov, temveč tudi na kazalnike uspeha, zunanje deležnike organizacije in
podobno. Vzporedno pa vedno tudi zaposleni, zunanji deležniki, uspešnost, izvajanje
procesov in podobno povratno spet vplivajo na splošno organizacijsko razpoloženje.
Organizacijska kultura in klima sta medsebojno tesno povezani, vplivata druga na
drugo in se vedno skupaj manifestirata (Mihalič, 2007).
Kot navaja Ambrož (2009), prostor in pogoji za življenje na določenem geografskem
prostoru določajo odnos družbene skupine do tega prostora in vedenjsko strategijo
pri ohranjanju in obrambi tega.
Nacionalna kultura je kot koncept, s katerim pojasnimo razlike med značilnostmi
družbe. Raziskave so pokazale, da je težko zapisati preprosti recept za vpeljavo
filozofije celovitega obvladovanja kakovosti v prakso. Upoštevati je treba namreč
razlike med organizacijami, njihovo dejavnostjo, organiziranostjo, kulturo in
filozofijo. Posnemanje se je pokazalo za neuspešno pri poskusu prenosa japonskega
razumevanja celovitega obvladovanja kakovosti v ameriško gospodarstvo. Med
različnimi kulturami so namreč precejšnje razlike, prav tako so tudi razlike v
družbeni in socialni ureditvi, politiki in podjetniški filozofiji. Za Američane in
Evropejce je pomemben profesionalizem in specializacija, za Japonce pa širina
znanja in postopna vpeljava zaposlenega v področje.
3.4.1 AMERIŠKI POGLED NA KAKOVOST
Kondič (2004) opisuje, da je ameriška filozofija v pogledu kakovosti izhajala iz tega,
da ima vse, kar je nižje kakovosti, nizko ceno. Ko so Japonci začeli na ameriškem
tržišču prodajati avtomobile po nizki ceni, so doživeli šok, saj so bili avtomobili
kakovostni in vse bolj iskani. Najprej so mislili, da lahko vse enostavno preoblikujejo
in uporabijo v Ameriki. Ni se dalo. Nihče od delavcev in inženirjev ni hotel svojih idej
in inovacij dati za splošno dobro zaradi tekmovanj in nagrade. Šele v začetku 80. let
so sprejeli zakon, s pomočjo katerega je nastala Baldrigova nagrada za kakovost kot
najvišje priznanje za odlične karakteristike ameriških organizacij. Poleg te nagrade je
bila leta 1987 ustanovljena ameriška Fundacija za kakovost, ki je dala dolgoročno
podporo razvoju in promociji modelov TQM.
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Njihove izkušnje so bile osnova za nastanek nove ameriške strategije izboljševanja
procesov.
3.4.2 EVROPSKI POGLED NA KAKOVOST
Evropske proizvodne organizacije, opisuje Kondič (2004), so raje sledile ameriškemu
kot japonskemu modelu dela in izboljševanja kakovosti. Evropa je deset let za ZDA
svojo strategijo izboljševanja kakovosti vgradila v temelje Evropske skupnosti.
Projekt Evropa 92 je bil odgovor Evrope Japonski in Ameriki v dvigu nivoja
kakovosti, ki je dobil glavno vlogo v sistemu vodenja kakovosti po normah ISO
9000. Svet ministrov je predlagal in generalni sekretar je leta 1996 odobril objavo
Evropske politike za promocijo kakovosti za evropsko konkurenčnost. Med drugim ta
politika izpostavlja, da je certifikacija sistema vodenja kakovosti nadvse pomembna
aktivnost za male in srednje organizacije, s čimer dokazujejo usklajenost z
zahtevami kupcev in drugih zainteresiranih strani. V okviru te politike izpostavimo še
naslednje specifične akcije:
1. Evropska nagrada za kakovost EFQM bazira na EFQM modelu za TQM.
2. Evropska benchmarking hiša in druge benchmarking iniciative.
3. Evropski teden kakovosti.
Evropske zahteve o kakovosti, sprejete v Parizu leta 1998 na prvi evropski
konvenciji o kakovosti, najbolje prikazujejo evropski pogled na kakovost. Glavna
misel je kakovost: prednost za Evropo v mednarodni tekmi (tekmovanju). Poudarja
se še: »Danes je kakovost to, kar privlači poslovni svet. Kakovost je prioriteta in
kakovosti ni brez solidarnosti,« torej popolno vključevanje vseh funkcij in vseh
posameznikov. V Sloveniji je bila ob koncu 90. let po vzoru Evropske nagrade
(EFQM) uvedena slovenska nagrada z nazivom Priznanje Republike Slovenije za
poslovno odličnost.
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PRIMERJAVA MODELOV POKI IN MBNQA

4.1 KVALITATIVNA
PRIMERJAVA
SLOVENSKEGA
AMERIŠKEGA MODELA ZA RAZVIJANJE KAKOVOSTI

IN

4.1.1 SLOVENSKI MODEL ZA KAKOVOST – PONUDIMO ODRASLIM
KAKOVOSTNO IZOBRAŽEVANJE – POKI
»Projekt Ponudimo odraslim kakovostno izobraževanje (POKI) je razvil Andragoški
center Slovenije kot enega od vzvodov za razvijanje kakovosti v izobraževanju
odraslih zato, da bi različnim izobraževalnim organizacijam svetovali pri
samoevalvaciji lastne kakovosti in iskanju poti k nadaljnjemu razvoju. Andragoški
center izobraževalnim organizacijam, ki sodelujejo pri projektu, ponuja
izobraževanje in svetovanje ter različne pripomočke, ki jih lahko uporabijo pri
samoevalvaciji svojega dela.« (http://arhiv.acs.si/Spletne_strani_kakov..., 2012)
Model za presojanje in razvijanje kakovosti POKI temelji na samoevalvaciji, to
pomeni, da bo izobraževalna organizacija:
presojala kakovost svojega delovanja,
spremljala učinke v procesih,
postavila standarde kakovosti,
spremljala dosežke,
na podlagi rezultatov vpeljala ukrepe.
Model je mogoče uporabljati v različnih izobraževalnih organizacijah za odrasle.
Uporabljajo se pri presojanju formalnega in neformalnega izobraževanja. Z uporabo
modela lahko poteka samoevalvacija na ravni celotne izobraževalne organizacije ali
samo v delih. Pri vpeljavi modela mora vodstvo zanesljivo sodelovati. Pri vseh
presojah, odločitvah in ukrepanju sodelujejo vsi zaposleni v izobraževalni
organizaciji. Pri vpeljevanju modela in presojanju kakovosti so pomembni vsi
deležniki.
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Slika 2: Načela in izhodišča modela POKI
(Vir: http://kakovost.acs.si/, 2012)
Projekt POKI ima svoj znak, s katerim vsi vključeni nastopajo v javnosti. Ker želijo,
da bi znak odražal vlogo, ki jo ima posamezni uporabnik, so razvili več inačic znaka.
Modri znak POKI, ki ga uporablja izključno Andragoški center Slovenije, je osrednji
znak projekta, ki ga je razvil Andragoški center Slovenije. Predstavlja nosilca
projekta na nacionalni ravni in rešitve, gradiva ter izdelke, ki jih je razvil Andragoški
center in so tako njegova last. Zeleni znak POKI uporabljajo izobraževalne
organizacije, ki so si pridobile pravico do njegove uporabe. Znak predstavlja
izobraževalno organizacijo, ki skrbi za kakovost v izobraževanju odraslih.
Izobraževalna organizacija v času vključitve v projekt:
razmisli o lastni viziji in vrednotah, ki jih želi razvijati pri izobraževanju
odraslih,
dobi pomoč Andragoškega centra Slovenije pri poglobljenem presojanju,
kakšno kakovost pri tem že dosega, in pri načrtovanju ukrepov, da bi se
lahko nenehno razvijala v svoje zadovoljstvo, zadovoljstvo odraslih, ki se
izobražujejo, ter v zadovoljstvo poslovnih partnerjev in okolja, v katerem
deluje.
Skupno delo traja približno dve leti, vloga Andragoškega centra je predvsem v
svetovanju in izobraževanju. Izobraževalna organizacija oblikuje skupino za
kakovost, ki opravi posamezne postopke pri presojanju in razvijanju kakovosti v
svoji organizaciji.
Projekt so začeli razvijati leta 1999, leta 2001 pa so se jim pridružile prve
organizacije, ki izobražujejo odrasle. Do leta 2010 je model uporabljalo ali pa ga še
uporablja 80 odstotkov ljudskih univerz, ki izvajajo javne programe izobraževanja
odraslih (od 28 od 35), 27 odstotkov srednjih šol (od 25 od 91) in 18 odstotkov
zasebnih izobraževalnih organizacij (od 9 od 50). V celoti je to 35,22 odstotka vseh
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izobraževalnih organizacij, ki trenutno izvajajo javnoveljavne programe
izobraževanja odraslih. Aktivnosti na področju kakovosti so vsa leta snovali
upoštevajoč razvojni krog kakovosti. Vse razvojne rešitve izhajajo iz poglobljenega
študija in raziskovalnega dela. V prepletu proučevanja prakse in različnih
epistemoloških konceptov kakovosti so nastali novi razvojni modeli in pristopi. Te so
ob njihovi vpeljavi v prakso podprli z izobraževalnim in svetovalnim delom. V pomoč
pri njihovi implementaciji so razvili številna učna gradiva in strokovno literaturo.
Vpeljavo novih rešitev podpirajo z IKT-podporo. Vse rešitve, ki jih vpeljujejo v
prakso, tudi sproti spremljajo. Ovrednotenje učinkovitosti uvajanja novih rešitev
spremlja premislek o potrebnih izboljšavah in novih razvojnih akcijah. Iz takšnega
premisleka
nastajajo
zasnove
za
nove
razvojne
ukrepe
(http://arhiv.acs.si/Spletne_strani_kakov...).

Slika 3: Razvojni krog kakovosti
(Vir: http://kakovost.acs.si/, 2012)
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Razvoj modela presojanja in razvijanja kakovosti v svetovalnih središčih za
izobraževanje odraslih
Oblikovanje nacionalnih standardov in kazalnikov kakovosti ter notranje in
zunanje presojanje kakovosti
Oblikovanje izhodišč za razvoj kakovosti v svetovalnih središčih za
izobraževanje odraslih ISIO
Konceptualna zasnova vloge SVETOVALCEV ZA KAKOVOST V
IZOBRAŽEVANJU ODRASLIH
Razvoj spodbud za vlaganje v kakovost: PRIZNANJA ZA RAZVIJANJE
KAKOVOSTI V IZOBRAŽEVANJU ODRASLIH
Razvoj spletne zbirke vprašanj za presojanje kakovosti
Razvoj spodbud za vlaganje v kakovost: ZELENI ZNAK POKI
Razvoj modela za samoevalvacijo Ponudimo odraslim kakovostno
izobraževanje
Zagotavljanje in razvoj kakovosti v izobraževanju odraslih

Tabela 1: Razvoj modela POKI
(Vir: http://kakovost.acs.si/, 2012)
Model POKI – Ponudimo odraslim kakovostno izobraževanje smo preverili empirično
v okolju. Vsaka organizacija s svojim obstojem in delovanjem izpolnjuje nek namen.
Jasnejša kot je predstava osnovnega poslanstva organizacije, jasneje in bolj
nedvoumno ga bo lahko uresničevala in mu sledila.
POKI gradniki:
prostovoljnost,
sistematičnost načrtnost,
procesni pristop – vzroki in posledice,
osredotočenost na uporabnike,
nenehni razvoj,
kultura kakovosti in učenja,
vključevanje in odgovornost zaposlenih.
Ravni samoevalvacije v POKI-ju:
izobraževalni sistem,
izobraževalna organizacija,
izobraževalni program,
predmet,
udeleženec in učitelj.
Organizacije izobraževanja vpeljujejo model POKI po naslednjih korakih:
1. določitev skupine za kakovost,
2. vizija, poslanstvo, vrednote,
3. pregled interesnih skupin,
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prva presoja kakovosti,
izbira področja za temeljitejšo presojo kakovosti,
oblikovanje lastnih standardov kakovosti,
viri, instrument,
izpeljava presoje,
samoevalvacijsko poročilo,
razprava o rezultatih in potrebnih ukrepih,
akcijski načrt uvajanja izboljšav,
ukrepi za vpeljevanje izboljšav,
vpeljevanje izboljšav in razvoja,
spremljanje, ovrednotenje, vpeljevanje izboljšav,
vstop v nov krog kakovosti.

Organizacija z uporabo modela POKI pridobi andragoški standard kakovosti, timski
pristop, sodelovalno odločanje in razvoj zaposlenih.
Model je nastal iz analize že uveljavljenih prijemov za presojanje in razvijanje
kakovosti kot potreba po sistematičnem prijemu presojanja in razvijanja kakovosti
izobraževanja odraslih v Sloveniji.
Model POKI zajema šest področij kakovosti. Sestavljen je iz različnih vstopnih,
procesnih in izstopnih dejavnikov, na katere moramo biti pozorni pri presojanju in
razvijanju kakovosti v izobraževanju. Vsako področje je razdeljeno na podpodročja,
ki so vsebinsko zaokrožene celote in podrobneje opredeljujejo ali usmerjajo
dejavnosti presojanja in razvijanja kakovosti na izbranem področju. Tretji del
strukture modela so kazalniki kakovosti. Ti opredeljujejo temeljne dejavnosti,
postopke in procese, ki usmerjajo na kakovost na določenem področju ali
podpodročju. Predstavljajo nekakšen okvirni sklop najpomembnejših vprašanj.
Model POKI je razdeljen na naslednja področja, podpodročja in kazalnike,
prikazujemo jih v tabeli 2.
Področje 1: DOSEGANJE CILJEV KURIKULA je sestavljeno iz treh
podpodročij in njim pripadajočih kazalnikov kakovosti.
1.1
DOSEŽKI V ZNANJU
1.1.1
Ocene pri notranjem ocenjevanju
1.1.2
Ocene pri zunanjem ocenjevanju
1.2
RAZVOJ VREDNOT
1.2.1
Temeljne socialne vrednote
1.2.2
Posameznikove vrednote
1.2.3
Temeljne državljanske vrednote
1.3
SPLOŠNA USPEŠNOST
1.3.1
Kakovost znanja s stališča delodajalca in posameznika
1.3.2
Napredovanje v programu
1.3.3
Prehodnost v nadaljnje izobraževanje
1.3.4
Zaposljivost in napredovanje
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PODROČJE 2: IZOBRAŽEVALNI PROCES (Učenje in poučevanje) zajema
tri podpodročja in njim pripadajoče kazalnike kakovosti.
2.1
NAČRTOVANJE IN IZPELJAVA IZOBRAŽEVALNEGA PROCESA
Uvodni pogovor s posameznim udeležencem glede na načrtovanje
2.1.1
izpeljave izobraževanja
Ugotavljanje in analiza potreb po izobraževanju skupine udeležencev in
2.1.2
posameznika
2.1.3
Poznavanje posameznikovega prejšnjega znanja in izkušenj
2.1.4
Izbira organizacijskih oblik, strukturiranje izobraževalnega procesa
2.1.5
Obseg ur organiziranega izobraževanja
2.1.6
Načrtovanje ciljev v izvedbenem kurikulumu
2.1.7
Izbira in razporejanje izobraževalnih vsebin
2.1.8
Izbira oblik in metod dela
2.1.9
Učbeniki in učno gradivo
Izbira načinov in metod preverjanja in ocenjevanja znanja ter prilagajanje
2.1.10
pogojev za napredovanje
Vpliv udeležencev na načrtovanje, izpeljevanje in vrednotenje
2.1.11
izobraževalnega procesa
2.2
VLOGE IN SODELOVANJE IZOBRAŽEVALCEV PRI NAČRTOVANJU
IN IZPELJAVI
2.2.1
Poznavanje učnega načrta in kataloga znanja
2.2.2
Učiteljeva priprava na izobraževalni proces
2.2.3
Medpredmetne povezave
2.2.4
Učiteljeva vloga v izobraževalnem procesu
2.2.5
Sodelovanje med ravnateljem/direktorjem in vodjo izobraževanja odraslih
pri načrtovanju izobraževanja
2.2.6
Sodelovanje med vodjo izobraževanja odraslih in učitelji pri načrtovanju
in izpeljavi
2.3
UČNO OKOLJE
2.3.1
Prostori in oprema
2.3.2
Knjižnica, multimedije, središče za samostojno učenje, dostop do
medmrežja in informacij (COBISS)
2.3.3
Računalniška oprema in tehnologija
2.3.4
Dodatni prostori
2.3.5
Informacijsko središče ali referat za izredni študij
Področje 3: UDELEŽENCI je sestavljeno iz dveh podpodročij in njim
pripadajočih kazalnikov kakovosti.
3.1
UDELEŽENEC V IZOBRAŽEVALNEM PROCESU
3.1.1
Osebni izobraževalni načrt za posameznega udeleženca
3.1.2
Spremljanje, svetovanje in pomoč udeležencu
3.1.3
Motivacija za učenje
3.1.4
Spodbude za samostojno učenje
3.1.5
Komuniciranje med udeleženci in učitelji
3.1.6
Komuniciranje med udeleženci in vodjo ali organizatorji izobraževanja
3.1.7
Komuniciranje med udeleženci in vpliv skupine
3.1.8
Zadovoljstvo udeležencev
3.2
UČNO OKOLJE
3.2.1
Prostori in oprema
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Knjižnica, multimedije, središče za samostojno učenje, dostop do
medmrežja in informacij
3.2.3
Računalniška oprema in tehnologija
3.2.4
Dodatni prostori
3.2.5
Informacijsko središče ali referat za izredni študij
Področje 4: UČITELJI zajema tri podpodročja in njim pripadajoče
kazalnike kakovosti:
4.1
STALNO IZOBRAŽEVANJE
4.1.1
Vrsta, obseg in načrt stalnega strokovnega spopolnjevanja v izobraževalni
organizaciji za andragoško delo
4.1.2
Motivacija učiteljev za spopolnjevanje za andragoško delo
4.1.3
Pogoji za izobraževanje učiteljev za andragoško delo
4.1.4
Samoizobraževanje za andragoško delo
4.1.5
Sodelovanje pri mednarodnih projektih za razvoj in menjavo izkušenj
4.2
RAZVOJNO-SVETOVALNO DELO
4.2.1
Sodelovanje pri delu strokovnih aktivov
4.2.2
Sodelovanje s stroko, zunanjimi strokovnimi institucijami
4.2.3
Sodelovanje s knjižnico, z mediateko in drugimi viri informacij
4.2.4
Sodelovanje pri pripravi in razvoju učnega gradiva za odrasle
4.3
ZADOVOLJSTVO UČITELJEV
4.3.1
Motiviranost učiteljev za delo v izobraževanju odraslih
4.3.2
Zadovoljstvo učiteljev z delom pri izobraževanju odraslih
Področje 5: IZOBRAŽEVALNA ORGANIZACIJA IN PARTNERJI zajema dve
podpodročji in njim pripadajoče kazalnike kakovosti.
5.1
INFORMIRANJE
5.1.1
Načini informiranja
MOŽNOST VPLIVANJA IN SODELOVANJA PARTNERJEV V UČNEM
5.2
PROCESU
5.2.1
Vpliv delodajalcev na načrtovanje, vsebino in izpeljevanje izobraževalnega
procesa
5.2.2
Razvoj izobraževalnih programov (izpopolnjevanja in usposabljanja)
5.2.3
Vpliv lokalnega in širšega okolja
5.3.5
Sofinanciranje izobraževanja odraslih
Področje 6: VODENJE IN UPRAVLJANJE zajema pet podpodročij in njim
pripadajoče kazalnike kakovosti.
6.1
POLOŽAJ IZOBRAŽEVANJA ODRASLIH
6.1.1
Organiziranost izobraževanja odraslih v izobraževalni organizaciji
Samostojnost, kompetentnost in normativna urejenost izobraževanja
6.1.2
odraslih
6.1.3
Sistemizacija delovnih mest
6.1.4
Financiranje izobraževanja odraslih
STROKOVNI RAZVOJ ODGOVORNIH ZA IZOBRAŽEVANJE
6.2
ODRASLIH
6.2.1
Spremljanje novosti v izobraževanju odraslih
Stalno strokovno spopolnjevanje za vodenje in upravljanje izobraževanja
6.2.2
odraslih
6.3
VODENJE
6.3.1
Načrtovanje (poslanstvo in vizija izobraževanja odraslih)
3.2.2
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6.3.2
6.3.3
6.3.4
6.4
6.4.1
6.4.2
6.5
6.5.1
6.5.2
6.5.3
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Odločanje
Upoštevanje posebnosti izobraževanja odraslih
Evalviranje, spodbujanje razvoja in kakovosti izobraževanja odraslih
ORGANIZACIJSKA KULTURA
Obvladovanje sprememb, spodbujanje kulture učenja
Procesi komuniciranja in pretoka informacij
RAVNANJE Z VIRI
Načrtovanje kadrovskih karier in osebnega razvoja zaposlenih v
izobraževalni organizaciji
Stimulacija zaposlenih v izobraževanju odraslih
Gospodarjenje z denarjem za izobraževanje odraslih

Tabela 2: Področja, podpodročja in kazalniki modela POKI
(Vir: http://kakovost.acs.si/, 2012)
Ker je smiselno procese samoevalvacije v izobraževalnih organizacijah podpreti s
sodobno tehnologijo, je leta 2005 Andragoški center Slovenije zbirko vprašanj za
presojanje kakovosti postavil v spletno okolje (http://zbirkavpr.acs.si/). Anketiranci
lahko izpolnjujejo vprašalnike na spletnih straneh ali v natisnjenih dokumentih.
Aplikacija omogoča, da ima izobraževalna organizacija takojšen vpogled v podatke,
pripravljene so temeljne obdelave, ki jih uporabnik uporablja za samoevalvacijo.
V nadaljevanju je Andragoški center Slovenije izvedel nadaljnje izobraževanje in
vzpostavitev svetovalcev za kakovost izobraževanja odraslih v izobraževalnih
organizacijah.
Svetovalec v izobraževalnih ustanovah je pomemben člen komisije za kakovost, saj
načrtuje in koordinira aktivnosti za razvoj kakovosti v izobraževalni organizaciji.
Pomaga pri izpeljavi postopkov presojanja in razvijanja kakovosti v izobraževalni
organizaciji in svetuje udeležencem, strokovnim in administrativnim delavcem,
učiteljem in delodajalcem. Njegova vloga je pomembna tudi pri organizaciji,
spremljanju, svetovanju in izpeljavi postopkov za ugotavljanje in zagotavljanje
kakovosti. Svetovalec je torej tesno povezan z vodstvom in vsemi zaposlenimi v
izobraževalni organizaciji, z udeleženci, zunanjimi sodelavci in okoljem, v katerem
deluje organizacija. Tesno sodeluje z vodstvom in skupino za kakovost, pri tem pa
deluje avtonomno. Z vzpostavitvijo svetovalca za kakovost skupina za kakovost ne
izgubi svoje vloge; nasprotno, ta dobi strokovnega sodelavca z ustreznimi
strokovnimi kompetencami, ki svetuje vsem vključenim v procese uvajanja in
izpeljevanja samoevalvacije ali svetuje v procesih presojanja in razvijanja kakovosti,
da bi ti potekali učinkovito in prinašali rezultate, ki bi omogočali nenehen razvoj
kakovosti. Opravlja tudi vlogo koordinatorja različnih aktivnosti za razvoj kakovosti v
izobraževanju odraslih in po dogovoru s skupino za kakovost te tudi izpeljuje
(Zalokar, 2011).
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4.1.2 VPELJAVA MODELA POKI V IZOBRAŽEVALNO ORGANIZACIJO
V januarju 2006 se je izobraževalna organizacija B&B vključila v dvoletni nacionalni
razvojni projekt Ponudimo odraslim kakovostno izobraževanje – POKI. V projekt smo
se vključili z namenom, da se naučimo na urejen in premišljen način opredeliti,
spremljati in izboljševati kakovost našega dela in naših storitev v izobraževanju
odraslih. Naša želja je, da vpeljemo v našo organizacijo s pomočjo modela POKI
sistem ocenjevanja kakovosti, ki je dobro vodilo pri začetkih vpeljevanja izboljšav.
Spoznali smo, da je kakovost ključni faktor konkurenčnosti ter uspeha in da bodo v
prihodnje uspešne le tiste organizacije, ki obvladajo in izvajajo filozofije kakovosti.
Zato si prizadevamo uresničiti svojo razvojno vizijo na podlagi modela vpeljevanja
kakovosti ter doseči stopnjo razvitosti organizacij v Evropi. Projekt je potekal dve leti
in v prvem letu smo:
imenovali skupino za kakovost,
oblikovali poslanstvo, vizijo in vrednote izobraževalne organizacije,
oblikovali prvo presoje o ravni kakovosti v izobraževalni organizaciji,
pripravili pregled pomembnih interesnih skupin,
izbrali področja in kazalnike, pri katerih bo potekala temeljitejša presoja
kakovosti,
oblikovali lastne standarde kakovosti za izbrane kazalnike,
izbrali vire in pripravili instrument za presojanje kakovosti,
izpeljali presojo kakovosti,
oblikovali samoevalvacijsko poročilo,
organizirali razpravo o dosežkih ter mogočih in nujnih ukrepih v
kolektivu.
V drugem letu smo:
pripravili akcijski načrt za razvoj kakovosti,
vpeljali ukrepe in načine za izboljšave in razvoj,
spremljali in ovrednotili vpeljane izboljšave.
Skupino za kakovost smo oblikovali na začetku projekta, sestavlja jo devet
članov. Skupina se je sestajala enkrat mesečno. Na srečanjih smo posredovali
informacije, pridobljene na delavnicah na Andragoškem centru Slovenije, ostalim
članom skupine. Na srečanjih smo razporejali delo in naloge ostalim članom skupine
za kakovost, ki se delavnice niso udeleževali.
V prvem mesecu delovanja skupine za kakovost smo najprej opredelili svoje
vizijo, poslanstvo in vrednote. Skupina za kakovost je na podoben način kot
predstavitev izobraževalne organizacije pripravila tudi osnutke poslanstva, vizije in
vrednot izobraževalne organizacije. Za predloge smo prosili celoten kolektiv
organizacije B&B, vključeni so bili tudi zunanji sodelavci – predavatelji. Na srečanju
skupine za kakovost smo predloge obravnavali in sestavili osnutek ter ga ponovno
posredovali zaposlenim. Da smo dobili končno obliko poslanstva, vizije in vrednot,
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smo se sestali večkrat in temu namenili veliko časa. Naša želja je bila, da bi
pripravili edinstveni sestavek, ki nas bi ločil od drugih in hkrati opisal naše
poslanstvo, vizijo in vrednote. Upoštevali smo tudi mnenje in povratno informacijo
Andragoškega centra Slovenije.
Pomemben del, ki smo ga opravili pri projektu POKI, so premisleki o temeljnih
strateških vprašanjih kakovosti v izobraževalni organizaciji. Takšni premisleki sodijo
med procese opredeljevanja kakovosti. Skupina za kakovost v izobraževalni
organizaciji vodi postopek, v katerem zaposleni skupaj z vodstvom zapišejo svoje
temeljno poslanstvo, opredelijo ali ovrednotijo obstoječo vizijo ter se pogovorijo o
temeljnih vrednotah, ki vodijo njeno delovanje. Izobraževalna organizacija v tem
procesu poišče odgovore na temeljna vprašanja, kot so: »Kaj je naše temeljno
poslanstvo? Kako se vidimo v prihodnosti? Katere vrednote nas družijo?« ter jih
zapiše v obliki pisnih izjav.
Pripravili smo pregled zunanjih in notranjih interesnih skupin, ki so
pomembne za našo organizacijo oziroma je sodelovanje z njimi pomembno.
Razpravljali smo o skupinah, ki lahko vplivajo na kakovost delovanja izobraževalne
organizacije ali pa izobraževalna organizacija s svojim delovanjem vpliva nanje.
Skupina za kakovost si je zastavila naslednja vprašanja: komu je namenjena skrb za
kakovost v naši izobraževalni organizaciji, kdo je zainteresiran za razvoj kakovosti
naše izobraževalne organizacije, kdo ocenjuje kakovost naše izobraževalne
organizacije in kdo omejuje razvoj kakovosti naše izobraževalne organizacije? Ker so
ta vprašanja pomembna za posameznike, skupine, organizacije in družbeno
skupnost, smo poskušali analizirati in ugotoviti, kdo vse so interesne skupine, ki se
na tak ali drugačen način vključujejo v naš proces izvajanja kakovosti.
Skupina za kakovost je pripravila pregled interesnih skupin, na podlagi posveta z
ACS smo ga še izpopolnili. V pripravi tega je sodelovala celotna skupina za kakovost.
Potrebovali smo več popravkov pri izboru zunanjih interesnih skupin. Po daljšem
premisleku in posvetu smo ugotovili, da je zunanjih interesnih skupin veliko več, kot
smo mislili na začetku. Tako smo vključili izobraževalne upravne organizacije,
upravne organe, nacionalni javni zavod, partnerske izobraževalne organizacije,
konkurenčne izobraževalne organizacije, potencialne in dejanske delodajalce,
partnerska podjetja in ustanove, stanovska in druga društva, gospodarsko interesno
združenje, delodajalska združenja, strokovno službo, partnerje lokalnega okolja.
Naslednja faza projekta je bila prva presoja kakovosti s pomočjo anketnih
vprašalnikov, da bi ugotovili, katere kazalnike kakovosti bomo v nadaljevanju
preučevali. Na podlagi rezultatov in nato preučitev teh smo morali skrbno izbrati
področja, na katerih smo ocenjevali kakovost svojega dela v izobraževalni
organizaciji. Naša izhodišča so temeljila na objektivnem pogledu na kakovost
izvajanja izobraževalnega procesa pri odraslih udeležencih in strategiji po izboljšanju
in urejanju določenih izobraževalnih procesov.
Na podlagi osnutkov anket, ki jih je pripravil ACS, smo pripravili ankete za
zaposlene, zunanje sodelavce, udeležence višje strokovne šole in srednje strokovne
šole. Ankete smo najprej posredovali ciljni populaciji. V proces anketiranja je bilo
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vključenih 60 anketirancev. Ankete v natisnjeni obliki smo razdelili skupini študentov
višje strokovne šole, vpisanih v drugi letnik programov promet, komercialist ter
poslovni sekretar ter četrtemu letniku srednjega strokovnega programa prometni
tehnik. Prav tako smo vprašalnike poslali po pošti na naslove predavateljev, ki bodo
v tekočem letu sodelovali z našo izobraževalno organizacijo. Anketirali smo tudi
zaposlene na področju organizacije naše izobraževalne ustanove.
Po prejetju izpolnjenih vprašalnikov smo jih analizirali in dobili končni rezultat in se
tako lažje odločili za izbiro odločilnih kriterijev za določitev prioritetnih področij, na
katerih bomo izvedli podrobnejšo samoevalvacijo. To nam je bilo v pomoč pri izbiri
kazalnikov in področij kakovosti za samoevalvacijo. Po posvetu z organizatorkami
delavnic POKI-ja smo se tudi odločili, da bomo v proces samoevalvacije vključili le
udeležence višje strokovne šole in tako lažje izpeljali sam proces samoevalvacije v
danem možnem času. Sami rezultati anketiranja so nas presenetili v pozitivnem
smislu, saj so presegli pričakovanja glede kakovosti znanja in kakovosti dela z
udeleženci na relaciji udeleženec–organizator izobraževanja. Na področju oziroma
relaciji komunikacije učitelj–udeleženec pa bomo poskušali rezultate popraviti, torej
se bomo pri naši samoevalvaciji še posebno posvetili temu področju.
Ocena uporabnosti instrumenta samoevalvacijski profil je zelo pozitivna, saj smo
lahko prav s to prvo presojo prepoznali dobra in slaba področja naše organizacije.
Pri uporabi in izvedbi anketiranja so anketiranci naleteli na nejasnosti pri zadnjem
področju anketnega vprašalnika, to je pri kakovosti sodelovanja s partnerji. Ker smo
zasebna izobraževalna organizacija, tega zaposleni in udeleženci praktično ne
poznajo. Vsekakor pa je uporabnost instrumenta zelo dobra

