Magistrsko delo
Kadrovski management
Splošni kadrovski management

PRIMERJAVA MARKETINŠKIH STRATEGIJ
VODILNIH PLESNO IZOBRAŽEVALNIH
INSTITUCIJ V EU

Mentor: red.prof.dr. Goran Vukovič

Kranj, april 2016

Kandidat: Tina Fröhlich

ZAHVALA
Zahvaljujem se mentorju dr. Goranu Vukoviču za vse usmeritve, nasvete in
strokovno pomoč. Lepa hvala tudi Nikolini Rizanovski in dr. Anji Žnidaršič za pomoč
pri analizah.
Najlepša hvala pokojnemu dekanu Akademije za ples, Tomažu Ambrožu, za podporo
magistrski nalogi in izdelavi marketinške strategije. Zahvaljujem se tudi prijateljici
in bivši direktorici Akademije za ples, Barbari Močan, za vse materiale, informacije,
pomoč, podporo in kritičnost.
Posebna zahvala pa gre mojemu Borisu in sinovoma Tiborju in Tilnu, ki so bili zaradi
mojega študija prikrajšani za marsikatero nedeljsko kosilo in skupne trenutke.

POVZETEK

Akademija za ples je mlada akademija, ki v slovenskem in tudi mednarodnem
prostoru nima direktne konkurence. Ima edinstven študijski program 1. bolonjske
stopnje, »Ples, koreografija«, katerega diplomanti pridobijo naziv diplomirani
plesalec koreograf (VS) / diplomirana plesalka koreografinja (VS), raven VI/2.
Akademija se od svoje ustanovitve leta 2008 sooča s premajhnim vpisom študentov
kljub temu, da ima atraktiven program, strokovne predavatelje in sodelavce, veliko
praktičnega dela in tudi mednarodnega udejstvovanja.
V magistrskem delu smo ugotavljali kje so ključni razlogi za premajhno
povpraševanje po pridobitvi formalne izobrazbe s plesnega področja v Sloveniji oz.
za premajhen vpis potencialnih študentov. Zato smo v teoretičnem delu proučili
področja izobraževanja, marketinga v izobraževanju in marketinških strategij, v
raziskovalnem delu pa opravili raziskavo trga in analizo okolja. Raziskava trga je
pokazala, da je zavedanje pomembnosti formalnega izobraževanja na področju
plesa v slovenski plesni javnosti dobro, da ve kje lahko pridobi formalno plesno
izobrazbo in kakšne so s pridobitvijo le-te možnosti za zaposlitev. Vendar pa smo
ugotovili, da Akademija za ples nima zapisane marketinške strategije, ki bi ji lahko
sledila in s tem povečala svojo prepoznavnost v širši javnosti. To potrjujejo tudi
rezultati raziskave, ki kažejo na to, da je Akademija za ples premalo poznana širši
slovenski javnosti, njene prednosti pa premalo izpostavljene.
Kot rešitev smo v poglavju Predlagane rešitve zapisali predlog marketinške
strategije, ki bi Akademiji za ples prinesla večjo prepoznavnost, predvsem pa ji
omogočila, da razvije svoj potencial.
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ABSTRACT

Akademija za ples (Dance Academy) is a young institution which has no direct
competition in Slovenia or in the international environment. The Academy offers a
unique first-cycle (undergraduate) study course of ''Dance, choreography'', after the
completion of which graduates are awarded the title ''diplomirani plesalec koreograf
(VS) / diplomirana plesalka koreografinja (VS), level VI/2'' (''graduate dancer
choreographer, level VI/2'').
Since it was established in 2008, the Academy has been faced with insufficient
number of entries despite its appealing study programme, professional faculty
members and other staff, high amount of practical work, and international cooperation.
The aim of the master's thesis was to determine the reasons for the shortage in
demand for obtaining the formal dancing education in Slovenia and the related
insufficient number of applications from potential students. To this aim, the
theoretical part of the thesis explores the fields of education, education marketing
and marketing strategies, whereas the research part of the thesis presents the
results of a market research analysis. The market research conducted showed that
the awareness of the importance of formal education in dancing is relatively good
in Slovenia and the respondents know where they can obtain formal education and
what options of employment such qualifications offer. Nevertheless, the study also
showed that the Academy lacks a formal marketing strategy which it could
implement in order to improve its recognition in the general public. This finding
was also confirmed by research results which indicate that the Academy is not
sufficiently well-known in the Slovenian public and its advanatages are not
adequately presented.
The Proposed Solutions chapter outlines a proposed marketing strategy which would
improve the general recognition of the Academy and enable it to develop its
potential to the full.
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1. UVOD
1.1. PREDSTAVITEV PROBLEMA
Vloga izobraževanja je v človekovem življenju izredno pomembna. Tako formalno,
kot neformalno izobraževanje človeku dviguje t.i. človeški kapital. Posameznik z
več izobrazbe (z več človeškega kapitala) je produktivnejši in prejme višji zaslužek
od tistega z manj izobrazbe (Bevc, 2006, 29). Prav tako mu omogoča boljšo osnovo
za svoje delovanje in določa njegov položaj v družbi.
Barle in Trunk Širca (2010, 30) navajata, da je posedovanje in oblikovanje znanja
prav zato neposredno povezano z družbeno močjo. Prenos znanja je eden od vitalnih
procesov ohranjanja in razvoja človeške družbe ter hkrati eden najbolj dinamičnih
elementov sodobnih družb. V tem procesu ima institucionaliziran prenos znanja še
posebno mesto. Institucije, prek katerih posameznik zadovoljuje svoje interese, vse
bolj nadzorujejo vse večji del njegovega življenja.
Učinki globalizacije, razvoja znanosti in tehnologije ter zavedanje pomembnosti
izobraževanja so prinesli na trg tudi večjo ponudbo izobraževalnih institucij. S tem
pa zmedo v razlikovanju formalnega in neformalnega izobraževanja ter izostren boj
za učence, študente oz. udeležence raznovrstnih izobraževanj. Iz tega razloga vsaka
izobraževalna institucija po svoje pristopa k trženju svojih izobraževalnih storitev.
Akademija za ples (krajše AP) je samostojni visokošolski zavod in edina
izobraževalna institucija na področju plesa v Sloveniji, ki plesalcem omogoča
pridobitev formalne izobrazbe, medtem ko ostale plesno izobraževalne institucije v
Sloveniji nudijo le usposabljanje na plesnem področju.
Problem, ki ga zaznavamo je, da se AP, kljub temu, da je edina izobraževalna
institucija na področju plesa v Sloveniji, ki omogoča pridobitev formalne izobrazbe
s plesnega področja, še vedno sooča s premajhnim vpisom.

1.2. NAMEN IN CILJ MAGISTRSKEGA DELA
Namen magistrske naloge je ugotoviti, kateri so razlogi za premajhno povpraševanje
po pridobitvi formalne izobrazbe s plesnega področja v Sloveniji, kljub temu, da se
je z evolucijskim, družbenim in tehnološkim razvojem spekter plesalčevega dela
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zelo razširil, s tem pa je nastala potreba po dvigu ravni znanja na področju plesa in
plesne produkcije.
Da bi z magistrsko nalogo zajeli vse pomembne vidike, ki vplivajo na premajhno
povpraševanje po pridobitvi formalne izobrazbe s plesnega področja v Sloveniji, smo
si zastavili sledeče cilje:
I.

Cilji v teoretičnem delu:

1. predstaviti teoretična izhodišča s področja izobraževanja,
2. predstaviti teoretična izhodišča s področja marketinga v izobraževanju,
3. predstaviti teoretična izhodišča s področja strategije marketinga.
II.

Cilji v empiričnem delu:

1. preučiti formalno izobraževanje na področju plesa v EU,
2. raziskati prepoznavnost AP,
3. opredeliti ciljno skupino potencialnih študentov in njihove karakteristike,
4. izdelati predlog marketinške strategije.

Magistrsko delo ne bo temeljilo zgolj na temeljnem raziskovalnem problemu, ki je
usmerjeno k iskanju novih občih spoznanj in zakonitosti na področju marketinških
aktivnosti plesno izobraževalnih institucij in daje prispevek k obči zakladnici plesno–
kulturnega in izobraževalnega znanja, temveč je uporabno raziskovalno delo, ki je
v našem primeru namenjeno reševanju konkretnega problema premajhnega vpisa
na AP in definiranju formalne izobrazbe na področju plesa.

1.3. RAZISKOVALNA VPRAŠANJA IN HIPOTEZE
Pri preučevanju razmer izhajamo iz predpostavke, da so vodilne plesno
izobraževalne institucije potencialnim študentom premalo poznane. Ocenjujemo,
da bi bil vpis večji, če bi imele več marketinških aktivnosti, s katerimi bi bile bolj
prepoznavne v okolju. Raziskali bomo kdo so potencialni študenti vodilnih plesno
izobraževalnih institucij v Sloveniji, kakšne so njihove prostočasne dejavnosti, kako
vidijo svoje poklicne priložnosti in kako zaznavajo marketinške aktivnosti vodilnih
plesno izobraževalnih institucij v Sloveniji.
Na podlagi zapisanega smo se vprašali:
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RAZISKOVALNO VPRAŠANJE 1: Kdo so potencialni študenti AP glede na starost,
izobrazbo, regijo, iz katere prihajajo, in njihove aktivnosti v prostem času?
RAZISKOVALNO VPRAŠANJE 2: Ali potencialni študenti AP vidijo svoje poklicne
priložnosti kot pedagog, plesalec ali koreograf?
RAZISKOVALNO VPRAŠANJE 3: Ali AP na svojih spletni strani www.danceacademy.si
ponuja potencialnim študentom vse potrebne informacije za odločitev za študij?
RAZISKOVALNO VPRAŠANJE 4: Ali AP pri svojih marketinških aktivnostih uporablja
spletne medije za prepoznavnost v okolju?
RAZISKOVALNO VPRAŠANJE 5: Ali obstajajo razlike v mnenju o obveščenosti o
možnostih nadaljevanja študija na področju plesa med slovenskimi regijami in
tujino?
RAZISKOVALNO VPRAŠANJE 6: Ali potencialni študenti menijo, da so bolje obveščeni
o možnostih nadaljevanja študija na področju plesa kot ostali anketiranci?

1.4. METODE
Glede na širino področja, ki ga bomo obravnavali v magistrskem delu, bomo za
oblikovanje teoretičnih izhodišč proučili tako domačo, kot tujo strokovno literaturo
in vire s področja izobraževanja, marketinga storitev, marketinga v izobraževanju
in marketinga na plesnem področju. Proučevali bomo knjige, revije, časopise,
poročila, disertacije, enciklopedije in druge publikacije, študije in statistične
podatke. Pri tem bomo uporabili naslednje metode:
– metodo deskripcije, s katero bomo objasnili najpomembnejše pojme s področja
izobraževanja in marketinga,
– metodo kompilacije, kjer bomo navajali citate, navedbe in izsledke drugih
avtorjev s področja izobraževanja in marketinga.
V raziskovalnem delu bomo uporabili kvantitativni pristop raziskovanja z metodo
spletnega anketiranja, s katero bomo pridobili podatke, ki jih sicer ni možno najti
v obstoječih virih. Predvsem nas zanimajo demografski podatki anketirancev
(potencialnih študentov), podatki o njihovih prostočasnih dejavnostih ter njihova
mnenja, izkušnje in stališča v zvezi z vodilnimi plesno izobraževalnimi institucijami
v EU.
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Za zagotovitev optimalnega oblikovanja ankete, ki nam bo omogočila pridobiti kar
največ uporabnih informacij in zajem čim širše populacije, bomo:
–

prilagodili razumljivost vprašanj, da bodo vsem razumljiva in jasna,

–

zagotovili anonimnost ankete,

–

izvedli individualno anketiranje preko spletne strani 1KA spletne ankete
(https://www.1ka.si/).

Upoštevali bomo prednosti odprtih in zaprtih vprašanj, s čimer se bomo izognili
pomanjkljivosti ankete kot metode raziskovanja. Zasnovali bomo odprta vprašanja,
ki jih je lažje sestaviti in ne usmerjajo anketirancev na določen odgovor ali jih celo
omejujejo pri odgovarjanju. Zaprta vprašanja pa bomo zastavljali zaradi lažje
obdelave in dejstva, da anketiranci zaradi hitrosti raje odgovarjajo na tovrstna
vprašanja, zaradi česar pridobimo večje število odgovorov, ter zaradi enostavnosti
vprašanj, ki ne zahtevajo večje pismenosti anketirancev.
Vzorec anketirancev bo zajemal prijatelje, znance, sorodnike, kolege in bivše
sošolce študentov prvega in drugega letnika vseh študijskih smeri AP ter
predavateljev in strokovnih delavcev AP, različne kulturne in umetniške izvajalce
ter potencialne študente.
Za obdelavo zbranih podatkov bomo uporabili statistični paket SPSS, s katerim bomo
podatke obdelali po naslednjih statističnih metodah:
– opisno statistiko,
– binomski test,
– parametrični t-test za neodvisne spremenljivke,
– parametrični ANOVA test.
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2. IZOBRAŽEVANJE IN MARKETING ZA POTREBE PLESNO
IZOBRAŽEVALNIH INSTITUCIJ
2.1. IZOBRAŽEVANJE
Znanje je v sodobnem svetu postalo ključni dejavnik razvoja in delovanja družbe.
Hitre tehnološke spremembe ter potreba po uveljavljanju in dokazovanju
posameznikov v družbi in na delovnem mestu zahtevajo od ljudi vedno več znanja
in spretnosti.
Znanje prežema ekonomijo in pogojuje kakovost izdelkov ter storitev, s tem pa tudi
določa njihovo tržno uspešnost. V sodobni družbi je zato proces pridobivanja znanja
podvržen močnim tržnim vplivom, ki kot enega poglavitnih ciljev učnega procesa
postavljajo samo sposobnost pridobivanja znanja – učljivost posameznikov (Krek,
Metljak, 2011, 18-19).
Znanje, ki je tako postalo glavni kapital ljudi, se pridobiva z nenehnim
izobraževanjem in izkušnjami. Izobraževanje je postalo vseživljenjsko, saj tisto, ki
se konča v mladosti ne zadošča več. Učimo se vse življenje, na različnih področjih
in ravneh.
Venetova (2011,3) pravi, da lahko izobraževanje opredelimo kot dolgotrajen in
načrten proces razvijanja posameznikovih znanj, sposobnosti in navad, ki mu
omogočajo vključitev v družbeno življenje in delo ter oblikujejo znanstveni pogled
na svet.
Izobraževánje je slovenski izraz za dejavnost povečevanja znanja, tako kognitivnega
kot konativnega ter obvladovanja veščin. Običajno ob izobraževanju mislimo na
dejavnost povečevanja znanja kot na tradicionalno šolsko obliko poučevanja
učitelja, kjer se odvija izobraževanje otrok in mladostnikov. Od uveljavitve
paradigme vseživljenjskega izobraževanja se izobraževanje smatra kot osnovna
dejavnost pridobivanja znanja. Izobraževanje se lahko odvija kot samo
izobraževanje, kot formalno ali neformalno izobraževanje, kot izobraževanje otrok,
mladostnikov in odraslih (Wikipedija, 19.8.2012).
Vukovič in Miglič (2006, 21) definirata izobraževanje kot dejavnost, katere cilj je
razvijanje znanja, spretnosti, vrednot in razumevanja, potrebnih v vseh vidikih
življenja in dela, in ni namenjeno pridobivanju znanja in spretnosti, povezanih le z
omejenim področjem dejavnosti.
Tina Fröhlich: Primerjava marketinških strategij vodilnih plesno izobraževalnih institucij v EU
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Muršak (2006, 100) navaja, da lahko izobraževanje pomeni:
1. Sistem šolanja oz. poučevanja največkrat poteka v izobraževalnih institucijah
(šole, ljudske univerze, izobraževalni centri itn.).
2. Sistem, ki ljudem omogoča pridobivanje znanja, učenje spretnosti, razvijanje
navad in usposabljanjeza delovanje, ki je potrebno za to, da bi lahko v družbi
razvili in uporabili svoje zmožnosti.
3. Stopenjski proces, v katerem posameznik s pomočjo učenja pridobiva znanje in
spretnosti, širi razumevanje in kompetence.
4. V angleščini označuje pojem »education« tudi znanje, ki ga pridobimo v sistemu
formalnega in sistematičnega izobraževanja, študija. V slovenščini se za ta
pomen uporablja pojem izobrazba.
5. Področje študija, ki se ukvarja s teorijami in metodami učenja. V slovenščini se
upšorabljajo izraz kot pedagogika, andragogika ali izobraževalne vede.
6. Splošno področje dela ali poklicno področje, ki se nanaša na poučevanje ljudi,
posebno v izobraževalnih institucijah.
Izobraževanje (in usposabljanje) je aktivnost, ki se nanaša na spoznavanje,
sprejemanje, podajanje in/ali ustvarjanje znanja, razvijanje spretnosti, razvijanje
osebnih in poklicnih zmožnosti ter vrednot. Najpogostejša organizacijska oblika
izobraževalnih aktivnosti so izobraževalni oz. študijski programi (Ložar, 2012, 55).
Izobraževanje lahko delimo tudi na splošno in strokovno, glede na vsebino
izobraževanja in potrebo po njem. Splošno izobraževanje je tisto, ki se pridobiva za
splošna spoznanja s področja družbe in narave, ki jih ljudje potrebujemo za
vsakdanje življenje oz. delovanje v družbi.
Strokovno izobraževanje pa se nanaša na pridobivanje znanj, veščin in sposobnosti,
ki jih ljudje potrebujemo za opravljanje svojega poklica oz. strokovnega dela.
Izobraževanje lahko pojmujemo tudi kot najširši način pridobivanja novih znanj,
veščin in sposobnosti:
1.

s formalnim izobraževanjem v okviru šolskega sistema za pridobitev poklica in

2.

z neformalnim izobraževanjem preko usposabljanja ali izpopolnjevanja do
dodatnega znanja, veščin in sposobnosti.

S formalnim izobraževanjem se izobražujemo za pridobitev poklica, ki ga Ferjan
(2005,15) opredeljuje kot smiselno zaokroženo celoto znanja, sposobnosti,
spretnosti in navad.
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Zavod RS za zaposlovanje pa poklic definira kot vrsto dela, ki ga opravlja, ga je
opravljal ali bi ga lahko opravljal posameznik. Niz del, katerih poglavitne naloge in
dolžnosti so si zelo podobne, sestavljajo poklic. V življenju ne opravljamo le enega
poklica, ampak jih lahko - ne glede na pridobljeno izobrazbo - zamenjamo kar nekaj.
Vedeti moramo, da so poklici živi, stari umirajo, obstoječi se spreminjajo in
rojevajo se novi (http://www.ess.gov.si/ncips/cips/opisi_poklicev, 4.4.2015).
Poklic je pojem, ki pomeni institucionalizirano sposobnost za opravljanje
dejavnosti, za katero smo izučeni, vzgojeni oziroma izobraženi. V splošnem s
poklicom služimo denar ali dobrine za preživljanje (hrana, oblačila, zdravila,...).
Pravila izobraževanja (trajanje, vsebine, veščine,...) po navadi predpiše država.
Podobno je predpisana tudi izobrazba za nekatera delovna mesta. Na primer
zdravnik

ne

more

biti

nekdo,

ki

nima

ustrezne

izobrazbe.

(http://sl.wikipedia.org/wiki/Poklic, 15.9.2012)
Učenje pa seveda ne razumemo le kot vodeno in sistematično dejavnost, katere
rezultat je mogoče formalizirati, pač pa mislimo na celoten spekter pridobivanja
znanja in razvoja kompetenc, ki daleč presega tisto, kar se dogaja v šolah in
izobraževalnih institucijah. (Muršak, Vidmar, 2006, 13-14). Zato se vedno več
dodatnega izobraževanja odvija v neformalnih oblikah.
Neformalno izobraževanje se največkrat izvaja kot usposabljanje, ki ga lahko
definiramo kot razvijanje sposobnosti, znanj in veščin, torej razvijanje kompetenc,
ki jih človek potrebuje za opravljanje poklicnih in življenjskih del in opravil ali kot
izpopolnjevanje, s katerim dopolnjujemo in spreminjamo znanje in izkušnje, ki jih
že imamo. Prav tako se neformalno izobraževanje lahko odvija v obliki
izpopolnjevanja, kar pomeni, da posameznik svoje osvojeno znanje oz. spretnosti
dopolnjuje in spreminja ter mu omogoča širitev, dopolnitev svoje izobrazbe.
(Muršak, Vidmar, 2006, 113). Usposabljanje in izpopolnjevanje tako omogočata
človeku, da vse svoje življenje osvežuje, dopolnjuje, širi in poglablja svojo
izobrazbo.
Neformalno in informalno pridobljenemu znanju in kompetencam se namenja vedno
večja pozornost, saj je pogoj za razvoj kariere in ohranjanje/povečanje
zaposljivosti posameznika oz. postaja prednost podjetja ali posameznika vse bolj
tisto znanje in kompetence, ki se razvijejo izven organiziranih oblik izobraževanja
in usposabljanja.
Za razvijanje svojih kompetenc se lahko usposabljamo in izpopolnjujemo preko
različnih oblik in metod izobraževanja, kot na primer:
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Slika 1: Oblike in metode izobraževanja (Ferjan, 2005: 55)

Fernald, Solomon in Bradley (1999, str. 322) menijo, da se pojma usposabljanje in
izobraževanje mnogokrat zamenjujeta, kljub temu, da po njihovem mnenju obstaja
jasna razlika; v primeru izobraževanja je govora o skupinah, velikih nekaj sto
udeležencev, medtem ko je pri usposabljanju zaradi potreb po prenašanju veščin
na različna področja dela potrebno govoriti o manjših skupinah.
V začetku je potrebno razlikovati med usposabljanjem in poklicnim usposabljanjem.
Usposabljanje je po Vukovič in Miglič (2006, 22) niz sistematično načrtovanih
organizacijskih dejavnosti, katerih namen je povečati znanje in delovne spretnosti
zaposlenih ter spremeniti njihova stališča in vedenje. Poklicno usposabljanje
(Jelenc, 1991, str. 51) pa je sistematično razvijanje znanja, stališč in spretnosti, ki
se zahtevajo od posameznika, da bi lahko opravljal svoja poklicna dela in naloge.
Pri tem je potrebno razlikovanje poklicnega usposabljanja od poklicnega
izobraževanja, saj je slednje največkrat v domeni formalnega šolskega sistema neke
države (Gill, Dar, Fluitman, 1999, str. 416.417). Razlikovanje med terminoma
poklicno usposabljanje in usposabljanje pa se kaže tudi v tem, da prvo v splošnem
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ni namenjeno trenutno zaposlenim, pa pa predvsem tistim, ki iščejo zaposlitev (Gill,
Dar, Fluitman v Vesel, 2004, 8).

2.1.1. POMEN IZOBRAŽEVANJA
Tehnološki napredek in globalizacijski procesi posegajo tudi na področje
izobraževanja, predvsem poklicnega dela oz. poklicne kariere. Spreminja se narava
človekovega dela, nekateri poklici in delovna mesta izginjajo, drugi poklici in
delovna mesta nastajajo na novo, nastajajo novi načini dela, nove oblike
zaposlovanja ipd. (Krek, Metljak, 2011, 45). To sili posameznika k vseživljenjskemu
napredku v učenju in delu. Razvoj kariere tako ni več omejen le na pridobljeno
formalno izobrazbo oz. poklic, ampak tudi na širše pridobivanje znanja, v obliki
vseživljenjskega učenja.
Na spremenjene družbene potrebe in zahteve na področju stalnega izobraževanje
so se hitro odzvale tudi evropske institucije, predvsem Evropska iniciativa za
vseživljenjsko učenje (ELLI). Tako je ELLI definirala vseživljenjsko učenje kot
kontinuiran proces podpore, ki spodbuja posameznike in jim omogoča pridobiti vse
znanje, vrednote, razumevanje in spretnosti, ki jih bodo potrebovali v svojem
življenju ter to uporabiti ustvarjalno in z veseljem v vseh vlogah, ob vseh
priložnostih in vseh okoljih. Glavne značilnosti vseživljenjskega učenja naj bi bile:
celotnost (vse življenje), integracija kurikuluma, usposabljanja učiteljev, življenja
v skupnosti), fleksibilnost (raznolikost izobraževalnih vsebin, načinov učenja in časa
učenja), demokratizacija (prost dostop do izobraževalnih priložnosti), priložnost ali
motivacija,

izobražljivost

(učenje

učenja),

operativna

modalnost

(izobraževanje/učenje lahko poteka skozi formalne, neformalne in informalne
kanale), kakovost življenja in učenja (prav tam). (po Muršak, Vidmar, 2006, 34)
Palacios Lleras (2004, 12) meni, da je pomen izobraževanja lahko opazovan z dveh
zornih kotov, individualnega in družbenega. Individualni oz. zasebni pomen
izobraževanja lahko razdelimo na dva dela: zadovoljstvo posameznika in povečanje
njegove produktivnosti. Družbeni pomen izobraževanja pa se odraža v gospodarski
rasti družbe. Izobraževanje torej prispeva k osebnemu in družbenemu razvoju,
pomeni naložbo v človeka, ki naj bi pospeševala rast gospodarstva in povečala
produktivnost.
Izobraževanje tako daje široko, kompleksno, kakovostno in uporabno znanje.
Formalno izobraževanje posameznika usposobi za samostojno življenje, v katerem
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se je sposoben oz. zmožen preživljati, delovati in (so)odločati. S tem pridobi
možnost aktivnega življenja v družbi. Neformalne oblike izobraževanja pa
omogočajo posamezniku pridobitev dodatnih znanj, veščin in sposobnosti, ki mu
omogočajo kvalitetnejše in aktivnejše življenje tako na osebni, kot tudi družbeni
ravni.
Lahko zaključimo, da je izobraževanje v širšem pomenu danes izjemno pomembno
za razvoj posameznika kot osebe in razvoj družbe nasploh. Brez stalnega,
vseživljenjskega

izobraževanja v vseh možnih

oblikah,

kot so

formalno

izobraževanje v okviru našega šolskega sistema ter neformalna usposabljanja in
izpopolnjevanja na različnih področjih, si normalno delovanje človeka v 21. stoletju
težko predstavljamo.

2.1.2. IZOBRAŽEVALNI SISTEM
Po osamosvojitvi Slovenije leta 1991 se je moral zaradi političnih, ekonomskih in
družbenih razmer korenito spremeniti tudi sistem izobraževanja v Sloveniji, tako v
organizacijskem, kot vsebinskem smislu. Vzgoja in izobraževanje sta se morala
prilagoditi trendom sodobne, evropsko usmerjene družbe in slediti mednarodnim
standardom na področju vrednot in človekovih pravic, pluralne demokracije,
strpnosti, solidarnosti ter pravne države in znanja, ki mora biti mednarodno
primerljivo.
S tem se je spremenila tudi zakonodaja s tega področja in danes področje vzgoje in
izobraževanja ureja več zakonov, podzakonskih aktov in drugih predpisov.
Zakonodaja s področja šolstva ureja naslednja področja: ustanavljanje, programske
vsebine, kadrovske in finančne zadeve, upravljanje z nepremičninami in
premoženjem vzgojno izobraževalnih institucij ter nostrifikacije in inšpekcijski
nadzor.
Spremenil se je tudi sistem financiranja vzgoje in izobraževanja, ki je dobil nove
oblike, ki zagotavljajo avtonomnost vrtcev in šol. Vzgoja in izobraževanje se po
Zakonu o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja financirata iz:
–

javnih sredstev,

–

sredstev ustanovitelja,

–

prispevkov gospodarskih združenj in zbornic,

–

neposrednih prispevkov delodajalcev za izvajanje praktičnega pouka,

–

prispevkov učencev, vajencev, dijakov, študentov višjih šol in odraslih,
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–

plačil staršev za storitve in izdelke,

–

sredstev, pridobljenih s prodajo storitev in izdelkov,

–

iz donacij in prispevkov sponzorjev in

–

iz drugih virov.
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Vzgojno-izobraževalni sistem, katerega cilj je voditi posameznika (od predšolske
vzgoje do univerzitetnega izobraževanja) do kakovostnega in trajnega znanja ter
mu pomagati pri osebnem oblikovanju in aktivnem vključevanju v družbo, se odvija
na naslednjih vzgojno-izobraževalnih nivojih:
Predšolska vzgoja v javnih in zasebnih vrtcih, v katero so vključeni otroci od prvega
do šestega leta starosti, zagotavljajo vzgojno izobraževalno funkcijo s ciljem:
–

razvijati sposobnosti razumevanja in sprejemanja sebe in drugih,

–

razvijati sposobnosti za razumevanje različnosti, vključevanja in sodelovanja v
skupini ter prosocialnega vedenja,

–

razvijati sposobnosti prepoznavanja čustev in spodbujanje čustvenega
doživljanja in izražanja,

–

spodbujati razvoj in učenje govora za učinkovito sporazumevanje, ustvarjalno
rabo govora in fleksibilno mišljenje,

–

negovati in spodbujati radovednost, domišljijo, raziskovalni duh ter neodvisno
mišljenje,

–

spodbujanje zmožnosti zgodnjega branja in pisanja,

–

spodbujati umetniško doživljanje in ustvarjalno izražanje,

–

spodbujanje gibalne sposonosti in spretnosti,

–

posredovati znanja različnih področij znanosti in iz vsakdanjega življenja,

–

razvijati samostojnost pri higienskih navadah in odgovornost za lastno zdravje
ter zdravo okolje,

–

zagotoviti možnost razvoja in učenja posebnih sposobnosti in spretnosti.

Predšolsko vzgojo ureja Zakon o vrtcih. Programi predšolske vzgoje se financirajo
iz javnih sredstve, sredstev ustanovitelja, plačil staršev, donacij in drugih virov.
Osnovnošolsko izobraževanje ureja Zakon o osnovni šoli. Obvezno osnovno šolanje
traja devet let in je razdeljeno na tri vzgojno-izobraževalna odbdobja, ki so vsako
zase razmeroma zaključena celota (1. do 3. razred, 4. do 6. razred in 7. do 9.
razred). Cilj osnovne šole je spodbujanje skladnega telesnega in duševnega razvoja
posameznika. Zagotavlja široko splošno izobrazbo vsemu prebivalstvu na:
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področju sporočanja v slovenskem oz. na narodnostno mešanih območjih v
italjanskem oz. madžarskem jeziku in tujih jezikih,

–

kulturno-umetniškem področju (spoznavanje, sprejemanje in izražanje na
različnih področjih umetnosti),

–

gibalnem področju,

–

naravoslovno-matematičnem in tehniškem področju,

–

družboslovno-humanističnem področju.

V osnovni šoli so obvezni predmeti: slovenski (italijanski ali madžarski jezik), tuji
jezik, zgodovina, zemljepis, državljanska in domovinska vzgoja ter etika,
matematika, kemija, biologija, fizika, likovna vzgoja, glasbena vzgoja, športna
vzgoja, tehnika in tehnologija ter gospodinjstvo. V tretjem vzgojno-izobraževalnem
obdobju pa si učenci lahko izberejo tudi 3 izbirne predmete, glede na svoje interese
in pričakovanja na družboslovno-humanističnem ali naravoslovno-tehničnem
področju.
Ob koncu vsakega šolskega leta šola učencu izda spričevalo, ki je javna listina. Ob
zaključku osnovne šole pridobi zaključno spričevalo.
Osnovna šola se financira iz državnega proračuna in iz proračuna lokalne skupnosti.
Srednješolsko izobraževanje, ki se deli na splošno, ki se izvaja v programih splošne
in strokovne gimnazije ter na poklicno in tehniško izobraževanje, ki se izvaja v
programih nižjega poklicnega izobraževanja, srednjega strokovnega izobraževanja,
poklicno-tehniškega izobraževanja in poklicnega tečaja.
Izobraževanje v gimnaziji traja 4 leta in se zaključi s splošno maturo, ki
omogoča pridobiti srednjo izobrazbo in vpis v univerzitetne študijske programe
in v študijske programe višjega ter visokega strokovnega izobraževanja. K
splošni gimnaziji spadajo: splošna gimnazija, klasična gimnazija, gimnazija s
športnim oddelkom, gimnazija z evropskim oddelkom, gimnazijski izobraževalni
program zasebne katoliške šole ter program mednarodne mature in Walfdorska
gimnazija, ki izvaja srednješolsko izobraževanje po posebnih pedagoških
načelih.
Gimnazijski program je opredeljen kot najsplošnejši srednješolski vzgojnoizobraževalni program, ki pripravlja dijake za nadaljnji študij. Na gimnazijo se
lahko vpiše kdor je zaključil osnovnošolsko izobraževanje.
Strokovne gimnazije so: tehniška, ekonomska in umetniška. K splošnemu
izobraževanju sodi tudi maturitetni tečaj, ki omogoča načrtno in sistematično
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pripravo na splošno maturo. V maturitetni tečaj se lahko vpiše, kdor je uspešno
končal srednjo poklicno, tehnično ali drugo strokovno šolo oz. tretji letnik
gimnazije in je prekinil izobraževanje najmanj za eno leto. V maturitetni tečaj
se lahko vpišejo tudi, kdor je končal osnovno šolo pod pogojem, da uspešno
opravi preizkus znanja na ravni tretjega letnika gimnazije.
Nižje poklicno izobraževanje traja 2 do 3 leta in se konča z zaključnim izpitom.
Dijake usposabljanjo za pridobitev poklica, za dejavno življenje in delo, ob
izpolnjenih pogojih pa imajo tudi možnost prehoda v trietne poklicne programe.
Srednje poklicno izobraževanje traja praviloma 3 leta in se prav tako konča z
zaključnim izpitom. Namenjeno je izobraževanju za izhod na trg dela.
Srednje strokovno izobraževanje traja praviloma 4 leta in se konča s poklicno
maturo, ki omogoča pridobiti srednjo strokovno izobrazbo.
S poklicno maturo se končata tudi poklicno tehniško-izobraževanje, ki
praviloma traja 2-leti in poklicni tečaj, ki traja leto. Poklicna matura preverja
poklicno usposobljenost in splošne kompetence ter pripravlja za nadaljnje
izobraževanje. Z uspešno opravljeno poklicno maturo lahko dijaki vstopajo v
višjo ali visoko strokovno šolo.
Poklicni tečaj daje srednjo strokovno izobrazbo. Vanj se lahko vključi, kdor je
zaključil četrti letnik gimnazije in izpolnjuje druge z izobraževalnim
programom zahtevane pogoje.
1. Visokošolsko strokovno in univerzitetno izobraževanje
Visokošolski zavodi so univerze, fakultete, umetniške akademije in visoke
strokovne šole. Visokošolski zavodi se ukvarjajo z raziskovalno, pedagoško in
umetniško dejavnostjo. Fakultete opravljajo pretežno znanstveno-raziskovalno
in izobraževalno dejavnost s področij ene ali več sorodnih oziroma med seboj
povezanih znanstvenih disciplin ter skrbijo za njihov razvoj. Umetniške
akademije opravljajo pretežno umetniško in izobraževalno dejavnost s področij
ene ali več sorodnih oziroma med seboj povezanih umetniških disciplin ter
skrbijo za njihov razvoj. Visoke strokovne šole opravljajo izobraževalno
dejavnost s področja ene ali več sorodnih oziroma med seboj povezanih strok
in skrbijo za njihov razvoj. Visoka strokovna šola pa lahko opravlja tudi
raziskovalno oziroma umetniško delo. Posamezni visokošolski zavodi so lahko
organizirani v okviru posameznih univerz, ali pa delujejo kot tako imenovani
samostojni visokošolski zavodi.
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Visokošolski strokovni programi trajajo od tri do štiri leta, programi za
pridobitev univerzitetne izobrazbe pa štiri do šest let. Programi za pridobitev
specializacije trajajo eno do dve leti, magisterija dve leti in za doktorski študij
štiri leta od odobritve teme.
Pogoj za vpis na te programe je zaključena matura ali zaključni izpit po
ustreznem štiriletnem programu izobraževanja.
Visokošolski zavodi se financirajo iz proračuna Republike Slovenije, šolnin,
plačil za storitve, donacij, dediščin, daril in drugih virov.
Ravni visokošolske izobrazbe:
RAVNI IZOBRAZBE PO DOSEDANJIH
PROGRAMIH

RAVEN RAVNI IZOBRAZBE PO NOVIH "BOLONJSKIH"
PROGRAMIH

višješolski programi (do 1994)

6/1

višješolski strokovni programi

6/1

specializacija po višješolskih programih

6/2

visokošolski strokovni (1. bolonjska stopnja)

visokošolski strokovni programi

6/2

univerzitetni programi (1. bolonjska stopnja)

specializacija po visokošolskih strokovnih
programih
univerzitetni programi

7

7

specializacija po univerzitetnih programih

8/1

magisterij znanosti (PRED imenom)

8/1

doktorat znanosti (PRED imenom)

8/2

magisterij stroke (ZA imenom) (2. bolonjska
stopnja)
magisterij stroke (ZA imenom) (2. bolonjska
stopnja)

doktorat znanosti (PRED imenom) (3.
bolonjska stopnja)

Preglednica 1: Ravni visokošolske izobrazbe
(http://www.arhiv.mvzt.gov.si/indexe600.html?id=11789, 23.9.2012)
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Zgradba vzgoje in izobraževanja v Sloveniji

Slika 2: Zgradba vzgoje in izobraževanja v Sloveniji
(http://eportal.mss.edus.si/msswww/programi2010/programi/media/shema_si_2
007.pdf, 29.8.2015)
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2.1.3. OBLIKE NEFORMALNEGA IZOBRAŽEVANJA
Infed, angleška neprofitna spletna stran, katere namen in cilj je podpora ljudem,
ki raziskujejo teorijo in prakso neformalnega izobraževanja, socialne ukrepe in
vseživljenjsko učenje, opredeljuje neformalno izobraževanje kot katero koli
organizirano edukativno aktivnost izven organiziranega šolskega sistema – ne glede
na to ali deluje ločeno ali kot pomemben sklop neke širše dejavnosti - ki naj bi bil
namenjen

določenim

uporabnikom,

z

določenimi

učnimi

cilji.

(http://infed.org/mobi/what-is-non-formal-education/, 23.9.2013)
Priznavanje neformalno in priložnostno pridobljenih znanj in spretnosti je dokaj
novo področje v slovenskem formalnem izobraževanju, ki pa se v zadnjem času
močno uveljavlja. V skladu s konceptom t.i. vseživljenjskega učenja, ki vključuje
formalno, neformalno in priložnostno učenje, se je pojavila potreba po
prepoznavanju, evidentiranju in potrjevanju neformalnega, izkušenjskega in
priložnostnega učenja. Formalni izobraževalni sistem ostaja zelo pomembno mesto
pridobivanja znanja, spretnosti in kompetenc, vendar pa se posamezniki učimo na
različne načine. Posameznikova neformalna znanja, izkušnje in neformalno
pridobljene kompetence prav tako pomenijo vir znanja, ki ga je potrebno
ovrednotiti in ga ustrezno umestiti tako v izobraževalni kot delovni proces.
(http://www.ssgt-mb.si/index.php/projekti/munus/priznavanje-neformalnihznanj, 23.9.2013)
Oblik neformalnega izobraževanja je veliko, od seminarjev, delavnic, ekskurzij,
izobraževanj za zaključene skupine do svetovanj oz. coachinga. Preko tovrstnih
aktivnosti se razvijajo socialne spretnosti, ki jih s formalnim šolanjem ne moremo
pridobiti dovolj. Lahko gre za pridobivanje spretnosti na področju medosebnih
odnosov, projektnega dela, organizacije, praktičnega reševanja problemov,
vodenja ljudi, plesa, igranja instrumentov in drugih.
Pot do želene kariere je vedno bolj povezana z dodatnim izobraževanjem in
usposabljanjem. Ne glede na to, ali gre za izobraževanje ali usposabljanje, je
znanje tisto, ki predstavlja konkurenčno prednost. Lahko bi dejali, da ni več razlike
med učenjem, delom in življenjem, vse troje je namreč postalo eno.
(http://www.epf.unimb.si/Karierni_center/Priloge/Priprava%20na%20razvoj%20kariere.pdf, 23.9.2013)
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2.1.4. TEMELJNI DEJAVNIKI IZOBRAŽEVALNEGA PROCESA
Glavni dejavniki izobraževalnega procesa trije (angl. Didactic triangle):
–

učitelj/predavatelj je strokovna oseba, ki organizira, usmerja in podaja snov,
ki jo predvideva učna vsebina ali načrt. Količina informacij, znanj in
zapletenost družbenega sistema zahteva danes veliko več dela in samorazvoja
s strani učitelja. Učitelj/predavatelj mora imeti v osnovi ustrezno izobrazbo in
delovne izkušnje. Zelo dobro mora biti podkovan v stroki ter poznati pedagoške,
andragoške, didaktične in metodične metode, s katerimi se prilagaja vsebini
izobraževanja ter strukturi in starosti izobraževancev. Imeti mora razvit jasen
govor, mora biti motiviran za učenje ter se stalno razvijati v stroki. Njegov cilj
je učinkovit prenos znanja na učence/izobraževance.