Slika 4: Področja kakovosti v modelu POKI
(Vir: http://kakovost.acs.si/, 2012)
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Gre za zasebno organizacijo, zato je cilj poleg rezultatov samoevalvacijskega profila
dobro finančno poslovanje ter zadovoljni udeleženci. Na podlagi teh ugotovitev smo
se odločili, da bomo vključili kazalnike, ki pokrivajo ti dve področji. Tako smo se
odločili, da bomo v proces samoevalvacije vključili kazalnike področja udeležencev
ter zadovoljstva udeležencev. Sprva smo vključili tudi tretje področje, vodenje in
upravljanje, vendar smo po diskusiji in možnosti elektronskega anketiranja odločili,
da to področje izključimo. Tako smo izbrali tri kazalnike kakovosti in mislimo, da je
to dovolj obširno, da smo pripravili samoevalvacijska vprašanja in pokrili področja, ki
smo jih želeli ocenjevati.
Proces presojanja kakovosti po modelu POKI izobraževalne organizacije začnejo
tako, da najprej opravijo prvo presojo kakovosti na vseh šestih področjih, ki
jih opredeljuje model POKI. To prvo presojo kakovosti opravijo z uporabo analize
SWOT. Tako pripravljena prva analiza stanja je izobraževalni organizaciji v pomoč
pri odločitvi za področje kakovosti, na katerem bo opravila temeljitejšo
samoevalvacijo.
Skupina za kakovost je odločila, da bomo izvajali samoevalvacijo na področju
kazalnikov spremljanja, svetovanja in pomoči udeležencu, komuniciranja
med udeleženci in učitelji ter zadovoljstva udeležencev.
Za vsako izbrano področje smo najprej pripravili samoevalvacijski načrt,
določili standarde kakovosti za posamezne kazalnike, sestavili samoevalvacijska
vprašanja, določili vire podatkov ter izbrali metode za presojanje kakovosti.
Priprava načrta samoevalvacije je potekala na podlagi dobljenih anketnih
rezultatov in napotkov nosilk projekta POKI na ACS-ju. Skupina za kakovost se je
posvetovala ter določila samoevalvacijska vprašanja ter vire podatkov in metode, ki
jih bomo uporabili, da bi zadovoljili naravo samoevalvacijskih vprašanj. Pri kazalniku
kakovosti organizacije izobraževanja odraslih in zadovoljstvu udeležencev v naši
organizaciji smo se odločili tudi za metodo zgledovanja, pri čemer smo za
sodelovanje izbrali izobraževalno organizacijo Dobo iz Maribora. Vsa ostala področja
smo preučili in ocenjevali z elektronskim anketiranjem. Tako je bil pripravljen
samoevalvacijski načrt, opremljen s standardi, evalvacijskimi vprašanji, subjekti,
dokumentacijo in metodami.
Sledila je presoja kakovosti s kvalitativno metodo – zgledovanje. Za
zgledovalni obisk smo najprej pripravili načrt, za tem je sledila izpeljava. Po izpeljavi
smo pripravili poročilo z ugotovitvami in zaključki. Za metodo zgledovanja smo se
odločili med izdelavo samoevalvacijskega načrta. Kot zasebna izobraževalna
organizacija smo menili, da bi z zgledovalnim obiskom lahko pridobili koristne
organizacijske informacije po načelih dobre prakse. Ta proces zgledovanja zahteva
fazo planiranja, analiziranja, integracije in izvajanja. Zgledovanje smo želeli opraviti
v izobraževalni organizaciji z dolgoletno tradicijo na tem področju in dobrim
poslovanjem. Zavedamo se, da je zgledovanje v najširšem pomenu proces stalnega
spremljanja in zgledovanja po najboljših poslovnih praksah z namenom stalnega
izboljševanja lastnega poslovanja. Želeli smo spoznati, kako enake stvari kot mi
počnejo najboljše organizacije, in ugotoviti razlike. Najprej moramo razumeti, nato
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pa realno oceniti, ali so naša slabost ali morda prednost. Prav na podlagi teh
razmišljanj smo se odločili zgledovati po izobraževalni organizaciji Doba iz Maribora.
Pripravili smo načrt zgledovanja, to pomeni, da smo poslali pismo oziroma prošnjo
za obisk želene organizacije, načrt izpeljave zgledovalnega obiska ter na koncu tudi
zapisnik. V načrtu izpeljave procesa zgledovanja smo opisali postopke priprave
procesa zgledovanja in tako določili področja zgledovanja, oblikovali smo skupine za
izpeljavo zgledovanja, izbrali partnerja za zgledovanje, analizirali lastno ravnanje pri
zgledovanju, določili vprašanja, ki nas zanimajo pri izbranem področju zgledovanja,
vzpostavili smo prvi in drugi stik z organizacijo, po kateri smo se zgledovali,
organizirali izpeljavo zgledovanja, pripravili vsebino zgledovanja ter pripravili potek
in pravila izpeljave zgledovanja. Tako je nastal načrt izpeljave zgledovalnega obiska.
Pri samem zgledovalnem obisku smo pripravili zapisnik in nato poročilo o izpeljanem
zgledovalnem obisku. Naše ugotovitve in zaključki so sledeči: zgledovanje zahteva
zelo veliko mero samokritičnosti in nepristranskih mnenj, merjenj in ocen, kar pa je
izredno težko zagotoviti le z zaposlenimi v organizaciji, prav zato bi bilo mogoče
dobro sodelovati tudi z zunanjimi strokovnjaki, ki prispevajo nevtralna mnenja.
Vendar je dejstvo, da moramo pri zgledovanju upoštevati pogoje, ki so: sposobnost
soočenja z realnimi rezultati, odprtost do sprememb, željo po nenehnem učenju in
duh tekmovalnosti.
Sledila je priprava evalvacijskega instrumenta, ki ga je pripravil Andragoški
center Slovenije, mi smo izbrali bistvena anketna vprašanja za udeležence
izobraževanja, za učitelje ter za organizatorje izobraževanja po kazalnikih.
Po pripravi načrta zbiranja podatkov je sledila faza izpeljave samoevalvacije –
zbiranje podatkov oz. anketiranje udeležencev izobraževanja, učiteljev,
organizatorjev izobraževanja in vodstva.
Vzorec za anketiranje smo vzeli iz ciljne skupine udeležencev višje strokovne šole
B&B, zunanjih učiteljev, organizatorjev izobraževanja, zaposlenih na šoli B&B,
vodstvenih delavcev izobraževalne organizacije B&B. Vzorec je bil izbran na podlagi
zbranih elektronskih naslovov, ki smo jih imeli v bazi udeležencev, učiteljev in
zaposlenih. Vsi udeleženci so bili vpisani v študijskem letu 2005/2006 in so nam ob
vpisu v letnik oziroma absolventski staž posredovali elektronski naslov. Študentov
1. letnika nismo anketirali, ker smo menili, da obiskujejo našo izobraževalno
organizacijo šele 1 mesec in podatki ne bi bili relevantni. 28 anket smo posredovali
vsem učiteljem, ki so sodelovali z našo izobraževalno organizacijo v preteklih dveh
letih, se pravi v študijskih letih 2004/2005 in 2005/2006. Kriterij izbranih je bil
podatek o elektronskem naslovu. Ankete so bile posredovane trem organizatorjem
izobraževanj, pomočnici ravnatelja in ravnatelju, vse ankete so bile vrnjene.
Instrument za elektronsko anketiranje smo pričeli pripravljati na 6. delavnici POKI 5.
oktobra 2006. Najprej nam je bila predstavljena zbirka spletnih vprašanj za
presojanje kakovosti POKI, nato oblikovanje zbirke vprašanj. Testiranje pripravljenih
vprašalnikov smo izvedli med kolegi na delavnici. Pri oblikovanju instrumentov smo
uporabili različne že oblikovane instrumente.1
1

Možina. T., Klemenčič. S., Hlebec. V. (2004). Ponudimo odraslim kakovostno
izobraževanje. Vprašanja za presojanje kakovosti. Ljubljana, Andragoški center Slovenije.
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Elektronski vprašalnik za udeležence je bil poslan po elektronski pošti 180
študentom Višje strokovne šole B&B, uspešno vrnjenih anketnih vprašalnikov je bilo
47. Posredovali smo jo študentom, vpisanim v 2. letnik ter v absolventski staž
višješolskega strokovnega programa. Elektronski vprašalnik za učitelje je bil
posredovan 28 učiteljem, vrnjenih je bilo le 8 vprašalnikov.
Elektronski vprašalnik za organizatorje izobraževanja je bil posredovan petim
zaposlenim v izvajalskem delu izobraževalne organizacije, vrnjeni so bili vsi.
Ugotovili smo, da so zastavljena vprašanja identična tudi za vodstvene delavce, tako
smo posredovali vprašalnik v natisnjenem izvodu tudi direktorju – ravnatelju, ter
pomočnici direktorja – pomočnici ravnatelja.
Člani skupine za kakovost smo oblikovali vprašalnike za opredeljene subjekte, jih
nato pregledali in po potrebi tudi popravili. Pripravili smo tri vrste anketnih
vprašalnikov, in sicer: vprašalnik za udeležence višje strokovne šole, programov
promet, poslovni sekretar in komercialist. Ankete so bile posredovane udeležencem,
ki so nam zaupali elektronski naslov. Tako smo poslali elektronske anketne
vprašalnike 180 udeležencem in dobili vrnjenih 47. Naslednji vprašalnik je bil
vprašalnik za učitelje, ta je bil posredovan 28 učiteljem, vrnjenih smo prejeli le 8.
Zadnji anketni vprašalnik je bil pripravljen za organizatorje izobraževanj, za
ravnatelja in pomočnika ravnatelja, vrnjenih je bilo vseh 5 vprašalnikov.
Po opravljenem petnajstdnevnem anketiranju smo rezultate v zbirniku pregledali in
bili delno razočarani zaradi nizkega števila vrnjenih anket. Tako smo ugotovili, da
bomo morali naše zunanje učitelje veliko bolj vključevati v sam postopek uvajanja
kakovosti in jih tudi bolj osveščati o sami samoevalvaciji.
Zbrane podatke smo interpretirali in poskušali preglednost povečati s pripravo
grafikonov in preglednih tabel. Predstavili smo najpomembnejše podatke in
informacije, ki smo jih pridobili v procesu presojanja kakovosti. Prikazali smo
temeljne ugotovitve, sklepe, zaključke, do katerih smo prišli po presoji prikazanih
podatkov in informacij. Pripravili smo načrt obdelave podatkov.
Po obdelavi podatkov, pridobljenih z anketiranjem in zgledovanjem, jih je bilo treba
še interpretirati. Za posamezne kazalnike smo iskali odgovore na zastavljena
samoevalvacijska vprašanja pri udeležencih izobraževanja, učiteljih in organizatorjih
izobraževanj ter z zapisnika zgledovalnega obiska. Na koncu smo za vsak vprašalnik
povzeli ugotovitve in sklepe ter nanizali predloge za prihodnje delo.
Sledila je zadnja faza samoevalvacije, to je priprava samoevalvacijskega
poročila. To je bil najtežji del, ker smo morali vse informacije združiti v celoto.
Informacije so morale biti sledljive in napisane v jasnem jeziku. To pomeni, da mora
biti poročilo prepričljivo in argumentirano. Napisano mora biti v jasno in pregledno.
Z veliko truda smo to tudi pripravili, čeprav se je v tem času skupina za kakovost
zmanjšala zaradi porodniških dopustov. Vendar nam je uspelo tudi zadnjo fazo
izpeljati in vsekakor strmimo k temu, da bomo pripravili samoevalvacijsko poročilo
tudi prihodnje leto in s tem nadaljevali tudi v prihodnosti.
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Oblikovanje lastnih standardov kakovosti za kazalnike
Pomemben trenutek je, ko skupina za kakovost izsledke samoevalvacije predstavi
kolektivu. O ugotovitvah pri presojanju kakovosti razpravlja skupina za kakovost z
vodstvom in vsemi zaposlenimi ter drugimi pomembnimi interesnimi skupinami.
Predstavitvi izsledkov sledi razprava o mogočih ukrepih za izboljšave in razvoj.
Dogovorijo se, katere ukrepe bodo sprejeli v prihodnje, da bi ohranili ali izboljšali
kakovost svojega delovanja.
Skupno dogovorjene ukrepe za izboljšanje kakovosti zapišejo izobraževalne
organizacije v akcijski načrt za razvoj kakovosti. Pri pripravi tega načrta
izobraževalna organizacija izhaja iz ugotovljenih pomanjkljivosti in zaznanih težav
ter načrtuje dejavnosti, s katerimi bomo te pomanjkljivosti odpravili. Pri tem je prav
tako pomembno, da načrtuje dejavnosti, s pomočjo katerih bo ohranjala že
dosežene ravni kakovosti.
Po opravljeni prvi fazi samoevalvacije nas je čakala naslednja faza – priprava
akcijskega načrta za uvedbo sprememb in izboljšav – ter končno še njegova
realizacija. Akcijski načrt je praktično delovno orodje, zato so v njem opredeljene
natančne naloge in dogovorjeni roki za uresničevanje načrtovanih dejavnosti.
V drugem letu sodelovanja pri projektu namenijo izobraževalne organizacije vso
pozornost razvijanju kakovosti – uresničevanju zastavljenih ukrepov za izboljšanje
kakovosti. Pri tem je pomembno, da uresničevanje načrtovanih ukrepov ne ostane
zgolj v skupini za kakovost, pač pa pritegnemo k vpeljevanju izboljšav širši krog
zaposlenih. Le tako bodo izboljšave v kolektivu lahko zares zaživele in prinesle
dodano vrednost kakovosti, ki smo jo načrtovali. Samo tedaj se bo delo, vloženo v
poglobljeno samoevalvacijo, obrestovalo.
Ko izobraževalne organizacije uspešno dokončajo vpeljevanje zastavljenih izboljšav,
vstopijo v nov razvojni krog kakovosti, kjer se začenja vnovična presoja kakovosti na
preostalih področjih modela POKI.
4.1.3 AMERIŠKI MODEL ZA KAKOVOST – MALCOLM BALDRIGE NATIONAL
QUALITY AWARD (MBNQA)
Američani so zaradi vse večjega zaostanka industrije za Japonsko dopolnili japonski
model celovitega obvladovanja kakovosti ter ga prilagodili ameriškemu sistemu in
razmeram. Vlada je spoznala, da je razlog za nižjo gospodarsko rast predvsem slaba
kakovost izdelkov in storitev. Zato so poskušali tudi s pomočjo meril za pridobitev
nagrade za kakovost spodbuditi organizacije k izboljševanju kakovosti in uporabi
metod celovitega obvladovanja kakovosti.
Malcolm Baldrige (1922–1987) je bil konec leta 1980 v Združenih državah Amerike
izvoljen za ministra za trgovino. V času svojega mandata je Baldrige igral
pomembno vlogo pri razvoju in izvajanju trgovinske politike. Vodilno vlogo je imel
pri odpiranju trga na področje Sovjetske zveze. Bil je zagovornik vodenja kakovosti,
kot ključa do blaginje in trajnostnega razvoja ZDA. Malcolm Baldrige je umrl v
nesreči julija 1987, v istem letu je kongres po njem imenoval nagrado za kakovost.
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Cilj Malcolm Baldrige National Quality Award je izboljšanje zakona o povečanju
konkurenčnosti podjetij v ZDA. Uporabnost modela se je razširila tudi na področje
zdravstvenega varstva, izobraževanja v letu 1999 in neprofitnih vladnih organizacij v
letu 2005.
Ronald Regan, nekdanji predsednik ZDA je dejal: »Načela Malcolma Baldriga so:
ekonomska svoboda in močna konkurenca sta nujni za gospodarski napredek.«
Ameriški kongres je potrdil program za nagrajevanje za naslednja področja:
opredeljevanje in prepoznavanje vloge modela v organizaciji, merila za ocenjevanje
in izboljševanja kakovosti ter širjenje in izmenjavo najboljših praks. V letu 1987 so
Združene države Amerike uvedle Malcolm Baldrige National Quality Award (MBNQA)
z namenom, da bi izboljšale tako produktivnost kot konkurenčnost ameriških
podjetij.
Zmagovalci, prejemniki nagrade, so bili dolžni deliti in posredovati svoje znanje kot
primere dobre prakse, ki so jih pripeljali do odličnosti. Osnovna strategija nagrade je
bila: ustvariti nacionalne prvake, stimulirati tekmovalni duh, širiti kulturo poslovne
odličnosti.
Istega leta, 1987, je tudi ISO izdal model eksternega zagotavljanja kakovosti.
Koncept, ki ga je predstavil Malcolm Baldrige za vrednotenje rezultatov, je bil:
učinkovitost, zadovoljstvo odjemalcev in kontinuirano izboljševanje kapacitet za
pridobivanje in obdržanje odjemalcev. Jasno je, da je Malcolm Baldrige National
Quality Award (MBNQA) predstavljala pomembno izboljšavo v primerjavi z
zastarelimi statičnimi pristopi na področju zagotavljanja kakovosti.
Baldrige Award je le formalno priznanje odličnosti delovanja javne in zasebne
organizacije v ZDA, ki jo je potrdil predsednik Združenih držav. Baldrige
Performance Excellence Program, ki ga upravlja Nacionalni inštitut za standarde in
tehnologijo, agencija Ministrstvo za trgovino ZDA. Podelijo nagrade za področja
oziroma po kategorijah: proizvodnja, storitve, mala podjetja, izobraževanje,
zdravstveno varstvo in neprofitne organizacije. Prvi Baldrige Award nagrajenci so bili
predstavljeni leta 1988. Vsako leto so kandidati za nagrado Baldrige pripravili
podrobne ocene upravljanja sistemom. Njihove prijave morajo biti pripravljene po
merilih Performance Excellence. Merila so sestavljena iz 11 med seboj povezanih
temeljnih vrednot in konceptov.
Baldrige pravi, da je odličnost potovanje in ne cilj. Organizacije iščejo načine za
učinkovito in uspešno izpolnjevanje svojih nalog in dosego svoje vizije. Na tisoče
organizacij uporabljajo Baldrige Criteria for Excellence uspešnosti za vodenje svojih
podjetij, izboljšanje učinkovitosti in trajnostne rezultate. Gre za izboljšanje in
inovativnost v organizaciji, celosten pristop do ključnih področij upravljanja:
voditeljstva, strateškega načrtovanja, osredotočenosti na odjemalce, meritve,
analiza in upravljanje znanja, usmerjenost v zaposlene in rezultati.
Merila Baldrige, ki jih je mogoče prilagoditi, da ustrezajo edinstvenim izzivom,
posamezni kulturi, pomagajo organizaciji oceniti učinkovitost delovanja, oceniti, kje
so potrebne izboljšave ali inovacije in dobiti rezultate. Baldrigova pot je torej postati
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del nacionalnega prizadevanja za izboljšanje zmogljivosti ameriških organizacij in
konkurenčnega ugleda v svetu.
Model Malcolma Baldrigea zajema sedem področij meril, ki pokrivajo vse, kar je
pomembno v sistemu upravljanja:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

voditeljstvo,
strateško načrtovanje,
usmerjenost v stranke,
meritve, analize in upravljanje znanja,
usmerjenost v zaposlene,
upravljanje procesov,
rezultati.

ORGANIZACIJSKI PROFIL
OKOLJE POVEZOVANJE, STRATEŠKI POLOŽAJ

2
STRATEŠKO
NAČRTOVANJE

5
USMERJENOST V
ZAPOSLENE

1
VODITELJSTVO

7
REZULTATI

3
USMERJENOST V
STRANKE

6
UPRAVLJANJE
PROCESOV

4
MERITVE, ANALIZA IN UPRAVLJANJE ZNANJA

Slika 5: Sedem področij meril Malcolm Baldrige modela za kakovost
(Vir: American Society for Quality_Baldrige Performance Excellence Program, 2012)
Merila Malcolm Baldrige National Quality Award so namenjena pomoči pri
izboljševanju kakovosti splošne uspešnosti organizacije, ne glede na to, ali proizvaja
izdelke ali nudi storitve (http://www.premierbaldrige.com/what_is_baldrige.html,
2012).
Obstaja več različnih modelov meril Baldrige: za izobraževanje, za zdravstveno
varstvo, za podjetja, neprofitne in vladne organizacije. Organizacije ocenijo svoje
sisteme za upravljanje z uporabo teh meril, in sicer za prepoznavanje prednosti
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njihovih sistemov ter možnosti za izboljšave. Ocenjevanje in izboljševanje procesov
jim pomaga pri izpopolnjevanju temeljnih vrednote v svoji kulturi. Skupek vsega jim
prinaša odlične rezultate. Organizacije lahko na podlagi meril Baldrige meril naredijo
notranjo, zunanjo presojo, z najemom enega ali več strokovnjakov in potem na
podlagi presoj pripravijo izboljšave. Nekaterim se zdi pomembno, da dobijo
nagrado. Za model Baldrige je dokazano, da ima razumen pristop, kako sistem
vodenja v organizaciji deluje, kako sistem izboljšati do odličnega in priti do
vrhunskih rezultatov.
Veliko izobraževalnih organizacij uporablja prav merila Baldrige za področje
izobraževanja. Merila zagotavljajo celovit način za doseganje in ohranjanje odličnega
delovanje celotne organizacije. Izobraževalne organizacije, poslovne šole, skupnosti
šol, univerze, šolski okoliši K-12 v Chicagu, New Yorku, Severni Karolini, Oklahomi in
tudi izobraževalne institucije na Aljaski uporabljajo merila Baldrige za vodenje
sistema kakovosti v šoli in posledično tudi udeležencev izobraževanja.
Katero merilo za odličnost, Baldrige, Lean, ISO, Six Sigma je najprimernejše za
določeno organizacijo? Modeli se dopolnjujejo in ne izključujejo. Baldrige, Lean in
Six Sigma vsi se osredotočajo na rezultate, uporabljajo timski pristop, zahtevajo
upravljanje z dejstvom, so usmerjeni na stranke, so tržno usmerjeni, zahtevajo
močno vodstvo za dolgoročno učinkovitost. Imajo koncept stalnih izboljšav. V
merilih Baldrige se pomaga določiti področja znotraj organizacije, ki so najbolj zrela
za izboljšanje in stalno izboljševanje. Ta merila služijo kot celovit okvir za odličnost
poslovanja. Osredotočajo se tako na poslovne rezultate kot tudi na organizacijske
izboljšave in inovacije sistemov. ISO 9000 pokriva manj kot 10 % meril Baldrige.
Vsaka organizacija, ne glede na svoje področje ali velikost, lahko načrtno uporablja
merila Baldrige za odličnost poslovanja. Dejstvo je, da so mnoge organizacije začele
svoja prizadevanja za izboljševanje z uporabo meril za samoocenjevanje. Lahko bi
uporabili merila Baldrige za ugotavljanje zmogljivosti, opredelitev področij za
izboljšave in rezultate, merila Six Sigma, Lean ali druga orodja pa za načrtovanje
operacij ali izboljšanje procesov.
Merila Baldrige zajemajo ključna področja uspešnega vodenja izobraževalne
organizacije in so združljiva z drugimi modeli, kot so ISO 9000, Lean in Six Sigma.
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Slika 6: Primerjava orodij TQM ISO in MBNQA
(Vir: http://www.qualitydigest.com/aug99/html/body_baldrige.html, 2012)
Povezava med Baldrige Award in ISO 9000 bi bila lahko v tem, da oba pokrivata
zahteve za pregled in visoko kakovost rezultatov. Nekateri sklepajo, da sta modela
enakovredna in da bi morala organizacija izbrati enega ali drugega. Drugi menijo, da
so taka sklepanja napačna in da se oba modela temeljno razlikujeta v
osredotočenosti, namenu in vsebini. Poudarek Baldrige Award je na konkurenčnosti.
Merila Baldrige morajo odražati konkurenčnost, se usmerjati na stranke in
izboljševati splošne operativne zmogljivosti, spodbujati izmenjavo znanja in izkušenj.
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Slika 7: Primerjava modelov MBNQA in EFQM
(Vir: http://www.emeraldinsight.com/journals.htm?articleid=843754&show=html in
http://www.baldrige.com/baldrige-process/how-to-integrate-baldrige, 2012)

Model Baldrige lahko izboljša produktivnost, učinkovitost, rezultate, skratka
organizacija postane odlična. Merila Baldrige so dragocen model za merjenje
zmogljivosti in načrtovanje v negotovem okolju. Merila pomagajo izobraževanim
organizacijam doseči in ohraniti najvišjo nacionalno raven, to so učni rezultati
udeležencev, zadovoljstvo in zavzetost udeležencev, učinkovitost procesov,
zadovoljstvo in zavzetost zaposlenih, dobre finančne in tržne rezultate in družbena
odgovornost
(http://www.rand.org/pubs/monographs/2004/RAND_MG136.pdf,

2012).