–

učenec/izobraževanec je udeleženec izobraževanja, na katerega učitelj
prenaša predvideno ali predpisano učno snov. Je tisti, ki na podlagi
sistematičnega prenosa znanja s strani učitelja ter samostojnim učenjem
pridobiva nova znanja.

–

učna vsebina/vsebina izobraževanja je skupek vsebin, kjer so opredeljeni
izobraževalni cilji. Izbor le- teh je izjemno pomemben, saj je od tega odvisna
ustreznost in učinkovitost izvedbe izobraževanja.

Uspešnost izobraževalnega procesa je odvisna predvsem od zgoraj naštetih
dejavnikov. Kljub temu pa na uspešnost izobraževalnega procesa vpliva še mnogo
drugih dejavnikov, kot so:
–

učna načela, ki opredeljujejo učne metode, oblike in učna sredstva,

–

metode izobraževanja, ki opredeljujejo določene načine in postopke, ki jih
učitelj uporablja pri svojem delu,

–

učna sredstva in pripomočki, ki predstavljajo osnovne resurse za izvajanje
izobraževalnega procesa,

–

zunanja

in

notranja

organizacija

izobraževalnega

procesa,

okolje

izobraževanja, ki opredeljujeta organizacijski obliki v okviru katerih
izobraževanje poteka,
–

okolje izobraževanja, ki s svojimi potrebami in clji opredeljuje vsebino
izobraževanja in hkrati zagotavlja za izvajanje potrebne kadre, materialna,
finančna in druga sredstva.
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Pri tem je zelo pomembna interakcija med ključnimi dejavniki, saj so odnosi in
povezave ter usklajeno in koordinirano delovanje med njimi izjemnega pomena za
uspešno delovanje.

2.1.5. CILJ IZOBRAŽEVALNEGA PROCESA
Temeljni cilj vzgoje in izobraževanja je oblikovanje samostojnega, razmišljujočega
in odgovornega posameznika, ki se opira na kakovostno pridobljeno znanje in
socialne in druge spretnosti (Krek, Metljak, 2011, 45).
Najbolj znan poskus klasifikacije vzgojnoizobraževalnih ciljev, ki je doživel v svetu
tudi najšršo uporabo, je prav gotovo taksonomija vzgojnih ciljev, po kateri delimo
celotno področje vzgojnoizobraževalnih ciljev v tri skupine kategorij, in sicer na
(Jereb, 1998, 36):
–

pretežno kognitivno ali spoznavno-izobrazbeno področje (znanje, obvladovanje
pojmov, zakonitosti itd.)

–

pretežno motorično ali gibalno-spretnostno področje (kjer sodelujejo razne
gibalne spretnosti in veščine, npr. Učenje ravnanja z raznimi orodji, stroji,
napravami itd.)

–

pretežno afektivno ali čustveno-motivacijsko področje (obsega vzgojne smotre
v ožjem pomenu).

V globalnem smislu mora izobraževalni sistem zagotavljati pogoje za socializacijo
in osebnostni razvoj posameznikov, v skladu z njihovimi razvojnimi možnostmi in
interesi po eni strani in z razvojnimi možnostmi, potrebami in interesi družbe po
drugi. Če poskušamo tako opredeljen splošni cilj izobraževanja, ki velja tako za
mladino kot za odrasle, nadalje razčleniti, lahko odkrijemo zelo bogato strukturo
podciljev izobraževalnega sistema.
Institucije predšolske vzgoje, osnovnošolskega izobraževanja, gimnazijskega ter
poklicnega in srednjega strokovnega izobraževanja ter izobraževanja odraslih
morajo zagotavljati (povzeto po Krek, Metljak, 2011, 16-17):
–

skladnost telesnega in duševnega razvoja posameznika in zagotavljanje
spodbud za optimalni razvoj posameznika;

–

doseganje kakovostne splošne izobrazbe, široke razgledanosti, poklicne
usposobljenosti in znanja, ki je primerljivo z znanjem v državah, ki dosegajo
najvišje rezultate na mednarodnih tekmovanjih;
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–

razvijanje zmožnosti za vseživljenjsko učenje, stalni osebni in strokovni razvoj;

–

enake možnosti za vzgojo in izobraževanja vsakega posameznika;

–

pogoje za doseganje odličnosti pri posameznikih, ki so nadarjeni na različnih
področjih;

–

sodelovanje med vzgojno-izobraževalnimi institucijami in širšim okoljem;

–

razvijanje možnosti za življenje v demokratični družbi.

Hkrati morajo te institucije zagotoviti kakovostno splošno izobrazbo, pridobitev
ustreznih kompetenc in znanja in kakovost znanja, ki omogoča doseganje odličnosti.
Temeljni cilj slovenskega šolskega sistema pa mora biti celovito doseganje
kakovostnega znanja in izobraženosti v vseh razsežnostih (Krek, Metljak, 2011, 24).
Znanje in veščine, ki jih človek pridobi z izobraževanjem, formalnim ali
neformalnih, se integrirajo s prejšnjim znanjem, ki se strukturira v neko novo
celoto, novo kvaliteto, kar ustvarja novo vrednost, s katero posameznik lažje in
uspešneje deluje v svojem privatnem, socialnem in poklicnem okolju.
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2.1.6. IZOBRAŽEVALNE INSTITUCIJE
Izobraževalna institucija je šola oziroma druga vzgojno-izobraževalna organizacija,
visokošolski zavod oziroma druga institucija, ki jo pristojni organi države izvora
izobraževanja priznavajo kot izobraževalno institucijo, ki spada v njen šolski sistem
po posameznih vrstah izobraževanja (Zakon o vrednotenju in priznavanju
izobraževanja - ZVPI, 2. alineja 2. člena).
Med izobraževalne institucije štejemo vse osnovne šole, srednje šole ter višje in
visokošolske institucije. Visokošolske institucije so lahko v obliki javnih ali zasebnih
visokošolskih zavodov. Razlikujejo se predvsem v načinu financiranja, saj se javni
zavodi financirajo s strani države in lokalnih skupnosti, medtem ko se zasebni zavodi
financirajo pretežno iz sredstev ustanovitelja, s plačili za storitve, ki jih nudi in z
drugimi storitvami. Javne institucije sledijo nacionalnemu učnemu načrtu ter so pod
nadzorom javnih oblasti, ki močno vplivajo na izobraževalno politiko, programe in
razvoj, zasebne pa sledijo svojemu učnemu načrtu, ki ga prilagajajo potrebam trga.
Prav tako izobraževanja izvajajo ljudske univerze, izobraževalne dejavnosti znotraj
podjetij in različne jezikovne, glasbene, plesne in druge šole.
Glavno poslanstvo izobraževalnih institucij je posredovanje znanj, spoznanj,
izkušenj in dejstev učencem/izobraževancem, ki spodbujajo in razvijajo
posameznikove veščine, njegovo raziskovalno in kritično razmišljanje, spodbujajo k
odličnosti, inovativnosti in ustvarjalnosti ter razvijajo njegov osebnostni razvoj, za
kvalitetnejše življenje v družbi.
Ker je danes stalen osebnostni in profesionalni razvoj ter izobraževanje
posameznika nujen za njegovo normalno delovanje v družbi, lahko poslanstvo
izobraževalnih institucij razumemo tudi kot sredstvo za zadovoljevanje njegovih
potreb.
S tem lahko razumemo izobraževanje tudi kot storitveno dejavnost.

2.1.7. IZOBRAŽEVANJE KOT STORITVENA DEJAVNOST
2.1.7.1.

RAZVOJ STORITEV

V zadnjih štiridesetih letih je postal storitveni sektor dominanten gospodarski sektor
razvitih držav. Na rast storitvenega sektorja so vplivali številni razlogi, najpogosteje
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jih razčlenjujemo na demografske, socialne, ekonomske in politične, kot so na
primer daljša življenjska doba prebivalstva, vse večje število upokojencev,
spremembe življenjskih navad, povečano število zaposlenih žensk, izjemno
povečana mobilnost ljudi, globalizacija, ki je povečala potrebe po komunikacijskih,
in informacijskih storitvah, politične integracije (na primer EU) – vse to pa zahteva
čedalje več pravnih in drugih profesionalnih storitev (Potočnik, 2004, 20). S tem
smo postali postindustrijska, informacijska oz. storitvena družba.
Več avtorjev navaja, da so storitve danes nedvomno prihodnost vsake gospodarske
aktivnosti in postajajo vse bolj primarno gibalo gospodarskega razvoja. Pomen
storitev se tako v družbi krepi. Izdelki postajajo vse bolj sestavljene celote, pri
čemer se intenzivira zlasti delež storitvenih sestavin, predvsem iz razloga ker so
storitvene sestavine v izdelkih izrazito informacijsko intenzivne. Tako je postal
storitveni sektor najpomembnejše gospodarsko področje razvitih držav pri
ustvarjanju narodnega bogastva, saj ustvarja pretežni del njihovega družbenega
proizvoda in zaposluje največji delež prebivalstva. Prav tako narašča delež storitev
v mednarodni menjavi. (po Snoj, 1998)
Izraz »storitve« je v 19. stoletju prvi uporabil Say. Trdil je, da so vse aktivnosti, kot
na primer storitve strežnega osebja, igralcev, glasbenikov, profesorjev in
zdravnikov, ki imajo uporabno vrednost in ki zadovoljujejo uporabnika,
produktivne. Izraz izhaja iz latinskega izraza »servio«, ki pomeni delati za nekoga,
služiti nekomu, streči, skrbeti zanj, pomagati nekomu oz. narediti zanj nekaj,
odslužiti,

skrbeti,

izvajati,

posluževati,

oskrbovati,

ponujati,

delovati,

zadovoljevati, obnašati se.

2.1.7.2.

KAJ JE STORITEV?

Storitev lahko opredelimo kot posebno dejanje ali delovanje, ki ga izvajalec storitve
ponudi porabniku. Storitve so neotipljive. V nasprotju z izdelki jih ne moremo
videti, okusiti, občutiti, slišati ali vonjati (Potočnik, 2004, 30-31).
Storitev definiramo tudi kot aktivnost ali ugodnost, ki jo ena stran nudi drugi.
Storitev je v bistvu neotipljiva in ne rezultira v lastništvu oz. posedovanju česar
koli. (Trnavčevič, 2004, 6)
Storitvene organizacije so v smislu velikosti zelo različne, od malih lokalnih
(avtomehanične delavnice, kozmetični saloni, frizerji ipd.), do velikih mednarodnih
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korporacij (hoteli, telekomunikacijska podjetja, banke, turistične agencije,
izobraževalne insitucije, zavarovalnice ipd.).
K storitvenim dejavnostim prištevamo tudi celotno šolstvo, zdravstvo, dejavnosti
neprofitnih in dobrodelnih organizacij, športnih organizacij, itd (Potočnik, 2004,
20).
Potočnik (2000, 18) navaja, da obstajajo med storitvami in izdelki razlike, ki jih
najbolje opredelimo z osmimi značilnostmi:


neopredmetenost (neoprijemljivost),



praviloma neločljivost porabnika in izvajalca storitve,



minljivost oz. kratkotrajnost,



občutljivost na čas,



težavnost ugotavljanja in nadziranja kakovosti,



visoka stopnja tveganja,



prilagajanje ponudbe posebnim zahtevam porabnikov storitev,



ustvarjanje osebnih stikov med kupcem in izvajalcem.

2.1.7.3.

IZOBRAŽEVANJE KOT STORITEV

Storitve se torej razlikujejo od izdelkov v tem, da so neotipljive in neobstojne, da
jih ne moremo skladiščiti. Prav tako je tudi z izobraževanjem – pred pričetkom
izobraževanja, le-tega ne moremo preizkusiti in preveriti. Tako se bodoči
izobraževanci (in/ali njihovi starši) odločajo za posamezno izobraževanje glede na
renome ustanove in fizične dokaze, kot na primer opremljenost izobraževalne
ustanove, urejenost in drugo.
Vendar pa z vidika izida storitve lahko rečemo, da je izobraževalna storitev lahko
tako obstojna kot tudi neobstojna. Njen izid je lahko dolgotrajni, če znanje,
pridobljeno v izobraževalnem procesu ostane, v tem primeru kaže na obstojnost
storitve. V kolikor pa vsebino izobraževanja pozabimo, je ta storitev neobstojna.
Za storitve je značilno tudi, da se spreminjajo, kar je močno prisotno tudi v
izobraževanju, saj izvajalci ne morejo vedno ohraniti enake kakovosti svojega dela,
na primer zaradi psihofizičnega počutja, motiviranosti, pričakovanj ipd. Zato je
pomembno, da so izvajalci sposobni standardizirati svoje delo, kjer ne bo vpliva
različnih osebnih ali drugih okoliščin.
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Pri izobraževalni storitvi se kaže tudi pomembnost povezanosti med izvajalcem in
izobraževancem. Poleg samega izobraževanja postane storitev tudi komunikacija
med npr. učiteljem in učencem, odnos med učitelji in starši ali sistem pravil v šoli.
Tako celotna interakcija med izvajalci in udeleženci izobraževanja postane storitev.
Storitve se lahko razvrščajo na več načinov (Potočnik, 2004, 48-51):
–

storitve na osnovi opreme ali izvajalca,

–

storitve glede na porabnike,

–

zasebne in javne storitve,

–

tradicionalne in nove storitve,

–

storitve v proizvodnem procesu,

–

inovativne in rutinske storitve,

–

formalne in neformalne storitve.

Razvrščanje storitev po njihovi izvedbi (Potočnik, 2004, 53-54):
–

storitve

povezane

z

ljudmi

(prevoz

potnikov,

zdravstvene

storitve,

izobraževalne storitve, ipd.),
–

storitve usmerjene na stvari (prevoz tovorov, kemično čiščenje, varovanje
zgradb, itd.),

–

storitve, ki so povezane z razumom ali mišljenjem ljudi ((športne prireditve,
gledališke predstave, itd.),

–

storitve, ki se nanašajo na premoženje in vrednosti (zavarovanje, bančništvo,
davčno svetovanje, itd.).
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Slika 3: Razvrstitev storitev glede na izvedbo (Potočnik, 2000: 35)
Izobraževalna storitev je rezultat celovitega marketinškega napora organizacije, da
se ustreže potrebam in zahtevam odjemalcev oz. naročnikov. Storitev v
izobraževanju predstavlja integralni del poslovne in razvojne politike izobraževalne
organizacije. Na osnovi opredeljenih ciljev je naloga organizacije, da nepretrgoma
raziskuje, organizira, koordinira, uresničuje in kontrolira vse aktivnosti, ki so nujno
potrebne za zagotavljanjue uspešne realizacije konkretnega programa in
ekonomsko primerno oblikovane ponudbe (Devetak, Vukovič, 2002, 107).
Najpomembnejše izobraževalne storitve bi lahko strnili na (Devetak, Vukovič, 2002,
108):
–

Predšolsko izobraževanje,

–

Osnovnošolsko izobraževanje,

–

Poklicno izobraževanje,

–

Srednješolsko izobraževanje,

–

Višješolsko in visokošolsko izobraževanje,

–

Izobraževanje odraslih.

Sestavine izobraževalnih storitev so sledeče:
1.

Izobraževalna institucija s sredstvi, ki jih uporablja za izobraževanje, okoljem
v katerem izvaja izobraževanje, osebjem, ki izvaja izobraževanja in notranjo
organizranostjo;
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2.

Izobraževanci s svojimi željami, pričakovanji in vrednotami;

3.

Izobraževalni proces kot osrednja sestavina vsake storitve;

4.

Struktura in infrastruktura izobraževalne institucije (lokacija, zgradbe,
oprema, ipd.).

Izobraževalne storitve je možno razvrščati po različnih kriterijih (Devetak, Vukovič,
2002, 108):
–

na nesnovne storitve,

–

po kraju izvajanja izobraževalnih storitev in po dosegljivosti,

–

po prilagojenosti izobraževalnih storitev posebnim zahtevam, potrebam,
željam in pogojem naročnikov,

–

po intenzivnosti sodelovanja med izvajalcem in uporabnikom ter po deležu
izobraževalnega dela v izobraževalnih storitvah,

–

po snovnosti izobraževalnih storitev in vrstah naročnikov, glede na pogostost
uporabe in po bolj ali manj utečene sodelovanju med izvajalci in naročniki.

2.2. MARKETING V IZOBRAŽEVANJU
Trženje oziroma marketing sta sopomenki in slovenski avtorji strokovne literature
uporabljajo tako eno ali drugo besedo. Sicer je beseda trženje le angleški prevod
besede marketing. V nadaljevanju bomo smiselno uporabljali obe, saj se bomo
naslanjali na ugotovitve in spoznanja različnih avtorjev. Prav tako bomo za
odjemalce (izobraževalnih) storitev uporabljali različne izraze, kot na primer:
posameznik, skupina ljudi, ciljne skupine, potencialni izobraževanci, učenci,
uporabniki in podobne.
V Sloveniji se je trženje prvič pojavilo v času gospodarskega liberalizma sredi
šestdesetih let. Leta 1975 je bilo ustanovljeno društvo za Marketing Slovenije. Pri
nas so se najbolj razvile prodajne prvine trženja, kot so pospeševanje prodaje,
osebna prodaja in neposredna prodaja (Devetak, 2007, 15).
Področje trženja obsega predvsem (Potočnik, 2004,178):
–

raziskovanje trga,

–

tržno načrtovanje,

–

pripravo trženjskih aktivnosti,

–

izvajanje trženjskih aktivnosti,

–

spremljanje uspešnosti trženjskih aktivnosti,
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Trženje opredeljujemo kot družbeni proces, ki zagotavlja posameznikom in
skupinam ljudi, da dobijo to, kar potrebujejo in želijo, in sicer s ponujanjem in
menjavo izdelkov ali storitev na trgu (Potočnik, 2004, 179).
Kot navaja Vukasović (2012, 19) najenostavneje trženje definiramo kot proces
načrtovanja, snovanja in ponudbe izdelkov na trgu, določanja pogojev menjave teh
izdelkov, določanja ustreznih tržnih poti (distribucije) in tržnega komuniciranja, z
namenom da se s ciljnimi skupinami ustvari taka menjava, ki zadovolji pričakovanja
ciljnih skupin in izvajalca trženja. Ker pa v naši nalogi govorimo o storitvah, ta
definicija ne drži v celoti. Potrebno bi jo bilo redefinirati sledeče:
Trženje storitev definiramo kot proces načrtovanja, snovanja in ponudbe storitev
na trgu, določanja pogojev izvajanja storitev, določanja ustreznih tržnih poti
(distribucije) in tržnega komuniciranja, z namenom da se s ciljnimi skupinami
ustvari taka izvedba, ki zadovolji pričakovanja ciljnih skupin in izvajalca trženja.
Marketing izobraževanja in izobraževalnih storitev je proces, tesno povezan z
analizo, predvidevanjem, oblikovanjem, zadovoljevanjem uporabnikovih obstoječih
ali prihodnjih potreb in s spremljanjem oziroma evalvacijo uporabnikovega
zadovoljstva s kakovostjo storitve. Marketing kot proces torej predstavlja krog,
imenovan marketinški krog (Trnavčevič, Zupanc Grom, 2000, 49).
Marketing je filozofija ali pristop k zagotavljanju izobraževalnih storitev, ki je
bistveno usmerjen v uporabnika: vključuje identificiranje potreb in želja določenih
strank, oblikovanje (z upoštevanjem prevladujočih izobraževalnih in strokovnih
standardov in etike) primernih izobraževalnih storitev za zadovoljevanje
identificiranih potreb in želja, komuniciranje s strankami o obstoju izobraževalne
storitve in dostavo (izvedbo) želenega izdelka. V tem kontekstu je marketing
menjalni odnos med šolo in staršem/učencem (Trnavčevič, Zupanc Grom, 2000, 29).
Ker obstaja na trgu izobraževalnih storitev vse večja konkurenca morajo ponudniki
omenjenih storitev marketinške aktivnosti planirati tako, da upoštevajo potrebe in
želje odjemalcev (naročnikov), interese družbe in dolgoročne trende razvoja
znanosti in tehnike za prilagajanje ponudbe plačilno sposobnemu povpraševanju
(Devetak, Vukovič, 2002, 39).
Marketing je za izobraževanje izjemno pomemben, saj je njegova vloga v
izobraževanju analiziranje, planiranje, izvrševanje in nadziranje zastavljenih
izobraževalnih programov. S pomočjo marketinga omogočamo izobraževalnim
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institucijam ugotavljanje potreb na ciljnih trgih, načrtovanja primernih programov
in storitev, upoštevanje konkurenčnosti in izmenjav in razpečevanja informacij (po
Devetaku, Vukoviču, 2002, 41).
Na podlagi zgoraj zapisanih definicij, lahko marketing v izobraževanju definiramo
tudi kot niz aktivnosti, s katerimi želimo vplivati na potencialne izobraževance, da
se vpišejo na program izobraževalne ustanove in s tem zadovoljimo njihove potrebe
in želje po izobraževanju.
Da pa bi lahko sploh pripravili program(e) izobraževalne ustanove in jih izvajali ter
nenazadnje zanje izvajali marketinške aktivnosti, je prvo potrebno ugotoviti kakšne
so sploh potrebe po izobraževalnih storitvah.

2.2.1. METODOLOGIJA RAZISKOVANJA IN RAZISKOVANJE POTREB PO
IZOBRAŽEVALNIH STORITVAH
Najuspešnje so zagotovo tiste izobraževalne ustanove, ki stalno spremljajo
družbene potrebe in povpraševanje po izobraževalnih storitvah.
Vukasović (2012, 28) pravi, da vse prične na trgu z natančno opredelitvijo trga,
izbiro ciljnih trgov in raziskavo potreb porabnikov na trgu. Tržni koncept poslovanja
poudarja, da lahko podjetje dolgoročno uresničuje svoje cilje, če uspe zadovoljiti
svoj porabnike. Zadovoljstvo porabnikov je v središču tržnega načina razmišljanja.
Po Vukasovićevi (2012, 27-28) se trg opredeljuje z dveh vidikov; z vidika
ekonomistov in vidika tržnikov. Prvi opredeljujejo trg kot zbir porabnikov
(povpraševalcev) in prodajalcev (ponudnikov), ki trgujejo z določenim izdelkom. V
našem primeru z izobraževalno storitvijo. Z vidika tržnika pa sestavljajo trg vsi
porabniki, ki imajo skupno potrebo oziroma željo in hkrati denar ter so pripravljeni
izpeljati menjavo, v našem primeru izobraževalno storitev za denar.
Potreba je navadno občutek pomanjkanja tistega, kar nas zadovoljuje ali
izpolnjuje. Vukovićeva (2012, 26) človeško potrebo opredeljuje kot občutek
pomanjkanja, ki ga zaznamo, ko smo prikrajšani za osnovno zadovoljstvo. Potrebe
so v človeku in so bistvo človeške narave. Nasprotno pa so želje povezane s
specifičnim izdelkom ali storitvijo, ki naj bi zadovoljila potrebo. Želje se v prostoru
in času, za razliko od potreb, nenehno spreminjajo. Ljudje imamo malo potreb in
veliko želja. Želja postane povpraševanje, ko dobi s tekočimi prihodki človek kupno
moč. Zato mora izobraževalna institucija ugotoviti koliko ljudi bi se želelo
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izobraževati po njihovih programih in koliko si jih je to dejansko sposobno tudi
plačati.
Devetak in Vukovič (2002, 56) menita, da na uporabnikovo povpraševanje in porabo
vplivajo zlasti naslednji dejavniki:
a)

prirojeni in pridobljeni – porabni (uporabni motivi),

b)

prirojene in pridobljene – porabne (uporabne) potrebe,

c)

narodni in osebni dohodek,

d)

obstoječa višina cen določenih dobrin in storitev,

e)

porabnikov prosti čas,

f)

spremembe, ki nastajajo v procesu razvoja prebivalstva (vitalne, socialne,
ekonomske, tehnična opremljenost itd.),

g)

faktorji okolja (politični, socialno, gospodarski, navade, običaji itd.).

Če želimo torej pripraviti ustrezen izobraževalni program, je najprej potrebno
raziskati trg.
Pri raziskavah potreb oziroma povpraševanja po izobraževalnih storitvah
najpogosteje proučujemo značilnosti domačega in tujega trga, potrebe in želje
uporabnikov, globalne izobraževalne potrebe, kupno moč uporabnikov, gibanje cen
na trgu in konkurenco doma in v tujini ter ocenjujemo izobraževalne trende.
Potočnik (2004, 199) pravi, da moramo biti pri raziskovanju izobraževalnega trga
pozorni predvsem na dve področji, in sicer na povpraševanje po izobraževalnih
storitvah ter ponudbo izobraževalnih storitev na trgu in konkurence. Pri raziskavi
potreb ugotavljamo kje nastajajo potrebe in kateri dejavniki so potrebni za
nastajanje potreb, pri raziskavi ponudbe na trgu pa poskušamo ugotoviti značilnosti
konkurentov in njihovega delovanja na trgu.
Načine, vsebino, aktivnosti in politiko spremljanja ter analiziranja konkurence bi
lahko strnili v naslednje točke (Devetak, Vukovič 2002, 70):
1.

Identifikacija posameznih konkurentov na tržišču ter njihove prednosti in
slabosti.

2.

Tržni deleži, ki jih pokriva konkurenca (po letih, območjih, tržnih poteh).

3.

Seznam sedanjih odjemalcev konkurence.

4.

Celovita analiza marketinškega spleta.

5.

Organiziranost trženja in zasedenost s strokovnimi kadri.

6.

Inovacije, ustvarjalnost, proizvodnja, nabavni vidiki (lastni razvoj, know how,
tehnološka bilanca, nagrajevanje inovatorjev, imena dobaviteljev, sistem
kontrole kakovosti, itd.).
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7.

Finančno stanje konkurence in nagrajevanje strokovnih kadrov.

8.

Vključevanje konkurence v mednarodno sodelovanje (izvoz, uvoz, kooperacije,
licence,...)

9.

Odnos konkurence do ekologije, kulture, znanosti, tehnike, sponzoriranja
športnih prireditev, izobraževaanja doma in v tujini itd.

10. Ocena doseženega imidža konkurence.
Same informacije in podatke, ki jih dobimo s tržnim raziskovanjem, lahko
opredelimo oziroma združimo v (Devetak, Vukovič 2002, 70):
a)

količinske ali kvantitativne informacije ter podatke, ki zajemajo najosnovnejše
o konkretnem trgu, njegovi velikosti, povpraševanju in podobno. V to skupino
spadajo tudi informacije o tržnem deležu posameznih ponudnikov, kakor tudi
demografski podatki, to je struktura odjemalcev glede na starost, spol, osebni
dohodek, izobrazbo itd.

b)

Kakovostne ali kvalitativne informacije ter podatke, ki zajemajo želje in
zahteve naročnikov za določene storitve, doseženi ugled o določeni organizaciji
(image, goodwill); v to grupo zabeležimo tudi ugotovitve o obnašanju
uporabnikov, zlasti pa večjih naročnikov.

Pri raziskovanju trga izobraževalnih storitev je izjemno pomembno izbrati ustrezno
metodologijo, oblikovati ustrezen načrt tržne raziskave in šele nato pričeti izvajati
zbiranje informacij in podatkov na različne načine (ankete, razgovori, ipd.).
Izbrana metodologija bi morala odgovoriti na več vprašanj, kot na primer (po
Devetak, Vukovič, 2002, 72):
–

Zakaj zbiramo neke podatke?

–

Katere podatke zbiramo?

–

Od kod pridobivamo podatke?

–

Kdaj jih zbiramo?

–

Kako jih zbiramo?

–

Kako jih analiziramo?

Najpogosteje ločimo tržne raziskave na tiste, ki se nanašajo na raziskovanje za mizo
(metoda internega raziskovanja), raziskovanja na terenu (eksterna raziskovanja) in
kombinacija internih in eksternih raziskovanj.
Potočnik (2004, 200) navaja, da sta metodi s katerima raziskujemo ponudbo storitev
in konkurenco:
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Metoda opazovanja, ki jo uporabljamo kadar želimo hitro ugotoviti približne
podatke o stanju na trgu (navade porabnikov glede porabe storitev, njihove
reakcije na cene, kokovost storitev, oglaševanje konkurentov ipd.)

–

Metoda spraševanja, ki jo uporabljamo, če anketiranci privolijo v intervju.

2.2.2. POLITIKA STORITEV V IZOBRAŽEVANJU
Oblikovanje politike storitev mora biti dolgoročno in strateško opredeljeno kot
strategija, cilji, asortiment, uvajanje novih in izločanje zastarelih storitev. Pri
oblikovanju storitev moramo dolgoročno razmišljati in ukrepati v sklopu celovite
poslovne in razvojne politike (Devetak, Vukovič, 2002, 109).
Uspešnost izobraževalnih institucij je močno odvisna od k trgu usmerjenega
dolgoročnega strateškega načrtovanja in ustreznega izvajanja izobraževalnega
programa.
Cilja strateškega načrtovanja sta praviloma dva (Potočnik, 2004, 183):
1.

Oblikovati dejavnost in storitve podjetja tako, da prinesejo načrtovani dobiček
in dosežejo načrtovano rast.

2.

Storitvenemu podjetju omogočiti organiziranje poslovanja tako, da bo ostalo
uspešno, tudi če pri kateri koli dejavnosti ali skupini storitev pride do
problemov pri izvajanju ali prodaji.

S strateškim načrtovanjem izobraževalna institucija opredeljuje glavna izhodišča
svojega delovanja in razvoja, in sicer:
1.

poslanstvo institucije,

2.

izobraževalne pograme,

3.

predvidevanje obsega poslovanja in planiranje pričakovane rasti,

4.

določitev aktivnosti oz. načina delovanja za dosego željenih ciljev.

2.2.3. ŽIVLJENJSKI CIKLUS IZOBRAŽEVALNIH STORITEV
Vsaka storitev, tako kot izdelek, ima omejeno življenjsko dobo. Z razvojem
znanosti, tehnologije, večje in boljše dostopnosti do informacij, globalizacije,
konkurence in hitrega tržnega razvoja, je življenjski ciklus storitve vedno krajši. Na
trgu je zato stalna potreba po novih storitvah, kar vzpodbuja njihovo stalno
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razvijanje. Ker se nove storitve na trgu pojavljajo dnevno, nekatere hitro postanejo
zastarele, nekonkurenčne.
Z ustreznimi tržnimi raziskavami lahko raziščemo kakšne storitve potrebuje trg in
kakšen naj bi bil življenjski cikel posamezne storitve. Življenjski cikli imajo običajno
obliko sploščene črke S in je razdeljena na naslednje štiri faze:
1.

vpeljava storitve na trg,

2.

rast,

3.

zrelost,

4.

upadanje.

Na življenje in obstoj storitev na trgu vplivajo tržna nihanja, ki so lahko enkratna,
ponavljajoča se (periodična, sezonska) ali trajna. Ta nihanja nastajajo zaradi
gospodarskih, političnih, tehnoloških, kulturnih, socialnih in drugih razlogov, kažejo
pa se v obliki večjega ali manjšega povpraševanja, večje ali manjše ponudbe,
naraščanja ali znižanja cen, tržnega odpora do določenih vrst storitev in dajanja
prednosti drugim storitvam (Potočnik, 2004, 235).
Poznavanje življenjskega cikla storitve je pomembno zato, da lahko načrtujemo
ustrezne trženjske strategije, s katerimi dosegamo cilje trženja, ki so običajno
različni na posameznih stopnjah (po Vukasović, 2012, 201):
1.

stopnja uvajanja (vpeljava storitve na trg): doseči zavedanje o obstoju storitve,

2.

stopnja rasti: maksimirati tržni delež,

3.

stopnja zrelosti: maksimirati dobiček ob hkratnem ohranjanju tržnega deleža,

4.

stopnja upadanja: zmanjšati izdatke v zvezi s storitvjo in iztisniti iz nje kar se
še da.

Več avtorjev omenja še eno fazo življenskega cikla storitev, in sicer zasičenost. V
tej fazi je možno podaljšati življenjsko dobo storitve na več načinov (Devetak,
Vukovič, 2002, 111):
–

z razvijanjem večstranske uporabnosti storitve,

–

inoviranjem tehničnih lastnosti storitev, s katerimi dosežemo boljše rezultate,

–

prilagajanjem zahtevam porabnikov ter dodaten razvoj za nove aplikacije v
vsakdanji uporabi.

Potočnik (2004, 238) pa pravi, da je podaljšanje življenskega cikla mogoče doseči:
–

s pospeševanjem prodaje storitve,

–

z razvijanjem dodatnih koristi,

–

z razširjanjem prodaje na nove trge in pridobivanje novih porabnikov,
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z izboljšanjem kakovosti osnovne storitve.

Izobraževalna institucija mora zato dobro poznati življenjski cikel svojih programov.
Vsak trenutek mora namreč vedeti v kateri fazi se nahaja, da se lahko ustrezno
odzove.

2.2.4. RAZVOJ IN UVEDBA IZOBRAŽEVALNIH STORITEV
Že v prejšnjem poglavju smo ugotovili, da je življenjski cikel storitve vedno krajši.
Da bi podjetje lahko konkuriralo na trgu, mora stalno razvijati in uvajati nove
storitve.
Trnavčevič in Zupanc Grom (2000, 68) ugotavljata, da šole večinoma najprej
izdelajo storitev (kurikulum), šele nato pa ga ponujajo in poskušajo pridobiti
učence. Sodobni način ustvarjanja koristi pa, za razliko od tradicionalnega načina
(ki v naših šolah prevladuje), v prvi fazi predvideva izbor koristi (segmentacija trga,
selekcija – fokusiranje in pozicioniranje koristi), v drugi fazi ustvarjanje koristi
(razvoj storitve, določanje cene, ustvarjanje in dostava) in v tretji komuniciranje z
javnostmi, ki jim je storitev namenjena.Tradicionalni proces v šolah pogosto ponuja
programe, dejavnosti, projekte ali krožke, za katere ni ne pravega zanimanja, ne
odziva.
Prav zato je zelo pomembno kako se lotimo razvoja novih izobraževalnih storitev
tako, da bodo zadovoljevale potrebe in želje uporabnikov.
Devetak in Vukovič (2002, 111) pravita, da so za razvoj novih storitev pomembni viri
idej, ki so lahko notranji ali zunanji ter posebne analize za razvijanje novih storitev
v izobraževanju. Najboljši vir za razvoj novih storitev je lasten razvoj.
Potočnik (2004, 225) pa pravi, da lahko pride podjetje do nove storitve na dva
načina: z nakupom licence ali z lastnim razvojnim delom. Pod pojmom nove storitve
lahko razumemo:
–

tehnično popolnoma nove storitve, ki ustvarjajo nove trge,

–

izboljšane storitve, ki dopolnjujejo na trgu že uveljavljeno skupino storitev
podjetja,

–

izboljšane storitve, ki nadomestijo obstoječe storitve,

–

ponudbo obstoječih storitev na novih trgih, kjer postabejo z vidika trga nove
storitve.
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Vglavnem gre za izbojšanje in preoblikovanje storitev, ki so na trgu že znane, pri
čemer je pomembno, da je storitev v očeh porabnika nova.
Razvijanje novih storitev je proces, pri katerem se uporablja različne metode, ki
imajo različne faze. Potočnik (2004, 227) opredeljuje pet najpomembnejših faz
nastanka nove storitve:
–

iskanje idej za nove storitve,

–

ocenjevanje idej,

–

tehnično razvijanje nove storitve,

–

tržno testiranje, če je možno,

–

uvedba nove storitve na trg.

Na vsaki stopnji razvoja mora podjetje sprejeti odločitve v zvezi z nadaljnjim
razvojem storitve. Odločitveni proces razvoja nove storitve ponazarja naslednja
slika:

Slika 4: Odločitveni proces razvoja nove storitve (Potočnik, 2000: 228)
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Glavna načina za zbiranje idej za nove storitve sta identificiranje potreb in
viharjenje možganov. Ocenjevanje le-teh poteka tako, da za vsako idejo pazljivo
preučimo tehnično izvedljivost, potrebna vlaganja, stroške izvedbe in donosnost.
Pri izboljšanju sedanjih storitev so najpomembnejši kriterij potrebna denarna
sredstva, ki bistveno vplivajo na odločitev, ali bo podjetje samo izboljšalo kakovost
sedanje storitve ali pa bo hkrati razvijalo tudi nove storitve (Potočnik, 2004, 231).
Pri razvoju izobraževalnih storitev je potrebno paziti na (Devetak, Vukovič, 2002,
114):
–

stalno preverjanje ustreznosti ideje in zasnove storitve (ustrezna kakovost,
zanesljivost, standardi),

–

poslovno analizo (smotrnost definitivnega razvoja storitve, možno vrednost
prodaje, obstoječo konkurenco na trgu, predvidevanje doseganja dobička,
itd.),

–

definitivni razvoj (specifikacije posameznih elementov, sklopov, pravno varstvo
storitve, podrobnejše raziskave tehnologije, itd.),

–

testiranje marketinga (oblikovanje marketinšega spleta, ugotavljanje reakcije
otrošnikov, itd.).

Če želimo oblikovati dobro izobraževalno storitev je pomembno upoštevati tudi:
1.

potrebe na trgu,

2.

uporabnike, ki jih bo pokrivala (posamezniki in/ali podjetja),

3.

kdo so največji odjemalci kadrov, ki jih izobražuje.

Ko imamo vse analize narejene, pripravimo koncept nove izobraževalne storitve, ki
zajema (po Snoj, 1998, 136):
–

način izvedbe izobraževalnega programa,

–

finančno projekcijo,

–

resurse (kadre in način njihovega usposabljanja za izvajanje novega programa
ter znanje in orodja, ki so potrebna za izvedbo),

–

konkurenčno pozicijo izobraževalne storitve in

–

strategijo uvajanja na trge.

2.2.5. MARKETING IZOBRAŽEVALNIH STORITEV
V prejšnjih poglavjih smo že ugotovili, da so se tržne razmere tudi na področju
izobraževanja v zadnjih letih precej zaostrile. Na trg so poleg javnih zavodov pričele
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aktivno vstopati zasebne izobraževalne institucije, ki so mnogokrat direktna
konkurenca javnim zavodom. Prav tako na vlogo izobraževalnih institucij na trgu
vplivajo globalizacija, internacionalizacija in ekonomska gibanja. S tem se je
kontekst javnega izobraževanja bistveno spremenil tako z ekonomskega, socialnega
kot demografskega vidika. Upad števila rojstev, skromnejša sredstva namenjena
izobraževanju, naraščanje potreb po izobraževanju in vse večja odgovornost do
javnosti, silijo izobraževalne institucije k dodatnemu zbiranju sredstev z dobrim
gospodarjenjem, ter pridobivanjem sredstev preko sponzorstev in z donacijami.
Zato so glavni razlogi za uvajanje marketinga v izobraževanje (po Trnavčevič,
Zupanc Grom, 2000, 17):
–

demografska gibanja,

–

večja odgovornost šol do družbe,

–

večja odzivnost šol,

–

poudarjena skrb za kakovost in izboljševanje kakovosti,

–

boljša komunikacija med izvajalci in uporabniki storitev,

–

oblikovanje pozitivne podobe šole,

–

izboljševanje izobraževalnih možnosti in razmer, s pridobivanjem dodatnih
sredstev,

–

večja organizacijska učinkovitost in uspešnost, dosežena z združevanjem in
povezovanjem ključnih nalog managementa.

Trnavčevič in Zupanc Grom (2000, 18) povzemata po Kenwayu in Epsteinu štiri
koncepte procesa marketizacije na področju šolstva, in sicer:
–

deregulacija šolstva,

–

prosta izbira šole,

–

ukinitev šolskih okolišev, večja pooblastila pri upravljanju šol so dana šolam in
ravnateljem, kar povezujejo z decentralizacijo in njenimi različnimi oblikami
pri upravljanju in vodenju šol.

Bistvo marketinga v izobraževanju je takšen pristop izobraževalnih institucij, ki
zagotavljajo

izobraževalne storitve,

bistveno usmerjene v

uporabnika, z

upoštevanjem intersov družbe, potreb in želja strank, izobraževalnih in strokovnih
standardov ter etike.
Za izobraževalno organizacijo so pomembne naslednje temeljne marketinške
poslovne funkcije (Devetak, Vukovič 2002, 37):
–

marketinško informacijska funkcija,
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marketinško pripravljalna funkcija (planiranje, programiranje, strategija in
taktika, razvijanje novih storitev, tržno komuniciranje, pospeševanje prodaje,
itd.),

–

marketinško izvršilna funkcija,

–

funkcija spemljanja in kontroliranje uspešnosti,

–

koordinacijska funkcija marketinškega sistema.