Merila Baldrige se osredotočajo na rezultate in stalno izboljševanje ter zagotavljajo
okvir za načrtovanje, izvajanje in ocenjevanje procesa. Na tisoče organizacij jih
uporablja za samoocenjevanje in usposabljanje ter kot model za razvoj svojega
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delovanja in poslovanja. MBNQA na splošno velja za najbolj prestižno nagrado za
kakovost v ZDA.
Temeljne vrednote in koncept Baldriga so od leta 2002 vizionarsko vodstvo,
usmerjenost v uporabnika, organizacijska odličnost, vrednote zaposlenih in
partnerjev, osredotočenost v prihodnost; upravljanje za inovacije, socialna
odgovornost; poudarek na rezultatih in ustvarjanje vrednosti ter sistemska
perspektiva in direktiva. Te vrednote in koncepti predstavljajo temelj za
povezovanje. Ključne zahteve so usmerjene v rezultate. Okvir je podlaga za
ukrepanje in povratne informacije. Vse to je vključeno v sedem meril, ki so osnova
za samoocenjevanje, Baldrige uporablja ADLI, za nagrado ter za povratne
informacije. Baldrige kot prvo merilo predstavlja voditeljstvo – kako vodstveni
delavci vodijo organizacijo in kako organizacija obravnava svoje odgovornosti do
javnosti in prakse, kot dobro državljanstvo. Drugo merilo je strateško načrtovanje –
kako organizacija določi strateške cilje in določa ključne akcijske načrte. Tretje
merilo, usmeritev v stranke in tržno usmeritev, se ukvarja z vprašanjem, kako
organizacija določi zahteve in pričakovanja kupcev in trgov. Četrto merilo so
informacije in analize – kako organizacija upravlja, uporablja in analizira podatke in
informacije v podporo ključnih organizacijskih procesov in organizacijskega
delovanja sistema upravljanja. Peto merilo je poudarek na človeških virih – kako
organizacija omogoča zaposlenim, da razvijejo svoj potencial in kako so zaposleni
usklajeni s cilji organizacije. Šesto merilo je obvladovanje procesov – kako so
ključna proizvodnja, dobava in podporni procesi oblikovani, kako upravljajo in se
izboljšujejo. Sedmo merilo so poslovni rezultati – kako organizacija deluje in se
izboljšuje v svojih ključnih poslovnih področjih, gre za zadovoljstvo strank, finančno
in tržno zmogljivost, človeške vire, dobavitelje, partnerstvo in operativne
zmogljivosti. Kategorija tudi proučuje, kako se organizacija odziva na konkurenco.
Okvir jasno opredeljuje razmerja med merili in poudarja osrednjo razmerje med
voditeljstvom in poslovnimi rezultati. Poudarja tudi pomen povratnih informacij v
sistemih. Največjo težo ima organizacijska uspešnost. Odgovornost za izobraževalne
organizacije je zagotoviti smernice za institucionalno samoocenjevanje na podlagi
podrobnega organizacijskega profila, oblikovanega strateškega načrta, jasno
opredeljenih ciljev in sistemov tako za zbiranje kot analiziranje informacij.
Samoocenjevanje je koristno pri spremljanju napredka in uresničevanju ciljev. Merila
so v pomoč izobraževalni organizaciji pri celostnem pristopu upravljanja
organizacijske uspešnosti, izboljšanje učenja med udeleženci, krepitve celotne
organizacijske učinkovitosti.
V nadaljevanju bomo opisali sedem področij modela MBNQA:
1. voditeljstvo – kako vodje upravljajo in vodijo organizacijo;
2. strateško načrtovanje – kako organizacija vzpostavlja in načrtuje
strateške usmeritve;
3. usmerjenost v stranke – kako organizacija gradi in vzdržuje močne in
trajne odnose s strankami;
4. meritve, analize in upravljanje znanja – kako organizacija uporablja
podatke za podporo ključnih procesov in kako upravlja z uspešnostjo;
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5. usmerjenost v zaposlene – kako organizacija pooblašča in vključuje
delovno silo;
6. upravljanje procesov – kako organizacija načrtuje, upravlja in izboljšuje
ključne procese;
7. rezultati – gre za rezultate uspešnosti – kako organizacija nadzoruje in
ugotavlja področje zadovoljstva strank, financ, človeških virov, dobaviteljev
in partnerjev, kako se organizacija primerja s konkurenti in kako na splošno
deluje, upravlja in kako je družbeno odgovorna.
Merila Baldrige določajo model upravljanja in so osredotočena na odličnost
delovanja. Z odgovarjanjem na več kot 250 vprašanj organizacije dobijo celovit
posnetek njihovega upravljanja sistemov, ki jih lahko uporabijo za prepoznavanje
prednosti in priložnosti za izboljšave. Obstajajo tri različice meril Baldrige, ena za
podjetja in neprofitne organizacije, druga za zdravstveno varstvo in tretja za
izobraževanje.
Merila razvija program Baldrige Performance Excellence, ki je odgovoren za kriterije
Baldrige, spremenjene in objavljene vsaki dve leti.
Merila Baldrige so organizirana v sedem kategorij, vsaka kategorija je razdeljena na
postavke in vsaka točka je nadalje razdeljena na področja, ki predstavljajo
vprašanja, na katera je potrebno odgovoriti.
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Merila in kriteriji Malcolm Baldrige bomo prikazali v naslednjih tabelah.
VODITELJSTVO Kazalnik
Vodstvo šole

Področje
Vizija
vrednote

Komunikacija in
zmogljivost
organizacije

Upravljanje
družbena
odgovornost

Merilo
in
Kako
vodstvo
postavlja
vizijo in vrednote? Kako
vodstvo posreduje vizijo in
vrednote
zaposlenim,
učiteljem,
poslovnim
partnerjem in študentom?
Kako vodstvo z osebnim
zgledom
krepi
etično
ravnanje?
Kako
vodstvo
ustvarja
trajnostno
organizacijo?
Kako
vodstvo
ustvarja
pogoje
za
krepitev
zmogljivosti,
za
izpolnjevanje poslanstva in
za vpeljevanje strategije in
za krepitev inovativnosti?
Kako vodstvo ustvarja učno
okolje v organizaciji? Kako
vodstvo
sodeluje
pri
ustvarjanju novih vodij,
menedžerjev v organizaciji?
Kako vodstvo komunicira z
zaposlenimi? Kako vodstvo
spodbuja
dvosmerno
komunikacijo? Kako vodstvo
komunicira
osrednje
odločitve? Kako vodstvo
aktivno
nagrajuje
zaposlene/študente za višjo
zmogljivost?
Kako se vodstvo usmerja na
izpeljavo ciljev šole, kako
izboljšuje zmogljivost in
kako dosega vizijo šole?
Katera merila uporablja
vodstvo
za
merjenje
zmogljivosti? Kako vodstvo
meri dodano vrednost v
šoli?

in
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Upravljanje
organizacije

Kako
vodstvo
dosega
naslednje cilje upravljanja:
odgovornost za svoje
odločitve,
odgovornost za
finančne odločitve,
preglednost
aktivnosti in izbor
politik za
upravljanje,
neodvisnost notranje
in zunanje kontrole?
Kako
vodstvo
ocenjuje
vodstveno
zmogljivost?
Kako
vodstvo
ocene
zmogljivosti uporablja za
razvoj višje učinkovitosti
vodij v šoli?

Zakonito
in
etično ravnanje
Kako vodstvo ocenjuje vpliv
svojih programov, storitev in
aktivnosti na družbo? Ali
vodstvo ta vpliv pripravlja
vnaprej? Kakšna so merila,
procesi in aktivnosti, ki
ustvarjajo zakonito in etično
okolje za delovanje? Kakšna
so
merila,
procesi
in
aktivnosti za obvladovanje
tveganja?
Kako vodstvo spodbuja in
meri etično ravnanje v šoli?
Kateri so osrednji procesi,
merila in kazalniki za
merjenje in vpeljevanje
etičnega vedenja v strukturi
upravljanja in interakciji z
deležniki
organizacije
(zaposlenimi,
študenti,
poslovnimi partnerji …).
Kakšen je odziv vodstva na
neetično vedenje?
Podpora ključnih
skupin
Kako
vodstvo
aktivno
podpira delovanje skupin v
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šoli? Kako vodstvo ugotavlja
skupine in kako spodbuja
njihovo zmogljivost?

Tabela 3: Tabela prvo in drugo merilo MB – voditeljstvo in strateško načrtovanje
Prvo merilo po modelu Malcolma Baldrigea je vizionarsko vodenje organizacije.
Najvišji voditelji morajo določiti jasno vizijo in vrednote organizacije, postaviti visoka
pričakovanja, gre za globalno poslovanje. Voditelji morajo sprejeti močno
razumevanje glavnih družbenih sil, ki oblikujejo državo, pa tudi vedeti morajo, kje in
kako se odzvati v dobro svoje organizacije in družbe v celoti. Voditelji morajo
zagotoviti:
vzpostavitev strategij, sistemov in metod za doseganje zmogljivosti,
spodbude za inovacije,
znanje in zmogljivosti,
organizacijsko trajnost.
Da bi pridobili pripadnost in korist vseh zaposlenih, bi morali biti voditelji navdih ter
dajati pobude zaposlenim za dobro sodelovanje, razvoj, učenje, inovativnost in
pripravljenost na soočenje s spremembami. Od vodje se pričakuje, da zna
povezovati trenutno znanje z znanjem, ki je potrebno v določenem času. Voditelj
mora biti vzor zaposlenim z etičnim vedenjem, sodelovati mora pri načrtovanju,
poznati in uporabljati dobro komunikacijo in izvajati coaching, načrtovati in
vpeljevati nove vodje, spodbujati dobro organizacijo dela.
Na sliki 8 je predstavljenih 30 načel vodenja in upravljanja. Avtorji načel so Peter
Drucker, Edward Deming in številni drugi.
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Slika 8: Načela vodenja in upravljanja
(Vir: http://www.americaneedsbaldrige.com/LeadershipManagementPrinciples.pdf/,
2012)
Organizacije uporabljajo večino teh načel. Načela so osnova za merila Baldrige.
Merila niso nova, vendar jih mora organizacija razumeti. Voditelji jih uporabljajo kot
merila za samoocenjevanje. Njihova uporabnost je v vzpostavitvi učinkovitega
pristopa do vsakega načela posebej in kot:
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pomoč k boljšemu razumevanju Baldrigevih meril,
orodje, ki zagotavlja hitro samooceno,
spodbuda za uporabo modela Baldrige.
Po merilih Baldrige se je potrebno vprašati, kako bodo voditelji obravnavali potrebe
po učenju in razvoju. Voditelji se včasih ne zavedajo svoje šibkosti ali neznanja, kot
je nezavedna nesposobnost. Druga nesposobnost je zavedna, kar pomeni, da so
drugi zaposleni bolj kompetentni za določeno nalogo. Tretja raven so lahko zavestne
kompetence, vodja svoje znanje uporabi v praksi, četrta je podzavestna
usposobljenost, vodja neprestano uporablja nova znanja in spretnosti brez velikega
napora.
Potrebno se je vprašati, kaj je ključ do skupnosti, kako prepoznati in ugotoviti
področja za sodelovanje, kako zaposleni podpirajo in krepijo odnose ter kako
prispevajo k izboljšavam. Večina ljudi, stranke in zaposleni na visokih funkcijah
visoko cenijo družbeno odgovornost podjetij. Organizacije si prizadevajo odgovoriti
na vprašanje: kako prispevamo k blaginji, okolju, socialnim in ekonomskim
sistemom?
V letu 2010 je statistika pokazala, da 84 % Američanov verjame v odgovornost
študija in izobraževanja, da bodo ideje in znanje udeležencev izobraževanja lahko
podjetjem pomagala ustvariti izdelke in storitve, ki jih želijo kupci.
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STRATEŠKO
Kazalnik
NAČRTOVANJE
Razvoj strategije

Magistrsko delo

Področje

Merilo

Razvoj
strategije
Kako v organizaciji
načrtujejo strategijo?
Kateri so osrednji procesi
načrtovanja? Kako
ugotavljate močne in šibke
točke načrtovanja? Kakšni
so kratkoročni in
dolgoročni cilji
načrtovanja?
Kako zagotavljate, da
strateško načrtovanje
zajema naslednje faktorje:
prednosti in slabosti
organizacije, priložnosti in
nevarnosti;
spremembe v šolskem
sistemu, tehnologiji,
demografske spremembe,
tržne okoliščine, cilje
deležnikov, konkurenco;
trajnostni razvoj
organizacije;
sposobnosti za izpeljavo
strategije?
Strateški cilji
Kakšni so strateški cilji šole
in časovni okviri za njeno
izpeljavo? Kateri so vaši
osrednji cilji za izpeljavo
strategije?
Kako so vaši strateški cilji
skladni s strateškimi izzivi
organizacije?
Izpeljava
strategije
Akcijski načrt
Kako razvijate in izvajate
strateške načrte, da
dosežete osrednje
strateške cilje?
Kako zagotavljate osrednje
finančne vire za izpeljavo
strategije?
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Kako zagotavljate
spremembe akcijskega
načrta?
Kakšni so vaši kratkoročni
in dolgoročni strateški
načrti?
Kakšni so vaši strateški
načrti razvoja človeških
potencialov?
Katera merila za merjenje
zmogljivosti pri izpeljavi
strategije uporabljate?
Kako vaša merila
spodbujajo zmogljivost pri
izpeljavi strategije?
Projekcija
zmogljivosti
Kakšne so vaše prihodnje
projekcije za kratkoročno
in za dolgoročno
načrtovanje strategije?
Kako je vaša strategija
ustrezna v primerjavi s
strategijami drugih
inštitucij? Kako
zagotavljate, da boste
uresničili vaše projekcije?

Tabela 4: Drugo merilo MB – strateško načrtovanje
Načrtovanje ali preurejanje je funkcijski proces. Potreba po tem običajno nastane v
večini organizacij za učinkovito načrtovanje, upravljanje in izboljševanje, potreba po
izboljšavah se lahko pojavi zaradi predolgih delovnih ciklov, proračunskih presežkov,
napak pri izdelkih, procesnih napak, nezadovoljnih kupcev, neznanja, kako narediti
stvari drugače. Doživlja se »medfunkcijska dilema« in nazadnje mora biti vodja tisti,
ki vidi potrebe po spremembi. Elementi učinkovite strategije sprememb so: želje po
spremembah, znanje za načrtovanje procesov, razumevanje osnovnih kulturnih
elementov, razumevanje modelov procesov. Prva dilema lahko izhaja iz priprave
funkcionalne organizacijske strukture in procesov s funkcionalnimi cilji. Naslednja
dilema lahko, če se ne zavedamo, nastane, če organizacija deluje predvsem preko
svojih čezmejnih funkcionalnih procesov.
Ko se ugotovi, da načrtovanje ni učinkovito ali da je mehanizem za načrtovanje
pomanjkljiv, je treba narediti vmesno optimizacijo: vsak oddelek poskuša narediti
najbolje zase, vendar mora upoštevati celotno organizacijo. Premagovanje
medfunkcijske dileme je mogoče doseči z uporabo več različnih strategij. Za začetek
je treba načrtovati proces s pomočjo učinkovitega načrtovanja metodologije.
Vprašati se je treba, ali so morda v strateškem načrtovanju mrtvi koti in kako
vpeljati nove tehnologije. Treba je oceniti moč strategije procesa razvoja in si
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zastaviti vprašanje, ali bo trg strategijo premagal. Dobro načrtovana strategija je
konkurenčna prednost.
Strateško načrtovanje je ena od sedmih kategorij Baldrigea. Organizacije morajo
pripraviti dober razvojni načrt, tj. običajno letni proces, ki vključuje določeno
skupino ljudi. Pripravi se dokument strateški načrt, ki naj ne bi bil samemu sebi
namen, ampak temelji na zbiranju, analizi in poročanju informacij in podatkov.
Strateški načrt je le toliko dober, kot so prave informacije. Opredeliti je treba nekaj
ključnih dejavnikov, ki jih je treba upoštevati pri oblikovanju strateškega načrta:
potencialni mrtvi koti,
ključne kompetence, strateški izzivi in strateške prednosti,
prednosti, slabosti, priložnosti in nevarnosti (analiza SWOT) organizacije.
Pričakovanja modela Baldrige so ustvarjanje in uravnoteženje vrednosti za vse
interesne skupine. To zahteva določitev ključnih interesnih skupin, razumevanje
vsake skupine in njihovih ključnih zahtev ter razvoj strategije in načrtov, ki
izpolnjujejo in presegajo zahteve vseh interesnih skupin. Interesne skupine so del
zapletene mreže interesov, ki delujejo v matrici soodvisnosti. Nobena interesna
skupina ni bolj pomembna od drugih.

Slika 9: Sistemski pristop k načrtovanju in merjenju, ki usklajuje vse dejavnosti s cilji
organizacije, s 5-letnim strateškim načrtom in uravnoteženimi kazalniki
(Vir: http://www.baldrige.com/wp-content/uploads/Miami-Dade-County-StrategicPlanning-PNG.png, 2012)
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USMERJENOST Kazalnik
V STRANKE
ŠTUDENTJE,
DELEŽNIKI IN
TRŽNA
USMERJENOST,
TRŽNO ZNANJE

Magistrsko delo

Področje

Merilo

Kako šola uresničuje
potrebe, želje in
pričakovanja študentov,
deležnikov in trga
(gospodarstva)?
Študentje,
deležniki,
tržno znanje
Kako določate študentske
in marketinške segmente
za vaše študijske
programe? Kako
ugotavljate, katere
programe je potrebno
razvijati v prihodnosti?
Kako vključujete študente
drugih šol?
Kako uporabljate potrebe,
želje in pričakovanja
deležnikov
(gospodarstva) v vaše
prihodnje programe?
Kako uporabljate
povratne informacije
študentov za
izboljševanje učnih
programov?
Kako uporabljate tržne
informacije, da boste
postali bolj usmerjeni v
študente in v uporabnike
vaših storitev? Kako
uporabljate te informacije
za razvoj inovativnega
potenciala?
Kako ohranjate
učinkovitost metod, ki
spodbujajo nenehno
prilagajanje vaših učnih
metod in učnih vsebin
potrebam deležnikov?
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Odnosi med
študenti in
deležniki in
njihovo
zadovoljstvo
Kako gradite in razvijate
zadovoljstvo študentov in
deležnikov?
Graditev
odnosov med
študenti in
deležniki
Kako gradite svoj odnos,
da vabite študente in
deležnike k iskanju
informacij, dajanju
pripomb in pritožb?
Kako obravnavate
pritožbe študentov in
deležnikov?
Kako ohranjate
neposredno informiranost
študentov in deležnikov?
Zadovoljstvo
študentov in
deležnikov
Kako zagotavljate
zadovoljstvo študentov in
deležnikov? Kako
uporabljate informacije o
zadovoljstvu za stalne
izboljšave izobraževalnih
programov?
Kako spremljate kakovost
programov pri študentih
in pri deležnikih?
Kako uporabljate
informacije o zadovoljstvu
deležnikov in študentov
za primerjavo s svojimi
tekmeci?
Kako ohranjate skladnost
med zadovoljstvom in
izobraževalnimi
storitvami?

Tabela 5: Tretje merilo MB – usmerjenost v stranke
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Stranka je v današnjem globalnem gospodarstvu in konkurenčnem poslovnem svetu
na prvem mestu. Izpolnitev želja strank je nujna. Razvita tehnologija omogoča, da
nezadovoljni kupci hitro delijo svoje izkušnje, zgodbe s pomočjo svetovnega spleta.
Negativne izkušnje so slabi učinki za organizacijo. V zadnjih letih zaradi zelo razvite
tehnologije lahko stranka preveri podjetje preko spleta, naroča se preko spleta, jezik
ni več ovira. Probleme in s tem razočaranje strank lahko prinese slaba odzivnost,
poslano napačno blago. Take izkušnje ne gradijo zadovoljstva in zvestobe kupcev.
Podjetja se trudijo ustvarjati dobiček in se poskušajo hitro odzivati na potrebe
strank. Če delajo dobro, podjetja dobijo referenco o kakovosti izdelkov in storitev za
svoje stranke.
Ena temeljnih predpostavk je, da organizacija pozna potrebe svojih strank; stranke
in organizacija morajo med seboj sodelovati. Organizacija obstaja zato, da služi
ljudem. Brez strank, zunanjih in notranjih, organizacija ne deluje. Brez zadovoljnih
kupcev je lahko delo organizacije in organizacija v nevarnosti. Vodstvo je
odgovorno, da skrbi za razvoj svojih zaposlenih, da jih nenehno usposablja.
Ena od velikih prednosti modela Baldrige je, da začne na začetku. Kako se določi
poslanstvo in vizijo? Kako pripraviti dober strateški načrt? Kako prepoznati ključne
skupine kupcev in trgov? Kako prepoznati, kaj motivira zaposlene? Kako načrtovati
delovne procese?
Enako velja za inovativnost. Najbolj inovativne organizacije začnejo na začetku,
najprej morajo razumeti, kaj stranka želi in potrebuje. Zaposleni morajo imeti
organizacijske sposobnosti in razumeti morajo transformacijske trende, ki lahko
vplivajo na njihove trge in jim dajejo konkurenčno prednost. Organizacije morajo
uporabljati socialna omrežja, spletne tehnologije, da lahko tudi na ta način
prisluhnejo strankam in izpolnjujejo njihove želje. Nekatere raziskave poročajo, da
95 % podjetij za zaposlovanje uporablja LinkedIn.
Torej ne gre le za uporabo socialnih omrežij in spletnih tehnologij, to je pomoč, da
organizacije lahko prisluhnejo strankam, jih pridobijo in obdržijo.
Organizacija zmaga, če stranka dobro komunicira z njo, če priporoča organizacijo
drugim, prijateljem in sodelavcem. To je vodilni ukrep za mnoga podjetja, saj jim
pomaga identificirati možnosti za izboljšanje zadovoljstva strank.
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MERITVE,
Kazalnik
ANALIZA IN
UPRAVLJANJE
ZNANJA
Merjenje, analiza
in nenehne
izboljšave
organizacijske
zmogljivosti

Področje

Magistrsko delo

Merilo

Merjenje
zmogljivosti
Kako spremljate dnevno
zmogljivost glede na
strategijo in akcijske načrte?
Kako zagotavljate, da
merjenje zmogljivosti
podpira taktične in strateške
odločitve in krepi inovacijski
potencial?
Kako ohranjate vaš sistem
za merjenje zmogljivosti
glede na storitve, ki jih
dajete študentom in
deležnikom in glede na
spremembe, ki jih
spremljajo?
Zmogljivost,
analiza,
pregled in
izboljšave
Kako pregledujete in
zmogljivost in zmožnosti
organizacije?
Kako spreminjate
organizacijsko zmogljivost v
nenehno izboljševanje
izobraževalnih programov?
Kako spreminjate rezultate
organizacijske zmogljivosti v
sistematično evalvacijo in
izboljševanje osrednjih
procesov?
Upravljanje
informacij,
informacijska
tehnologija, in
organizacijsko
znanje
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Upravljanje
informacij
Kako zagotavljate
dostopnost informacij?
Kako zagotavljate, da so
računalniška oprema in
informacije zanesljivi?
Kako zagotavljate
uporabnost informacijskega
sistema v izrednih
razmerah?
Kako zagotavljate
usklajenost informacij in
potreb izobraževalnega
sistema?
Podatki,
informacije in
upravljanje
znanja
Kako zagotavljate:
ažurnost informacij
povezanost in
zanesljivost
časovno trajnost
varnost in
zanesljivost
Kako upravljate znanje:
zbiranje in prenos
znanja
prenos pomembnega
znanja med študenti,
deležniki in
dobavitelji, partnerji
in sodelavci
hitro identifikacijo,
izmenjavo in
vpeljevanje
najboljših praktik
zbiranje in
posredovanje najbolj
pomembnih znanj za
uporabo pri izpeljavi
strategije.

Tabela 6: Četrto merilo MB – meritve, analiza in upravljanje znanja
Strategija in cilji morajo biti usklajeni s poslanstvom in vizijo organizacije. Akcijski
načrti so usklajeni s strategijo in cilji. Merjenje uspešnosti in učinkovitosti ter sistemi
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za upravljanje so usklajeni s strategijo, cilji in akcijskimi načrti. K rezultatu
prispevajo vsi zaposleni v organizaciji, ravno tako prispevajo k doseganju poslanstva
in vizije, na vsakem projektu, vsak dan.
Pri matrikah za izboljševanje uspešnosti so potrebne kritične informacije zaposlenih
in strank, na podlagi teh se izkaže boljša uspešnost.
V prvih dvajsetih letih podeljevanja nagrad Baldrige je najšibkejša kategorija glede
na točkovanje meritev in analize, medtem ko je uravnotežen sistem kazalnikov
gibanja pomagal zapreti merjenje vrzeli zanesljivih in konkretnih analiz podatkov.
Ugibati, da veš, kaj se dogaja, ni enako kot dejansko vedeti, kaj se dogaja. Edini
način, da veš, kaj se dogaja, je zbiranje in analiziranje ustreznih podatkov in
informacij.
Četrta kategorija v Baldrige merilih si zastavlja vprašanje o tem, kako organizacija
ukrepa, analizira, ocenjuje in izboljšuje svoje delovanje s pomočjo podatkov in
informacij. Če ima organizacija zanesljive procese, je to pomemben korak k
učinkovitemu sistemu za merjenje uspešnosti s pravimi podatki in informacijami na
pravem mestu in ob pravem času. Na podlagi občutka, kako svet deluje, ki si ga
oblikujemo z izkušnjami in pričakovanji, si razlagamo informacije in dogodke.
USMERJENOST Kazalnik
V ZAPOSLENE
Vključenost
zaposlenih v
organizacijski in
osebni uspeh

Področje

Merilo

Razvoj
človeških
potencialov
Kako določite osrednje
faktorje uspeha? Kako
določite osrednje faktorje
zadovoljstva? Kako
zadovoljite različne skupine
zaposlenih?
Kako spodbujate želelno
organizacijsko kulturo:
sodelovanje,
učinkovito
komunikacijo,
izmenjavo
spretnosti in znanja
med
administrativnim
osebjem in učitelji?
učinkoviti
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informacijski tok in
dvosmerno
komunikacijo z
vodstvenim
osebjem na šoli?
postavljanje
osebnih ciljev,
opolnomočenje in
spodbujanje,
sposobnost izrabe
različnih idej, kultur
in miselnih modelov
zaposlenih?
Zmogljivost kot
podpora
organizacijskim
ciljem
Kako učenje podpira:
potrebe in želje po
učenju in razvoju,
razvoj osrednjih
kompetenc,
strateških izzivov in
dosežkov in
akcijskih načrtov v
kratkoročnem in
dolgoročnem
obdobju,
stalno izboljševanje
zmogljivosti
organizacije,
tehnološke
spremembe in
inovacije,
razvojne priložnosti
in izobraževanje,
usposabljanje,
usmerjanje,delovne
izkušnje,
prenos znanja in
izkušenj med
administrativnim
osebjem in učitelji,
razvoj novega
znanja in
spretnosti?
Kako razvojni model
vodenja podpira:
razvoj osebnih
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lastnosti,
razvoj
organizacijskega
znanja,
etične praktike,
osrednje
kompetence,
strateške izzive,
dosežke akcijskih
načrtov kratkoročno
in dolgoročno,
organizacijsko
zmogljivost in
razvoj vodstvenih
znanj?
Kako ocenjujete
učinkovitost izobraževanja
zaposlenih in vodij?
Kako razvijate kariere
zaposlenih?
Evalvacija
sodelovanja
zaposlenih
Kako ocenjujete
sodelovanje zaposlenih?
Kako povezujete evalvacijo
zaposlenih z osrednjimi cilji
organizacije?
Organizacijska
klima –
podporno okolje
Sposobnost in
zmogljivost
osebja
Presoja potreb zaposlenih
po sposobnostih,
zmogljivosti in spretnostih
Presoja zaposlovanja
Presoja organizacija dela
Presoja pridobivanja novih
znanj, spretnosti in
kompetenc
Organizacijska
klima
Presoja varnosti, varstva
pri delu in varovanja
zdravja, merila za merjenje
zmogljivosti, uporaba
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slabosti za izboljšanje
organizacijske klime
Nudenje podpore
zaposlenim s pomočjo
ustreznih politik, storitev in
ugodnosti

Tabela 7: Peto merilo MB – usmerjenost v zaposlene
Uspeh organizacije je odvisen od načina, kako vodstvo vrednoti člane delovne sile in
ostale partnerje organizacije, od jasne organizacijske smeri, učinkovite
odgovornosti, varnosti, zaupanja zaposlenih in sodelovalnega okolja.
Uspešna organizacija mora izkoristiti znanje zaposlenih in partnerjev, njihove
sposobnosti, ustvarjalnost, motivacijo. Organizacija se zaveže, da bo vrednotila ljudi
v okolju, spodbujala udejstvovanje zaposlenih, zadovoljstvo, razvoj in dobro počutje.
Vedno bolj pomembna je prilagodljiva, visoko zmogljiva delovno sila. Organizacija se
zavzema za uspeh delovne sile, za razvoj in napredovanje. Znanje zaposlenih
prispeva k doseganju strateških ciljev in potem zadovoljstvu strank organizacije.
Gradi se okolje, spodbudno za tveganja in inovacije. Organizacija naj zaposluje
raznoliko delovno silo, gradi notranja in zunanja partnerstva, da bi uspešno
dosegala svoje cilje. S partnerstvi se dosegajo razvojne možnosti, nova
usposabljanja timov, ustvarjajo se mreže, vzpostavlja se sodelovanje med partnerji,
izboljšujejo se odnosi, znanje se izmenjuje.
Zunanji partnerji so lahko kupci, dobavitelji. Strateška partnerstva ali povezave so
vedno bolj pomembna vrsta zunanjih partnerstev. Fluktuacija zaposlenih prinaša
visoke stroške, in sicer zaradi stroškov zaposlovanja, usposabljanja, izgubljene
produktivnosti in izgubljene prodaje.
Strah je naravni stranski produkt številnih organizacijskih kultur. Vprašati se je
treba, ali organizacija proizvaja strah ali zaupanje zaposlenih?
Zaupljivi zaposleni prevzemajo odgovornost, delijo informacije, ko jih drugi
potrebujejo, so pripadni, spodbujajo kvalitetno komunikacijo in informacijo,
verjamejo v skupno dobro, so kritični, dosledni, konflikte rešujejo kot pozitivno
komunikacijo, govorijo dobro o svoji organizaciji. Prestrašeni zaposleni bežijo od
problemov, ne delijo informacij, jih skrivajo, delajo sami, verjamejo le vase, ne v
organizacijo, mnenja zadržijo zase, pritožujejo se čez organizacijo in čez sodelavce.
Sedem strategij za nadomestitev strahu in nezaupanja:
prisotnost strahu je treba potrditi, za začetek se pogovorimo v manjših
skupinah,
poudariti je treba medosebne odnose, ugotoviti, kakšni so odnosi med
zaposlenimi,
spodbujati je treba razmišljanje, kritično razmišljanje, sporočiti, da so težave
in problemi priložnost za izboljšave,
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treba je zmanjšati količino nepopolnih, netočnih ali nejasnih informacij in s
tem izboljšati komunikacijo,
pogovoriti se je treba odkrito, najti načine za odkrite pogovore, spodbujati
razprave,
spodbujati zaposlene in jih vključevati v odločanje,
izzivati je treba slaba razmišljanja, odpraviti negativne predpostavke in
tovrstne pasti.
Tudi diskriminacijo med ženskami in moškimi je treba reševati. Večina žensk se čuti
ogrožene, menijo, da jih organizacije manj cenijo kot moške.
Organizacije, ki ustvarjajo konkurenčno prednost, ki imajo dober sistem upravljanja,
in vključujejo svoje zaposlene v doseganje uspešnosti in odličnosti. Spodbujajo
kulturo organizacije, ki strmi k izboljševanju in inovacijam.
Eno od prvih vprašanj meril Baldrige je povezano s posebnostmi organizacijske
kulture. Od vodstva je odvisno, kako zapišejo in uporabijo svojo vizijo in vrednote in
kako ustvarjajo svojo kulturo. Vodstvo mora spodbujati etično ravnanje in izpolniti
svojo družbeno odgovornost.
Kultura je ključnega pomena, saj odraža načela organizacije, ki določajo, kdo ste kot
organizacija in kakšne so poslovne odločitve. Zaposleni dajejo identiteto organizaciji
in tako pomagajo pri doseganju cilja. Zelo pomembno je, da se zaposleni dobro
počutijo v svoji organizaciji. Kako to opazujemo? Ali je komunikacija med
zaposlenimi sproščena, se med seboj pozdravljajo, so vezi med zaposlenimi dobre,
je na hodnikih slišati smeh? Ali zaposleni dobro delujejo v skupinah, dobro
komunicirajo med oddelki, se ne pritožujejo nad drugimi oddelki in nad drugimi
ravnmi. Zaposleni vedo, kaj storiti v določenih situacijah, lahko sami odločajo.
Merila Baldrige merila morajo odražati trenutno razmišljanje o najboljšem načinu za
doseganje odličnosti delovanja, tako z vidika sistemov kot na posameznih področjih.
Baldrige merila sprašujejo, kako upravljamo svojo delovno silo, da bi dosegli
organizacijski in osebni uspeh. Organizacijska uspešnost je odvisna od angažiranosti
zaposlenih v sam proces poslovanja.
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Oblikovanje
delovnega
sistema