Razvoj in uvajanje marketinga pri oblikovanju in izvajanju marketinških storitev
temelji na evidentiranju možnih kandidatov (učencev, dijakov, študentov, itd.) za
vpis oz. sprejem na izobraževalno organizacijo. Organizacije, ki niso posvečale
dovolj pozornosti marketinškim aktivnostim (7xP), niso imele dovolj kandidatov za
študij (Devetak, Vukovič 2002, 40).

2.2.6. MARKETINŠKI SPLET ZA IZOBRAŽEVALNE STORITVE
Za uspešen vstop in nastop izobraževalne institucije na trgu so izjemno pomembne
marketinške aktivnosti, ki jih lahko izvaja na različne načine. Eno izmed
marketinških orodij ponuja marketinški splet za storitve, ki izobraževalnim
institucijam omogoča ustrezno oblikovanje ponudbe in pozicioniranja na trgu.
Strategija marketinškega spleta je konkretizacija strategije ciljnega trga in
pozicioniranja v končno obliko ponudbe (Podnar, Golob, Jančič, 2007, 116).
Trženjski splet pomeni specifično kombinacijo sestavin trženja, ki jo oblikuje
podjetje z namenom, da bi vplivalo na povpraševanje po svojih izdelkih oziroma
storitvah in tako spodbudilo odzive porabnikov na ciljnih trgih. Sestavljen je iz
kombinacije trženjskih spremenljivk, ki jih mora podjetje nadzirati, uporabljati in
med seboj povezovati na takšen način, da bo doseglo želeno raven prodaje
(Vukasović, 2012, 195).
Marketinški splet je kombinacija marketinških spremenljivk, ki jih podjetje mora
kontrolirati za dosego ustrezne prodaje na ciljnem tržišču (Devetak, Vukovič, 2002,
91).
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Trženjski splet za izdelke in storitve prikazuje naslednja slika:

Slika 5: Trženjski splet za izdelke in storitve (Vukasović, 2012: 196)

Trženjski splet izobraževalnih storitev je prav tako sestavljen iz sedmih prvin. Te
so označene z oznako P, saj izhajajo iz angleških besed (Devetak, Vukovič, 2002,
93):
1.

PRODUCT – izdelek oziroma storitev,

2.

PRICE – cena,

3.

PLACE – prostor, kraj izvajanja,

4.

PROMOTION – promocija, pospeševanje prodaje,

5.

PEOPLE – ljudje,

6.

PROCESSING – izvajanje storitev,

7.

PHYSICAL EVIDENCE – fizični dokazi.
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Slika 6: Marketinški splet za storitve po obrazcu 7xP (Devetak, Vukovič, 2002: 92)

Pri oblikovanju marketinškega spleta gre torej za neposreden odziv na potrebe in
želje kupca pri reševanju njegovih težav, za problematiko stroškov, ki jih ima z
izbiro in nakupom, za pripravnost in priročnost nakupa ter za komuniciranje, ki si
ga potrošnik želi pred, med in po nakupu (Podnar, Golob, Jančič, 2007, 118).
Izobraževalna podjetja imajo prosto izbiro pri uporabi posameznih elementov
marketinškega spleta. Lahko temeljijo zgolj na enem elementu, kombinirajo
posamezne elemente ali pa jih enakovredno in uravnoteženo vključijo in izrabijo za
doseganje svoje konkurenčne prednosti (Podnar, Golob, Jančič, 2007, 118).

Tina Fröhlich: Primerjava marketinških strategij vodilnih plesno izobraževalnih institucij v EU

stran 38

Univerza v Mariboru – Fakulteta za organizacijske vede

2.2.6.1.

Magistrsko delo

IZOBRAŽEVALNE STORITVE

Temeljni instrument marketinškega spleta je storitev. Kaj je izobraževalna storitev
smo podrobneje opredelili že v poglavju 2.1.7.3, zato se bomo v tem poglavju
osredotočili na vsebino izobraževalnih storitev.
Kot povzemata Trnavčevič in Zupanc Grom po Evansu (2000, 73), je izdelek
izobraževalnega zavoda kurikulum, storitev pa njegov izbor, dostava in artikulacija.
Kot smo že spoznali, so izobraževalne storitve neotipljive, vendar pa jih spremljajo
tudi otipljivi deli, kot na primer: šolske stavbe, sportna igrišča, urejenost šolskih
prostorov, knjižnic, laboratorijev in ostali pogoji za učenje in delo v šolah.
Makovec (2009, 15) pa navaja, da v izobraževalnih organizacijah tržijo »izdelke«,
kot so npr.:
–

izobraževalni program,

–

način poučevanja,

–

prostore, kjer se izvajajo izobraževalne storitve,

–

predavatelje,

–

vzdušje itn.

Izobraževalne storitve so lahko tiste, ki jih financirajo občine oz. država preko
svojih ministrstev oziroma jih financirajo sami študentje ob delu ali druge oblike
izobraževalnih storitev, kot na primer: seminarji, posvetovanja, konference,
okrogle mize, simpoziji in podobno (po Devetak, Vukovič, 2002, 108).
Glavna storitev izobraževalne organizacije je izobraževanje, rezultat storitve pa je
znanje, katerega opredmeteni dokaz je diploma oz. potrdilo o uspešno opravljenem
izobraževanju. Pri izobraževanju gre za specifično situacijo, saj mora odjemalec
(udeleženec izobraževanja) v lastni uspeh, ki ga pričakuje od storitve, vložiti tudi
lasten prispevek, to je učenje. (Lončar v Cvetko, 2011, 20)

2.2.6.2.

CENA IZOBRAŽEVALNIH STORITEV

Cena predstavlja denarno vrednost storitve (Devetak, Vukovič, 2002, 131). Kot
navaja Potočnik (2002, 239) cena ustvarja pri porabnikih zaznavanje kakovosti
storitve in tudi podobo o samem storitvenem podjetju. Meni tudi, da med
trženjskimi instrumenti samo cena prinaša prihodek, ostali trženjski instrumenti pa
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povzročajo stroške. Storitveno podjetje lahko namreč svoje cene hitro spreminja,
izvedbo storitve ali tržne poti pa le v daljšem obdobju.
Prodajna cena praviloma vsebuje naslednje prvine (Potočnik, 2004, 242):
–

stroške razvoja storitve (od zbiranja idej do vseh oblik tehnološkega in tržnega
razvijanja),

–

stroške izvedbe storitve,

–

stroške za tržno komuniciranje, zlasti stroške oglaševanja, in stroške vseh oblik
neposrednega ali posrednega pospeševanja prodaje,

–

stroške administracije (režijske stroške),

–

načrtovani dobiček.

Kotler (2004, 470-488) meni, da podjetje, ki je skrbno izbralo svoj ciljni trg in tržno
pozicioniranje, bo dokaj enostavno določilo trženjski splet in ceno. Z določanjem
cene pa podjetje zasleduje različne trženjske in temeljne cilje:
1.

PREŽIVETJE – to politiko podjetje zasleduje v primeru, če ima prevelike
zmogljivosti, se srečuje z močno konkurenco in spreminjajočimi se željami
kupcev.

2.

MAKSIMALNI TEKOČI DOBIČEK – veliko podjetij skuša določiti ceno tako, da pri
tem maksimiira tekoči dobiček. Pri tem oceni povpraševanje in stroške, ki so
vezani na alternativne cene in izbere ceno, ki prinese maksimalni tekoči
dobiček, denarni tok in donosnost naložb.

3.

MAKSIMALNI TEKOČI PRIHODEK – v tem primeru mora podjetje oceniti funkcijo
povpraševanja.

4.

MAKSIMALNA RAST PRODAJE – V nekaterih podjetjih so prepričani, da bo večja
rast prodaje prinesla

večji dolgoročni dobiček. Določijo najnižjo ceno in

predpostavljajo, da je trg občutljiv na ceno.
5.

MAKSIMALNO POBIRANJE TRŽNE SMETANE – V tem primeru določi podjetje
visoke cene, da »posname smetano« na trgu. To je smiselno v primeru, da je
na trgu dovolj kupcev, če proizvodni stroški na enoto izdelka ob majhnem
obsegu niso toliko višji, da bi izničili prednost visoke cene, če visoka začetna
cena ne pritegne konkurentov, če visoka cena posreduje podobo odličnega
izdelka.

6.

VODSTVO V KAKOVOSTI IZDELKA/STORITVE – pri tem podjetje določi visoko
ceno, pri čemer se želi prikazati kot tržni vodja v kakovosti, v smislu: prvovrstna
kakovost - prvovrstna cena.
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Ceno izobraževalnih storitev lahko oblikujemo na različne načine, glede na (Bohte
2004, 23):
–

konkurenco,

–

povpraševanje,

–

stroške.

Devetak in Vukovič (2002, 133) pa pravita, da je oblikovanje in odločanje o tržnih
cenah storitev v izobraževanju odvisno od:
–

vpliva vrednosti in koristi določene storitve,

–

konkurence na trgu,

–

tržnih metod, ki jih uporabljamo pri lansiranju storitve na trg,

–

zakonodaje, na katero proizvajalec ne more vplivati,

–

vpliva najrazličnejših stroškov.

Potopek določanja prodajne cene, ki ga prikazuje tudi Slika 7, poteka v naslednjih
fazah (po Potočnik, 2004, 239):
–

1. Faza: točna določitev poslovnih ciljev na podlagi ciljev po Kotlerju (1998,
491-493)

–

2. Faza: ugotoviti obseg povpraševanja, na podlagi katerega sklepa kolikšen bo
verjetno obseg prodaje v določenem časovnem obdobju ter ocena gibanja
stroškov.

–

3. Faza: izbor metode oblikovanja cen.

–

4. Faza: določitev prodajne cene.

Slika 7: Proces oblikovanja cenovne politike (Potočnik, 2002: 239)
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Pri oblikovanju cen se v praksi običajno odločimo za enega od naslednjih treh
temeljnih pristopov, in sicer (Devetak, Vukovič 2002, 133):
1.

Oblikovanje cen na stroškovnih temeljih: višina stroškov za določeno
izobraževalno storitev predstavlja mejo, pod katero ne smemo,

2.

Oblikovanje cen na temelju povpraševanja slo ni temeljni analizi cen
konkurence in cen, ki jih kupci ahko priznajo,

3.

Oblikovanje cen na temelju stroškov in povpraševanja je v mnogih primerih
najboljši pristop, ker pri tem upoštevamo dejanske stroške in povpraševanje
oz. konkurenco.

Pri oblikovanju tržnih cen izobraževalnih storitev se srečujemo tudi z zakonskimi in
pogodbenimi omejitvami, zaradi česar v tržnem gospodarstvu ne moremo oblikovati
cen popolnoma svobodno. Omejitve so predvsem zaradi: državnih vplivov
(neposredno ali posredno urejanje cen), cenovne kontrole paritetne komisije,
pogodbenih omejitev (karteli ali vertikalno vezanje cen) (po Devetak, Vukovič,
2002, 136).

2.2.6.3.

KRAJ IN PROSTOR IZVAJANJA IZOBRAŽEVALNIH STORITEV

Naloga distribucije izobraževalne storitve je v tem, da organizira, vodi in koordinira
gibanje storitve od izobraževalne organizacije do udeležencev izobraževanja. Pri
izobraževalni storitvi nimamo klasične distribucije, temveč govorimo o prostoru in
kraju izvajanja izobraževalne storitve. (Devetak 2001, 33)
Kraj oz. prostor izvajanja izobraževalnih storitev je lahko na sedežu izvajalca, na
sedežu naročnika ali na sporazumno določenem kraju. Dejstvo je, da je prostor kot
fizični pogoj za ustvarjanje ugodnih okoliščin uspešnega učenja zelo pomemben
dejavnik, saj lahko zagotavlja uspešen potek učenja ali pa ga zavira. Pomembno je,
da se zamislimo, kakšno je osebno počutje v prostoru, kjer se izvaja izobraževalni
proces, kakšna je nameščenost pohištva ter udobnost, kakršna je uporaba barv pri
opremljenosti prostora, vonjave in zvok (Cvetko, 2011, 22).
Dostava oziroma distribucija storitve mora biti kupcu dostavljena pravočasno in na
način, ki mu zagotavlja dostopnost. Nedostopna je izobraževalna storitev takrat, ko
na primer dijak zaradi slabih prometnih povezav ne more v šolo. (po Trnavčevič,
Zupanc Grom, 2000, 76).
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PROMOCIJA IZOBRAŽEVALNIH STORITEV

Brez tržne komunikacije oziroma promocije marketinška strategija izobraževalne
institucije ne more biti uspešna, saj (potencialni) izobraževanci v takem primeru ne
izvedo za ponudbo storitev, ki jih nudi.
Tržno komuniciranje je sestavni del trženjskega spleta in zajema vse tiste
aktivnosti, s katerimi izobraževalna organizacija potencialne, pretekle ali že
vključene udeležence obvešča, spominja in prepričuje za vključitev v ali
nadaljevanje izobraževanja. Vsaka sodobna izobraževalna ustanova na področju
izobraževanja odraslih naj bi imela oblikovan program tržne komunikacije, s
katerimi bi potencialne udeležence obveščala, da bi se lažje in hitreje odločili za
vključitev v izobraževanje. (Bohte 2004, 33)
Vloga, mesto in pomen promocije izobraževalne institucije se odraža zlasti v tem,
da zagotovimo ustrezno podobo ali imidž v javnosti, kakor tudi, da zagotovimo
ustrezno zanimanje za sodelovanje javnosti pri oblikovanju in izvajanju novih
izobraževalnih programov (Devetak, Vukovič, 2002, 157).
Potočnik (2004, 245) pa tržno komuniciranje opredeljuje kot zapleten proces, ki
obsega organizacijo, sredstva, metode in sporočila, s katerimi storitveno podjetje
prenaša informacije o temeljnih značilnostih storitev, da bi se porabniki lažje in
hitreje odločili za nakup.
Splet trženjskih komunikacij sestavlja pet dejavnosti:
–

osebna prodaja,

–

oglaševanje,

–

neposredno in elektronsko trženje,

–

stiki z javnostmi,

–

pospeševanje prodaje.

Cilji promocije izobraževalne institucije je predvsem (Makovec 2009, 19):
–

spomniti, da šola obstaja,

–

izpostaviti razliko med šolami,

–

izpostaviti koristi, ki jih bodo imeli študentje,

–

krepiti podobo šole,

–

povabiti na informativne dneve,

–

prodaja izobraževalnih programov – vpis.
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Marketinško komuniciranje torej pomeni vse, kar vzbuja pozornost ali usmerja
kupca na izbrano ponudbo. Zato mora izobraževalna institucija pazljivo izbrati in
koordinirati komunikacijske kanale, da potrošniki in javnost dobijo jasna,
konsistentna in prepričljiva sporočila o organizaciji in njeni ponudbi (po Podnar,
Golob, Jančič, 2007, 164).

2.2.6.5.

LJUDJE – UDELEŽENCI IN IZVAJALCI IZOBRAŽEVALNIH STORITEV

Izobraževalno institucijo predstavljajo ljudje; na eni strani zaposleni (izvajalci
izobraževalnih programov in drugo osebje), na drugi pa porabniki oziroma
udeleženci izobraževanja.
Potočnik (2004, 273) ugotavlja, da so zaposleni tisti, ki največ prispevajo k
privabljanju in ohranjanju porabnikov storitev in s tem zagotavljajo trajno
konkurenčnost storitvenega podjetja. Zato je zelo pomembno, da podjetje
natančno opredeli kaj pričakuje od zaposlenih pri njihovem kontaktiranju s
porabniki ali samemu izvajanju storitev. Pridobivanje, usposabljanje, motiviranje
in nagrajevanje zaposlenih v storitvenem podjetju ni le področje kadrovanja, ampak
je postalo del tržensjkega spleta.
Udeleženci pa, na podlagi izvedbe programa izobraževanja in vseh spremljajočih
aktivnostih (npr. vpis) ter dejavnikih (okolje, opremljenost, orodja, ipd.),
izobraževalno storitev vrednotijo in ocenjujejo.

2.2.6.6.

IZVAJANJE STORITEV – IZOBRAŽEVALNI PROCES

Izobraževalna storitev se nanaša tako na pedagoški, kot tudi nepedagoški del
procesa. Bistvo izobraževalne storitve predstavlja izvajanje izobraževanja, s
katerim udeleženci pridobivajo nova znanja, se učijo in razvijajo sposobnosti.
Storitveni proces vključuje postopke, sezname nalog, delovne postopke in delovne
operacije, ki omogočajo izvedbo storitve. Ker so izvajalci kritični dejavnik
trženjskega spleta, je potrebno storitvenemu procesu, v našem primeru
izobraževalnemu procesu, posvetiti posebno pozornost, saj lahko nezadovoljivo
izvajanje storitve hitro »prežene« porabnike h konkurentom. (po Potočnik 2000,
274)
Proces izvajanja izobraževalnih storitev obsega naslednje dejavnosti:
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Nepedagoške dejavnosti:
–

promocija izobraževalnih programov,

–

komuniciranje in sodelovanje z udeleženci izobraževanja,

–

vpis v izobraževalne programe,

–

sodelovanje z okoljem,

–

priprava urnikov,

–

vodenje dokumentacije,

–

izdajanje pisnih dokazil o dokončanju izobraževalnega programa,

–

reševanje problemov.

Pedagoške dejavnosti:
–

priprava na izvedbo programa,

–

izvedba izobraževalnega programa,

–

organizacija in nadzor programa,

–

prenova obstoječih in razvoj novih izobraževalnih programov,

–

izvajanje izobraževalnih projektov.

Odgovornost za izvajanje izobraževalnih storitev v organizaciji imajo vodstvo,
nepedagoški in pedagoški delavci (po Cvetko, 2011, 24-25).

2.2.6.7.

FIZIČNI DOKAZI – OKOLJE IN SREDSTVA PRI IZVEDBI IZOBRAŽEVALNIH
STORITEV

Fizična podpora za izobraževalne storitve je osnovna sestavina, ki je nujna za
izvedbo izobraževalnih storitev. Obsega okolje, v katerem poteka izvajanje storitev
in sredstva, ki jih izobraževalna organizacija uporablja pri izvedbi storitve.
(Potočnik 2000, 38)
Fizični dokazi predstavljajo vse tisto, kar porabnik vidi, sliši ali občuti. Na
izobraževalnih institucijah predstavljajo fizične dokaze zgradbe in njihova ureditev,
oprema, učni pripomočki, itd. Fizični dokazi morajo imeti ustrezno kakovost, videz,
konstrukcijo, barvo in podobno, saj vse to vpliva na uspeh izvedene storitve,
zadovoljstvo porabnikov in zaposlenih (Devetak, 2000, 35).
Pri izobraževalnih storitvah služijo kot fizični dokazi za uspešno opravljene storitve
ustrezna spričevala, diplome, potrdila, ki zagotavljajo, da je odjemalec (učenec)
opravil konkretno šolanje na določeni stopnji in na določeni izobraževalni
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organizaciji, v določenem času ali obdobju in z opredeljenimi izobraževalnimi
programi. (Devetak, Vukovič 2002, 99)
V zgornjih poglavjih smo obravnavali marketinški splet za storitve 7xP. Ferjan,
(2005,304) pa meni, da lahko marketinški splet izobraževalne ustanove izpeljemo
tako, da poenostavimo model 7P in ga sestavljajo le štirje glavni elementi:
–

imidž šole,

–

lokacija šole,

–

promocija šole,

–

stroški šolanja.

Slika 8: Poenostavitev marketinškega spleta 7P za izobraževalne ustanove (Ferjan,
2005: 304)
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IMIDŽ ŠOLE
Imidž šole je vtis, kakršnega želi šola o sebi načrtno ustvariti v javnosti. Gre za
želeno stanje karakteristik med seboj zelo različnih procesov in stanj, kot: naziv
izobraževanja, karakteristike izobraževalno-vzgojnega procesa, ki poteka v
določeni šoli in pridobljenih znanj učencev (to je pravzaprav produkt!), zunanji
videz, čistoča prostorov, reference bivših učencev (ljudje – People), ipd.
Ferjan (2005, 305) navaja elemente, ki prispevajo k dobremu imidžu izobraževalnih
ustanov, to so:
–

ime izobraževalne ustanove in pridobljen naziv po koncu šolanja,

–

vsebine izobraževalnega procesa (ki pogojujejo kasnejšo konkurenčnost pri
iskanju zaposlitve oziroma nadaljnjem šolanju),

–

specifični cilji šole,

–

šolski režim,

–

stil poučevanja,

–

uporaba sodobnih didaktičnih metod,

–

izbirne vsebine (kot element specifičnih ciljev posamezne šole),

–

participacija okolja pri upravljanju,

–

organizacija specifičnih predstavitev ustanove v okolju,

–

posredovanje specifičnih vrednot v izobraževalno-vzgojnem procesu v določeni

–

izobraževalni ustanovi,

–

drugo.

LOKACIJA IZOBRAŽEVALNE USTANOVE
Lokacija šole (Place) je po besedah Ferjana (2005, 306) pomemben dejavnik, saj
potencialni kandidat pri odločanju za vpis v konkretno izobraževalno ustanovo
upošteva ekonomske in sociološke kriterije:
–

oddaljenost kraja šolanja od kraja bivanja (vpliva na stroške šolanja),

–

socialno okolje lokacije šole.

PROMOCIJA
Promocija (Promotion) šole je dejavnost, s katero lahko management najbolj
učinkovito pritegne pozornost javnosti in s tem ustvari pozitivno javno mnenje o
njej.
Oblike promocije šole so sledeče (Ferjan, 1998, 18):
–

predstavitve,
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izvedba informativnih dnevov,

–

organizacijsa različnih tekmovanj,

–

objave o delu, uspehih in podobno v medijih,

–

organizacija različnih prireditev,

–

drugo.
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STROŠKI ŠOLANJA/CENA
Celotne stroške šolanja klasificiramo kot ceno (Price). Z oblikovanjem cene lahko
vplivamo na vpis, saj lahko s ceno šolnine (zavestno) odvračamo oz. pritegnemo
ciljne skupine. Sem vključujemo: šolnine, stroške učbenikov in druge literature,
stroški pripomočkov (pisala, barve, računalnik,...), stroške prevozov iz kraja bivanja
na kraj šolanja in drugo (Ferjan, 1998, 20).

2.2.7. MARKETINŠKA STRATEGIJA
Na trgu se večina podjetij, organizacij, ustanov oz. inštitucij srečuje s konkurenco.
Boj za kupce oz. odjemalce je velik, zato se vsako izmed njih bori za čim boljši
položaj na trgu oz. preživetje in pri tem uporabljajo vsa sredstva, ki jih imajo na
razpolago.
Eno izmed orodij za pomoč organizaciji za razporeditev njenih virov v enkratno in
življenja zmožno obliko, ki temelji na notranjih sposobnostih in pomanjkljivosti
organizacije, predvidevanjih sprememb v okoljih in možnih nadaljnjih korakih
razumnih konkurentov, je strategija (po Podnar, Golob, Jančič, 2007, 14). Strategija
je iskanje najboljše poti do uresničitve zastavljenih ciljev (Vukasović, 2012, 314).
Del strategije podjetja je tudi marketinška ali trženjska strategija.

2.2.7.1.

PROCES STRATEŠKEGA NAČRTOVANJA TRŽENJA

Strateško načrtovanje je dolgoročno načrtovanje aktivnosti organizacije, ki obsega
organizacijo pomembnih zadev; dejavnosti in dele organizacije ter okolja, ki
vplivajo na organizacijo. Gre za načrtovanje politike organizacije. Cilj strateškega
načrtovanja je definirati in segmentirati območja delovanja celotne organizacije in
njenih posameznih delov ter na osnovi analiz njihovih prednosti in slabosti ter
izzivov in nevarnosti iz zunanjega okolja, definirati organizacijske in funkcionalne
strategije. V teoriji in praksi obstaja veliko različnih modelov strateškega
Tina Fröhlich: Primerjava marketinških strategij vodilnih plesno izobraževalnih institucij v EU

stran 48

Univerza v Mariboru – Fakulteta za organizacijske vede

Magistrsko delo

načrtovanja, vendar je vsem skupno, da obsegajo štiri zaporedne in med seboj
povezane odločitve, in sicer (Wikipedija, 12.10.2013):
–

definiranje poslanstva celotne organizacije (kaj smo, kdo smo, zakaj smo) in
njenih posameznih delov (gre za kreativni in dinamični proces odločanja);

–

opredelitev vizije (ali vloge) tako celotne organizacije kot posameznih njenih
programov (kje smo, zakaj smo tam, kam gremo), upoštevajoč pri tem
priložnosti in nevarnosti iz zunanjega okolja ter sposobnosti in slabosti (kot tudi
potencialne konfliktne cilje) organizacije oz. njenih posameznih programov;

–

oblikovanje funkcionalnih strategij za vse ključne funkcije organizacije;

–

alociranje-razporejanje

sicer

omejenih

resursov-virov

za

uresničitev

zastavljenih ciljev, in sicer tako materialnih kot tudi nematerialnih ter kontrola
in evalvacija izvedbe.
Strateško načrtovanje je vodnik za celotno poslovanje podjetja; proces razvijanja
in vzdrževanja strateške usklajenosti med cilji in sredstvi organizacije in njenih
spreminjajočih se tržnih priložnosti (po Kotler, 2004, 90). Odvija se na različnih
ravneh, in sicer na ravni podjetja, na ravni poslovne enote in nivoju posamezne
funkcije.
Glavne razlike med strateškim in marketinškim planiranjem prikazuje naslednja
preglednica:
MARKETINŠKO PLANIRANJE
Je osredotočeno na dnevne aktivnosti in
rezultate organizacije.
Predstavlja samo eno fazo v razvoju
organizacije.
Odraža funkcionalno/strokovno
usmerjenost.
Vsebuje konkretne cilje.
Ustreznost ciljev in strategij je vidna
takoj.

STRATEŠKO PLANIRANJE
Je osredotočeno na dolgoročno usmeritev
celotne organizacije.
Predstavlja dolgoročen okvir razvoja in
investicij organizacije.
Je celovita usmeritev, ki je potrebna za
usklajenost z okoljem organizacije.
Cilji in strategije morajo biti usklajeni z
vseh vidikov.
Ustreznost ciljev in strategij je pogosto
pokaže šele na dolgi rok.

Preglednica 2: Razlike med strateškim in marketinškim planiranjem (Fifield in
Gilligan, 1996: 5)

Razliko med marketinškim in strateškim planiranjem je najlažje razumeti, če o njih
razmišljamo hierarhično, kjer je strateško planiranje na vrhu in marketinška
strategija pod njim, kar nazorno prikazuje naslednja slika:
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Slika 9: Hierarhija strateškega in marketinškega planiranja - Vir: Fiffield, Gillian,
1996, 7

Kotler (2004, 90) pravi, da zadeva načrt trženja dve ravni: strateški načrt trženja,
ki na podlagi analize najboljših tržnih priložnosti opredeli ciljne trge in vrednost, ki
jo bomo ponudili ter taktični načrt trženja, ki podrobno opredeli trženjske taktike,
vključno z značilnostmi izdelka, trženjskim komuniciranjem, merchandisingom,
prodajno ceno, tržnimi potmi in storitvami.
Temelji na domnevi, da je trženje funkcija, ki deluje v dveh okoljih. Prvo deluje
znotraj organizacije, kjer morajo tržniki slediti tistemu, kar želi organizacija kot
celota delati. Na drugi strani pa mora organizacija delovati tudi navzven, kar
pomeni, da mora slediti potrebam trga in se prilagajati konkurenci in spremembam
v tehnološkem, ekonomskem, političnem in socialnem okolju.
V procesu strateškega načrtovanja trženja je 10 korakov, in sicer (Kotler 1987, 159160):
1.

Določitev širših ciljev in poslanstvo organizacije ter določitev konkretnih ciljev,
ki jim mora marketinška strategija slediti.

2.

Proučitev pasti in priložnosti zunanjega okolja.
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3.

Ocena obstoječih in potencialnih organizacijskih virov in sposobnosti.

4.

Določitev poslanstva in ciljev marketinga.

5.

Oblikovanje ključne strategije trženja za dosego zatavljenih ciljev.

6.

Oblikovanje organizacijske strukture in sistema marketinške funkcije za
ustrezno implementacijo oblikovane strategije.

7.

Priprava podrobnega programa in taktike za izvedbo strategije za planirano
obdobje, vključno z urniki aktivnosti in razdelitvijo konkretnih odgovornosti.

8.

Določitev meril za merjenje vmesnih in končnih dosežkov programa.

9.

Implementacija planiranega programa.

10. Merjenje učinkovitosti in po potrebi prilagoditev strategije in taktike.
Z marketinškim načrtovanjem opredeljujemo v času in prostoru najpomembnejše
aktivnosti za doseganje vnaprej postavljenih ciljev. Marketinški načrt zajema vse
prvine marketinškega spleta in obseg sredstev za uresničitev celotnega načrta ter
opredeljuje nosilce posameznih dejavnosti z navedbo njihovih pravic in dolžnosti.
(Devetak in Vukovič, 2002, 192).
Podnar, Golob, Jančič (2007, 17) opredeljujejo marketinško upravljanje kot
odgovornost za dosego želenih ciljev, kar zahteva izbiro sredstev za dosego ciljev
in tudi njihovo postavitev. Marketinško načrtovanje opredeljujejo kot logično
soslednje in niz dejavnosti, ki vodijo do opredelitve marketinških ciljev in
formulacije načrtov, kako postavljene cilje doseči. Sam marketinški načrt pa kot
formalni pisni dokument, ki ga običajne organizacije sprejemajo letno, uspešnejše
pa ga prilagajajo daljšim ciklusom, povezanim npr. s trajanjem sprejema nekih
inovacij, ki jih organizacija lahko ponudi na trgu, oziroma z izvedbo obsežnejših
strateških zasukov organizacije.
Osnova marketinškega načrta so analize in na njihovih ugotovitvah opredeljeni
strateški, taktični in izvedbeni cilji.
Marketinško načrtovanje naj bi bilo deljeno na dve ravni, in sicer strateško, ki se
dotika vseh funkcij organizacije in taktično, ki se veže na konkretne aktivnosti
marketinškega oddelka v organizaciji.
Vsebina marketinškega načrta je naslednja (po Podnar, Golob, Jančič 2007, 17):
1.

Uvod, kjer se opredeli namen dokumenta, marketinški problem ali priložnost,
strukturo dokumenta in kratek povzetek.

2.

Temeljna strateška določila, v katerih je zapisan smoter podjetja in tržne
znamke ter poslovni cilji, iz katerih načrt izhaja.
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Marketinške analize, kot na primer: analiza PESTO, analiza trga, konkurence,
potrošnikov, analiza notranjega okolja in ponudbe).

4.

Marketinški cilji, ki so izhodišče zasnove markeinške strategije, skupaj z izbiro
ciljnega trga ter pozicioniranja in oblikovanja elementov marketinškega spleta.

5.

Taktična in izvedbena določila ter določila za nadzor in vrednotenje aktivnosti.

Marketinški načrt se pripravi zato, da je izvedba ustreznih aktivnosti bolj
premišljena, sistematična, usklajena in omogoča preverjanje, pri čemer je
pomembno, da se predpostavke načrta nenehno preverjajo ali še ustrezajo
dejanskemu stanju.

2.2.7.2.

KAJ JE MARKETINŠKA STRATEGIJA

Strategija trženja zajema aktivnosti trženja in odločitve povezane z ustvarjanjem
in ohranjanjem konkurenčnih prednosti (Day v Vukasović, 2012, 314). Cilj take
strategije je ustvarjanje dolgoročnih konkurenčnih prednosti pred tekmeci na trgu
z razvojem novih konkurenčnih storitev, osvajanje novih kupcev in novih trgov,
ustvarjanje ustreznega imidža in doseganje primernih poslovnih rezultatov
(Devetak, Vukovič, 2002, 185).
Bistvo uspešne strategije trženja je biti boljši od konkurentov v odnosu do ciljnih
skupin. Govorimo o soodvisnem odnosu med ciljnimi skupinami, podjetjem in
konkurenti, kar lahko prikažemo kot »trikotnik strateškega trženja«.

Slika 10: Trikotnik strateškega trženja (Vukasovič, 2012: 315)
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Pisnik Korda (2007, 4) opredeljuje marketinško strategijo kot proces s katerim
organizacija alocira svoje (zmeraj omejene!) vire tako, da izkoristi priložnosti na
trgu, doseže zastavljene cilje in oblikuje trajnostne konkurenčne prednosti.
Podnar, Golob, Jančič (2007, 17) razumejo marketinško strategijo kot najboljšo
oceno podjetja o tem, kako lahko najbolj profitabilno uporabi lastne sposobnosti
in vire na trgu, da bi na optimalen način dosegla postavljene marketinške cilje.
Marketinška strategija je proces strateške analize okolja, konkurence in vpliva
poslovnih dejavnikov ter napovedovanje prihajajočih trendov na poslovnem
področju delovanja organizacije (Fiffield, Gilligan, 1996, 7).
Smith (v Pisnik Korda 2007, 6) opredeli strategijo kot »SOS«:
–

Situation: kje smo sedaj (odjemalci, dobavitelji, konkurenti; obstoječi in
potencialni)

–

Objectives: kje želimo biti, kaj želimo doseči

–

Strategy: kako pridemo do tja

Torej: marketinška strategija mora ponuditi odgovore (Pisnik Korda 2007, 6):
–

KJE? na katerih trgih se bo organizacija pojavljala;

–

KAKO? na kakšen način bo organizacija potrebe izbranih ciljnih skupin
zadovoljevala bolje od konkurentov in s tem dosegala zastavljene cilje;

–

KDAJ? bo vstopila na posamezen trg oziroma kdaj ga bo zapustila.

Tavčar (1997, 163-165) meni, da se trženje storitev, podobno kot trženje izdelkov,
začenja s spoznavanjem tržišča, nadalje z opredeljevanjem splošne trženjske
usmeritve in zatem tržne ponudbe za posamezen storitveni program, naposled
konča z izdelavo načrta trženja za ta storitveni program.
Snovanje trženjskih strategij se smiselno začenja pri opredeljevanju značaja
storitve s stališča uporabnika oz. odjemalca, ki izhaja iz analiziranja tržišča in
umeščanja (pozicioniranja) storitve zanj. Glede na to delimo strategije na:
preferenčne, nakupovalne, posebne in vsakdanje, saj je vsaki mogoče prirediti
splošno (generično) temeljno strategijo trženja.
Generično strategijo je mogoče uporabiti generalno, ne glede na panogo, tip
podjetja, velikost podjetja ipd. (Vukasović, 2012, 321).
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TEMELJNE STRATEGIJE MARKETINGA

Tako, kot za katero koli organizacijo, je tudi za vsako izobraževalno institucijo
izrednega pomena uspešno pozicioniranje na trgu. Izobraževalna institucija mora
poznati svoj ciljni trg, ustrezno določiti elemente trženjskega spleta in pripraviti
trženjski načrt. Vse to pa sestavlja trženjsko strategijo.
Konkurenčo prednost izobraževalne institucije lahko dosežemo preko različnih
strategij. Po Porterju (v Devetak, Vukovič, 2002,187) poznamo tri osnovne skupine
generičnih strategij:
–

stroškovno prvenstvo, kjer je osredotočenost na izvajanju izobraževalnih
storitev z minimalnimi stroški,

–

diferenciacijo, kjer se izobraževalna institucija izredno prilagaja odjemalcem
tako, da oblikuje storitve v smislu najboljšega zadovoljevanja njihovih potreb.

–

osredotočenje, kjer se izobraževalna institucija odloči za specializirano
storitev, ki jo prilagodi povpraševanju.

Pisnik Korda (2007, 8) pa navaja še druge strategije, in sicer:
–

Strategije rasti (razvoja) glede na to ali zadovoljujemo potrebe obstoječih
ciljnih skupin ali novih ciljnih skupin z obstoječimi ali novimi storitvami:
prodiranje na obstoječem trgu, razvoj novih storitev, pridobivanje novih ciljnih
skupin in diverzifikacija,

–

Strategije diferenciacije tržnih segmentov: diferenciran in nediferenciran
marketing,

–

Strategije vstopa na trg: zgodnji ali pozni vstop na trg,

–

Strategije

marketinškega

boja:

ofenzivna

(napadalna)

in

defenzivna

(obrambna) strategija,
–

Strategije, ki temeljijo na dominantnosti na trgu: vodja, izzivalec, sledilec.

Vsaka pridobitna ali nepridobitna organizacija deluje v določenem okolju, ki ima
svoje značilnosti. Prav od tega je odvisno, kako bomo izbrali ustrezno strategijo. V
vsakem primeru se je potrebno prilagajati okoliščinam trga in konkurence ter
prsluhniti managementu organizacije za ustrezno odločanje in odzivanje v danih
okoliščinah (Devetak, Vukovič, 2002, 189).
Pri izbiri ustrezne strategije je zato ključno, da vedno izhajamo iz specifičnosti
okoliščin potrošnikov in trgov, ponudbe, našega položaja in sposobnosti in ravnanja
tekmecev, ter da skušamo oblikovati takšne strategije, ki najbolje ustrezajo
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zastavljenim marketinškim ciljem. Pri tem moramo biti pozorni na naslednja merila
(Podnar, Golob, Jančič 2007, 99):
–

Ustreznost, oziroma, da temelji na trajni konkurenčni prednosti,

–

Veljavnost, da so bile predpostavke o okoliščinah v marketinškem okolju realne,

–

Izvedljivost, da ima podjetje znanja, vire in predanost izvedbe zastavljenih
nalog,

–

Notranjo konsistentnost, da ustrezno povezuje in uporablja vse vire v podjetju,

–

Ranljivost oziroma, kakšna so tveganja in morebitne posledice,

–

Uporabnost, kjer gre za vprašanje ohranjanja fleksibilnosti podjetja,

–

Časovnost oziroma vprašanje, ali imamo dovolj časa za implementacijo
strategije.

2.2.7.4.

MARKETINŠKO KOMUNICIRANJE

V marketingu velja, da vse, kar podjetje počne na trgu, začne in konča s
komuniciranjem. Brez ustreznega komuniciranja marketinška strategija ne bo
uspešna, ponudba podjetja pa ne bo sprejeta, saj potrošniki zanjo ne bodo niti
izvedeli, kaj šele spoznali in jo cenili (Podnar, Golob, Jančič, 2007, 163).
Tržno komuniciranje obsega vse komunikacijske aktivnosti, s katerimi podjetje
obvešča in prepričuje porabnike na ciljnem trgu o svojih storitvah. Tržno
komuniciranje obsega organizacijo, sredstva, metode in sporočila, s katerimi
prenašamo informacije o značilnostih izdelka, z namenom prepričati porabnika v
nakup izopbranega izdelka (Vukasović, 2012, 226). Enako velja tudi za izobraževalne
storitve - prenašamo informacije o značilnostih izobraževalnih programih, z
namenom prepričati porabnika k vpisu.
Lorbek (v Devetak, Vukovič, 2002, 157) meni, da pri komuniciranju ne gre toliko za
pospeševanje prodaje, temveč za obveščanje potrošnikov, za nekaj, kar je treba
sporočiti ali napraviti skupno. Izraz komuniciranje pomeni medsebojno obveščanje,
izmenjavo mnenj med izobraževalno organizacijo in subjekti na trgu o storitvah v
korist prodajalca in kupca. Komuniciranje v izobraževalni organizaciji lahko
obravnavamo iz različnih zornih kotov, kot na primer (Ferjan v Devetak, Vukovič,
2002, 157):
–

Kdo s kom komunicira,

–

Kakšna je dinamika (pogostnost) komunikacij,

–

Kolikšna je pomembnost komunikacij,
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Kaj se prenaša v procesu komuniciranja,

–

Ali so komunikacije enosmerne ali dvosmerne,

–

Kakšna je oblika in stil komuniciranja,

–

Kakšen je procesni vidik komuniciranja, itd.

Magistrsko delo

Proces komuniciranja sestavljajo štirje elementi (Slika 111):
–

Pošiljatelj sporočila, ki prične proces komuniciranja,

–

Sporočilo, ki ga pošiljatelj pošlje prejemniku,

–

Posrednik – komunikacijska pot, ki je lahko osebna ali neosebna (sredstva
javnega obveščanja, osebna predstavitev, ipd.)

–

Prejemnik sporočila (posameznik, ciljna skupina ali podjetje).