Magistrsko delo

Področje

Merilo

Osrednje
kompetence
Kako določate osrednje
kompetence? Katere
kompetence so osrednjega
pomena za vašo
organizacijo? Kako se
povezujejo s poslanstvom,
tekmovalnim okoljem in
akcijskim načrtom?
Kako oblikujete in
izboljšujete vaš sistem
delovnih procesov? Kako
določate osrednje procese
v organizaciji in kako
določate zunanje procese?
Oblikovanje
delovnega
procesa
Kateri so vaši osrednji
delovni procesi? Kako se
povezujejo s
kompetencami? Kateri
procesi prispevajo k
dodani vrednosti, učnemu
uspehu študentov, uspehu
organizacije in
trajnostnemu razvoju?
Kako določate zahteve
delovnih procesov? Kako
uporabljate povratne
informacije deležnikov in
študentov? Kako delovni
procesi spodbujajo
študente k aktivnemu
učenju?
Kako oblikujete in
izboljšujete delovne
procese, da dosežete
ključne cilje? Kako
vpeljujete novo
tehnologijo, organizacijsko
znanje in nove potenciale
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v delovne procese? Kako
povezujete učne programe
in učne načrte? Kako
vpeljujete cikličnost,
stroškovno učinkovitost in
druga merila učinkovitosti
v delovne procese?
Pripravljenost
na tveganje
Kako se pripravite na
tveganje pri izpeljavi
delovnih procesov? Kako
obvladujete tveganje v
procesu povezovanja med
izobraževalnimi programi,
storitvami in ponudbo?
Kako izvajate preventivne
aktivnosti, okrevanje in
zagon delovnih procesov
po izjemnih dogodkih?
Vodenje
delovnega
procesa in
izboljšave
Kako
izboljšujete
osrednje
delovne
procese
Vodenje delovnega
procesa
Kako vpeljujete delovne
procese, da dosežejo
želene učinke?
Kako uporabljate vložke
študentov, deležnikov in
partnerjev v procesu
izboljševanja delovnih
procesov?
Katere osrednja merila in
kazalnike uporabljate pri
merjenju delovnih
procesov?
Kako obvladujete
variabilnost procesov?
Kako variabilnost vpliva na
študijski proces? Kako
obvladujete stroške? Kako
preprečujete napake?
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Kako izboljšujete
procese?
Kako izboljšujete delovne
procese, da dosežete
pravo zmogljivost delovnih
procesov in izboljšate
izobraževalne programe?
Kako organizacijske enote
izmenjujejo učinke
izboljšav med seboj?

Tabela 8: Šesto merilo MB – upravljanje procesov
Večina organizacij je prisiljena v načrtovanje ali preurejanje procesov, ki nastane kot
potreba po učinkovitem načrtovanju, upravljanju in izboljševanju procesov.
To so lahko dolgi delovni cikli zaradi proračunski presežkov, slabega izdelka ali
storitve, prekomernih napak v procesu, nezadovoljnih kupcev, notranjih in zunanjih,
zaradi pomanjkanja idej in znanja, kako narediti stvari drugače in bolje. Doživlja se
medfunkcijska dilema in ne nazadnje mora tudi vodja videti potrebe po spremembi.
Učinkovite strategije sprememb so najprej želja po spremembah, znanje za
načrtovanje, razumevanje osnovnih kulturnih elementov, razumevanje zaporedja
procesov, sprememb in razlik v procesih. Dilema lahko izhaja iz funkcionalne
organizacijske strukture in procesov s funkcionalnimi cilji. V tem primeru nastane
dilema, ko se ne zavedamo, da je organizacija deluje predvsem preko svojih
čezmejnih funkcionalnih procesov. Načeloma gre za neučinkovito načrtovanje ali
uporabo napačnih mehanizmov, pomanjkanje infrastrukture, kvalitetnega
upravljanja in pomanjkanja znanja. Manjka vmesna optimizacija uspešnosti
posameznih procesov, vsak oddelek naj poskuša narediti najbolje zase, potem pa
tudi dobro za vse službe skupaj, in pri tem skrbi, kaj je najbolje za celotno
organizacijo.
Premagovanje medfunkcijskih dilem je mogoče doseči z uporabo več različnih
strategij, za začetek kot načrtovanje procesa s pomočjo učinkovitega načrtovanja in
prave metodologije.
Inovacije so ključ za ustvarjanje nove vrednosti kot ponudba novih in boljših
izdelkov in storitev za stranke, za nove trge, in za izboljšanje kakovosti in
produktivnosti.
Upravljanje za inovacije je Baldrigova osnovna vrednota. Pomembnost inovacij in
prave komunikacije vodi v inovativne zamisli, pobude in uspeh. Zaposleni morajo
poznati poslanstvo in vizijo organizacije, torej morajo biti povezani tudi projekti.
Ustvariti je treba ustrezen prostor za ideje, kjer bodo lahko zaposleni delali na
projektih, si prizadevali za cilje, merili trende, prinašali interes in nove ideje.
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Zasnovati je potrebno dobro opredeljene inovacijske procese. Razviti in izboljšati
inovacijske procese za zagotovitev trajnega napredka in rezultatov. Prav tako je
potrebno dobro definirati procese komuniciranja.
Model Baldrige je procesni model. Prvih šest od sedmih kategorij v merilih Baldrige
sprašuje, kako načrtujemo, upravljamo in izboljšujemo svoje ključne procese, sedma
zahteva rezultate teh procesov. Pomembno je, da razvijemo sistematični pristop k
ohranitvi procesnih izboljšav.
Organizacije optimizirajo procese znotraj funkcij in služb. Najpomembnejši procesi
vključujejo več funkcij in oddelkov.
Zaposlene je treba pravilno usmerjati in spodbujati, da prispevajo k ciljem družbe, in
sicer s pravimi, pravočasnimi informacijami. Cilji organizacije jim morajo biti jasno
predstavljeni, to sporočilo naj bo pogosto, ravno tako jim je treba podati jasno
informacijo o tem, kako lahko vsakdo prispeva k doseganju ciljev.
REZULTATI Kazalnik

Področje
Učni dosežki
študentov

Merilo
Kakšna so vaša trenutna
merila za dosežke študentov?
Katere kazalnike uporabljate?
Kako jih primerjate z rezultati
tekmecev?

Dosežki,
usmerjeni v
študente in
deležnike
Kakšna so vaša trenutna
merila za merjenje
zadovoljstva študentov in
deležnikov? Kako jih
primerjate z rezultati
tekmecev?
Kakšna so vaša trenutna
merila za merjenje dodane
vrednosti?
Proračunski,
finančni in tržni
dosežki
Kakšna so vaša trenutna
merila za merjenje
proračunskih, finančnih in
tržnih dosežkov?
Kakšna so vaša trenutna
merila za merjenje
marketinške zmogljivosti,
tržnega deleža in rasti ter
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novih trgov?
Dosežki
zaposlenih
Kakšna so vaša trenutna
merila za merjenje
zmogljivosti zaposlenih?
Kakšna so vaša trenutna
merila za merjenje kompetenc
in potencialov zaposlenih?
Kakšna so vaša trenutna
merila za merjenje
organizacijske klime?
Dosežki
organizacijske
učinkovitosti
Kakšna so vaša trenutna
merila za merjenje operacijske
zmogljivosti delovnih
sistemov?
Kakšna so vaša trenutna
merila za merjenje
produktivnosti osrednjih
procesov (produktivnosti,
cikličnosti, učinkovitosti,
uspešnosti …)?
Voditeljski
dosežki
Voditeljstvo in
družbena
odgovornost
Kakšna so vaša trenutna
merila za merjenje dosežkov
strateških ciljev?
Kakšna so vaša trenutna
merila za merjenje etičnega
vedenja, zaupanja
delničarjev?
Kakšna so vaša trenutna
merila za merjenje finančnih
dosežkov?
Kakšna so vaša trenutna
merila za merjenje varnosti,
akreditacij in zakonitosti?
Kakšna so vaša trenutna
merila za merjenje zvestobe
zaposlenih šoli?

Tabela 9: Sedmo merilo MB – rezultati
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Ob priznavanju inovativne odličnosti se preveri, kako organizacija ureja in izpolnjuje
družbeno odgovornost, kako ukrepa za zmanjševanje vplivov na okolje, kako
uporablja »zeleno« tehnologijo in vire, kako ohranja dejavnost, kako izboljšuje
socialne vplive, kot so dobrodelno in prostovoljno delo. Etično vedenje je tudi
vključeno v to kategorijo, in sicer z navodili pri ključnih procesih, kako ukrepati
etično in kako zapisati etične kazalnike kakovosti.
Model Baldrige se osredotoča na rezultate. Organizacije se vanj vključujejo zato, da
bi izboljšale finančne rezultate in dosegle zadovoljstvo pri strankah in zaposlenih.
Rezultati so pri merilih Baldrige edina kategorija, ki proučuje uspešnost organizacije
in njene izboljšave. Preverja se učinkovitost izdelka, storitve oziroma študenta in
izboljšave učnih procesov in ciljev.
Rezultati pokažejo ravni zmogljivosti, trende in primerjave. Obravnava se, kaj je
pomembno za našo organizacijo, vezano na prejšnje kategorije, govorimo lahko o
kazalnikih donosov v prihodnosti.
Cilj organizacije je ustvarjanje visoko učinkovite delovne sile, vrednotenje in
izboljšanje sistema upravljanja. Rezultati modela Baldrige naj bi prinesli:
zadovoljstvo zaposlenih, zmanjšanje fluktuacije, večjo angažiranost zaposlenih,
izboljšanje finančnih rezultatov, povečanje usposabljanj in izobraževanj,
zmanjševanje odsotnosti zaposlenih, ohranjanje strank, povečanje zadovoljstva
strank, prednost pred konkurenco, pripadnost strank in zaposlenih, dobiček iz
poslovanja.
Dobitnikom priznanj Baldrige so skupni uskladitev procesov, merljiva uspešnost
skladnosti sistemov, strateških načrtov in rezultatov s poslanstvom, vizijo in ciljem
organizacije. Ko vsi vlečejo v isto smer, lahko organizacija ohranja odličnost.
Nekateri kot problem izpostavljajo dejstvo, da se ne zagotavlja dovolj sredstev za
izobraževanje, da bi morali nameniti več sredstev za plače učiteljev in več časa za
razvoj zaposlenih, kot je značilno za večino sistemov v ZDA.
Ena od temeljnih vrednot meril Baldrige je poudarek na rezultatih. Rezultati šol in
šolskih okolišev, ki so osvojili nagrado Baldrige, kažejo prepričljive rezultate pri
diplomskih delih in izboljšave na temeljnih področjih, kot so branje in matematika,
vendar pa le malo dokazov, da šole proizvajajo izobražene študente.
Katere lastnosti odlikujejo izobraženega človeka? Znanje matematike in znanosti ter
sposobnost razumeti, kaj bere, so pomembne lastnosti, vendar so to osnove.
Študente moramo naučiti kritično razmišljati, reševati probleme, biti ustvarjalni. To
naj bi bile lastnosti izobraženega človeka v 21. stoletju
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4.1.4 KVALITATIVNA ANALIZA PODOBNOSTI IN RAZLIK MED MODELOMA
POKI IN MBNQA
V našem primeru gre za konkretno analizo dveh modelov kakovosti. V sklopu
primerjalne analize smo si zastavili naslednja raziskovalna vprašanja:
1. Katera področja dela presojanja kakovosti med modeloma so identična?
2. Katera področja dela presojanja kakovosti med modeloma so podobna?
3. Katera področja dela presojanja kakovosti med modeloma se bistveno
razlikujejo?
4. Kateri kriteriji modelov so primerljivi in kateri niso?
5. Kateri model za vodenje kakovosti je primernejši za konkretno izobraževalno
organizacijo?
Slovenski model POKI poznamo zelo podrobno, kajti predhodno smo ga vpeljali v
zasebno izobraževalno organizacijo. Ameriški model MBNQA pa smo preučili na
podlagi literature, člankov ter dobrih praks v drugem kulturnem okolju.
Modela bomo primerjali glede na izbrana področja in podpodročja dela kakovosti.
Prva ugotovitev je, da si modela nista v nobenem delu popolnoma identična, sta
podobna, le v nekaterih delih se popolnoma razlikujeta. Tudi v teh popolnih razlikah
bi lahko s podrobno interpretacijo našli dele področij in nanje nanašajočih se
vprašanj našli nekatere podobnosti.
Ameriški model je poleg izobraževalnih sistemov razvit za tudi za podjetja,
zdravstvene sisteme in javno upravo, medtem ko je bil model POKI razvit za
izobraževalne institucije, ki izobražujejo odrasle.
Model za presojanje in razvijanje kakovosti POKI je razdeljen na šest področij:
doseganje ciljev kurikuluma, izobraževalni proces, udeleženci, učitelji, izobraževalna
organizacija in partnerji ter vodenje in upravljanje. Področja skušajo celostno zajeti
različne vhodne, procesne, izstopne in kontekstualne dejavnike, na katere moramo
biti pozorni pri presojanju kakovosti dela v izobraževalni organizaciji. Vsako področje
je potem razdeljeno na podpodročja, ki so vsebinsko zaokrožene celote in
podrobneje opredeljujejo in usmerjajo dejavnosti tako za presojanje kot razvijanje
kakovosti na posameznem področju. Podpodročja bomo primerjali in analizirali.
Drugi model za presojanje kakovosti, ameriški MBNQA, je razdeljen na sedem
področij, in sicer voditeljstvo, strateško načrtovanje, študentje, deležniki in tržna
usmerjenost v znanje, meritve, analiza in upravljanje znanja, usmerjenost v
zaposlene, upravljanje procesov in rezultati.
Skoraj nemogoče bi bilo primerjati modela po glavnih področij, ker sta navidezno
zelo različna. Ko začnemo pregledovati modela po podpodročjih, pa najdemo veliko
podobnosti, zasnovanih na različne načine. Modela smo razdelili po podpodročjih in
na tem bo tudi temeljila analiza.
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Modela smo najprej ponazorili s tabelo, da smo jasno prikazali področja in
podpodročja.
MALCOLM BALDRIGE
Področje
Podrobno področje
VODITELJSTVO
Vodstvo šole

Podpodročje

Vizija in vrednote
Komunikacija in zmogljivost
organizacije
Upravljanje in družbena
odgovornost
Upravljanje organizacije
Zakonito in etično ravnanje
Podpora ključnih skupin
STRATEŠKO
NAČRTOVANJE
Razvoj strategije
Razvoj strategije
Strateški cilji
Izpeljava strategije
Akcijski načrt
Projekcija zmogljivosti
USMERJENOST
V STRANKE
Študentje, deležniki in tržna
usmerjenost
Študentje, deležniki in tržno
znanje
Študentje, deležniki, tržno
znanje
Odnosi med študenti in
deležniki in njihovo
zadovoljstvo
Graditev odnosov med
študenti in deležniki
Zadovoljstvo študentov in
deležnikov
MERITVE,
ANALIZA IN
UPRAVLJANJE
ZNANJA
Merjenje, analiza in nenehne
izboljšave organizacijske
zmogljivosti
Merjenje zmogljivosti
Zmogljivost, analiza, pregled
in izboljšave
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Upravljanje informacij,
informacijska tehnologija in
organizacijsko znanje
Upravljanje informacij
Podatki, informacije in
upravljanje znanja
USMERJENOST
V ZAPOSLENE
Vključenost zaposlenih v
organizacijski in osebni uspeh
Razvoj človeških potencialov
Zmogljivost kot podpora
organizacijskim ciljem
Evalvacija sodelovanja
zaposlenih
Organizacijska klima:
podporno okolje
Sposobnost in zmogljivost
osebja
Organizacijska klima
UPRAVLJANJE
PROCESOV
Oblikovanje delovnega
sistema
Osrednje kompetence
Oblikovanje delovnega
procesa
Pripravljenost na tveganje
Vodenje delovnega procesa
in izboljšave
Kako izboljšujete osrednje
delovne procese
Kako izboljšujete procese?
REZULTATI
Učni dosežki študentov
Dosežki, usmerjeni v študente
in deležnike
Proračunski, finančni in tržni
dosežki
Dosežki zaposlenih
Dosežki organizacijske
učinkovitosti
Voditeljski dosežki
Voditeljstvo in družbena
odgovornost

Tabela 10: Merila po področjih in podpodročjih ameriškega modela MBNQA za
razvijanje kakovosti
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1
1.1

POKI
DOSEGANJE CILJEV KURIKULUMA (ZNANJE, VREDNOTE, SPLOŠNA
USPEŠNOST)
DOSEŽKI V ZNANJU

1.2

RAZVOJ VREDNOT

1.3

SPLOŠNA USPEŠNOST

2
2.1

IZOBRAŽEVALNI PROCES (UČENJE IN POUČEVANJE)
NAČRTOVANJE IN IZPELJAVA IZOBRAŽEVALNEGA PROCESA

1.1.1
1.1.2
1.2.1
1.2.2
1.2.3
1.3.1
1.3.2
1.3.3
1.3.4

OCENE PRI NOTRANJEM OCENJEVANJU ZNANJA
OCENE PRI ZUNANJEM OCENJEVANJU ZNANJA
TEMELJNE SOCIALNE VREDNOTE
POSAMEZNIKOVE VREDNOTE
TEMELJNE DRŽAVLJANSKE VREDNOTE

KAKOVOST ZNANJA S STALIŠČA DELODAJALCA IN POSAMEZNIKA
NAPREDOVANJE V PROGRAMU
PREHODNOST V NADALJNE IZOBRAŽEVANJE
ZAPOSLJIVOST IN NAPREDOVANJE

2.1.4
2.1.5

UVODNI POGOVOR S POSAMEZNIM UDELEŽENCEM GLEDE NA
NAČRTOVANJE IZPELJAVE IZOBRAŽEVANJA
UGOTAVLJANJE IN ANALIZA POTREB PO IZOBRAŽEVANJU SKUPINE
UDELEŽENCEV IN POSAMEZNIKA
POZNAVANJE POSAMEZNIKOVEGA PREJŠNJEGA ZNANJA IN IZKUŠENJ
IZBIRA ORGANIZACIJSKIH OBLIK, STRUKTURIRANJE IZOBRAŽEVALNEGA
PROCESA
OBSEG UR ORGANIZIRANEGA IZOBRAŽEVANJA

2.1.6

NAČRTOVANJE CILJEV V IZVEDBENEM KURIKULUMU

2.1.1
2.1.2
2.1.3

2.1.7
2.1.8
2.1.9

IZBIRA IN RAZPOREJANJE IZOBRAŽEVALNIH VSEBIN
IZBIRA OBLIK IN METOD DELA
UČBENIKI IN UČNO GRADIVO
IZBIRA NAČINOV IN METOD PREVERJANJA IN OCENJEVANJA ZNANJA TER
2.1.10 PRILAGAJANJE POGOJEV ZA NAPREDOVANJE
VPLIV UDELEŽENCEV NA NAČRTOVANJE, IZPELJEVANJE IN VREDNOTENJE
2.1.11 IZOBRAŽEVALNEGA PROCESA
2.2

2.2.1
2.2.2
2.2.3
2.2.4

VLOGE IN SODELOVANJE IZOBRAŽEVALCEV PRI NAČRTOVANJU IN
IZPELJAVI

2.2.6

POZNAVANJE UČNEGA NAČRTA IN KATALOGA ZNANJA
UČITELJEVA PRIPRAVA NA IZOBRAŽEVALNI PROCES
MEDPREDMETNE POVEZAVE
UČITELJEVA VLOGA V IZOBRAŽEVALNEM PROCESU
SODELOVANJE MED RAVNATELJEM/DIREKTORJEM IN VODJO
IZOBRAŽEVANJA ODRASLIH PRI NAČRTOVANJUIZOBRAŽEVANJA
SODELOVANJE MED VODJO IZOBRAŽEVANJA ODRASLIH IN UČITELJI PRI
NAČRTOVANJU

2.3

UČNO OKOLJE

2.2.5

2.3.1
2.3.2

PROSTORI IN OPREMA
KNJIŽNICA, MULTIMEDIJA, SREDIŠČE ZA SAMOSTOJNO UČENJE, DOSTOP
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2.3.3
2.3.4
2.3.5
3
3.1
3.1.1
3.1.2
3.1.3
3.1.4
3.1.5
3.1.6
3.1.7
3.1.8
3.2
3.2.1
3.2.2
3.2.3
4
4.1
4.1.1
4.1.2
4.1.3
4.1.4
4.1.5
4.2
4.2.1
4.2.2
4.2.3
4.2.4
4.3
4.3.1
4.3.2
5
5.1
5.1.1
5.2
5.2.1
5.2.2
5.2.3
5.2.4

Magistrsko delo

DO MEDMREŽJA IN INFORMACIJ (COBISS
RAČUNALNIŠKA OPREMA IN TEHNOLOGIJA
DODATNI PROSTORI
INFORMACIJSKO SREDIŠČE ALI REFERAT ZA IZREDNI ŠTUDIJ
UDELEŽENCI
UDELEŽENEC V IZOBRAŽEVALNEM PROCESU
OSEBNI IZOBRAŽEVALNI NAČRT ZA POSAMEZNEGA UDELEŽENCA
SPREMLJANJE, SVETOVANJE IN POMOČ UDELEŽENCU
MOTIVACIJA ZA UČENJE
SPODBUDE ZA SAMOSTOJNO UČENJE
KOMUNICIRANJE MED UDELEŽENCI IN UČITELJI
KOMUNICIRANJE MED UDELEŽENCI IN VODJO ALI ORGANIZATORJI
IZOBRAŽEVANJA
KOMUNICIRANJE MED UDELEŽENCI IN VPLIV SKUPINE
ZADOVOLJSTVO UDELEŽENCEV
POGOJI ZA IZOBRAŽEVANJE
SOCIALNI POGOJI
EKONOMSKI POGOJI
VPLIV DELOVNEGA OKOLJA NA IZOBRAŽEVANJE
UČITELJI
STALNO IZOBRAŽEVANJE
VRSTA, OBSEG IN NAČRT STALNEGA STROKOVNEGA SPOPOLNJEVANJA V
IZOBRAŽEVALNI ORGANIZACIJI ZA ANDRAGOŠKO DELO
MOTIVACIJA UČITELJEV ZA ANDRAGOŠKO DELO
POGOJI ZA IZOBRAŽEVANJE UČITELJEV ZA ANDRAGOŠKO DELO
SAMOIZOBRAŽEVANJE ZA ANDRAGOŠKO DELO
SODELOVANJE PRI MEDNARODNIH PROJEKTIH ZA RAZVOJ IN MENJAVO
IZKUŠENJ
RAZVOJNO-SVETOVALNO DELO
SODELOVANJE PRI DELU STROKOVNIH AKTIVOV
SODELOVANJE S STROKO, ZUNANJIMI STROKOVNIMI INSTITUCIJAMI
SODELOVANJE S KNJIŽNICO, Z MEDIOTEKO IN DRUGIMI VIRI
INFORMACIJ
SODELOVANJE PRI PRIPRAVI IN RAZVOJU UČNEGA GRADIVA ZA ODRASLE
ZADOVOLJSTVO UČITELJEV
MOTIVIRANOST UČITELJEV ZA DELO V IZOBRAŽEVANJU ODRASLIH
ZADOVOLJSTVO UČITELJEV Z DELOM V IZOBRAŽEVANJU ODRASLIH
IZOBRAŽEVALNA ORGANIZACIJA IN PARTNERJI
INFORMIRANJE
NAČINI INFORMIRANJA
MOŽNOST VPLIVANJA IN SODELOVANJA PARTNERJEV V UČNEM PROCESU
VPLIV PARTNERJEV NA NAČRTOVANJE, VSEBINO IN IZPELJEVANJE
IZOBRAŽEVALNEGA PROCESA
RAZVOJ IZOBRAŽEVALNIH PROGRAMOV (SPOPOLNJEVANJA IN
USPOSABLJANJA)
VPLIV LOKALNEGA IN ŠIRŠEGA OKOLJA
VKLJUČENOST PARTNERJEV V EVALVACIJO IZOBRAŽEVANJA ODRASLIH
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5.2.5

SOFINANCIRANJE IZOBRAŽEVANJA ODRASLIH

6
6.1

VODENJE IN UPRAVLJANJE
POLOŽAJ IZOBRAŽEVANJA ODRASLIH

Magistrsko delo

6.1.2
6.1.3
6.1.4

ORGANIZIRANOST IZOBRAŽEVANJA ODRASLIH V IZOBRAŽEVALNI
ORGANIZACIJI
SAMOSTOJNOST, KOMPETENTNOST IN NORMATIVNA UREJENOST
IZOBRAŽEVANJA ODRASLIH
SISTEMIZACIJA DELOVNIH MEST V IZOBRAŽEVANJU ODRASLIH
FINANCIRANJE IZOBRAŽEVANJA ODRASLIH

6.2

STROKOVNI RAZVOJ ODGOVORNIH ZA IZOBRAŽEVANJE ODRASLIH

6.1.1

6.2.1
6.2.2

SPREMLJANJE NOVOSTI V IZOBRAŽEVANJU ODRASLIH
STALNO STROKOVNO SPOPOLNJEVANJE ZA VODENJE IN UPRAVLJANJE
IZOBRAŽEVANJA ODRASLIH

6.3

VODENJE

6.3.1
6.3.2
6.3.3
6.3.4

NAČRTOVANJE (POSLANSTVO IN VIZIJA IZOBRAŽEVANJA ODRASLIH)
ODLOČANJE
UPOŠTEVANJE POSEBNOSTI IZOBRAŽEVANJA ODRASLIH
EVALVIRANJE, SPODBUJANJE RAZVOJA IN KAKOVOSTI IZOBRAŽEVANJA
ODRASLIH

6.4

ORGANIZACIJSKA KULTURA

6.5

RAVNANJE Z VIRI

6.4.1
6.4.2
6.5.1
6.5.2
6.5.3

OBVLADOVANJE SPREMEMB, SPODBUJANJE KULTURE UČENJA
PROCESI KOMUNICIRANJA IN PRETOKA INFORMACIJ
NAČRTOVANJE KADROVSKIH KARIER IN OSEBNEGA RAZVOJA
ZAPOSLENIH V IZOBRAŽEVALNI ORGANIZACIJI
STIMULACIJA ZAPOSLENIH V IZOBRAŽEVANJU ODRASLIH
GOSPODARJENJE Z DENARJEM V IZOBRAŽEVANJU ODRASLIH

Tabela 11: Merila po področjih in podpodročjih slovenskega modela POKI za
razvijanje kakovosti
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Oba modela in njuna podpodročja smo umestili v tabelo, ki ponazarja podobnosti in
razlike.
ENAKO IN PODOBNO
MBNQA