Slika 11: Proces tržnega komuniciranja (Vukasović, 2012: 227)
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Proces komuniciranja je izjemno pomemben, saj ima lahko zaradi različnih motenj
tudi neželene učinke. Da bo komunikacija učinkovita in lahko pripravimo ustrezo
komunikacijsko strategijoje potrebno najprej definirati kdo je naš ciljni prejemnik
sporočila (obstoječi kupci oz. porabniki, potencialni porabniki, posamezne skupine
in podjetja) in kaj želimo s sporočilom doseči (opredelitev ciljev komuniciranja).
Da pa bo strategija popolnoma sledila zastavljenim ciljem, je zelo pomembna tudi
določitev oglaševalskega proračuna oz. planiranje finančnih sredstev, namenjenih
za marketinško komunikacijo.
Komunikacijska strategija po Baetson in Hoffman (1999, 165-166) se definira enako
za podjetja, ki proizvajajo izdelke in tista, ki izvajajo storitve:

Slika 12: Proces komunikacijske strategije (Baetson in Hoffman, 1999: 166)

Kot kaže Slika 122, lahko poteka komunikacija preko različnih kanalov, in sicer:
osebna prodaja, medijsko oglaševanje, odnosi z javnostmi ter promocijske in
informacijske aktivnosti na prodajnih mestih. Manjkata pa tu še dva zelo pomembna
kanala, in sicer trženje od ust do ust in elektronsko trženje, ki sta prav tako del
komunikacijskega spleta.
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Glavni cilji tržnega komuniciranja so (Potočnik, 2004, 246):
–

Obveščanje porabnikov o dejavnosti storitvenega podjetja in njegovih
storitvah,

–

Ponavljanje že znanega obvestila o storitvah,

–

Prepričevanje porabnikov, da nakup storitve daje več koristi kot nakup druge
podobne storitve,

–

Miselno povezovanje porabnikov z določenimi storitvami in storitvenimi
podjetji.
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3. OPIS OKOLJA
3.1. PREDSTAVITEV AKADEMIJE ZA PLES
Z globalizacijo ter razvojem medijev in tehnike se umetniška sfera, kamor vštevamo
tudi ples, v Sloveniji vedno hitreje razvija. Nastala je potreba po dvigu ravni znanja
na področju plesa in plesne produkcije in s tem povezane možnosti specializacije
na različnih segmentih plesa - od baleta, družabnih plesov, džeza, tekmovalnega
plesa, sodobnega plesa, do koreografskih ter pedagoških in trenerskih znanj.
Kakovost plesa pomembno prispeva h kulturno-umetniški podobi in ohranjanju
kulturne dediščine naroda, informiranosti in nacionalni zavesti naroda ter
uveljavljanju gospodarskih subjektov in s tem h gospodarskemu razvoju, zato je bil,
na pobudo ustanoviteljev, leta 2008, ustanovljen samostojni visokošolski zavod
Akademija za ples v Ljubljani.
Visokošolski program »Ples, koreografija« pomeni vertikalno nadgradnjo srednjega
izobraževanja na področju plesa, ki se uvršča v področje umetnosti. Ima štiri smeri:
družabni ples, tekmovalni ples (standardni in latinskoameriški plesi), džez in
sodobni ples. Program, ki traja tri leta oziroma šest semestrov, se izvaja po 1.
bolonjski stopnji in obsega skupaj 180 kreditnih točk po ECTS. Diplomanti si
pridobijo naziv diplomirani plesalec koreograf (VS) / diplomirana plesalka
koreografinja (VS) oziroma s kratico dipl. ples. kor. (VS), raven VI/2.
Iniciativa za ustanovitev Akademije za ples je izšla iz potrebe:
–

da mladim plesalkam in plesalcem, ki se predajajo plesu, omogoči visokošolsko
izobrazbo, kasneje pa tudi podiplomski študij ter s tem javno in mednarodno
priznano izobrazbo;

–

da se zakonsko uredi status izobrazbe in omogoči pridobitev poklica plesalcev,
pedagogov in koreografov umetniškega in tekmovalnega ustvarjanja na
področju plesa;

–

da

se

omogoči

profesionalizacija,

zaposlovanje

kadrov

na

področju

umetnostnega in tekmovalnega plesa;
–

da se izboljša strokovnost ter pridobi nadzor nad delom ljudi, ki se ukvarjajo s
plesom in se jim ponudi zaslužek, da ostanejo na domačih tleh;

–

da se zagotovi uporabnikom in delodajalcem kvaliteten strokovni kader in
storitve,

–

da se zadrži najboljše strokovnjake s področja plesa doma, v Sloveniji.
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Vizija AP je:
–

postati ena izmed vodilnih izobraževalnih institucij na področju plesa; ne samo
v tem delu Evrope, temveč tudi v širšem evropskem in svetovnem prostoru,

–

biti študentom prijazna, visoko kakovostna in v domačem, kakor mednarodnem
prostoru, konkurenčna izobraževalna institucija s fleksibilno organizacijo in
delovanjem ter prilagajanjem zahtevam moderne družbe, kulturnega in
umetniškega okolja.

Strategija AP
Strategija AP opisuje poslovno usmeritev akademije in določa strateške cilje, ki jih
želi v prihodnosti doseči. Sestavlja jo skupek načrtov in planov, s katerimi želi
dolgoročno vplivati na uspešnost poslovanja.
Osnova strategije AP izhaja iz zakonodaje na področju slovenskega visokega šolstva
ter vizije, poslanstva AP ter njenih ciljev in ambicij glede na konkurenco in
dogajanje v okolju. Usklajena je z Nacionalnim programom visokega šolstva in
dokumenti AP. Strategija se prilagaja v skladu s sprejetimi dokumenti na AP, ki jih
obravnavajo organi AP na podlagi delovanja zavoda ter sprememb v notranjem in
zunanjem okolju.
Glede na to, da je vizija AP postati ena izmed vodilnih izobraževalnih institucij na
področju plesa; ne samo v tem delu Evrope, temveč tudi v širšem evropskem in
svetovnem prostoru ter biti študentom prijazna, visoko kakovostna in izobraževalna
institucija s fleksibilno organizacijo in delovanjem ter prilagajanjem zahtevam
moderne družbe, kulturnega in umetniškega okolja, sledi Akademija za ples
naslednjim strateškim ciljem:


Povečati vpis študentov in s tem zagotoviti stabilno finančno stanje akademije.
Ta cilj bi akademija dosegla z vpisom 20 študentov na vsaki smeri (skupaj na
vseh smereh 80 študentov). S tem bi si zagotovila obstoj in omogočala
akademski in znanstveni ter umetniški napredek stroke.



doseči ustrezno usposobljenost diplomantov, v skladu z visokošolsko stopnjo
izobrazbe, s katero se po zaključku študija enakovredno udejstvujejo na plesno
umetniškem področju v domačem, evropskem in svetovnem okolju.



pridobiti usposobljenost za obvladovanje novih tehnik in metod dela tekom
študija ter hitrega vključevanja v sfero dela in s tem izoblikovanje bolj
kompetentnega strokovnjaka. Ker je študijski program »Ples, koreografija«
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predvsem praktičen študij, študenti že tekom pedagoškega procesa razvijajo
tudi svoje pristope in ideje. S spodbujanjem predavateljev se pogosto že med
samim študijskim procesom razvijejo oz. nastanejo umetniški projekti, ki
bazirajo tako na stroki, kot različnih eksperimentih in raziskovanju določene
tematike ali področja. Ob tem nastajajo tudi nove smernice, novi plesni trendi
ter nove metode dela, ki nakazujejo načine dela posameznih področij in
smernice za prihodnost, podkrepljene s praktičnimi primeri.


zagotoviti in pridobiti kakovostno raven znanja z mednarodno primerljivostjo
znanj s področja plesa-koreografskega znanja, kot tudi tista specifična znanja,
ki so v plesnem okolju potrebna v Republiki Sloveniji in EU,



slediti usmeritvi v internacionalizacijo delovanja akademije in njeni uvrstitvi
med evropske šole, ki dosegajo najvišje izobraževalne, svetovalne in
raziskovalne standarde. To je pomembno predvsem za doseganje višje
kakovosti študija in pridobljene izobrazbe diplomantov, da se lahko postavijo
ob bok svetovnim plesnim strokovnjakom.



okrepiti povezave s plesno in športno stroko, kulturo in umetnostjo, z
gospodarstvom in negospodarstvom ter se aktivno vključevati v raziskovalne,
strokovne in umetniške projekte z namenom, da študenti pridobivajo
kompetence in znanja, hkrati pa že med študijem spoznajo umetniško sceno
preko kulturnih in umetniških društev, kulturnih, umetniških in izobraževalnih
inštitucij ter visokošolskih zavodov.

Organiziranost AP
AP je sestavljena iz naslednjih organizacijskih enot:
1.

Dekanat

2.

Tajništvo

3.

Katedra za družabni ples

4.

Katedra za tekmovalni ples (latinsko-ameriški in standardni ples)

5.

Katedra za džez ples

6.

Katedra za sodobni ples

7.

Katedra za skupne obvezne predmete (splošna katedra)

Povzeto po http://www.danceacademy.si/index.php/o-akademiji-zaples/oragniziranost-ap, dne 18.4.2015
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Slika 13: Organizacijska shema Akademije za ples
(http://www.danceacademy.si/index.php/o-akademiji-za-ples/oragniziranost-ap,

18.4.2015)

Sodoben študijski program AP »Ples, koreografija« je zastavljen sledeče:
–

je celovito integriran v okolju, kulturi in družbi,

–

pokriva celotno umetniško in uporabno znanje s področja plesa od modernih,
novejših do starejših disciplin,

–

vzpodbuja študente k doseganju lastnih ciljev kot plesalci, koreografi, učitelji
ali raziskovalci,

–

je praktično usmerjen in nudi umetniško obliko plesa skozi socialne in
izobraževalne izkušnje,

–

razvija komunikacijske sposobnosti, kritično razmišljanje, raziskave in analize
ter kreativno produktivnost na katerem koli področju plesa, kajti študentje
pridobijo izkušnje z različnih področij,

–

predavanja so organizirana tako, da je snov praktično prikazana.

Je interdisciplinaren študijski program različnih plesnih smeri:
–

tekmovalni ples,

–

džez,

–

sodobni ples,
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družabni ples.

Program je primerljiv in usklajen s sorodnimi študijski programi v Evropski uniji in
obsega 1.600 kontaktnih ur izobraževanja v treh letih in 3.240 ur študentovega
individualnega dela ter je vrednoten s 180 krediti.
Študijski program in predmeti so ovrednoteni po Merilih za kreditno vrednotenje
študijskih programov po ECTS. Posamezno študijsko leto je omejeno s 60 kreditnimi
točkami. Študent zaključi študij, ko izpolni vse obveznosti, skupno zbere 180
kreditov in uspešno zagovarja diplomsko delo.
V visokošolski študijski program »Ples, koreografija« se lahko vpiše vsak, ki je
zaključil:
–

maturo,

–

poklicno maturo,

–

zaključni izpit v v katerem koli štiriletnem srednješolskem izobraževanju,

–

ter opravil preizkus nadarjenosti.

Preizkus nadarjenosti je plesna avdicija, kjer se preverja kandidatova plesna in
glasbena nadarjenost, plesne tehnike oz. znanje, fizične karakteristike in obvezno
opravljen zdravniški pregled.

3.2. POZICIONIRANJE
AP zagotavlja vrhunsko znanje na področju plesa, pedagogike in ustvarjalno
koreografskega procesa. Z raznovrstnimi in raznolikimi pedagoškimi delavci ter
njihovimi bogatimi umetniško – ustvarjalnimi izkušnjami ter vodstvom zagotavlja
študentom najvišjo možno interakcijo in sodelovanje z najboljšimi strokovnjaki s
svojih področij s kulturno umetniškega vidika. V prihodnosti želi razviti edinstveni
evropski visokošolski strokovni študijski program, kjer se prepletajo znanje,
izkušnje, inovativnost in ustvarjalnost na pedagoško plesnem, kulturnem,
ustvarjalnem in umetniškem področju.
S promocijo plesa in plesne kulture želi AP postati pomemben akter soustvarjanja
kulturnega prostora v Sloveniji, preko ustvarjenih mednarodnih povezav pa tudi v
širšem, evropskem prostoru. Razvoj plesne umetnosti in kulture želi graditi na
izboljševanju povezave med izobraževanjem, raziskavami, umetnostjo in kulturo.
Povečati želi obseg pretoka znanja, raziskovalnih inovacij in napredka, ki temelji
na ustvarjalni plesni sceni. Postati želi uspešen in zaželen partner na področju
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plesne pedagogike, poučevanja, plesnega ustvarjanja in izražanja tako v Sloveniji,
kot v mednarodnem okolju, ter skrbeti za trajnostni razvoj družbenega okolja.
Cena izobraževalne storitve se lahko določa na različne načine, glede na:
konkurenco, povpraševanje na trgu in stroške, ki jih ima izobraževalna institucija z
izvajanjem programa. AP je ceno storitve oz. šolnine oblikovala na podlagi:
1.

Obratovalnih stroškov

2.

Najemnine

3.

Stroškov opreme

4.

Stroškov kadra, glede na število predmetov, kreditov (kontaktnih ur) na leto

5.

Števila prijavljenih študentov

6.

Konkurenco oz. primerjavo šolnin izobraževalnih institucij v Sloveniji

3.3. POLITIKA PROMOCIJE VISOKOŠOLSKEGA STROKOVNEGA
ŠTUDIJSKEGA PROGRAMA »PLES, KOREOGRAFIJA« AKADEMIJE
ZA PLES
Pridobivanje zaupanja bodočih študentov in strank je za AP izrednega pomena, zato
AP v okviru trženja, poleg strokovnosti diplomantov, njihove kvalitete in njenega
dobrega imena, poudarja tudi logistično - strateško plat zavoda. Je pa izrednega
pomena dejstvo, da v tem delu Evrope ni drugega visokošolskega zavoda, ki bi nudil
tako širok študijski program, kot je študijski program »Ples, koreografija« s štirimi
različnimi plesnimi zvrstmi.
AP je od ustanovitve dalje ves čas aktivno delovala na promociji akademije, njenega
programa in širšega delovanja. Vsako leto je z letaki, plakati, video predstavitvami
in osebnim pristopom sodelovala na informativnih dnevih ter sejmih in prireditvah,
kot sta Informativa in Študentska arena, izvajala je promocijske predstavitve na
umetniških srednjih šolah, predvsem pa je nudila možnost odprtih predavanj, kjer
so se srečevali domači in tuji plesni strokovnjaki ter študenti in ljubitelji plesa.
Kljub vsem omenjenim promocijskim aktivnostim se AP sooča s premajhnim vpisom
študentov, zato je pomembno, da pripravi ustrezno marketinško strategijo, vključno
s ciljnim oglaševanjem, sistematično promocijo in tržnim komuniciranjem, širitvijo
delovanja na nove trge, bolj intenzivnim povezovanjem in vključevanjem v projekte
različnih umetniških in kulturnih institucij in iskanjem novih poslovnih priložnosti
ter sposobnostjo izpostaviti njene prednosti.
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3.4. CILJNA POPULACIJA AKADEMIJE ZA PLES
Za pripravo ustrezne marketinške strategije in promocijskega gradiva je izjemno
pomembno poznavanje ciljne populacije.
AP s svojo dejavnostjo cilja predvsem na mlajše študente, ki jih zanima umetnost,
ples in koreografija ter želijo v tej smeri delovati tudi poklicno. Poleg te populacije
pa je zanimiva tudi starejša generacija umetnikov, ki nimajo priznane formalne
izobrazbe, imajo pa bogato umetniško kariero in pedagoške izkušnje. Tudi to je
priložnost za priobivanje novega potencialnega kadra na AP.
Akademija za ples sprejme v svoje vrste tako dijake umetniških srednjih šol, kot so
Srednja vzgojiteljska šola in gimnazija Ljubljana- Umetniška gimnazija, dramskogledališka smer, sodobni ples-modul B, Konservatorij za glasbo in balet Ljubljana in
Maribor, Gimnazija Nova Gorica, dramsko-gledališka smer ter celotna generacija
dijakov drugih srednjih šol, če le imajo plesne izkušnje in plesne dosežke ter plesni
talent, ki ga dokazujejo na preizkusu nadarjenosti pred vpisom na akademijo.
Kapaciteta akademije je 80 študentov na letnik, vsaka katedra po 20, vendar je
zaključilo študij na akademiji 35 diplomantov. Študij na akademiji so predčasno
zaključili 4 študenti, vsi ostali pa so bili pri študiju uspešni, kar kaže na to, da je
uspešnost študentov preko 90 % in pa na dejstvo kako nizek je vpis na študij plesa
na Akademiji za ples.

3.5. PRIMERJAVA PETIH PLESNO IZOBRAŽEVALNIH INSTITUCIJ V EU
Pobudniki oz. ustanovitelji izobraževalnega zavoda v Sloveniji morajo pri predložitvi
vloge za akreditacijo zavoda in programa navesti vsaj 5 mednarodno primerljivih
institucij, ki kotirajo med prvih petsto na svetu in vsaj med prvih petdeset v EU. AP
je pri svoji ustanovitvi uporabila za primerjavo 5 institucij, za potrebe naše naloge
pa bomo obravnavali naslednje štiri:
1.

Oulu University of Applied Sciences, School of Music, Dance and Media, Oulu,
Finska

2.

Amsterdamse Hogeschool voor de Kunsten, Academy of Fine Arts, Amsterdam
School of Arts, Amsterdam, Nizozemska

3.

Trinity Laban Conservatoire of Music and Dance, The Faculty of Dance, London,
Velika Britanija

4.

Salzburg Experimental Academy of Dance, Salzburg, Avstrija
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Visokošolski instituciji School of Music, Dance and Media, Oulu, Finska, in
Amsterdam School of Arts, Amsterdam, Nizozemska, je Akademija za ples za
primerjavo izbrala zato, ker razvijata podobno nacionalno podobo plesne in
umetniške kulture. Avstralsko in britansko institucijo pa zaradi svojega velikega
ugleda na področju znanosti o umetnosti in kulturi; plesu. Vse institucije
predstavljajo nacionalno in mednarodno pomembno institucijo, ki v umetniškokulturnem prostoru igra podobno vlogo, kot jo ima Akademija za ples v Sloveniji.
Za potrebe magistrske naloge bomo primerjali študijski program, predmetnike,
pogoje za vpis, trajanje študija, pogoje za napredovanje in dokončanje študija,
pridobljene nazive ter način in oblike študija zgoraj naštetih evropskih plesnih
institucij, v primerjavi z AP.
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3.5.1. PRIMERJAVA KONCEPTA, FORMALNE IN VSEBINSKE STRUKTURIRANOSTI
3.5.1.1. PRIMERJAVA ŠTUDIJSKIH PROGRAMOV
SCHOOL OF MUSIC,

THE FACULTY OF

SALZBURG EXPERIMENTAL

AMSTERDAM, NIZOZEMSKA

DANCE, LONDON,
VELIKA BRITANIJA

ACADEMY OF DANCE, SALZBURG,
AVSTRIJA

AMSTERDAM SCHOOL OF ARTS,

Ime zavoda

AKADEMIJA ZA PLES

DANCE AND MEDIA,
OULU, FINSKA

Ime programa

PLES, KOREOGRAFIJA

PLESNI UČITELJ

PLESNI UČITELJ

PLESNE VEDE

PLES

ECTS

180 ECTS

240 ECTS

240 ECTS

460 ECTS

Ni kreditov

Študent zaključi študij

Predmeti in študij oz.

Študentje gradijo na nastopih in

Možnosti študija so v

Študent zaključi študij ob izpolnitvi vseh

ob izpolnitvi vseh

izbirne vsebine so

praktičnih izkušnjah v predstavah in

naslednjih smereh:

predvidenih obveznosti na programu – vsi

predvidenih obveznosti

ovrednoteni na podlagi

nastopih. Plesni učitelj mora imeti

moderni ples, koreograf

opravljeni praktični in teoretični izpiti

na programu ter po

dela, ki je potrebno,

celo paleto sposobnosti: potrebne

in koreologija. Poleg

ter uspešen zagovor diplomske naloge.

uspešnem zagovoru

da dosežejo objektivne

izobraževalne sposobnosti za učenje

tega lahko študentje

Obveznost sodelovanja v predstavah je

diplomske naloge ter

cilje.

študentov, za razvijanje nastopov v

izbirajo med različnimi

približno enkrat do štirikrat letno.

predstavah in mora dobro funkcionirati

področji usmeritev, ki

Predstave so določene za celoten letnik.

v skupini. Vsako področje zahteva od

jih zanimajo.