POKI

VIZIJA IN VREDNOTE

RAZVOJ VREDNOT

UČNI DOSEŽKI ŠTUDENTOV

DOSEŽKI V ZNANJU

OSREDNJE KOMPETENCE

SPLOŠNA USPEŠNOST

OBLIKOVANJE DELOVNEGA PROCESA

NAČRTOVANJE IN IZPELJAVA
IZOBRAŽEVALNEGA PROCESA

ZADOVOLJSTVO ŠTUDENTOV IN DELEŽNIKOV

UDELEŽENEC V IZOBRAŽEVALNEM
PROCESU

RAZVOJ ČLOVEŠKIH POTENCIALOV

ZADOVOLJSTVO UČITELJEV

PODATKI, INFORMACIJE IN UPRAVLJANJE
ZNANJA
GRADITEV ODNOSOV MED ŠTUDENTI IN
DELEŽNIKI
SPOSOBNOST IN ZMOGLJIVOST OSEBJA

INFORMIRANJE
MOŽNOST VPLIVANJA IN SODELOVANJA
PARTNERJEV V UČNEM PROCESU
STROKOVNI RAZVOJ ODGOVORNIH ZA
IZOBRAŽEVANJE ODRASLIH
STALNO IZOBRAŽEVANJE

VODITELJSKI DOSEŽKI
VODITELJSTVO IN DRUŽBENA
ODGOVORNOST

VODENJE

ORGANIZACIJSKA KLIMA

ORGANIZACIJSKA KULTURA

DOSEŽKI ZAPOSLENIH

RAVNANJE Z VIRI

Tabela 12: Podobnosti modela POKI in MBNQA
Dobro poznamo tematiko slovenskega modela, ameriškega smo podrobno spoznali s
študijo gradiva. Pregledali smo primarno in sekundarno gradivo. Oblikovali smo
raziskovalna vprašanja in določili tehniko zbiranja podatkov in načina analiziranja.
Oba modela smo ponazorili v tabelah in potem s povezovanjem določali podobnosti
in razlike. Na podlagi povezovanj smo pripravili poročila.
Prva podobnost je v podpodročju razvoj vrednot (POKI) in vizija in vrednote
(MB). POKI v tem podpodročju ugotavlja razvoj vrednot z različnimi kazalniki
kakovosti: kako se razvijajo vrednote, za katere vrednote se zavzemamo v
izobraževanju, kako smo pripomogli k razvijanju vrednot z izobraževalno ponudbo in
kako se s tem izboljšala kakovost udeleženčevega življenja in dela.
MB na tem področju preverja, kako je z vizijo povezano vodstvo, ali jo postavlja in
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potem posreduje zaposlenim, deležnikom in udeležencem. Meri, kako vodstvo z
osebnim zgledom krepi etično ravnanje, ali ustvarja trajnostno organizacijo, pogoje
za izpolnjevanje poslanstva za vpeljevanje strategije in krepitev inovativnosti.
Podpodročje tudi preverja vodstvo, ali ustvarja nove vodje v organizaciji oziroma na
tem aktivno dela. Za to podpodročje je značilna tudi komunikacija in zmogljivost
organizacije, dejansko se preverja kakovost komunikacije, kako vodstvo komunicira
z zaposlenimi, ali je komunikacija dvosmerna, ali vodstvo nagrajuje zaposlene in
udeležence za višjo zmogljivost.
Oba modela presojata: doseganje ciljev, in sicer z znanjem, vrednotami in splošno
uspešnostjo. Baldrige poudarja vizijo in vrednote na področju voditeljstva. Obe
področji poudarjata, da so vrednote prepričanja, ki usmerjajo naše vedenje in
odločitve. So tesno vključena v organizacijske sisteme.
Naslednja primerljivost in podobnost je v podpodročjih dosežki v znanju (POKI) in
učni dosežki študentov (MB). POKI v tem delu ponazarja ocene pri posameznih
sklopih predmetih; splošnih, strokovnih in strokovno-praktičnih. Tu nas zanimajo
tudi podatki o tem, koliko od vpisanih udeležencev uspešno konča izobraževanje in
kolikšen je osip. Dejansko nas zanimajo uspešnost na koncu izobraževanja, to je
lahko zaključni izpit, matura ali diplomski izpit. Učni dosežki študentov pri
podpodročju MB pa se lotevajo tudi meril: kakšna so, katere kazalnike se uporablja
in kako se primerjajo rezultati. Gre za izboljševanje procesa.
Oba modela presojata področje ocenjevanja znanja, POKI poudarja notranje in
zunanje ocenjevanje, MBNQA pa govori o primerjavi rezultatov in o načinu
ocenjevanja. Lahko zapišemo, da področji obravnavata odnos institucij do dosežkov,
načinov in ciljev doseganja razvoja posameznika, vključenega v izobraževanje.
Tretja podobnost je (POKI) splošna uspešnost in (MB) osrednje kompetence.
Splošna uspešnost je usmerjena kot pomoč pri opazovanju dosežkov udeležencev v
širših okoliščinah. Presoja se, koliko je pridobljeno znanje uporabno. Pri tem se
upošteva ocena udeleženca in delodajalcev, ki po tovrstnem znanju povprašujejo,
dejansko gre za zaposljivost in prehodnost v nadaljnje izobraževanje. MB preverja
osrednje kompetence kot delno oblikovanje delovnega sistema. Preverja, kako se
določajo tovrstne kompetence, katere so osrednjega pomena za določeno
organizacijo in okolje, ali so povezane s poslanstvom organizacije in akcijskim
načrtom. Podpodročje zanima tudi oblikovanje in izboljševanje sistema delovnih
procesov, kako se določajo osrednji procesi v organizaciji in kako se določajo
zunanji procesi.
Oba modela presojata: kompetence posameznikov – ali je pridobljeno znanje
kompetenčno, oba poudarja osrednje kompetence pri oblikovanju delovnega
sistema, POKI pa poleg tega preverja tudi napredovanje, prehodnost in zaposljivost.
Četrta podobnost je pri podpodročjih načrtovanje in izpeljava izobraževalnega
procesa (POKI) in oblikovanje delovnega procesa (MB). Pri podpodročju POKIja presojamo kakovost postopkov izpeljave, tako da razčlenimo načine uvodnega
dela z udeleženci, načine uporabe informacij in podatkov o udeležencih ter njihovih
potrebah, prehodnem znanju in izkušnjah pri načrtovanju. Pomembna je stopnja
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vpliva, ki ga imajo udeleženci na načrtovanje izpeljave izobraževanja. Pri MB se
opredeljuje, kateri so osrednji delovni procesi, kako se povezujejo s kompetencami,
kateri procesi prispevajo k dodani vrednosti, učnemu uspehu udeležencev ter
uspehu organizacije in trajnostnemu razvoju. Podpodročje tudi zanima kako se
določajo zahteve delovnih procesov, kako se uporabijo povratne informacije
deležnikov in udeležencev, kako delovni procesi udeležence spodbujajo k aktivnemu
učenju. Na podlagi predhodnih aktivnosti se ugotavlja, kako se oblikujejo in
izboljšujejo delovni procesi, da se dosežejo ključni cilji. Preverja se tudi vpeljevanje
novih tehnologij, organizacijsko znanje. Podrobneje se tudi opredeljuje povezanost
med učnimi programi in učnimi načrti. Ugotavlja se vpeljevanje cikličnosti,
stroškovne učinkovitosti in drugih meril učinkovitosti v procese.
Oba modela presojata: poudarjata pomembnost posameznih procesov. MBNQA
poudarja povezavo med procesi in kompetencami, določa procese, ki bolje
pripomorejo k uspehu in spodbudi za učenje. POKI z načrtovanjem procesov s
posameznikom pripravlja načrt izobraževanja, analizira skupine in njihove potrebe
po določeni vrsti izobraževanja, načrtuje izvedbeni proces in spodbuja vplive
udeležencev na procese.
Podobnost smo opredelili tudi pri podpodročjih (POKI) udeleženec v
izobraževalnem procesu in (MB) zadovoljstvo študentov in deležnikov. Na
področju udeleženec v izobraževalnem procesu se presoja, koliko vodje
izobraževanja odraslih in učitelji poznajo in upoštevajo udeleženca, njegovo
predhodno znanje in izkušnje. Pomemben je vidik individualizacije v izobraževanju in
to je priprava individualnega izobraževalnega načrta. Na tem področju se kaže tudi
pomen svetovalnega dela, pravilnega motiviranja posameznika in kakovost
komunikacijskih procesov. Področje pokriva tudi zadovoljstvo udeležencev kot enega
temeljnih ciljev. Pri zadovoljstvu študentov in deležnikov pa se presoja, kako se
zagotavlja zadovoljstvo študentov in deležnikov, kako se uporabljajo informacije o
zadovoljstvu za namen stalnih izboljšav izobraževalnih programov. Področje pokriva
tudi spremljanje kakovosti programov, način spremljanja, način uporabe informacije
o zadovoljstvu deležnikov in udeležencev v primerjavi s podobnimi institucijami.
Področje se opredeli tudi na preverjanje skladnosti med zadovoljstvom in
izobraževalnimi storitvami.
Oba modela presojata: POKI v dem delu področja preverja zadovoljstvo
udeležencev, ali gre za kakovostne socialne, ekonomske in okoljske pogoje
izobraževanja. Tudi MBNQA preverja splošno zadovoljstvo udeležencev, kako
udeleženci pripomorejo k izboljšavam s svojimi informacijami. Preverja se skladnost
med zadovoljstvom in storitvami izobraževanja.
Podobnost smo našli tudi pri dveh podpodročjih zadovoljstvo učiteljev (POKI) in
razvoj človeških potencialov (MB). Zadovoljen udeleženec in učitelj prav gotovo
veliko povesta o kakovosti izobraževalne organizacije. Za zagotavljanje kakovosti
izobraževalnega procesa, v katerem je učitelj skupaj z udeležencem temeljni nosilec,
pa je sprotno ugotavljanje zadovoljstva učiteljev in odpravljanje morebitnega
nezadovoljstva, ki se lahko pojavlja, še posebej pomembno. Pri razvoju človeških
potencialov se preverja, kako se določijo osrednji faktorji uspeha in zadovoljstva,
kako se zadovolji različne skupine zaposlenih. Presoja se spodbujanje želene
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organizacijske kulture, to pomeni sodelovanje, učinkovito komunikacijo, izmenjavo
spretnosti in znanja med administrativnimi delavci in učitelji na šoli. Prav tako se
preverja, ali se postavljajo osebni cilji in ali se to spodbuja; ali so ideje, kultura in
miselni modeli zaposlenih upoštevani.
Oba modela presojata: obe področji pokrivata področje zaposlenih, in sicer
motivacijo in zadovoljstvo učiteljev z delom. Obe področji sta povezani z
organizacijsko kulturo, načinom sodelovanja, komuniciranja, izmenjavo informacij in
znanja zaposlenih.
Naslednji področji, ki smo ju lahko primerjali kot podobni, sta informiranje (POKI)
in podatki, informacije in upravljanje znanja (MB). Pri informiranju gre za
proces. Pomembno je razčleniti, kateri način medsebojnega informiranja se
uporablja v komunikaciji med izobraževalno organizacijo, delodajalci in ostalimi
deležniki. Preverja se tudi učinkovitost. Pri podprocesu MB-ja gre za presojanje,
kako se zagotavlja ažurnost informacij, povezanost, zanesljivost in varnost
informacij, kakšna je časovna trajnost. Presoja se tudi upravljanje znanja, zbiranje
in prenašanje znanja med udeleženci, deležniki, delodajalci in sodelavci, način
izmenjave dobrih praks in njihovo vpeljevanje, identifikacija organizacije.
Oba modela presojata: načine informiranja, in sicer glede na ažurnost, zanesljivost,
časovno trajnost in varnost.
Pri podpodročjih možnost vplivanja in sodelovanja partnerjev v učnem
procesu (POKI) in graditev odnosov med študenti in deležniki (MB) gre za
različne možnosti vplivanja in sodelovanja partnerjev v učnem procesu, ki se kažejo
pri načrtovanju in izpeljavi vsebin izobraževalnih programov. Pomembni so tudi
načini sodelovanja partnerjev oziroma strokovnjakov z različnih področij pri
evalvaciji izobraževanja in ugotavljanju učinkov. Pri (MB) je graditvi odnosov med
študenti in deležniki pomembno, kako se gradi odnos in se s tem potem v samo
razpravo vključujejo vsi udeleženci, deležniki, dajejo pripombe, pritožbe, pohvale in
nove informacije. Presoja se, kako se obravnavajo pritožbe udeležencev in
deležnikov. Podpodročje zajema tudi proces informiranosti udeležencev in
deležnikov.
Oba modela presojata: vplive partnerjev na načrtovanje in izpeljavo procesov, kako
partnerji lokalno in iz širšega okolja vplivajo na razvoj procesov in kako se
vključujejo v evalvacijo ter sofinanciranje. Obe področji preverjata odnose med
udeleženci in deležniki ter komunikacijo med njimi.
Naslednja podobnost je pri dveh podpodročjih, strokovni razvoj odgovornih za
izobraževanje odraslih (POKI) in stalno izobraževanje (POKI) in sposobnost
in zmogljivost osebja (MB).
Če želimo zagotoviti kakovostno vodenje in upravljanje izobraževanja odraslih v
izobraževalni organizaciji, je zelo pomembno, da vsi zaposleni in zadolženi za
izobraževanje odraslih skrbijo za strokovni razvoj. Šola jim mora to omogočiti.
Ugotoviti želimo, kako je v izobraževalni organizaciji poskrbljeno za stalno strokovno
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izobraževanje učiteljev za delo z odraslimi. Ugotavljamo, ali in v kolikšnem obsegu
se učitelji udeležujejo stalnega strokovnega usposabljanja in kakšne so spodbude v
izobraževalni organizaciji za stalno strokovno izobraževanje. Zanima nas ustreznost
ponudbe programov stalnega strokovnega izobraževanja za delo z odraslimi.
Ugotavljamo tudi, ali je v izobraževalni organizaciji izdelan načrt stalnega
strokovnega izobraževanja andragoških delavcev in ali je vodena evidenca udeležbe
posameznih predavateljev v programih stalnega strokovnega izobraževanja.
Preverjamo ali analiziramo vpliv stalnega strokovnega usposabljanja na kakovost
dela andragoških delavcev. Analiziramo tudi motivacijo andragoških delavcev za
izobraževanje in samoizobraževanje.
Pri sposobnostih in zmogljivostih osebja se presoja o potrebah zaposlenih po
razvoju, po pridobivanju novih znanj, spretnosti, kompetenc, sposobnostih, in
zmogljivosti. Presoja se tudi politika zaposlovanja in organizacija dela.
Oba modela presojata sposobnosti, spretnosti in zmogljivosti zaposlenih. Preverjata,
ali se zaposleni stalno strokovno spopolnjujejo in tako pridobivajo nova znanja in
kompetence.
Vodenje (POKI) in dve podpodročji (MB) voditeljski dosežki in voditeljstvo in
družbena odgovornost so podobni. Presoja se kakovost vodenja v izobraževanju
odraslih, povezano z načrtovanjem izobraževanja in vizijo izobraževalne
organizacije. Povezano je tudi z odločanjem, evalviranjem, zagotavljanjem možnosti
za optimalno načrtovanje in izpeljavo izobraževalnega procesa, spodbujanjem
razvoja in kakovosti izobraževanja. Pri voditeljskih dosežkih in voditeljstvu ter njihovi
družbeni odgovornosti se presojajo merila za merjenje dosežkov strateških ciljev,
etičnega vedenja in zaupanja deležnikov, finančna merila in cilji. Meri in preverja se
varnost, akreditacije in zakonitosti. Meri se tudi pripadnost in zvestoba zaposlenih.
Oba modela presojata: evalvacijo razvoja in kakovosti, s tem, da POKI presoja tudi
posebnosti izobraževanja odraslih. MBNQA pa se oprijema rezultatov, kar pomeni,
da presoja končne dosežke, etično vedenje, finančne dosežke in pripadnost
zaposlenih.
Organizacijska kultura (POKI) in organizacijska klima (MB). Obravnavanje
organizacijske kulture uvršča med pomembne dejavnike kakovosti izobraževalne
organizacije in razvoja izobraževanja. Izredno pomembno, je kako vodstvo in učitelji
dojemajo dejavnost izobraževanja v izobraževalni organizaciji. Ugotavlja se, ali
imajo zaposleni pozitiven odnos in če se ta čuti v skupnih ciljih.
Pri organizacijski klimi se presoja varnost, urejenost varstva pri delu in varovanje
zdravja. Presojajo se tudi merila za merjenje zmogljivosti in kazalniki za izboljšanje
organizacijske klime. Preverja se nudenje podpore zaposlenim s pomočjo politik,
storitev in godnosti.
Oba modela presojata: proces komuniciranja in pretoka informacij, preverja se tudi
če so dejavniki za podporo in izboljševanje organizacijske klime ustrezni.
Ravnanje z viri (POKI) in dosežki zaposlenih (MB).
Za kakovost vodenja in upravljanja je pomembno, ali imamo razvite mehanizme ali
strategijo razvoja osebja, ki dela tudi z odraslimi, preverjamo, ali se zaposleni lahko
andragoško razvijajo. Pri dosežkih zaposlenih presojamo merila za merjenje
zmogljivosti, kompetenc in potencialov ter organizacijske klime. Oba modela
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presojata: razvoj zaposlenih in če obstajajo ustrezni mehanizmi za karierno
načrtovanje in tem pridobivanje pravih in pravočasnih kompetenc, preverjajo se tudi
postopki stimuliranja zaposlenih.
Razlike med modeloma smo opredelili v tabeli 13.
RAZLIČNO
MB

POKI

UPRAVLJANJE ORGANIZACIJE

VLOGE IN SODELOVANJE IZOBRAŽEVALCEV
PRI NAČRTOVANJU IN IZPELJAVI

RAZVOJ STRATEGIJE

UČNO OKOLJE

STRATEŠKI CILJI

POGOJI ZA IZOBRAŽEVANJE

AKCIJSKI NAČRT

RAZVOJNO-SVETOVALNO DELO

PROJEKCIJA ZMOGLJIVOSTI

POLOŽAJ IZOBRAŽEVANJA ODRASLIH

ŠTUDENTJE, DELEŽNIKI, TRŽNO ZNANJE
ODNOSI MED ŠTUDENTI IN DELEŽNIKI IN
NJIHOVO ZADOVOLJSTVO
MERJENJE ZMOGLJIVOSTI
ZMOGLJIVOST, ANALIZA, PREGLED IN
IZBOLJŠAVE
ZMOGLJIVOST KOT PODPORA
ORGANIZACIJSKIM CILJEM
EVALVACIJA SODELOVANJA ZAPOSLENIH
PRIPRAVLJENOST NA TVEGANJE
KAKO IZBOLJŠUJETE OSREDNJE DELOVNE
PROCESE
DOSEŽKI, USMERJENI V ŠTUDENTE IN
DELEŽNIKE
DOSEŽKI ORGANIZACIJSKE
UČINKOVITOSTI
PRORAČUNSKI, FINANČNI IN TRŽNI
DOSEŽKI

Tabela 13: Razlike med modeloma MBNQA in POKI
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Modela POKI in MBNQA se razlikujeta v naslednjih področjih:
Podpodročje MBNQA upravljanja organizacije zajema tudi upravljanje in
družbeno odgovornost, kar pomeni, da nas tu zanima upravljanje organizacije s
strani vodstva: ali vodstvo sprejema odgovornost za svoje odločitve na splošno ter
za finančne odločitve. Ravno tako preverja neodvisnost notranje in zunanje
kontrole.
Razvoj strategije, merila govorijo o načrtovanju strategije in njenih osrednjih
procesih. Preverja se ugotavljanje močnih in šibkih točk načrtovanja. Ugotavljajo se
kratkoročni in dolgoročni cilji načrtovanja. Preverja se zagotavljanje naslednjih
faktorjev: prednosti, slabosti, priložnosti in nevarnosti – analiza SWOT. Ugotavljajo
se spremembe v sistemu, tehnologijah, demografske spremembe, tržne in
konkurenčne spremembe. Preverja se tako trajnostni razvoj organizacije kot tudi
sposobnost za izpeljavo strategije.
Strateški cilji – kakšni so časovni okvirji za izpeljavo, kateri so osrednji in ali so
skladni s strateškimi izzivi organizacije.
Akcijski načrt – kako organizacija razvija in izvaja strateške načrte, da doseže
osrednje strateške cilje. Kako zagotavlja osrednje finančne vire za izpeljavo
strategije, kako zagotavlja spremembe akcijskega načrta, kakšni so kratkoročni in
dolgoročni strateški načrti, kakšni so strateški načrti razvoja človeških potencialov,
katera merila za merjenje zmogljivosti pri izpeljavi strategije se uporabljajo, kako
merila spodbujajo zmogljivost pri izpeljavi strategije.
Projekcija zmogljivosti – kakšne so prihodnje projekcije za kratkoročno in za
dolgoročno načrtovanje strategije, kako je lastna strategija ustrezna v primerjavi s
strategijami drugih inštitucij, kako organizacija zagotavlja uresničitev projekcij.
Študentje, deležniki, tržno znanje – kako se določajo študentski in marketinški
segmenti za študijske programe, kako se ugotavlja, katere programe je potrebno
razvijati v prihodnosti, kako se vključuje študente drugih šol, kako se uporabljajo
potrebe, želje in pričakovanja deležnikov (gospodarstva) v nove prihodnje
programe, kako se uporabljajo povratne informacije študentov za izboljševanje
učnih programov, kako se uporabljajo tržne informacije za boljšo usmerjenost v
študente in v uporabnike storitev, kako se uporabljajo informacije za razvoj
inovativnega potenciala, kako se ohranja učinkovitost metod, ki spodbujajo nenehno
prilagajanje učnih metod in učnih vsebin potrebam deležnikov.
Odnosi med študenti in deležniki in njihovo zadovoljstvo – kako se gradi in
razvija zadovoljstvo študentov in deležnikov.
Merjenje zmogljivosti – kako se spremlja dnevno zmogljivost glede na strategijo
in akcijske načrte, kako se zagotavlja, da merjenje zmogljivosti podpira taktične in
strateške odločitve in krepi inovacijski potencial, kako se ohranja sistem za merjenje
zmogljivosti glede na storitve, ki je dan študentom in deležnikom in glede na
spremembe, ki jih spremljajo.
Zmogljivost, analiza, pregled in izboljšave – kako se pregleduje zmogljivost in
zmožnosti organizacije, kako se spreminja organizacijska zmogljivost v nenehno
izboljševanje izobraževalnih programov, kako se spreminja rezultate organizacijske
zmogljivosti v sistematično evalvacijo in izboljševanje osrednjih procesov.
Zmogljivost kot podpora organizacijskim ciljem – kako učenje podpira:
potrebe in želje po učenju in razvoju, razvoj osrednjih kompetenc, strateških izzivov
in dosežkov in akcijskih načrtov v kratkoročnem in dolgoročnem obdobju, stalno
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izboljševanje zmogljivosti organizacije, tehnološke spremembe in inovacije, razvojne
priložnosti in izobraževanje, usposabljanje, usmerjanje, delovne izkušnje, prenos
znanja in izkušenj med administrativnim osebjem in učitelji, razvoj novega znanja in
spretnosti, kako razvojni model vodenja podpira: razvoj osebnih lastnosti, razvoj
organizacijskega znanja, etične praktike, osrednje kompetence, strateške izzive,
dosežke akcijskih načrtov kratkoročno in dolgoročno, organizacijsko zmogljivost
razvoj vodstvenih znanj, kako organizacija ocenjuje učinkovitost izobraževanja
zaposlenih in vodij, kako razvija kariere zaposlenih?
Evalvacija sodelovanja zaposlenih – kako se ocenjuje sodelovanje zaposlenih,
kako povezujete evalvacijo zaposlenih z osrednjimi cilji organizacije.
Pripravljenost na tveganje – kakšne so priprave na tveganje pri izpeljavi
delovnih procesov, Kako se obvladuje tveganje v procesu povezovanja med
izobraževalnimi programi, storitvami in ponudbo, kako se izvajajo preventivne
aktivnosti, okrevanje in zagon delovnih procesov po izjemnih dogodkih.
Kako izboljšuje delovne procese – vodenje delovnega procesa, kako se
vpeljujejo delovni procesi, da dosežejo želene učinke, kako se uporablja vložke
študentov, deležnikov in partnerjev v procesu izboljševanja delovnih procesov,
katera osrednja merila in kazalniki se uporabljajo pri merjenju delovnih procesov,
kako se obvladuje variabilnost procesov, kako variabilnost vpliva na študijski proces,
kako se obvladujejo stroški, kako se preprečujejo napake, kako se izboljšujejo
delovni procesi, da se doseže pravo zmogljivost delovnih procesov in izboljšajo
izobraževalni programi, kako organizacijske enote izmenjujejo učinke izboljšav med
seboj.
Dosežki, usmerjeni v študente in deležnike – kakšna so merila za merjenje
zadovoljstva študentov in deležnikov, kako se primerjajo z rezultati tekmecev,
kakšna so merila za merjenje dodane vrednosti.
Dosežki organizacijske učinkovitosti – kakšna so merila za merjenje
operacijske zmogljivosti delovnih sistemov in produktivnosti osrednjih procesov
(produktivnosti, cikličnosti, učinkovitosti, uspešnosti).
Proračunski, finančni in tržni dosežki – kakšna so merila za merjenje
proračunskih, finančnih in tržnih dosežkov, marketinške zmogljivosti, tržnega deleža
in rasti in novih trgov.
V modelih ne zasledimo naslednjih področij POKI-ja
Vloge in sodelovanje izobraževalcev pri načrtovanju in izpeljavi – strokovno
načrtovani postopki prilagajanja izobraževanja odraslim so bistveni za dober izid.
Pomembne vloge v teh postopkih imajo ravnatelj/direktor, vodja izobraževanja
odraslih in učitelji. V tem poglavju zato analiziramo postopke priprav učiteljev na
izpeljavo izobraževanja, poznavanje normativnih in strokovnih podlag (pravilniki,
odredbe, izobraževalni programi), na podlagi katerih načrtovanje poteka, ter
sodelovanje med različnimi nosilci načrtovanja in izpeljave izobraževanja. Gre
predvsem za sodelovanje med vodstvom, vodjo izobraževanja odraslih in učitelji ter
za povezovanje in sodelovanje učiteljev med seboj. V tem delu analiziramo tudi
vlogo učitelja kot nosilca izobraževalnega procesa.
Učno okolje – ugotoviti želimo, ali je učno okolje v izobraževalni organizaciji in
zunaj nje primerno za izobraževanje odraslih. Pomembno je, da je izobraževanje
dostopno odraslim in okolje učenju prijazno. Presojamo, koliko je okolje ustrezno za
doseganje ciljev izobraževanja. Ugotavljamo ustreznost prostorov in opreme,
primernost informacijske tehnologije, ustreznost informacijskega središča za odrasle
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udeležence ipd.
Pogoji za izobraževanje – na kakovost izobraževanja odraslih poleg
izobraževalnih dejavnikov vedno vpliva tudi širše socialno-ekonomsko okolje, iz
katerega udeleženci prihajajo in v katerem se izobražujejo. Zato pri ugotavljanju
kakovosti v izobraževanju odraslih upoštevamo, da je vedno vpeto v ožje in širše
družbeno okolje, ki vpliva na posameznika in njegovo izobraževanje. Da lahko
zmanjšujemo negativne socialno-ekonomske vplive na kakovost izobraževanja
odraslih in spodbujamo pozitivne, moramo nenehno spremljati razmere, v katerih
poteka posameznikovo izobraževanje, ter si prizadevati za njihovo izboljševanje.
Posebno pozornost namenjamo socialnim in ekonomskim razmeram. Ugotavljamo
tudi, kakšne možnosti (pogoje) za izobraževanje imajo udeleženci v delovnih okoljih,
iz katerih prihajajo.
Razvojno svetovalno delo – z različnimi kazalniki želimo ugotoviti, koliko učitelji
in drugo osebje sodelujejo pri razvojno-svetovalnem delu v izobraževanju odraslih.
Zanima nas, ali učitelji, ki poučujejo odrasle, sodelujejo v strokovnih aktivih in kako;
koliko so motivirani za to, da s svojim znanjem sodelujejo pri različnih projektih z
zunanjimi strokovnimi institucijami. Analiziramo tudi, kako učitelji sodelujejo s
knjižnico, koliko predlagajo nakup nove strokovne literature za izobraževanje
odraslih ipd. Ugotavljamo, ali učitelji aktivno sodelujejo pri pripravi učnega gradiva
za odrasle, ali svoje znanje in izkušnje predstavljajo na strokovnih konferencah,
posvetih ter kakšne so njihove možnosti in motivacija za strokovno sodelovanje pri
razvoju nacionalnih izobraževalnih programov, v katerih se izobražujejo odrasli.
Položaj izobraževanja odraslih – ugotoviti želimo, kakšen je položaj
izobraževanja odraslih v izobraževalni organizaciji, zlasti to, ali so zagotovljene
možnosti za avtonomen, strokoven in celosten razvoj izobraževanja odraslih, ki bo
pomenil na eni strani kakovostno ponudbo izobraževanja po programih za pridobitev
izobrazbe, na drugi strani pa raznovrstno in kakovostno ponudbo programov
strokovnega izpopolnjevanja in usposabljanja, povezanega z matičnimi programi.
Ugotoviti želimo, ali je položaj izobraževanja odraslih na eni strani tak, da je
enakovreden/enak izobraževanju mladine, kadar je to smiselno in racionalno, na
drugi strani pa drugačen, ko gre za posebno vlogo in posebne potrebe odraslih v
izobraževanju ali uporabnikov/delodajalcev. (Klemenčič in et al., 2003)
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Diagram prikazuje, katera področja POKI in MBQA so med seboj podobna in
primerljiva. Na podlagi skupnih podpodročij smo nakazali štiri variable, ki povezujejo
podpodročja.
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Slika 10: Ponazoritev podobnosti in primerljivosti področij POKI in MBNQA
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4.2 KVANTITATIVNA ANALIZA STALIŠČ DO SLOVENSKEGA IN
AMERIŠKEGA MODELA ZA RAZVIJANJE KAKOVOSTI
4.2.1 VZOREC
V kvantitativni raziskavi smo uporabili vzorec, in sicer udeležence, ki se izobražujejo
v izbrani izobraževalni organizaciji na različnih nivojih izobraževanja, kot so poklicna
strokovna, srednja strokovna, višja in visoka strokovna šola. Cilj vzorca je naknadno
posploševanje raziskovalnih izidov na celotno populacijo. Našo raziskavo smo
usmerili le v eno izobraževalno organizacijo.
Pri izpolnjevanju vprašalnika je sodelovalo 335 odraslih udeležencev zasebne
izobraževalne organizacije, 167 anketirank – žensk in 168 anketirancev – moških.
17 (5,1 %) anketiranih ima zaključeno osnovno šolo, 50 (14,9 %) poklicno šolo, 29
anketiranih (8,7 %) ima končano gimnazijo, 218 srednjo šolo (65,1 %), 19 (5,7 %)
ima zaključeno višjo strokovno šolo in 1 (0,3 %) anketiranec ima univerzitetno
izobrazbo. En anketirani ni navedel dokončane izobrazbe.
Glede na vrsto organizacije, v kateri so zaposleni, je 217 (37,9 %) anketiranih
zaposlenih v javnem sektorju, kar predstavlja tudi največji delež, in 146 (43,6 %) v
zasebnem. 57 (17 %) anketiranih ni zaposlenih, 5 (1,5 %) pa se jih ni opredelilo.
Pri zapisu poklica smo zabeležili, da so anketirani zaposleni v: administraciji 34 (10,1
%), na ekonomskem področju 20 (6 %), industriji in proizvodnji 24 (7,2 %),
izobraževanju 7 (2,1 %), komerciali in prodaji 65 (19,4 %), transportu 73 (21,8 %),
turizmu in gostinstvu 10 (3 %), varnosti in vojski 18 (5,4 %), zdravstvu 6 (1,8 %).
61 (18,2 %) jih ni navedlo poklica, ki ga opravljajo, možno je, da niso zaposleni, ali
se niso mogli opredeliti.
Starost anketiranih se giblje v lestvici: od 17 do 25 let jih je bilo 111, kar predstavlja
33,1 %, od 26 do 35 let 102 vprašana – 30,4 %, od 36 do 45 103 (30,7 %), 46 let
in starejši 19 (5,7 %). Nihče ni mlajši od 17 let.
Dejavnosti organizacije, v katerih so anketirani zaposleni, so: storitve 34 %,
industrija 18,2 %, državna uprava 12,2 %, logistika 11 % in 13,1 % anketiranih je
izbralo odgovor drugo. 6,9 % anketiranih podatka ni navedlo.
Delovne izkušnje vprašanih so sledeče. 93 jih ima od manj kot eno leto in do 5 let,
od 6 do 10 let delovnih izkušenj ima 56 vprašanih, 47 udeležencev od 11 do 15 let,
97 od 16 do 30 let, več kot 31 let delovne dobe ima 6 anketirancev.
108 anketiranih ima tudi vodstvene izkušnje, in sicer 75 do 5 let vodstvenih
izkušenj, 27 vprašanih več kot 5 let.
V vzorec so bile izbrani posamezniki, ki so vpisani v naslednje programe: srednja
strokovna šola, program ekonomski tehnik 23, logistični tehnik 60, višja strokovna
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šola, program ekonomist 94, logistično inženirstvo 108, poslovni sekretar 20. Izbrali
smo posameznike, ki so si med seboj različni v načinu razmišljanju in izobrazbi.
Odstotek sodelovanja podjetij v nacionalnem in mednarodnem okolju prikazuje
naslednja tabela:
Odstotek
do 20 %
do 50 %
do 80 %
do 100 %
ni podatka
skupaj

Sodelovanje podjetja
Sodelovanje podjetja
v mednarodnem
v nacionalnem okolju
okolju
39
21
82
34
23
63
30
67
161
150
335
335

Tabela 14: Odstotek organizacij anketiranih sodelovanja v mednarodnem in
nacionalnem okolju
Status anketiranih prikazujemo v tabeli.
Status
dijak/ študent
prijavljen na Zavodu za zaposlovanje
upokojenec
zaposlen
zaposlen v lastnem podjetju
drugo
ni podatka
skupaj

Število
75
6
1
231
15
6
1
335

Tabela 15: Status anketiranih
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N=335
Število

Odstotek

168
167
335

50,1 %
49,9 %
100 %

17
50
218
29
19
1
1
335

5,1
14,9
65,1
8,7
5,7
0,3
0,3
100

%
%
%
%
%
%
%
%

111
102
103
19
335

33,1
30,4
30,7
5,7
100

%
%
%
%
%

127
146
57
5
335

37,9
43,6
17
1,5
100

%
%
%
%
%

114
61
15
41
37
44
23
335

34
18,2
4,5
12,2
11
13,1
6,9
100

%
%
%
%
%
%
%
%

93
56
47
97

27,8
16,7
14
29

%
%
%
%

Spol
Ženske
Moški
Skupaj
Do sedaj dosežena izobrazba
Osnova šola
Srednja poklicna šola
Srednja strokovna šola
Gimnazija
Višja strokovna šola
Univerzitetna
Brez podatka
Skupaj
Starost
17–15
26–35
36–45
46 in več
Skupaj
Vrsta organizacije, v kateri so
zaposleni
Javni sektor
Zasebni sektor
Ni zaposlen
Brez podatka
Skupaj
Dejavnost organizacije, v kateri so
zaposleni
Storitve
Industrija
Izobraževanje
Državna uprava
Logistika
Drugo
Neopredeljeno
Skupaj
Delovne izkušnje
0–5
6–10
11–15
16–30
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31 in več
Brez izkušenj
Skupaj
Vodstvene izkušnje
Da
Ne
Brez podatka
Skupaj
Vodstvene izkušnje v letih
Do 5 let
Nad 5 let
Brez podatka
Skupaj
Poklic, ki ga opravljajo
Administracija
Ekonomija
Izobraževanje
Komerciala in prodaja
Industrija in proizvodnja
Transport
Turizem in gostinstvo
Varnost in vojska
Zdravstvo
Drugo
Brez podatka
Skupaj
Izobraževalni program, v katerega
so vpisani
Ekonomski tehnik
Logistični tehnik
Ekonomist – višješolski
Logistično inženirstvo – višješolski
Poslovni sekretar – višješolski
Komerciala I – visokošolski
Skupaj

Magistrsko delo

6
36
335

1,8 %
10,7 %
100 %

108
219
8
335

32,2
65,4
2,4
100

%
%
%
%

75
27
6
108

69,4
25
5,6
100

%
%
%
%

34
20
7
65
24
73
10
18
6
17
61
335

10,1
6
2,1
19,4
7,2
21,8
3
5,4
1,8
5,1
18,2
100

%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%

23
60
94
108
20
30
335

6,9
17,9
28,1
32,2
6
9
100

%
%
%
%
%
%
%

Tabela 16: Struktura vzorca anketiranih
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4.2.2 INSTRUMENT
Instrument, ki smo ga uporabili v raziskavi, smo oblikovali na osnovi teoretičnih
izhodišč in vprašanj modelov POKI in MBNQA. Za kvantitativno raziskavo smo
uporabili anketni vprašalnik. Likertovega tipa z intervalno lestvico od 1 do 5, kjer
predstavlja 1 = popolnoma ne soglašam s trditvijo, 2 = ne soglašam s trditvijo, 3 =
niti soglašam niti ne soglašam s trditvijo, 4 = soglašam s trditvijo; 5 = popolnoma
soglašam s trditvijo.
Anketni vprašalnik je vseboval sklope vprašanj ali trditev modela POKI in modela
MBNQA. Vprašalnik je instrument za anketiranje in kvantitativno raziskovalno
metodo, s pomočjo katere smo pridobili informacije o pojavu, ki ga proučujemo.
Vprašalnik smo razdelili med anketirance v pisni obliki.
V uvodnem delu vprašalnika smo uporabili nominalne spremenljivke, ki omogočajo
kvalitativno razvrščanje. Z njim smo merili pripadnost različnim kategorijam, ki jih ne
moremo razvrstiti niti količinsko vrednotiti. To so spol, starost, izobrazba, poklic, tip
organizacije, delovne izkušnje, vodstvene izkušnje. Vprašalnike smo razdelili vsem
udeležencem ene izobraževalne organizacije, in sicer po programih poklicne,
srednje, višje in visoke strokovne šole. Udeleženci so iz štirih različnih lokacij. Z
razdeljevanjem smo pričeli 12. 12. 2011 in zaključili 22. 12. 2011. Anketni vprašalnik
je vseboval elemente kakovosti iz modela POKI in modela MBNQA (Priloga 1).
Pri organizatorjih izobraževanj smo najprej izvedli pilotno testiranje. S pilotno študijo
smo preverili, ali so:
vprašanja dovolj jasna,
ali je oblika vprašalnika ustrezna,
ali so vključene ustrezne vsebine.
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4.2.3 FAKTORSKA ANALIZA
Faktorsko analizo smo uporabili za proučevanje povezav v množici opazovanih
spremenljivk. Uporabili smo jo za zmanjšanje števila spremenljivk. Tako dobimo
faktorje, ki odsevajo vse lastnosti obravnavanih spremenljivk, saj so faktorji izbrani
tako, da je skupna varianca modela kar največja, vendar jih je znatno manj, kar
omogoča večjo preglednost podatkov. Faktorje nato lahko uporabimo v regresijski
analizi.
Za analizo latentnih faktorjev smo uporabili metodo glavnih komponent. Njena
prednost je v tem, da jo lahko uporabimo, ko med spremenljivkami obstaja
multikolinearnost. S faktorsko analizo poskušamo spremenljivke XI, X2, Xp predstaviti
kot linearno kombinacijo manjšega števila slučajnih spremenljivk fl, f2, fm [m < p), ki
jih imenujemo faktorji. Faktorji so pravzaprav neke navidezne (latentne)
spremenljivke, ki jih pa v nekem smislu določajo merjene spremenljivke Xi (i = 1, 2,
p) (Jesenko in Jesenko, 2007: 53). S faktorsko analizo zmanjšamo število
spremenljivk v modelu in tako dobimo nove, latentne faktorje.
Mejo za vključitev spremenljivk v faktorski model določimo pri vrednosti komunalitet
0,20. To pomeni, da faktorski model zajame 20 % variance spremenljivke. V našem
modelu vse komunalitete presegajo to vrednost, saj se gibljejo med vrednostmi 0,36
do 0,70. Velja izpostaviti spremenljivko zadovoljstvo z osebjem zaposlenim v
referatu šole kjer je komunaliteta najnižja (0,355) in predstavlja kritično vrednost.
Na podlagi scree diagrama sklepamo, da največ variance pojasnimo s štirifaktorsko
rešitvijo. Vrednost prvega faktorja je precej višja od vrednosti ostalih faktorjev.
Lastna
% skupne
Lastna vrednost –
Kumulativno v
vrednost
variance
kumulativno
%
11,74902
45,18855
11,74902
45,18855
1,88836
7,26292
13,63738
52,45147
1,40188
5,39185
15,03926
57,84332
1,20066
4,61793
16,23993
62,46125

Tabela 17: Lastne vrednosti faktorjev in delež pojasnjene variance
Z enim faktorjem pojasnimo 45,18 % variance v faktorskem modelu, kar ustreza
podatkom, ki smo jih zbrali v nenadzorovanem realnem okolju. Ostali faktorji
pojasnijo skupaj 14,20 % variance. Odločimo se, da v modelu ohranimo vse štiri
faktorje. Vrednosti faktorskih uteži v strukturi štirih faktorjev pri vseh
spremenljivkah presegajo 0,518. Najvišja faktorska utež je 0,795. Faktorske
vrednosti v modelu shranimo kot nove, latentne faktorje. Latentne faktorje bomo
uporabili za preverjanje kakovosti izobraževalnega modela s pomočjo regresijske
analize.
Smiselnost uporabe faktorske analize ali primernost vzorčenja smo preizkusili tudi s
KMO in ugotovili, da je vzorec zelo ustrezen za združevanje podatkov s pomočjo
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faktorske analize (KMO = ,949). Če so vrednosti statistike KMO višje od 0,5 je
faktorska analiza smiselna. Če je KMO višji od 0, 80 je ocena primernosti odlična.
Test
Parameter
Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling
Adequacy
približek chi-kvadrata
Bartlett's Test of Sphericity
razlika
statistična značilnost

Vrednost
,949
5513,731
351
,000

Tabela 18: KMO in Bartlett preizkus faktorske analize
Bartlettov preizkus nam pove, ali so korelacijske spremenljivke med seboj povezane.
Analiza podatkov kaže, da obstajajo med spremenljivkami določene povezave, ki
kažejo na možnost nadaljnje analize. Spremenljivke v nespremenjeni faktorski
matriki se niso dovolj jasno porazdelile po faktorjih. Zato smo v nadaljevanju
faktorsko matriko zavrteli s pomočjo vrtilne metode Varimax Normalized. Z uporabo
rotacije faktorjev smo lažje in tudi bolj smiselno razložili rezultate ali faktorje iz
faktorske analize.
Zanesljivost vprašalnika je njegova lastnost, da daje pri ponovljenih merjenjih istih
lastnosti, pri istih osebah enake rezultate; gre za vprašanje konsistentnosti
odgovorov – koliko so odgovori, ki jih dajejo izpraševanci, zanesljivi.
Test zanesljivosti (angl. Reliabilitv Analvsis) v SPSS-u smo izvedli z izračunom
Cronbachovega koeficienta. Cronbach alfa (a) meri zanesljivost vprašalnika na
osnovi korelacij med spremenljivkami. Kadar so razlike variabilnosti zelo velike, je to
znak nezanesljivega merjenja. Vrednosti, ki jih Cronbachov preizkus lahko zavzame,
so med 0 in 1: o a > 0,8
visoka zanesljivost, o 0,6 < a < 0,8
srednja
zanesljivost.
Faktor

Cronbach
Alfa

Načrtovanje in strategija izobraževanja
Učno okolje
Pogoji za izobraževanje
Nenehno izboljševanje procesov
izobraževanja

Notranja
korelacija
,922
,907
,917
,847

,521
,478
,622
,529

Tabela 19: Preizkus zanesljivosti s Cronbach's alfa testom
Preizkus zanesljivosti s Cronbach's alfa testom je pokazal, da najbolj ustreza
faktorska struktura, sestavljena iz štirih latentnih faktorjev, ki ustrezno opisujejo
elemente kakovosti izobraževanja in skupaj pojasnijo 61,43 % variance.
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0,673

0,217

–0,016

0,271

4,29

0,65

0,675

0,051

0,159

0,240

4,10

0,73

0,598

0,179

0,139

0,277

4,19

0,75

0,654

0,162

0,287

0,250

4,16

0,81

0,625

0,009

0,291

0,235

4,16

0,78

0,672

0,251

0,341

0,143

4,27

0,74

0,598

0,171

0,325

0,266

4,22

0,74

0,663

0,140

0,214

0,238

4,24

0,74

0,694

0,136

0,424

0,155

4,12

0,76

0,689

0,108

0,364

0,103

4,19

0,79

0,639

0,043

0,434

0,196

4,13

0,75

4,03

0,82

Cronbach’s
Alpha

Faktor

Standardni
odklon

Iz vedenja zaposlenih sklepam, da ima
vodstvo B&B jasno vizijo razvoja šole,
da sledi svojim vrednotam in jih
učinkovito posreduje zaposlenim,
učiteljem, študentom in poslovnim
partnerjem.
Lahko trdim, da vodstvo B&B vodi tako,
da sprejema neposredno odgovornost
za poslovno politiko, tako za strokovne
kot finančne odločitve ter za postavitev
neodvisnega notranjega in zunanjega
nadzora.
Vodstvo B&B nenehno ocenjuje, kaj
B&B zmore. Vse pedagoške in druge
aktivnosti prilagaja dejanski
zmogljivosti B&B.
Vodstvo B&B nenehno ocenjuje vpliv
učnih programov na družbeno okolje in
podpira razvoj zakonitega in etičnega
okolja.
Vodstvo B&B meri etično ravnanje na
šoli in se na neetično ravnanje ustrezno
odziva.
Vodstvo B&B učinkovito načrtuje in
izpeljuje strategijo šole. B
Vodstvo B&B s pravo strategijo
spodbuja prednosti in odpravlja slabosti
delovanja šole.
Vodstvo s svojo strategijo sledi
spremembam v šolskem sistemu, tržnim
okoliščinam, ciljem vseh udeležencev in
ciljem konkurenčnih šol.
Vodstvo B&B ima osrednje strateške
cilje za izpeljavo strategije. B
P10 Strateški cilji B&B so skladni z izzivi
okolja.
Vodstvo B&B sistematično izvaja
strateški načrt, da doseže strateške cilje
šole.

Aritmetičn
a sredina

NAČRTOVANJE IN STRATEGIJA
IZOBRAŽEVANJA

Magistrsko delo

,922

Tabela 20: Prvi faktor: »Načrtovanje in strategija izobraževanja«
Prvi faktor, ki smo ga imenovali »Načrtovanje in strategija izobraževanja«, pojasni
največ variance, to je 45,18 %, in združuje deset trditev. Največ variance v faktorju
pojasni trditev: »Vodstvo B&B ima osrednje strateške cilje za izpeljavo strategije«
(0, 694). Sledita ji spremenljivki: »Strateški cilji B&B so skladni z izzivi okolja.«
(0,689) in »Lahko trdim, da vodstvo B&B vodi tako, da sprejema neposredno
odgovornost za poslovno politiko, tako za strokovne kot finančne odločitve ter za
postavitev neodvisnega notranjega in zunanjega nadzora« (0,675). Še nekoliko nižji
faktorski uteži imata trditvi: »Iz vedenja zaposlenih sklepam, da ima vodstvo B&B
jasno vizijo razvoja šole, da sledi svojim vrednotam in jih učinkovito posreduje
zaposlenim, učiteljem, študentom in poslovnim partnerjem« (0,673) in »Vodstvo
B&B učinkovito načrtuje in izpeljuje strategijo šole« (0,672).
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Najnižje uteži v faktorju imajo trditve: »Vodstvo s svojo strategijo sledi
spremembam v šolskem sistemu, tržnim okoliščinam, ciljem vseh udeležencev in
ciljem konkurenčnih šol« (0,663); »Vodstvo B&B nenehno ocenjuje vpliv učnih
programov na družbeno okolje in podpira razvoj zakonitega in etičnega okolja«
(0,654); »Vodstvo B&B sistematično izvaja strateški načrt, da doseže strateške cilje
šole« (0,639); »Vodstvo B&B meri etično ravnanje na šoli in se na neetično ravnanje
ustrezno odziva« (0,625); »Vodstvo B&B nenehno ocenjuje, kaj B&B zmore. Vse
pedagoške in druge aktivnosti prilagaja dejanski zmogljivosti B&B« (0,598),
»Vodstvo B&B s pravo strategijo spodbuja prednosti in odpravlja slabosti delovanja
šole« (0,598).
Ker prvi faktor pojasni večino variance v faktorskem modelu, lahko sklepamo, da sta
kakovostno načrtovanje in strategija izobraževanja osrednja elementa kakovosti
izobraževanja. To še posebej velja za postavljanje pravih strateških ciljev in za
izpeljavo strategije, ki ustreza izzivom okolja. Vodstvo pri tem sprejema neposredno
odgovornost za poslovno politiko, tako za strokovne kot finančne odločitve ter za
postavitev neodvisnega notranjega in zunanjega nadzora.
Osrednjega pomena sta tudi vizija in vrednote vodstva, ki jih posreduje vsem
deležnikom v izobraževalnem procesu. Pomembno je tudi, da ima vodstvo šole jasne
strateške cilje, ki jih uresničuje, sledi spremembam in izzivom na področju
izobraževanja. Kakovost izobraževanja zagotavlja tudi nenehno ocenjevanje vpliva
izobraževalnih programov na okolje in izvajanje strateškega načrta. Kakovost
izobraževanja izhaja tudi iz vedenja o tem, ali obstaja dovolj znanja za izpeljavo
kakovostnega izobraževanja. Najmanj h kakovosti v faktorju prispeva načrtno
odpravljanje slabosti in spodbujanje prednosti delovanja šole.
Drugi faktor, ki smo ga imenovali »Učno okolje«, pojasni 7,26 % variance. Najvišjo
faktorsko utež v faktorju ima spremenljivka: »Zadovoljen sem z izvedbo, programa,
z učitelji in predavatelji« (0,765). Ta spremenljivka pojasni največ variance v
faktorju. Sledi ji spremenljivka: »Zadovoljen sem z učnim/pedagoškim procesom« z
utežjo 0,742. Še nekoliko manjšo utež (0,734) ima spremenljivka: »Zadovoljen sem
s pripravljenim gradivom in literaturo.« Najmanjšo utež v faktorju ima
spremenljivka: »Zadovoljen sem z osebjem, zaposlenim v referatu šole« (0,712).
Prvi in drugi faktor sta izhodišče za zavestno refleksivno opazovanje okolja, za
načrtovanje sprememb učnih programov in za racionalizacijo znanja na raven
uporabnega. Drugi faktor je element notranje refleksije na ravni socialnega akterja
– učenca, ki racionalizira konceptualno znanje v posebne in specifične kompetence.
Zadovoljstvo učenca s kakovostjo učnega procesa kaže na to, da učni proces
prispeva k razvoju njegovih kompetenc.
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Zadovoljen sem z učnim/pedagoškim
procesom.
Zadovoljen sem z izvedbo programa, z
učitelji in predavatelji.
Zadovoljen sem s pripravljenim
gradivom, literaturo.
Zadovoljen sem z osebjem, zaposlenim
v referatu šole.

0,141

0,742

0,202

0,178

4,307

0,551

0,232

0,765

0,181

0,021

4,281

0,568

0,099

0,734

0,130

0,145

4,358

0,663

0,083

0,712

0,038

0,190

4,639

0,561

Cronbach’s
Alpha

Faktor

Standardni
odklon

Aritmetičn
a sredina

UČNO OKOLJE

Magistrsko delo

,907

Tabela 21: Drugi faktor: »Učno okolje«
Tretji faktor, ki smo ga imenovali »Pogoji za izobraževanje« pojasni 5,39 %
variance. Najvišjo utež v tem faktorju ima spremenljivka: »V B&B učinkovito merijo
finančne dosežke« (0,822). Nekoliko nižji uteži imata spremenljivki: »V B&B
učinkovito merijo dosežke zaposlenih (0,719) in »V B&B učinkovito merijo doseganje
strateških ciljev« (0,707). V faktorju najmanj variance pojasnijo spremenljivke: »V
B&B uspešno obvladujejo vsaj tveganja« (0,707), »V B&B učinkovito obvladujejo
spremembe v delovnih in učnih procesih« (0,641), »Vodstvo B&B nenehno presoja
učinkovitost zaposlenih pri doseganju ciljev organizacije« (0,581), »V B&B
učinkovito merijo dosežke študentov« (0,535).
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0,249

0,173

0,707

0,258

4,063

0,807

0,364

0,221

0,641

0,330

4,191

0,754

0,195

0,311

0,581

0,418

4,266

0,725

0,284

0,186

0,719

0,193

4,128

0,788

0,268

0,055

0,822

0,116

3,973

0,820

0,435

0,172

0,707

0,126

4,140

0,775

Cronbach’s
Alpha

Faktor

Standardni
odklon

P41V B&B uspešno obvladujejo vsa
tveganja.
P42V B&B učinkovito obvladujejo
spremembe v delovnih in učnih
procesih.
P43V B&B učinkovito merijo dosežke
študentov.
P44V B&B učinkovito merijo dosežke
zaposlenih.
P45V B&B učinkovito merijo finančne
dosežke.
P46V B&B učinkovito merijo doseganje
strateških ciljev.

Aritmetičn
a sredina

POGOJI ZA IZOBRAŽEVANJE

Magistrsko delo

,917

Tabela 22: Tretji faktor: »Pogoji za izobraževanje«
Tretji faktor združuje spremenljivke, ki vsebujejo potencial za vzpostavljanje čim
kakovostnejšega okolja za izobraževanje. Motivacijski potencial za izobraževanje
izhaja iz vedenja o tem, kako izobraževalni model deluje. Deležniki v modelu lahko
spremljajo lastno delovanje, ga presojajo in spreminjajo. Faktor vsebuje
spremenljivke, ki oblikujejo podlago za evalvacijo delovanja izobraževalnega sistema
in spodbujajo razvoj motivacijskega potenciala za izboljševanje kakovosti
izobraževanja.

0,370

0,139

0,261

0,611

4,236

0,775

0,292

0,211

0,115

0,742

4,451

0,752

0,310

0,160

0,176

0,723

4,290

0,756

0,231

0,174

0,252

0,698

4,421

0,683

0,310

0,089

0,399

0,524

4,346

0,717

Cronbach’s
Alpha

Faktor

Standardni
odklon

B&B upošteva pričakovanja in želje
študentov in njihove povratne
informacije za izboljševanje učnih
programov.
B&B meri in ugotavlja zadovoljstvo
študentov.
B&B deluje tako, da spodbuja vse
udeležence k dajanju predlogov in
pripomb glede učnega procesa in
upravljanja.
B&B zagotavlja dostopnost do pravih
informacij vsem udeležencem.
B&B tehnološko podpira razvoj
informacijskega sistema za učne
potrebe.

Aritmetičn
a sredina

NENEHNO IZBOLJŠEVANJE
PROCESA IZOBRAŽEVANJA

,847

Tabela 23: Četrti faktor: »Nenehno izboljševanje procesa izobraževanja«
Četrti faktor pojasni 4,61 % variance. Najvišjo utež v faktorju ima
trditev/spremenljivka: »B&B meri in ugotavlja zadovoljstvo študentov« (0,742).
Sledita ji spremenljivki: »B&B deluje tako, da spodbuja vse udeležence k dajanju
predlogov in pripomb glede učnega procesa in upravljanja« (0,723) in »B&B
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zagotavlja dostopnost do pravih informacij vsem udeležencem.«. Najnižje uteži v
faktorju imata spremenljivki: »B&B upošteva pričakovanja in želje študentov in
njihove povratne informacije za izboljševanje učnih programov (0,611) in »B&B
tehnološko podpira razvoj informacijskega sistema za učne potrebe« (0,524).
V četrtem faktorju se jasno izražata tako težnja po zagotavljanju zadovoljstva
dijakov in študentov kot težnja po nenehnemu izboljševanju kakovosti učnih
programov. Četrti faktor poudarja potrebo po razvoju inovacijskega okolja, v
katerem vsi deležniki v izobraževalnih programih predlagajo izboljšave, ki se
upoštevajo pri vsebinskem in tehnološkem razvoju programov.
Postavili smo štiri hipoteze:
H1: Načrtovanje in strategija izobraževanja sta osrednji element kakovostnega
izobraževanja in omogočata nenehno prilagajanje spremembam v okolju.
H2: Zadovoljstvo z učnim okoljem prispeva h kakovosti izobraževanja.
H3: Pogoji za kakovostno izobraževanje omogočajo obvladovanje tveganj in
učinkovito vpeljevanje sprememb v izobraževalne programe.
H4: Z nenehnim izboljševanjem izobraževalnih procesov izobraževalna inštitucija
razvija odprto učno kulturo, dostop do pravih informacij in vključenost vseh socialnih
akterjev v izobraževalni proces.
Uporabili smo samo štiri variable, druge smo izločili, ker se spremenljivke v faktorju
niso dovolj različno porazdeljevale.
MB je procesno usmerjen v upravljanje in izboljševanje, vodenje procesov, spodbuja
aktivnosti, ki pripeljejo do cilja, načrtovanje prinese rezultat ali razvije proces, ki je
uspešen.
POKI je strukturni model – gre za podrobno načrtovanje postopkov novih metod,
usmerjen bolj strukturno kot procesno.
Z modro barvo smo označili strukturni POKI model, z rumeno pa procesni MBNQA
model.
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MBNQA – PROCESNI MODEL

NAČRTOVANJE IN STRATEGIJA IZOBRAŽEVANJA
Iz vedenja zaposlenih sklepam, da ima vodstvo B&B jasno vizijo razvoja šole, da
sledi svojim vrednotam in jih učinkovito posreduje zaposlenim, učiteljem,
študentom in poslovnim partnerjem.
Lahko trdim, da vodstvo B&B vodi tako, da sprejema neposredno odgovornost
za poslovno politiko, tako za strokovne kot finančne odločitve ter za postavitev
neodvisnega notranjega in zunanjega nadzora.
Vodstvo B&B nenehno ocenjuje, kaj B&B zmore. Vse pedagoške in druge
aktivnosti prilagaja dejanski zmogljivosti B&B.
Vodstvo B&B nenehno ocenjuje vpliv učnih programov na družbeno okolje in
podpira razvoj zakonitega in etičnega okolja.
Vodstvo B&B meri etično ravnanje na šoli in se na neetično ravnanje ustrezno
odziva.
Vodstvo B&B učinkovito načrtuje in izpeljuje strategijo šole.
Vodstvo B&B s pravo strategijo spodbuja prednosti in odpravlja slabosti
delovanja šole.
Vodstvo s svojo strategijo sledi spremembam v šolskem sistemu, tržnim
okoliščinam, ciljem vseh udeležencev in ciljem konkurenčnih šol.
Vodstvo B&B ima osrednje strateške cilje za izpeljavo strategije.
Strateški cilji B&B so skladni z izzivi okolja.
Vodstvo B&B sistematično izvaja strateški načrt, da doseže strateške cilje šole. B
UČNO OKOLJE
Zadovoljen sem z učnim/pedagoškim procesom.
Zadovoljen sem z izvedbo programa, z učitelji in predavatelji.
Zadovoljen sem s pripravljenim gradivom, literaturo.
Zadovoljen sem z osebjem zaposlenim v referatu šole.
POGOJI ZA IZOBRAŽEVANJE
V B&B uspešno obvladujejo vsa tveganja.
V B&B učinkovito obvladujejo spremembe v delovnih in učnih procesih.
V B&B učinkovito merijo dosežke študentov.
V B&B učinkovito merijo dosežke zaposlenih.
V B&B učinkovito merijo finančne dosežke.
V B&B učinkovito merijo doseganje strateških ciljev.
NENEHNO IZBOLJŠEVANJE PROCESA IZOBRAŽEVANJA
B&B upošteva pričakovanja in želje študentov in njihove povratne informacije za
izboljševanje učnih programov.
B&B meri in ugotavlja zadovoljstvo študentov.
B&B deluje tako, da spodbuja vse udeležence k dajanju predlogov in pripomb
glede učnega procesa in upravljanja.
B&B zagotavlja dostopnost do pravih informacij vsem udeležencem.
B&B tehnološko podpira razvoj informacijskega sistema za učne potrebe.

Tabela 24: Razdelitev dimenzij trditev na strukturni (POKI) in procesni del (MBNQA)
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Anketirani so kot elemente kakovosti prepoznali:
1. načrtovanje in strategijo izobraževanja,
2. učno okolje,
3. pogoje za izobraževanje in
4. nenehno izboljševanje procesov.
S faktorsko analizo dokazujemo 4 hipoteze. Dejansko torej vsaka šola temelji na
načrtovanju, vodstvo se stalno prilagaja okolju in potrebam trga. Testi so pokazali,
da je faktorska analiza več kot smiselna, dokazi so preverljivi. Štirje faktorji so
dejstvo in so nastali na podlagi matematičnih izračunov, ti pa so uporabni za
dokazovanje hipotez.
4.2.4 REGRESIJSKA ANALIZA
V nadaljevanju smo izpeljali regresijsko analizo, ker smo želeli ugotoviti, kako
faktorji kakovosti izobraževanja spodbujajo nenehno izboljševanje procesa
izobraževanja, ki je izhodišče za konkurenčnost programa, ta pa se kaže v razvoju
pravih kompetenc.
Kakovostni model izobraževanja smo oblikovali tako, da smo kot neodvisne
spremenljivke v regresijski model vključili tri neodvisne in eno odvisno spremenljivko
(Tabela 25).
Nivo
1
2
3

Neodvisne spremenljivke
Odvisna spremenljivka
Načrtovanje in strategija izobraževanja Nenehno izboljševanje procesa
izobraževanja
Učno okolje
Pogoji za izobraževanje

Tabela 25: Kakovostni model izobraževanja v regresijskem modelu z neodvisnimi in
odvisno spremenljivko
Nenehno izboljševanje izobraževalnih procesov smo v model vključili kot odvisno
spremenljivko. Za analizo modela kakovosti izobraževanja smo razvili naslednje
hipoteze.
H1: Načrtovanje in strategija izobraževanja spodbujata proces nenehnega
izboljševanja izobraževalnih programov.
H2: Pogoji za izobraževanje predstavljajo kakovostno izhodišče za proces
nenehnega izboljševanja na področju izobraževanja.
H3: Učno okolje, v katerem teče izobraževanje, razvija potrebo po nenehnem
spreminjanju izobraževalnih programov.
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Povezave med neodvisnimi spremenljivkami in odvisno spremenljivko v regresijskem
modelu so statistično značilne. Zveza med spremenljivkami je zmerna, pozitivna in
statistično značilna R2 = 0,587, F = 159,541, P = 0,000*** (Označene korelacije so
statistično značilne pri p = ,05000), to je dokaz hipoteze. Kakovost izobraževanja
določajo naslednje tri spremenljivke: načrt, okolje in pogoji.
Rezultati regresijske analize kažejo, da največ variance v modelu pojasni neodvisna
spremenljivka Načrtovanje in strategija izobraževanja (ß = 0,434; p = 0,000***).
Sledita ji neodvisna spremenljivka Pogoji izobraževanja (ß = 0,304; p = 0,000***)
in neodvisna spremenljivka Učno okolje (ß = 0,144; p = 0,000***).

Odvisna spremenljivka

R2

R2

Nenehno izboljševanje procesa
izobraževanja
Neodvisne spremenljivke

0,769

0,591

Toleranca

Načrtovanje in strategija
izobraževanja
Učno okolje

0,444

Inflacijs
ki faktor
2,250

0,768

1,303

Pogoji za izobraževanje

0,430

2,327

Zaokrožen
R2
0,587

F

p

159,541

0,000***

R2

ß

t

p

0,55
6
0,23
2
0,57
0

0,43
4
0,14
4
0,30
4

Parcialni
koeficient
0,412

8,2
23
3,5
99
5,6
78

0,000*
**
0,000*
**
0,000*
**

0,194
0,298

Tabela 26: Rezultati regresijske analize
Rezultate regresijskega modela prikazujemo v Pareto diagramu t-vrednosti. S sigmo
omejeni model uporablja kodiranje, da lahko predstavi tudi kategorične
spremenljivke v splošnem linearnem regresijskem modelu.
V sliki številka 11 prikazujemo pareto diagram za odvisno spremenljivko nenehno
izboljševanje procesa izobraževanja in neodvisnimi načrtovanje in strategija
izobraževanja, učno okolje, pogoji za izobraževanje.
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Slika 11: Pareto diagram odvisne spremenljivke nenehno izboljševanje
Hipotezo z regresijskim modelom potrjujemo, kot smo že dokazali v prvi fazi s
faktorsko analizo. Hipoteza pri regresijski analizi načrtovanje in strategija,
kakovostna strategija in načrtovanje izobraževalnih procesov, pogoj za izvajanje in
učno okolje omogočajo nenehno izboljševanje in preverjanje ustreznosti programov.
Kakovostni dejavniki so nenehno izboljševanje in razvoj programov, prilagajanje
programov okolju. Analiza je pokazala procesne elemente.
Produkt šole je udeleženec in kakovost se pokaže v pridobljenih pravih
kompetencah. Cilji šole so stalno izboljševanje programa, vedno nove vsebine, ki so
prilagojene okolju – to je pokazala regresija.
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DISKUSIJA

Na podlagi komunalitete in gibanja spremenljivk med vrednostmi 0,36 do 0,70 smo
izpostaviti spremenljivko Zadovoljstvo z osebjem, zaposlenim v referatu šole, kjer je
komunaliteta najnižja (0,355) in predstavlja kritično vrednost. Varianco smo pojasnili
s štirifaktorsko rešitvijo. Vrednost prvega faktorja je precej višja od vrednosti ostalih
faktorjev. Na podlagi vrednosti prvega faktorja 45,18 % variance in ostalih faktorjev
v vrednosti skupaj 14,20 % variance smo odločili za ohranitev vseh štirih faktojev.
Vrednosti faktorskih uteži pri vseh spremenljivkah presegajo 0,518. Najvišja
faktorska utež je 0,795. Latentne faktorje smo uporabili za preverjanje kakovosti
izobraževalnega modela s pomočjo regresijske analize.
Smiselnost uporabe faktorske analize ali primernost vzorčenja smo preizkusili tudi s
KMO in ugotovili, da je vzorec zelo ustrezen za združevanje podatkov s pomočjo
faktorske analize. Analiza podatkov nam je pokazala, da obstajajo med
spremenljivkami določene povezave, ki kažejo na možnost nadaljnje analize.
Spremenljivke v nespremenjeni faktorski matriki se niso dovolj jasno porazdelile po
faktorjih. Zato smo v nadaljevanju faktorsko matriko zavrteli s pomočjo vrtilne
metode ter lažje in bolj smiselno razložili rezultate faktorske analize.
Preizkus zanesljivosti s Cronbachovim alfa testom je pokazal, da najbolj ustreza
faktorska struktura, ki je sestavljena iz štirih latentnih faktorjev. Ti ustrezno
opisujejo elemente kakovosti izobraževanja in skupaj pojasnijo 61,43 % variance.
Prvi faktor, ki smo ga imenovali »Načrtovanje in strategija izobraževanja«, pojasni
največ variance, to je 45,18 %, in združuje deset trditev. Največ variance v faktorju
pojasni trditev: »Vodstvo B&B ima osrednje strateške cilje za izpeljavo strategije,«
sledi »Strateški cilji B&B so skladni z izzivi okolja«.
Najnižje uteži v faktorju imajo trditve: »Vodstvo s svojo strategijo sledi
spremembam v šolskem sistemu, tržnim okoliščinam, ciljem vseh udeležencev in
ciljem konkurenčnih šol in« in »Vodstvo B&B nenehno ocenjuje vpliv učnih
programov na družbeno okolje in podpira razvoj zakonitega in etičnega okolja«.
Lahko sklepamo, da sta kakovostno načrtovanje in strategija izobraževanja osrednja
elementa kakovosti izobraževanja. To še posebej velja za postavljanje pravih
strateških ciljev in za izpeljavo strategije, ki ustreza izzivom okolja. Vodstvo pri tem
sprejema neposredno odgovornost za poslovno politiko, tako za strokovne kot
finančne odločitve ter za postavitev neodvisnega notranjega in zunanjega nadzora.
Osrednjega pomena sta tudi vizija in vrednote vodstva, ki jih posreduje vsem
deležnikom v izobraževalnem procesu. Če ima vodstvo šole jasne strateške cilje, ki
jih uresničuje, sledi spremembam in izzivom na področju izobraževanja. Kakovost
izobraževanja zagotavlja tudi nenehno ocenjevanje vpliva izobraževalnih programov
na okolje in izvajanje strateškega načrta. Kakovost izobraževanja izhaja tudi iz
vedenja o tem, ali obstaja dovolj znanja za izpeljavo kakovostnega izobraževanja.
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Najmanj h kakovosti v faktorju prispeva načrtno odpravljanje slabosti in spodbujanje
prednosti delovanja šole.
Drugi faktor, ki smo ga imenovali »Učno okolje«, pojasni 7,26 % variance. Najvišjo
faktorsko utež v faktorju ima spremenljivka: »Zadovoljen sem z izvedbo programa, z
učitelji in predavatelji.«
Prvi in drugi faktor sta izhodišče za zavestno refleksivno opazovanje okolja in sta
izhodišče za načrtovanje sprememb učnih programov in za racionalizacijo znanja na
raven uporabnega. Drugi faktor je element notranje refleksije na ravni socialnega
akterja – učenca, ki racionalizira konceptualno znanje v posebne in specifične
kompetence. Zadovoljstvo učenca s kakovostjo učnega procesa kaže na to, da učni
proces prispeva k razvoju njegovih kompetenc.
Tretji faktor, ki smo ga imenovali »Pogoji za izobraževanje« pojasni 5,39 %
variance. Najvišjo utež v tem faktorju ima spremenljivka: »V B&B učinkovito merijo
finančne dosežke (0,822). Tretji faktor združuje spremenljivke, ki vsebujejo
potencial za vzpostavljanje čim bolj kakovostnega okolja za izobraževanje.
Motivacijski potencial za izobraževanje izhaja iz vedenja o tem, kako izobraževalni
model deluje. Deležniki v modelu lahko spremljajo lastno delovanje, ga presojajo in
spreminjajo. Faktor vsebuje spremenljivke, ki oblikujejo podlago za evalvacijo
delovanja izobraževalnega sistema in spodbujajo razvoj motivacijskega potenciala za
izboljševanje kakovosti izobraževanja.
Četrti faktor pojasni 4,61 % variance. Najvišjo utež v faktorju ima
trditev/spremenljivka: »B&B meri in ugotavlja zadovoljstvo študentov« (0,742). V
četrtem faktorju se jasno izraža težnja po zagotavljanju zadovoljstva dijakov in
študentov in tudi težnja po nenehnemu izboljševanju kakovosti učnih programov.
Četrti faktor poudarja potrebo po razvoju inovacijskega okolja, v katerem vsi
deležniki v izobraževalnih programih predlagajo izboljšave, ki se upoštevajo pri
vsebinskem in tehnološkem razvoju programov. S faktorsko analizo dokazujemo vse
štiri hipoteze in če povzamemo, dejansko vsaka šola temelji na načrtovanju,
vodstvo se stalno prilagaja okolju in potrebam trga. Tako vse štiri hipoteze
potrjujemo.
H1: Načrtovanje in strategija izobraževanja sta osrednji element kakovostnega
izobraževanja in omogočata nenehno prilagajanje spremembam v okolju.
H2: Zadovoljstvo z učnim okoljem prispeva h kakovosti izobraževanja.
H3: Pogoji za kakovostno izobraževanje omogočajo obvladovanje tveganj in
učinkovito vpeljevanje sprememb v izobraževalne programe.
H4: Z nenehnim izboljševanjem izobraževalnih procesov izobraževalna inštitucija
razvija odprto učno kulturo, dostop do pravih informacij in vključenost vseh socialnih
akterjev v izobraževalni proces.
Anketirani so označili za elemente kakovosti:
1. načrtovanje in strategija izobraževanja,
2. učno okolje,
3. pogoje za izobraževanje in
4. nenehno izboljševanje procesov.
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Faktorska analiza je torej več kot smiselna, dokazi so preverljivi. Štirje faktorji so
dejstvo, nastalo na podlagi matematičnih izračunov, ti pa so uporabni za
argumentiranje hipoteze.
Z regresijsko analizo smo ugotovili, da faktorji kakovosti izobraževanja spodbujajo
nenehno izboljševanje procesa izobraževanja, ki je izhodišče za konkurenčnost
programa, kar se kaže v razvoju pravih kompetenc.
Nenehno izboljševanje izobraževalnih procesov smo v model vključili kot odvisno
spremenljivko. Za analizo modela kakovosti izobraževanja smo razvili naslednje
hipoteze:
H1: Načrtovanje in strategija izobraževanja spodbujata proces nenehnega
izboljševanja izobraževalnih programov.
H2: Pogoji za izobraževanje predstavljajo kakovostno izhodišče za proces
nenehnega izboljševanja na področju izobraževanja.
H3: Učno okolje, v katerem teče izobraževanje, razvija potrebo po nenehnem
spreminjanju izobraževalnih programov.
Povezave med neodvisnimi spremenljivkami in odvisno spremenljivko v regresijskem
modelu so statistično značilne. Zveza med spremenljivkami je zmerna, pozitivna in
statistično značilna. Obstaja povezava med kakovostjo izobraževanja, načrtovanjem
in strategijo izobraževanja, ki spodbuja proces nenehnega izboljševanja rezultatov,
seveda pod pravimi pogoji in v okolju, ki podpira in razvija potrebo po nenehnem
spreminjanju in izboljševanju.
Rezultati regresijske analize kažejo, da največ variance v modelu pojasni neodvisna
spremenljivka načrtovanje in strategija izobraževanja. Sledita ji neodvisni
spremenljivki pogoji izobraževanja in učno okolje.
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ZAKLJUČKI

V magistrski nalogi smo dosegli zastavljene cilje. Podrobno smo predstavili in
primerjali dva modela, POKI in MBNQA. Ugotovili smo, da sta si modela deloma
podobna, in sicer predvsem na področjih načrtovanja in strategije kakovosti, učnega
okolja, pogojev za izobraževanje in na področju nenehnega izboljševanja procesov.
Različni kulturni vidiki pogojujejo bistvene razlike področij v modelih. Na podlagi
analize smo ugotovili, da je MBNQA bolj procesno usmerjen v upravljanje in
izboljševanje, vodenje procesov, spodbuja aktivnosti, ki pripeljejo do cilja,
načrtovanje pa je usmerjeno v rezultat ali boljši, uspešnejši proces. POKI je bolj
strukturni model, saj je usmerjen v podrobno načrtovanje novih postopkov in
metod. Manj poudarja procesno usmerjenost in bolj položaj izobraževanja odraslih.
Z anketiranjem smo raziskali stališča udeležencev konkretne izobraževalne
organizacije do slovenskega in ameriškega modela. Rezultate smo obdelali s
faktorsko in regresijsko analizo. Na podlagi analize obeh metod in rezultatov je
nastal nov, konvergentni model, ki bi bil lahko primernejši za razvijanje kakovosti v
izobraževalnih organizacijah v slovenskem okolju. Model je možno z izdelanim
vprašalnikom in metodologijo preveriti pri rednih in izrednih študentih v vseh
slovenskih izobraževalnih organizacijah. Lahko rečemo, da nastal hibridni model, saj
se gre za preplet procesnih in statično-strukturnih elementov. Stališča anketirancev
so raziskovalne hipoteze potrdila. Model je lahko izhodišče za procesno
izobraževanje. Predlagamo, da učitelji začnejo z uvedbo konceptualnega učenja že
na nižjih stopnjah izobraževanja. Povečati je treba interakcijo med vsemi deležniki in
spodbujati sodelovanje z deležniki v skupnih nacionalnih in mednarodnih projektih.
Eventualna pomanjkljivost uporabljenega kvantitativnega dela raziskave je
osredotočenost na populacijo izrednih odraslih udeležencev in le eno konkretno
učno okolje zasebne izobraževalne organizacije.
Možnost nadaljnjega razvoja se odpira v povečanju števila anketirancev tako po
številu kot tudi po vrstah (javne in zasebne izobraževalne inštitucije, redni in izredni
študenti, različna področja izobraževanja ipd.).
Pogled na kakovost izobraževanja se je spremenil, svet se hitro spreminja, je
konkurenčen, globalen, fleksibilen, hitro se prilagajamo spremembam. S stališča
kakovosti, kot je pokazal vzorec, je svet postal procesen, hitro odziven in ažuren.
Prisotnost omenjenega se čuti tudi v vzgoji in izobraževanju, model postaja
univerzalen, anketiranci vidijo elemente naslednjega hibridnega modela, ki je bolj
procesno naravnan, upošteva pa nekatere strukturne elemente.
Model je uporaben, saj nakaže, da bo učitelje potrebno naučiti procesno učiti, da
bodo udeleženci sami ustvarjali svoje miselne modele. Način izobraževanja ni več
statičen, predavanja bodo le še podpora v teoretičnem smislu. V prihodnje bo torej
treba udeleženca naučiti poiskati svoj koncept in ga usposobiti za konceptualno
razmišljanje. Določeni elementi struktur še ostajajo.
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Prave kompetence, ki jih okolje potrebuje, so samostojna aktivnost udeležencev,
samozavest učiteljev, da vedo, kaj učiti, močna interakcija med učiteljem in
udeležencem, sodelovanje z vsemi deležniki iz okolja. Vsak posameznik prispeva
svoje, si ne prevzemajo vlog, spodbuja se projektno in praktično delo.
Nov model ponazarja kakovost šole kot ažurno, konkurenčno, strateško kakovostno,
z dobro načrtovanimi procesi, pogoj za to pa je kvalitetno učno okolje.
V novem modelu najdemo prvine enega in drugega modela. Ugotavljamo, da ni več
unikatnega modela, svet se spreminja, razmerja se drugače razumejo, okolje se
spreminja. Dejansko se je od nastanka obeh modelov svet globalno spremenil,
deluje drugače, MBNQA poudarja spreminjanje okolja in procesnost, pomembne so
kompetence, zanimajo jih dosežki, struktura načrtovanja, udeleženec sam raziskuje
in sam poišče prave informacije. Procesi so spremenili strukturo. V POKI se poudarja
struktura, gre za pomembnost pristopov do udeleženca.
Pri obeh modelih lahko povzamemo, da mora biti kvalitetna izobraževalna
organizacija prijazna, a zahtevna. Vodstvo mora spoznati, da je največja vrednota
kakovost in da je za izboljšave potrebno spremeniti tudi organizacijsko kulturo. Z
dobrim zgledom, usposabljanjem in izobraževanjem zaposlenih mora vodstvo
poskrbeti, da vsak posameznik v podjetju sprejme odgovornost za ugotavljanje in
zagotavljanje kakovosti. Cilj poslovanja mora biti preseganje pričakovanja kupcev.
Izboljšave se morajo vpeljati v vse procese v organizaciji, zaposleni pa morajo dobiti
več pooblastil pri reševanju problemov, povezanih s kakovostjo. Cilj kontrole
kakovosti ne sme biti samo odkrivanje napak, ampak predvsem iskanje vzrokov, ki
so do njih privedli. Te vzroke je potrebno odpraviti, da se enake napake v
prihodnosti ne bi ponavljale.

Maja Zalokar: Primerjava dveh modelov kakovosti v izobraževanju

stran 103

Univerza v Mariboru – Fakulteta za organizacijske vede

7

Magistrsko delo

LITERATURA IN VIRI

Ainley, J. (2005). Year 12 subjects and further study. LSAY Briefing, (Sep.), 1–6.
Ambrož, M. in Lotrič, B. (2009). Viharnost organizacije. Kranj: B&B.
Ambrož, M. in Mihalič, T. (1996). Samorazvoj za konkurenčnost organizacije.
Ljubljana: Visoka šola za socialno delo.
Ambrož, M. in Traudi, M. (1998). Pot k odličnosti:Vodenje organizacije v
negotovem in kompleksnem okolju. Škofja Loka: Institut za samorazvoj.
American Society for Quality_Baldrige Performance Excellence Program. (1. marec
2012). 2011–2012 Education Criteria for Performance Excellence. Milwaukee, USA.
Apple, M. W. (1992). Šola, učitelj in oblast. Ljubljana: Znanstveno in publicistično
središče.
Armstrong, M. (1990). How to be an even better manager. London: Kogan Page.
Austin, N. K., Peters, T. J. (1986). A Passion for Excellence: The Leadership
Difference. New York: Warner Books Edition.
Baldridge, J. V., Deal, T. E. Ancel, M. Z. (ur.) (1975). Managing change in
educational organizations: sociological perspectives, strategies, and case studies.
Berkeley California: McCutchan Publication Corporation.
Baldrige Performance Excellence Program, National Institute of Standards and
Technology. (2011). The nation’s public-private partnership dedicated to
performance excellece. Gaithersburg: NIST.
Barle Lakota, A., Rustja, E., in Jug, J. (2006). Državljanska in domovinska vzgoja:
zbornik. Slovenska Bistrica: Beja.
Bečaj, J. in et al. (1995). Menedžment v vzgoji in izobraževanju. Ljubljana: Zavod
Republike Slovenije za šolstvo.
Beers, B. (2007). Šole učenja: praktični priročnik za učitelje in ravnatelje.
Ljubljana: Državni izpitni center.
Brejc, M., Jurič Rajh, A., Persson, M., Pol, M., Scheerens, J., Stronach, I., et al.
(2008). Študija nacionalnih in mednarodnih pristopov k kakovosti v vzgoji in
izobraževanju. Ljubljana: Šola za ravnatelje.
Brown R. (2004). School Culture and Organization: Lessons from research and
experience. A background paper written for the Denver Commission on Secondary
School Reform. Pridobljeno 13. 2. 2012 z naslova: http://www.dpsk12.
org/pdf/culture_organization.pdf.
Cencič, M. (2009). Kako poteka pedagoško raziskovanje: primer kvantitativne
empirične neeksperimentalne raziskave. Ljubljana: Zavod RS za šolstvo.
Charniawska, B. (1999). Writing management: Organization Theory as a Literary
Genre. Oxford. University Press.
Christian, T. (2005). Standardi in smernice za zagotavljanje kakovosti v evropskem
visokošolskem prostoru. ENQA.
Ciperle, J., in Vovko, A. (1987). Šolstvo na Slovenskem skozi stoletja. Ljubljana:
Slovenski šolski muzej.
Clayton-Pedersen, A. R., in O'Neil, N. (2005). Curricula designed to meet 21st
century expectations.
Courier, M., Papp, R. (2005). Software applications in higher education: necessary
evil? Proceedings of Southern Association of Information Systems Conference.
Maja Zalokar: Primerjava dveh modelov kakovosti v izobraževanju

stran 104

Univerza v Mariboru – Fakulteta za organizacijske vede

Magistrsko delo

Crosby, P. B. (1980) Quality Is Free: The Art of Making Quality Certain. Pridobljeno
23. 5. 2012, s http://www.amazon.com/Quality-Is-Free-MakingCertain/dp/0451625854.
Černetič, M. (2006). Management ekonomike izobraževanja. Kranj: Moderna
organizacija.
Damarin, S. K. (1998). Technology and Multicultural Education: The Question of
Convergence. Theory into practice 37(1).
Deal, T. (1987). The Culture of Schools. V: Leadership: Examining the Elusive. The
Yearbook of the Association for Supervision and Curriculum Development, 1–15.
Deal, T. E. and K. D. Peterson (1990). The Principal's Role in Shaping School
Culture. Washington, D. C.: Department of Education, Office of Educational
Research and Improvement.
Dilworth, J. B. (1996). Operations management. USA: The McGraw-Hill Companies,
Inc.
Dimovski, V., Penger, S., Škerlavaj, M., in Žnidaršič, J. (2005). Učeča se
organizacija. Ljubljana: GV Založba.
Drake, T. L., Roe, W. H. (1999). The Principlaship. New York,: Prentice Hall.
Drucker, P. F. (1999). Management Challenges for the 21st Century. Oxford:
Butterworth-Heinemann.
Educational Theory: Herbart, Dewey, Freire and Postmodernists an Perspective
from Philosophy of Education. Universidade Estadual do Mato Grosso.
Ehlers A, Clark DM, Hackmann A, McManus F, Fennell M. 2005. Cognitive therapy
for post-traumatic stress disorder: development and evaluation. Behaviour
Research and Therapy 43(4):413-431
Emerald. Elmerald Reserch you can use. Pridobljeno 14. 5. 2010 iz Elmerald
Reserch you can use:
http://www.emeraldinsight.com/journals.htm?articleid=843754inshow=html
Faganel, A., in Trunk Širca, N. (2006). Kakovost v visokem šolstvu in prve
nacionalne zunanje evalvacije: priročnik za izvajanje zunanjih evalvacij. Koper:
Fakulteta za management.
Ferjan, M. (1996). Skrivnosti vodenja šole k znanju, uspehu in ugledu. Radovljica:
Didakta.
Ferjan, M. (2005). Management izobraževalnih procesov. Kranj: Moderna
organizacija.
Fletcher, A. C. Building World-Class Performance with the Baldrige Criteria.
Pridobljeno 12. 2. 2010 iz Building World-Class Performance with the Baldrige
Criteria: http://www.qualitydigest.com/aug99/html/body_baldrige.html.
Freire, P. (1984). The Politics of Education. Culture, Power and Liberation. South
Hadley: Bergin and Garvey.
Fullan, M. G. (1996). Leadership for Change. International Handbook of
Educational Leadership and Administration. Dordrecht, The Netherlands: Kluwer
Academic Press, str. 701–722.
Fullan, M., in Hargreaves, A. (2000). Zakaj se je vredno boriti v vaši šoli. Ljubljana:
Zavod RS za šolstvo.
Gofman, E. (1967). Interaction Ritual. Essays on face-to-face behavior. New York,
Pantehon Books. Pridobljeno 14. 5. 2011 s http://www.sagepub.com/upmdata/43569_8.pdf.
Goodlad, J. I. (1975). The dynamics of educational change: toward responsive

Maja Zalokar: Primerjava dveh modelov kakovosti v izobraževanju

stran 105

Univerza v Mariboru – Fakulteta za organizacijske vede

Magistrsko delo

schools. New York : McGraw-Hill.
Gutknecht - Gmeiner, M., Lassnigg, L., Stoger, E., de Ridder, W., Strahm, P.,
Strahm, et al. (2009). Priročnik o kolegialnem presojanju v svetovanju v
izobraževanju odraslih – prirejen po evropskem priročniku o kolegialnem
presojanju v začetnem poklicnem in strokovnem izobraževanju. Ljubljana:
Andragoški center Slovenije.
Havelka, D. (2003.) Predicting Software Self Efficacy among Business Students: A
Preliminary Assessment. Journal of Information Systems Education, 14(2).
Hershoch, D., Mason, M., Hawkins, J. N. (2007). Changing Education: leadership,
innovation and development in globalizing asia pacific. New York: Springer.
Hertz, H. S. (2011). 2011–2012 Education Criteria for Performance Excellence.
Gaithersburg, USA.
Hopkins, D. (2007). Vsaka šola, odlična šola: razumeti možnosti sistemskega
vodenja. Ljubljana: Državni izpitni center.
Hord, S. M. (1992). Facilititative leadership: The Imperative of Change. Office of
Educational Research and Improvement. Contract No. RP 91002003. Austin, TX:
Southwest Educational development laboratory.
Ichak, A. (2009). Kako menedžirati v obdobju krize: (in kako se krizi predvsem
izogniti). Ljubljana: Slovenski inštitut za kakovost in meroslovje.
Jacques, E., Cason, K. (1994). Human Capabiltiy: A Study of Individual potential
and its Application. Fals Church: Cason Hall in Co. Publishers Ltd.
Jesenko, J. in Jesenko, M. (2007). Multivariatne statistične metode. Kranj: Moderna
organizacija.
John, S. (2011) Johnstephenson.net/jsproflect.pdf. Pridobljeno 12. 3. 2012 iz John
Stephenson's free download: http://www.johnstephenson.net/jsdownloads.htm.
Joyce, B. R., Hersh, R. H., in McKibbin, M. (1983). The Structure of School
Improvement. New York: Longman.
Kellermann, H., K., Balmann, A. (2006). Agent-based analysis of agricultural
policies: an illustration of the agricultural policy simulator AgriPoliS, its adaptation,
and behavior. Ecology and Society 11(1). Pridobljeno 11. 8. 2009, s
http://www.ecologyandsociety.org/vol11/iss1/art49/.
Kern, B. Www.mladinski-delavec.si. Pridobljeno 19. 3. 2012 iz Sedanjost in
prihodnost izobraževanja: http://www.mladinskidelavec.si/datoteke/mdnfi/images/02-07.pdf
Khampirat, B. (2009). Application of Baldrige Education Criteria on the Assessment
of. Paper presented at the 2009 European Conference on Educational Research
(ECER) (str. 25–30). Austria: University of Vienna.
Klemenčič, S., Možina, T., in Vilič Klenovšek, T. (2003). Ponudimo odraslim
kakovostno izobraževanje, Kazalniki kakovosti. Ljubljana: Andragoški center
Slovenije.
Klemenčič, S., Možina, T., Svetina, M., Mlinar, V., Vilič Klenovšek, T., Velikonja, M.,
in Zupančič, M. (2006). Oblikovanje izvedbenega kurikula v poklicnem in
strokovnem izobraževanju odraslih. Ljubljana: Državni izpitni center.
Kobe, M. (2006). Benchmarking – koristna metoda za hitro napredovanje. Glas
gospodarstva, 18–23.
Koren, K. (2004). Nočemo biti krivi za katastrofo. Intervju (Ksenija Koren). Večer,
3. julij 2004. Pridobljeno 11. 8. 2009, s http://matjaz.omladic.net/vecer-03-0704.html.

Maja Zalokar: Primerjava dveh modelov kakovosti v izobraževanju

stran 106

Univerza v Mariboru – Fakulteta za organizacijske vede

Magistrsko delo

Kvavik, R. B. (2004). ECAR Study of Students and Information Technology.
Convenience, Connection, and Control.
Lamb, S. (2006). Effective Strategies for Improving School Completion.
Professional voice, 7(1), 23–29.
Leithwood, K. (1994). Leadership for School Restructuring. Educational
Administration Quarterly, 29, 498–518.
Leithwood, K., Tomlinson, D. in Genge, M. (1996). Transformative School
Leadership. International Handbook of Educational Leadership and Administration:
Part II. Dordrecht, The Nederlands: Kluwer Academic, str. 785–840.
Levine, S. R. (1995). Kako uspešno vodimo ljudi. Ljubljana: Mladinska knjiga.
Lortie, D. (1975). School Teacher: A Sociological Study. Chicago: University of
Chicago Press.
Lucas, J. (2011). Measuring What Matters Most.
Macbeath, J., in Mcgynn, A. (2006). Samoevalvacija: kaj je tu koristnega za šole.
Ljubljana: Državni izpitni center.
Marolt, J.in Gomišček, B. (2005). Management kakovosti. Kranj: Moderna
organizacija.
Medveš, Z., Kodelja, Z., Mažgon, J., Ermenc, K., S., Peček, M., Lesar, I., Pevec G.,
S. (2008). Prispevek poklicnega in strokovnega izobraževanja k pravičnosti in
socialni vključenosti. Sodobna pedagogika, 59(5), str. 74–94.
Mihalič, R. (2007). Upravljajmo organizacijsko kulturo in klimo. Škofja Loka: Mihalič
in partner.
MIRS (2007). Pridobljeno 8. 9. 2007 s MIRS:
http://www.mirs.gov.si/si/predstavitev/prspo/zgodovina.
Moss Kanter, R., in Page, G. R. (2011). Baldrige 2020 An Executive´s Guide to the
Criteria for Performance Excelence. Gaithersburg, USA.
Možina, S., Rozman, R., Glas, M., Tavčar, M., Pučko, D., Kralj, J., et al. (2002).
Management: nova znanja za uspeh. Radovljica: Didakta.
Možina, T. (2002). Evalvacija in razvoj izobraževalnih programov za odrasle
(magistrsko delo). Ljubljana: UL, Filozofska fakulteta, Oddelek za pedagogiko in
andragogiko.
Možina, T. (2003). Kakovost v izobraževanju odraslih. Andragoška spoznanja, 61–
64.
Možina, T. (2003). Kakovost v izobraževanju: od tradicionalnih do sodobnih
modelov ugotavljanja in razvijanja kakovosti v izobraževanju odraslih. Ljubljana:
Andragoški center Slovenije.
Možina, T. (2009). Percepcije kakovosti, pomen omrežij in zadovoljstvo
uporabnikov v izobraževanju odraslih. Doktorska disertacija, Ljubljana: UL,
Filozofska fakulteta, Oddelek za pedagogiko in andragogiko.
Možina, T. (2010). Kakovost kot (z)možnost. Ljubljana: Andragoški center
Slovenije.
Možina, T. in Klemenčič, S. (2007). Samoevalvacija kakovosti izobraževanja
odraslih, Model samoevalvacije Ponudimo odraslim kakovostno izobraževanje –
POKI za slovensko omrežje izobraževanja odraslih. Andragoška spoznanja, 18–30.
Možina, T., Klemenčič, S., Vilič Klenovšek, T., in Rupert, J. (2009). Model
presojanja in razvijanja kakovosti v svetovalnih središčih za izobraževanje odraslih.
Ljubljana: Andragoški center Slovenije.
Možina, T.in Klemenčič, S. (2008). Razvoj kakovosti izobraževanja odraslih:
Maja Zalokar: Primerjava dveh modelov kakovosti v izobraževanju

stran 107

Univerza v Mariboru – Fakulteta za organizacijske vede

Magistrsko delo

notranje in zunanje presojanje kakovosti. Ljubljana: Andragoški center Slovenije.
Možina, T.in Klemenčič, S. (2011). Mozaik kakovosti: priporočila za vzpostavitev
notranjega sistema kakovosti v izobraževalni organizaciji. Ljubljana: Andragoški
center Slovenije.
Možina. T., Klemenčič. S., Hlebec. V. (2004). Ponudimo odraslim kakovostno
izobraževanje. Vprašanja za presojanje kakovosti. Ljubljana, Andragoški center
Slovenije.
National Institute of Standards and Tehnology. (2008). The Baldrige National
Qualty program: Education Criteria fo Performance Excellence.
NIST. (5. februar 2009). Baldrige Performance Excellence Program. Pridobljeno z
naslova Baldrige Performance Excellence Program: http://www.nist.gov/baldrige.
Ovsenik, M., in Ambrož, M. (2006). Upravljanje sprememb poslovnih procesov.
Portorož: Turistica, Visoka šola za turizem.
Paulo Ghiraldelli Jr. (2012). Educational theory. Pridobljeno 14. 2. 2012, s
http://www.ffst.hr/ENCYCLOPAEDIA/educational_theory.htm.
Pawlowski, J. M. (2007). The Quality Adaption Model: Adaption and Adoption of
the Quality Standard ISO/IEC 19796-1 for Learning, Education, and Training.
Educational Technology in Society, 10 (2), 3–16.
Peters in Waterman (1982). In Search of Excellence: Lessons from America’s BestRun Companies. New York: Harper in Row.
Potočnik, E., Babnik, T., Černe, F., Gunčar, U., Kiauta, M., Novak, R., et al. (1996).
ISO 9001: iz teorije v prakso. Ljubljana: Taxus.
Povše Pesrl, T. (2006). Vzpostavitev sistema kakovosti v servisu skupnih služb
Vlade Republike Slovenije. Magistrsko delo, Ljubljana: Univerza v Ljubljani,
Fakulteta za družbene vede.
Premier. (14. februar 2010). Baldrige: What is Baldrige. Pridobljeno 14. 2. 2010 z
naslova What is baldrige: http://www.premierbaldrige.com/what_is_baldrige.html.
Projekt Recall. (2008). Smernice za pridobitev Evropskega znaka kakovosti (EQM).
Ljubljana.
Pučko, D. (2005). Analiza in načrtovanje poslovanja. Ljubljana: Ekonomska
fakulteta.
Rekkas, D. M.: Quality assurance in higher education. Which model and why?
Pridobljeno 12. 4. 2009, s
http://www3.mruni.lt/~bpd030/doc/konferencija_2008_02_06/Rekkas_presentatio
n.
ppt#256,1, QUALITY ASSURANCE IN HIGHER EDUCATION WHICH MODEL AND
WHY? .
Rosile, G. A., Boje, D. M., Thatchenkery, T. J. (1996). Pedagogy for the
Postmodern Management Classroom. London: Thousand Oaks; New Delhi: Sage.
Rutter, M., Maughan, B., Mortimore, P. in Ouston, J. (1979). Fifteen Thousand
Hours: Secondary Schools and Their Effects on Children. Cambridge, Mass.:
Harvard University Press.
Sander, T. (2006). Bolonjski proces in izobraževanje učiteljev v Nemčiji. Sodobna
pedagogika, (4), 38–62.
Savič, N., Kern Pipan, K., in Gunčar, U. (2007). Poslovati odlično. Ljubljana: Javna
agencija Republike Slovenije za podjetništvo in investicije.
School of Tourism and Hospitality Management, Temple University (2008). Tourism
Education Futures Initiative (TEFI) Summit II. Pridobljeno 11. 8. 2009, s

Maja Zalokar: Primerjava dveh modelov kakovosti v izobraževanju

stran 108

Univerza v Mariboru – Fakulteta za organizacijske vede

Magistrsko delo

http://newsweaver.co.uk/sthm/e_article001101691.cfm?x=b11,0,w.
Silverman, D. (2002). Intepreting Qualitative Data: Methods for Analysing Talk,
Text and Interaction. New York: SAGE.
Srikanthan, G., Dalrymple, J. (2002). Developing a holistic model for quality in
higher education. Quality in Higher Education, 8(3), 215–224.
Stamboulis, Y., Skayannis, P. (2003). Innovation strategies and technology for
experience-based tourism. Tourism management, 24(1), 35–43.
Stecher, B., in Nataraj Kirby, S. (2004). Organizational improvement and
accountability: lessons for education from other sectors. Pittsburgh: RAND
Corporation.
Stefanović, V., Djokić, M. (2006). Investiranje u ljude-ka društvu znanja (turistički
aspekt). Facta Universitatis, Series: Economics and Organization, 1, 79–86.
Stephenson, J. (1998). Capability and Quality in Higher Education London: Kogan
page.
Stephenson, J. (1998). The Concept of Capability and its Importance in Higher
Education. London: Kogan Page, str.: 1–13.
Stephenson, J. in Yorke, M. Heacademy, Higer education for Capability. Pridobljeno
15. 3. 2012 z naslova Creating the Conditions for the Development of
Capability:http://www.heacademy.ac.uk/assets/documents/resources/heca/heca_c
q_20.pdf.
Šifrer, J. in Bren, M. (2011). SPSS – Multivariantne metode v varstvoslovju.
Ljubljana: Univerza v Mariboru, Fakulteta za varnostne vede.
Štrajn, D. in et al. (2000). Evalvacija. Ljubljana: Pedagoški inštitut.
Teske, E. P., Schneider, M. (1999). The Importance of Leadership: The Role of
School Principals, in New York: Rowman in Littlefield Publishers, Inc., 173–201.
Teske, P. E., Schneider, M. (2001). The Importance of Leadership: The Role of
School Principals. V: Leaders. New York: Rowman in Littlefield publishers, inc., str.
173–200.
Vraber, M. (2003). ISO 9001 za majhna podjetja: Kaj storiti? Nasveti tehničnega
odbora ISO/TC 176. Ljubljana: Slovenski inštitut za standardizacijo.
Weaver, T. in Cantell, T. (1994). Capability personified. Capability journal, 1(1).
Zalokar M. (2011). Svetovalec za kakovost….E-novičke, (november 2011), 4–5.
Zalokar, M. (2004). Razvoj modela procesov v samostojni izobraževalni
organizaciji. Diplomsko delo. Kranj: UM, Fakulteta za organizacijske vede.
Zelenika, R. (2004). Znanost o znanosti. Rijeka: ekonomski fakultet Sveučilišta u
Rijeci.
Zelenika, R. (2011). Metodologija i tehnologija izrade znanstvenog i stručnog djela.
Rijeka: Ekonomski fakultet u Rijeci.
Zorić, M. (2003). Učinki vpeljevanja samoevalvacijskega modela POKI v
organizacijah izobraževanje odraslih. Diplomsko delo, Ljubljana: UL, Filozofska
fakulteta, Oddelek za pedagogiko in andragogiko.
Zorić, M. (2004). Evalvacija v izobraževanju odraslih. Andragoška spoznanja, 18–
26.
Žnidaršič, J. (1995). Spoznaj SIST ISO 9001. Ljubljana: Slovensko združenje za
kakovost, Sekcija za nacionalni program kakovosti.

Maja Zalokar: Primerjava dveh modelov kakovosti v izobraževanju

stran 109

Univerza v Mariboru – Fakulteta za organizacijske vede

Magistrsko delo

Spletne strani:
http://asq.org/advocacy/issues-actions/support-baldrige-program.html (12. 3. 2012)
http://www.premierbaldrige.com/what_is_baldrige.html (12. 3. 2012).
http://www.emeraldinsight.com/journals.htm?articleid=843754inshow=html (10. 1.
2012)
http://www.baldrige.com/baldrige-process/how-to-integrate-baldrige
http://www.americaneedsbaldrige.com/LeadershipManagementPrinciples.pdf/ (10.
1. 2012)
http://www.baldrige.com/wp-content/uploads/Miami-Dade-County-StrategicPlanning-PNG.png (10. 1. 2012)
http://www.mirs.gov.si/si/predstavitev/prspo/zgodovina (8. 9. 2007)
http://www.qualitydigest.com/aug99/html/body_baldrige.html (12. 3. 2012)
http://kakovost.acs.si/slovar_pojmov (12. 3. 2010)
http://kakovost.acs.si (10. 1.2012)
http://zbirkavpr.acs.si (12. 1. 2012)
http://arhiv.acs.si/Spletne_strani_kakov ...(3. 3. 2012)
http://www.educause.edu/educatingthenetgen (12. 4. 2012)

Maja Zalokar: Primerjava dveh modelov kakovosti v izobraževanju

stran 110

Univerza v Mariboru – Fakulteta za organizacijske vede

Magistrsko delo

PRILOGE
Priloga 1 – Vprašalnik

KAZALO SLIK
Slika 1: Model raziskovanja po fazah................................................................... 3
Slika 2: Načela in izhodišča modela POKI ........................................................... 22
Slika 3: Razvojni krog kakovosti ........................................................................ 23
Slika 4: Področja kakovosti v modelu POKI ......................................................... 31
Slika 5: Sedem področij meril Malcolm Baldrige modela za kakovost ..................... 37
Slika 6: Primerjava orodij TQM ISO in MBNQA .................................................... 39
Slika 7: Primerjava modelov MBNQA in EFQM ..................................................... 40
Slika 8: Načela vodenja in upravljanja ................................................................ 46
Slika 9: Sistemski pristop k načrtovanju in merjenju, ki usklajuje vse dejavnosti s cilji
organizacije, s 5-letnim strateškim načrtom in uravnoteženimi kazalniki ................ 50
Slika 10: Ponazoritev podobnosti in primerljivosti področij POKI in MBNQA ........... 82
Slika 11: Pareto diagram odvisne spremenljivke nenehno izboljševanje................. 98

KAZALO TABEL
Tabela 1: Razvoj modela POKI .......................................................................... 24
Tabela 2: Področja, podpodročja in kazalniki modela POKI .................................. 28
Tabela 3: Tabela prvo in drugo merilo MB – voditeljstvo in strateško načrtovanje .. 45
Tabela 4: Drugo merilo MB – strateško načrtovanje ............................................ 49
Tabela 5: Tretje merilo MB – usmerjenost v stranke ........................................... 52
Tabela 6: Četrto merilo MB – meritve, analiza in upravljanje znanja ..................... 55
Tabela 7: Peto merilo MB – usmerjenost v zaposlene .......................................... 59
Tabela 8: Šesto merilo MB – upravljanje procesov .............................................. 63
Tabela 9: Sedmo merilo MB – rezultati ............................................................... 65
Tabela 10: Merila po področjih in podpodročjih ameriškega modela MBNQA za
razvijanje kakovosti .......................................................................................... 69
Tabela 11: Merila po področjih in podpodročjih slovenskega modela POKI za
razvijanje kakovosti .......................................................................................... 72
Tabela 12: Podobnosti modela POKI in MBNQA .................................................. 73
Tabela 13: Razlike med modeloma MB in POKI ................................................... 78
Tabela 14: Odstotek organizacij anketiranih sodelovanja v mednarodnem in
nacionalnem okolju .......................................................................................... 84
Tabela 15: Status anketiranih............................................................................ 84
Tabela 16: Struktura vzorca anketiranih ............................................................. 86
Tabela 17: Lastne vrednosti faktorjev in delež pojasnjene variance ...................... 88
Tabela 18: KMO in Bartlett preizkus faktorske analize.......................................... 89
Tabela 19: Preizkus zanesljivosti s Cronbach's alfa testom ................................... 89
Tabela 20: Prvi faktor: »Načrtovanje in strategija izobraževanja« ......................... 90
Tabela 21: Drugi faktor: »Učno okolje«.............................................................. 92
Tabela 22: Tretji faktor: »Pogoji za izobraževanje« ............................................. 93
Tabela 23: Četrti faktor: »Nenehno izboljševanje procesa izobraževanja« ............. 93

Maja Zalokar: Primerjava dveh modelov kakovosti v izobraževanju

stran 111

Univerza v Mariboru – Fakulteta za organizacijske vede

Magistrsko delo

Tabela 24: Razdelitev dimenzij trditev na strukturni (POKI) in procesni del (MBNQA)
...................................................................................................................... 95

Tabela 25: Kakovostni model izobraževanja v regresijskem modelu z neodvisnimi in
odvisno spremenljivko ...................................................................................... 96
Tabela 26: Rezultati regresijske analize.............................................................. 97

KRATICE IN AKRONIMI
POKI:
MBNQA:
ACS:
OI:

Ponudimo odraslim kakovostno izobraževanje
Malcolm Baldrige National Quality Award
Andragoški center Slovenije
Izobraževalna organizacija

Maja Zalokar: Primerjava dveh modelov kakovosti v izobraževanju

stran 112

Univerza v Mariboru – Fakulteta za organizacijske vede

Magistrsko delo

PRILOGA 1
Spoštovani
Prosimo vas, da izpolnite anketo o primerjavi dveh modelov za razvijanje kakovosti v izobraževanju
odraslih. Anketa je podlaga za magistrsko delo in je anonimna. Rezultati bodo uporabljeni v
raziskovalne in izobraževalne namene.
Hvala za sodelovanje in srečno!
Do sedaj
dosežena
izobrazba
OZNAČITE Z »X«.
Osnovna šola
Poklicna šola
(3-letna)
Srednja šola
(4-letna)
Gimnazija
Višja
strokovna
šola,
višja
šola
Visoka
strokovna
šola
Univerzitetna
Magisterij
Doktorat
Program
izobraževanja, v
katerega ste
vpisani
OZNAČITE Z »X«.
Voznik (SŠ)
Ekonomski
tehnik SŠ)
Logistični
tehnik (SŠ)
Prometni
tehnik (SŠ)
Logistično
inženirstvo
(VSŠ)
Ekonomist
(VSŠ)
Poslovni
sekretar
(VSŠ)
Komerciala I
(VŠ)

Poklic, ki ga opravljate

VPIŠITE.

Vrsta
organizacije, v
kateri ste
zaposleni

Dejavnost
organizacije, v
kateri ste
zaposleni

OZNAČITE Z »X«.

OZNAČITE Z »X«.

Privatno,
zasebno
podjetje
Javno
podjetje
Nisem
zaposlen/a

V kateri letnik programa ste
vpisani

OZNAČITE Z »X«.
Prvo
leto
(1)

Spol

OZNAČITE Z »X«.
Drugo
leto
(2)

Tretje
leto
(3)

moški

Industrija
Storitve
Logistika
Izobraževanje
Javna/državn
a uprava
Drugo (vpišite
dejavnost):

Starost

VPIŠITE.

ženska

Srednja
šola
Višja
strokovna
šola
Visoka
strokovna
šola
Že
maturiral
Že
diplomiral
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Delovne izkušnje

Vodstvene izkušnje

VPIŠITE
ŠTEVILO
LET
OZIROMA
MESECEV.
Let:
____________
Mesecev:______
_

Označite
z »x«.

Vpišite
čas

DA
NE
Če ste odgovorili z »DA«, vpišite
čas izkušenj.

Magistrsko delo

Sodelovanje vaše
organizacije
VPIŠITE
ODSTOTKE, TAKO
DA BO SKUPNA
VSOTA 100 %.
%
Mednarodn
o
Nacionalno

Status
OZNAČITE Z »X«:
Dijak
ali
študent
Zaposlen
(delovno
aktiven)
Zaposlen
v
lastnem
podjetju
Prijavljen sem
na Zavodu za
zaposlovanje
Upokojenec
Drugo
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Navodilo
Pri vsaki trditvi v anketnem vprašalniku je lestvica Likertovega tipa od 1 do 5. Obkrožite/prečrtajte tisto
številko na lestvici, ki najbolj ustreza vašemu stališču do trditve. Če s trditvijo manj soglašate,
obkrožite (1) ali (2), če se ne morete odločiti, obkrožite (3), če s trditvijo soglašate, obkrožite (4) in če
s trditvijo popolnoma soglašate obkrožite (5). Delajte hitro in označite vse trditve. Če vprašalnik ne
vsebuje lestvice, sledite navodilom.
Ocenjevalna lestvica
Sploh ne
soglašam.
1

Ne soglašam.
2

Niti soglašam niti
ne soglašam.
3

Soglašam
4

Tako šola B&B deluje
danes

1

2

3

4

5
6
7

8
9
10
11
12

Iz vedenja zaposlenih sklepam, da ima
vodstvo B&B jasno vizijo razvoja šole, da
sledi svojim vrednotam in jih učinkovito
posreduje
zaposlenim,
učiteljem,
študentom in poslovnim partnerjem.
Lahko trdim, da vodstvo B&B vodi tako,
da sprejema neposredno odgovornost za
poslovno politiko, tako za strokovne kot
finančne odločitve ter za postavitev
neodvisnega notranjega in zunanjega
nadzora.
Vodstvo B&B nenehno ocenjuje, kaj B&B
zmore. Vse pedagoške in druge aktivnosti
prilagaja dejanski zmogljivosti B&B.
Vodstvo B&B nenehno ocenjuje vpliv
učnih programov na družbeno okolje in
podpira razvoj zakonitega in etičnega
okolja.
Vodstvo B&B meri etično ravnanje na šoli
in se na neetično ravnanje ustrezno
odziva.
Vodstvo B&B učinkovito načrtuje in
izpeljuje strategijo šole.
Vodstvo B&B s pravo strategijo spodbuja
prednosti in odpravlja slabosti delovanja
šole.
Vodstvo
s
svojo
strategijo
sledi
spremembam v šolskem sistemu, tržnim
okoliščinam, ciljem vseh udeležencev in
ciljem konkurenčnih šol.
Vodstvo B&B ima osrednje strateške cilje
za izpeljavo strategije.
Strateški cilji B&B so skladni z izzivi
okolja.
Vodstvo B&B sistematično izvaja strateški
načrt, da doseže strateške cilje šole.
Vodstvo B&B zagotavlja finančne in druge
vire za doseganje strategije.

Popolnoma
soglašam
5
Tako bi morala šola B&B
delovati v prihodnosti
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Tako šola B&B deluje
danes
13
14
15
16
17
18
19

20

21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32

Strategija B&B je usmerjena tako, da
nenehno spodbuja višjo zmogljivost vseh
udeležencev procesa.
Strategija B&B je ustrezna, če jo
primerjamo s strategijami sorodnih šol.
Vodstvo B&B ima jasno določeno vizijo,
kako bo uresničilo strateške načrte.
B&B uresničuje pričakovanja študentov in
gospodarstva.
B&B ima razvite strategije za razvoj
pravih učnih programov v prihodnosti.
B&B je odprta za vključevanje študentov
drugih šol.
B&B upošteva pričakovanja in želje
študentov in njihove povratne informacije
za izboljševanje učnih programov.
B&B
učinkovito
uporablja
tržne
informacije, da učne programe čim bolj
prilagaja potrebam študentov in za
vpeljavo inovacij, ki to usmeritev
podpirajo.
B&B nenehno spremlja in vključuje nove
pedagoške metode v učni proces.
B&B meri in ugotavlja zadovoljstvo
študentov.
B&B deluje tako, da spodbuja vse
udeležence k dajanju predlogov in
pripomb glede učnega procesa in
upravljanja.
B&B obravnava pritožbe študentov in
poišče rešitve.
B&B obvešča svoje študente o vseh
pomembnih zadevah v zvezi z učnim
procesom in v zvezi s svojo strategijo.
B&B nenehno spremlja in izboljšuje
kakovost učnih programov.
B&B spremlja vpliv strategije na
zmogljivost udeležencev učnega procesa.
B&B zagotavlja dostopnost do pravih
informacij vsem udeležencem.
B&B
tehnološko
podpira
razvoj
informacijskega sistema za učne potrebe.
B&B zagotavlja prenos ustreznih znanj
med udeleženci učnega procesa in
zunanjimi deležniki v tem procesu
(učitelji, gosp. organizacijami …).
B&B ima jasna merila, kaj je uspešno in
kaj neuspešno v učnem procesu.
B&B
spodbuja
razvoj
želene
organizacijske kulture.

Tako bi morala šola B&B
delovati v prihodnosti
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Tako šola B&B deluje
danes
33

34

35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46

B&B spodbuja učinkovito izmenjavo
znanja in informacij med vsemi udeleženci
(učitelji, administrativnim osebjem).
Učni programi B&B učinkovito razvijajo
splošne
in
posebne
kompetence
študentov, etični odnos,
prenos
uporabnega znanja in osebni razvoj.
Vodstvo
B&B
nenehno
presoja
učinkovitost zaposlenih pri doseganju
ciljev organizacije.
Vodstvo B&B nenehno skrbi za varnost in
varstvo vseh udeležencev v učnem
procesu.
B&B ima jasno določene kompetence, ki
so osrednjega pomena.
B&B ima jasno določene kompetence, ki
prispevajo k dodani vrednosti, to je k
učnemu uspehu študentov.
B&B ima jasno določene delovne in učne
procese
in
načine
za
njihovo
izboljševanje.
B&B učinkovito povezuje učne programe
in učne načrte.
V B&B uspešno obvladujejo vsa tveganja.
V B&B učinkovito obvladujejo spremembe
v delovnih in učnih procesih.
V B&B učinkovito merijo dosežke
študentov.
V B&B učinkovito merijo dosežke
zaposlenih.
V B&B učinkovito merijo finančne
dosežke.
V B&B učinkovito merijo doseganje
strateških ciljev.

Tako bi morala šola B&B
delovati v prihodnosti
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Splošno zadovoljstvo z šolo B&B
Z učnim/pedagoškim procesom
Sploh ne soglašam
Ne soglašam
(zelo nezadovoljen)
(nezadovoljen)

1
Z možnostjo zaposlitve
Sploh ne soglašam
(zelo nezadovoljen)

2

Ne soglašam
(nezadovoljen)

1

2

Niti soglašam niti ne
soglašam
(niti zadovoljen niti
nezadovoljen)
3

Soglašam
(zadovoljen)

Popolnoma soglašam
(zelo zadovoljen)

4

5

Niti soglašam niti ne
soglašam
(niti zadovoljen niti
nezadovoljen)
3

Soglašam
(zadovoljen)

Popolnoma soglašam
(zelo zadovoljen)

4

5

Soglašam
(zadovoljen)

Popolnoma soglašam
(zelo zadovoljen)

4

5

Niti soglašam niti ne
soglašam
(niti zadovoljen niti
nezadovoljen)
3

Soglašam
(zadovoljen)

Popolnoma soglašam
(zelo zadovoljen)

4

5

Niti soglašam niti ne
soglašam
(niti zadovoljen niti
nezadovoljen)
3

Soglašam
(zadovoljen)

Popolnoma soglašam
(zelo zadovoljen)

4

5

Z izvedbo programa, z učitelji in predavatelji
Sploh ne soglašam
Ne soglašam
Niti soglašam niti ne
(zelo nezadovoljen)
(nezadovoljen)
soglašam
(niti zadovoljen niti
nezadovoljen)
1
2
3
S pripravljenim gradivom, literaturo
Sploh ne soglašam
Ne soglašam
(zelo nezadovoljen)
(nezadovoljen)

1

2

Z osebjem zaposlenim v referatu šole
Sploh ne soglašam
Ne soglašam
(zelo nezadovoljen)
(nezadovoljen)

1

2

Magistrsko delo

Hvala za vaš čas in informacije. O rezultatih raziskave boste obveščeni, želim vam prijeten dan.
Maja Zalokar, univ. dipl. org.
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