Nekatere so z opravljeno avdicijo, to

Obveznost
študenta

zbere skupno najmanj
180 ECTS

Študentje zberejo
najmanj 60 kreditov za
vsako leto.

učitelja, da dela v različnih skupinah z

pomaga za kvoto ur, če jih študentje

različnim nivojem znanja. In da bi

nimajo doseženih. Nastopi v predstavah

posameznik razvil vse te sposobnosti,

študentov (enkrat do štirikrat).

je študijski program razdeljen na štiri
sklope. Pogoj so opravljene obveznosti
posameznega letnika.
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3.5.1.2. PRIMERJAVA PREDMETOV PO VSEBINSKIH PODROČJIH PREDMETNIKOV
SCHOOL OF MUSIC,
Ime zavoda

AKADEMIJA ZA PLES

DANCE AND MEDIA,

AMSTERDAM SCHOOL OF ARTS,

THE FACULTY OF DANCE,

AMSTERDAM, NIZOZEMSKA

LONDON, VELIKA BRITANIJA

OULU, FINSKA
1. letnik:
-

fizična priprava plesalca 1
psihologija učenja
preventivna medicina plesa
balet 1
osnove glasbe 1
izbrana poglavja pedagogike
in didaktike 1
fiziologija
zgodovina plesa 1
informacijska tehnologija
igra 1

Predmetnik

1. letnik:

1. letnik:

- osnove
informacijske
tehnologije
- plesni dogodki
- zgodovina plesa
- ples in kultura
- osnove glasbe
- fiziologija
- anatomija
- kineziologija
- koreografija in
produkcija
- didaktika plesa
- metodologija plesa

-

moderni plesi Laban 1
graham 1
moderni plesi laban 2
graham 2
džez, step trendi 1
džez step trendi 2
repertoar
igra 1
igra 2
improvizacija
glasba 1
glasba 2
fizični aspekti plesalca 1
fizični aspekti plesalca 2
kondicijski trening 1
kondicijski trening 2
pilates 1
pilates 2

SALZBURG EXPERIMENTAL
ACADEMY OF DANCE, SALZBURG,
AVSTRIJA

1. letnik:

1. letnik:

- balet 1(fitnes, pilates)
- moderni plesi in različne
tehnike (Graham,
Cunningham,baze release)
- Improvizacija
- zgodovina plesa in analiza
- koreografija
- raziskovalne metode
- koreologija
- uporabna anatomija
- praktični projekt

- balet (fitnes, pilates)
- moderni plesi in različne
tehnike sodobnega plesa
- baze release)
- improvizacija
- kompozicija
- joga
- anatomija
- preventivna medicina

3 izbirni predmeti
2. letnik:
-

igra 2
osnove odrske tehnologije
osnove glasbe 2
balet 2
fizična priprava plesalca 2

2. letnik:

2. letnik:

2. letnik:

2. letnik:

- marketing v plesnih
dogodkih
- zgodovina plesa
- fiziologija
- plesna analiza

- moderni plesi Limon,
Cunningham 1
- moderni plesi Limon,
Cunningham 2
- džez, step trendi 1

- moderni plesi in tehnike
Graham, Cunningham
- moderni plesi in tehnike
release, kontaktna
improvizacija

- moderni plesi in tehnike
Graham,
- metodologija
- nastopanje
- repertoar
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- pedagoška praksa

Magistrsko delo

- džez, step trendi 2
- repertoar 1
- repertoar 2
- nastopanje 1
- produktni management
- kondicijski trening in pilates
4 izbirni predmeti

- balet
- moderni plesi in združene
tehnike 3
- zgodovina plesa
- delo na konkretnem projektu
- plesna analiza
- kulturne perspektive v plesu
- plesna analiza in metodologija
- koreografija
- profesionalna praksa

-

estetika
zgodovina
praksa
izbirni predmeti

dva izbirna predmeta po 10 KT
3. letnik:
-

zgodovina plesa 3
fizična priprava plesalca 3
pedagoška praksa
organizacija in marketing v
kulturi
družabni ples
skupinski ples 1
ples v paru 1
plesne igre
solo plesi 1
solo plesi 2
ples v paru 2
skupinski ples 2
ples za skupine s pp
ples v paru 3
metodika družabnega plesa
vodenje oddaj in prireditev
plesne novosti
tekmovalni ples
osnovna tehnika in mehanika
gibanja ST P
osnovna tehnika in mehanika
gibanja v LA P

3. letnik:
-

plesni dogodki
zgodovina plesa
kineziologija
produkcija
odrske osnove
organizacija in
etika
didaktika plesa
plesna praksa
profesionalni
trening
portfelj

3. letnik:

3. letnik:

3. letnik:

- moderni plesi Limon,
Cunningham1,
- moderni plesi Limon,
Cunningham 2
- moderni džez 1
- moderni džez 2
- repertoar 1
- repertoar 2
- produktni management
- supervizija 1
- supervizija 2
- kultura 1

-

kreativni procesi v nastopanju
vadba nastopa
neodvisni samostojni projekt
management za nadaljnjo
zaposlitev
- plesne tehnike po izboru oz
različne kombinacije
- koreografija možnosti
- nastopanje možnosti
6 izbirnih predmetov

- balet (fitnes, pilates)
- moderni plesi in različne
tehnike sodobnega plesa
- baze release)
- improvizacija
- kompozicija
- joga
- anatomija
- preventivna medicina
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- izbor osnovnih figur v ST
plesih
- izbor osnovnih figur v LA
plesih
- variacije in linije v ST 1
- variacije in linije v LA 1
- partnering ST plesov
- variacije in linije v ST 2
- variacije in linije v LA 2
- osnove glasbe
- koreografija v ST 1
- koreografija v LA 1
- partnering LA plesov
- osnove glasbe
- metodika poučevanja ST in LA
plesov
- plesna analiza
- koreografija ST plesov 2
- koreografija LA plesov 2
- džez
- džez pt 1
- moderna plesna tehnika 1
- horton pt 1
- zvrsti uličnih plesov
- hh kultura
- horton pt 2
- džez pt 2
- moderna pt 2
- moderni džez 1
- tehnika, termini in zapis
koreografij v džez plesu
- horton pt 3
- džez pt 4
- horton pt 4
- partenring
- step 1
- gledališki džez 1
- džez pt 5
Tina Fröhlich: Primerjava marketinških strategij vodilnih plesno izobraževalnih institucij v EU

stran 70

Univerza v Mariboru – Fakulteta za organizacijske vede

- improvizacija v džezu
- moderna pt 3
- dramaturgija
- gledališki džez 2
- džez pt 2
- džez pt 6
- step 2
- horton pt 5
- moderni džez 2
- koreografija uličnih plesov
- sodobni ples
- sodobna pt 1
- kompozicija in razisk proces 1
- sodobna pt 2
- kompozicija in razisk proces 2
- sodobna pt 3
- kompozicija in razisk proces 3
- improvizacija 1
- sodobne pt 4
- kompozicija in razisk proces 4
- improvizacija 2
- koreologija
- sodobne pt 5
- kompozicija in razisk proces 5
- improvizacija 3
- balet 3
- metodika sodobnega plesa
- sodobne pt 6
- improvizacija 4
- kompozicija in razis proces 6
- plesna analiza
- osnove glasbe 3
/

/

Magistrsko delo

4. letnik:

/

- balet 1
- balet 2
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- moderni plesi Limon,
Cunningham 1
- moderni plesi Limon,
Cunningham 2
- različne tehnike 1
- različne tehnike 2
- igra 1
- igra 2
- improvizacija 1
- improvizacija 2
- kultura 2
- supervizija 1
- supervizija 2
2 izbirna predmeta
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3.5.2. PRIMERJAVA POGOJEV ZA VPIS V ŠTUDIJSKI PROGRAM
AMSTERDAM
Ime
zavoda

AKADEMIJA ZA PLES

SCHOOL OF MUSIC, DANCE

SCHOOL OF ARTS,

THE FACULTY OF DANCE,

AND MEDIA, OULU, FINSKA

AMSTERDAM,

LONDON, VELIKA BRITANIJA

NIZOZEMSKA

SALZBURG EXPERIMENTAL
ACADEMY OF DANCE,
SALZBURG, AVSTRIJA

Ime
programa

Pogoji za
vpis

PLES, KOREOGRAFIJA

PLESNI UČITELJ

PLESNI UČITELJ

PLESNE VEDE

PLES

Poklicna matura ali
matura ali zaključni
izpit v štiriletnem
srednješolskem
programu.

Vpiše se lahko, kdor je
zaključil maturo, splošni
program srednje šole, ali
druge mednarodne ustrezne
šole. Kdor ustreza temu
kriteriju, je pozvan na
avdicijo, kjer se preverja
plesne tehnike, glasbeno
nadarjenost, fizične
karakteristike. Tekmovalci
morajo tekmovati najmanj v
C ali višji skupini.

Zaključena srednja
šola, zaželene
izkušnje s
klasičnega baleta,
džeza in sodobnega
plesa, izbor z
avdicije in
motiviranost za
delo.

Za prijavo na program se mora
študent prijaviti in opraviti
avdicijo, kjer mora demonstrirati in
prikazati pripadnost plesu na
profesionalnem nivoju, poleg tega
pa so zahtevane plesne izkušnje. Po
možnosti naj bi bili študentje odprti
za nove ideje, so to kar so, naj
prikažejo zrel odnos do študija ter
zmožnost intenzivnega fizičnega in
psihičnega napora plesnega
treninga.
Poleg tega pa morajo imeti tudi
visoke ocene zaključnih izpitov,
zaključena podobna izobraževanja
ali končano gimnazijo. Obvezno je
znanje angleškega jezika.

Opravljena matura, avdicija
in zdravniški pregled.
Študentje lahko pridejo na
dneve odprtih vrat, se
pridružijo na treningih, kjer
jih opazujejo profesorji in po
opravljeni avdiciji jih
prerazporedijo na
pripravljalnico ali kar takoj v
prvi letnik študija, ki je
potrjen s strani avstrijskega
ministrstva za šolstvo.
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3.5.3. PRIMERJAVA TRAJANJA ŠTUDIJA, NAPREDOVANJA, DOKONČANJA ŠTUDIJA IN PRIDOBLJENIH NASLOVOV

Ime zavoda

AKADEMIJA ZA PLES

SCHOOL OF MUSIC, DANCE

AMSTERDAM SCHOOL OF ARTS,

AND MEDIA, OULU, FINSKA

AMSTERDAM, NIZOZEMSKA

THE FACULTY OF

SALZBURG
EXPERIMENTAL

DANCE, LONDON,

ACADEMY OF

VELIKA BRITANIJA

DANCE, SALZBURG,
AVSTRIJA

Ime programa

PLES, KOREOGRAFIJA

PLESNI UČITELJ

PLESNI UČITELJ

PLESNE VEDE

PLES

Trajanje

3 leta

4 leta

4 leta

3 leta

2 leti

Vsi opravljeni
predmeti, tako
praktični kot
teoretični, ter vsi
plesni projekti v
katerih plesalci
ustvarjajo.

Vsi opravljeni predmeti,
tako praktični kot
teoretični, ter vsi plesni
projekti v katerih ustvarja
plesalec.

Izpolnjen pogoj vseh kreditov za en
letnik, 60 ECTS,
80-odstotna prisotnost na vseh
predavanjih in vajah.

Študent mora imeti
zaključene vse
projekte iz vsakega
letnika in dosežene
vse kredite, da
lahko napreduje v
višji letnik.

Študent zaključi študij
ob izpolnitvi vseh
predvidenih obveznosti
na programu ter ob
uspešnem zagovoru
diplomske naloge, in ko

Vedno vključuje 60 kreditov
pedagoškega študija in
praktičnega dela treninga.
Hipoteze dela so pisne
pedagoške raziskave ali
umetniško delo. Pedagoška

Študij je sestavljen iz uvodnegapripravljalnega leta in enega leta
praktičnega dela kot plesnega
učitelja. Podiplomski študij jim
omogoča, da se prekvalificirajo v
plesne učitelje usmerjevalce.

Študij je zastavljen
tako, da študente
pripravi na
kreativno, odprto,
raziskovalno in
vsesplošno

Opravljeni izpiti
teoretičnih
predmetov in izpiti
praktičnih
predmetov – balet,
sodobna tehnika.
Opraviti določeno
št. tehničnih in
teoretičnih
predmetov.
90-odstotna
prisotnost na klasih.
Nastopi v predstavah
študentov (enkrat do
štirikrat letno).
Študentje lahko
diplomirajo kot
izvajalec, plesalec,
koreograf.
Diplomska naloga za
plesalca je solo

Napredovanje

Zaključek
študija
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180 ECTS.
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raziskava in umetniško delo
vedno vključujeta pisno
poročilo in pedagoški
pogled. Lahko del študija v
mednarodni izmenjavi.
Diplomsko delo se lahko
napiše pod pedagoško ali
umetniško, ki pa vsebuje
tudi pisni izdelek. Študentje
imajo možnost del
diplomskega dela opravljati
na mednarodno primerljivih
univerzah v tujini.

Program omogoča izbor različnih
usmeritev in sicer specializacija
učitelj baleta, modernega plesa,
učitelj baleta in džez plesa, in učitelj
džez in modernega plesa.
Zadnje leto je praktično zasnovano.
Zajema dnevne treninge, pedagoške
sposobnosti in zmožnost učenja ter
načrt priprave za program ali smer.
Gre za to, da študent skozi študij
pridobljena znanja samostojno
uporabi v praksi. Študent ima na voljo
širok izbor projektov, poudarek pa je,
da sodeluje najmanj na dveh različnih
področjih z dvema organizacijama.
Zaključi študij z diplomo.

uporabno
ustvarjalno
umetniško delo.

znanega koreografa,
poleg tega mora sam
vzpostavi kontakt z
njim.

3.5.4. PRIMERJAVA NAČINA IN OBLIKE ŠTUDIJA

Ime zavoda
Način in

AKADEMIJA
ZA PLES

AMSTERDAM SCHOOL OF

THE FACULTY OF DANCE,

SALZBURG EXPERIMENTAL

DANCE AND MEDIA,

ARTS, AMSTERDAM,

LONDON, VELIKA

ACADEMY OF DANCE, SALZBURG,

OULU, FINSKA

NIZOZEMSKA

BRITANIJA

AVSTRIJA

redni študij

redni študij

redni študij

redni študij

redni študij

oblika
študija

SCHOOL OF MUSIC,

izredni študij

Povzeto po: Vloga za pridobitev soglasja k študijskemu programu »Ples, koreografija« in samostojnega visokošolskega zavoda
(akreditacija študijskega programa in zavoda) Akademija za ples (2009).
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4. RAZISKAVA
4.1. VSEBINA IN STRUKTURA RAZISKAVE
Raziskavo smo izvedli v soavtorstvu z Barbaro Močan, avtorico magistrskega dela
»Trženje prednosti Akademije za ples«. Magistrsko delo »Trženje prednosti
Akademije za ples« ima poudarek na ugotavljanju prednosti AP in informiranosti
slovenske plesne javnosti o možnosti pridobitve poklica »plesalec, koreograf« ter
zanimanje za vpis na AP, če bi imela AP možnost brezplačnega študija in
štipendiranja, medtem ko se v tem magistrskem delu osredotočamo na
potencialnega študenta in marketinške aktivnosti vodilnih plesno izobraževalnih
institucij v Sloveniji. Rezultati raziskave so objavljeni v obeh magistrskih delih.
Pred začetkom raziskave smo proučili vso literaturo in vire s področja plesa in plesno
izobraževalnih institucij v EU, marketinga storitev, marketinga v izobraževanju in
marketinga na plesnem področju. Proučevali smo knjige, članke, različne
publikacije,

študije

ter

interno

dokumentacijo

in spletne strani

plesno

izobraževalnih institucij.
Kot osnovo raziskave smo pripravili anketni vprašalnik, ki smo ga leta 2012 ustvarili
s pomočjo spletne aplikacije 1KA (https://www.1ka.si/). V anketi smo uporabili
tako odprt, kot tudi zaprt tip vprašanj. Prednost odprtih vprašanj je, da ne
usmerjajo anketirancev na določen odgovor oziroma jih pri odgovarjanju ne
omejujejo, hkrati pa omogočajo vpogled v anketirančevo stališče, ki je lahko zelo
drugačno od predvidevanj raziskovalcev. Zaprta vprašanja smo zastavljali zaradi
lažje obdelave podatkov in dejstva, da je izpolnjevanje ankete s tovrstnim tipom
vprašanj hitrejše in lažje za anketirance. S tem smo si zagotovili večje število
izpolnjenih anket.
Vprašalnik je sestavljen iz 5 socio-demografskih in 28 vsebinskih vprašanj.
Osredotočili smo se na pridobivanje podatkov o:
–

profilu anketirancev,

–

poznavanju dejavnosti AP,

–

prednostih AP,

–

poznavanju možnosti zaposlitve po zaključku študija na AP,

–

mnenju anketirancev o AP.

K izpolnitvi ankete smo anketirance povabili preko elektronske pošte, s povezavo
na elektronski anketni vprašalnik. Poslali smo jo vsem študentom prvega in drugega
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letnika AP ter predavateljem s prošnjo, da jo posredujejo svojim prijateljem,
znancem, sorodnikom, sošolcem iz srednjih šol, kolegom. Povabilo k anketi smo
poslali tudi dijakom srednjih šol, ki so se zanimali za vpis na AP, pa tega iz določenih
razlogov niso še storili ter nekaterim umetnikom oz. samostojnim kulturnim
delavcem, ki ustvarjajo na področju plesa oz. delujejo na področju plesne
dejavnosti.
S tem smo zajeli neslučajen vzorec dijakov tretjih in četrtih letnikov gimnazij in
umetniških gimnazij, kulturnih delavcev in drugih anketirancev, kot so udeleženci
preizkusa nadarjenosti in pripravljalnice na preizkus nadarjenosti na AP, od katerih
smo pridobili informacije o poznavanju AP, njenega delovanja in promoviranja.
Vzorec je bil izbran priložnostno.
Na povabilo k izpolnitvi ankete se je odzvalo 260 anketirancev, vendar jo je v celoti
izpolnilo le 80 anketirancev, katerih odgovore smo tudi analizirali.

4.2. ANALIZA PODATKOV
Pridobljene informacije in podatke smo uredili in analizirali z uporabo statističnega
paketa SPSS ter MS Excela. Rezultate bomo prikazali v naslednji točki v obliki
preglednic in grafov.

4.3. REZULTATI RAZISKAVE
4.3.1. RAZISKAVA OKOLJA
Z raziskovanjem in primerjavo mednarodnih vodilnih izobraževalnih institucij na
področju plesa, smo ugotovili, da uradnih podatkov o marketinških strategijah
vodilnih plesno izobraževalnih institucij v EU ni. Menimo, da omenjene institucije
ne želijo deliti teh informacij s širšo javnostjo zaradi ohranjanja konkurenčne
prednosti in tržnega deleža na plesno-izobraževalnem tržišču. Podatki, ki smo jih
vendarle uspeli pridobiti, so podatki o študijskih programih, ki smo jih predstavili v
poglavju 3.5.. Iz tega razloga smo se v nadaljevanju osredotočili na možnost
pridobitve plesne izobrazbe v Sloveniji.
S proučitvijo plesnega področja in s tem povezane možnosti pridobitve plesne
izobrazbe v Sloveniji smo ugotovili, da je bilo do leta 2008 možno pridobiti poklic s
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plesnega področja le na srednješolskem nivoju. Plesalci so lahko pridobili poklic na
Srednji vzgojiteljski šoli in gimnaziji Ljubljana ter Konzervatorju za glasbo in balet
Ljubljana in Maribor. V tistem obdobju je bila s poklicnim standardom jasno
opredeljena le definicija poklica »baletni plesalec«. V letu 2006 pa je skupina
plesnih strokovnjakov uspela registrirati poklicni standard »plesalec, koreograf«. Z
ustanovitvijo prvega samostojnega visokošolskega zavoda Akademija za ples v
Ljubljani pa se je v letu 2008 začela profesionalizacija poklica plesalcev in
koreografov v Republiki Sloveniji tudi za ostale zvrsti plesa. V letu 2014 so se
posodobili tudi poklicni standardi in nacionalna poklicna kvalifikacija za poklice
plesalca, koreografa in baletnega plesalca. Študij za poklic baletnega plesalca
poteka na višješolski stopnji, študij za poklic plesalca, koreografa pa na visokošolski
stopnji izobraževalnega sistema. Z delovanjem in sodelovanjem Akademije za ples
v slovenskem plesnem okolju se je začela profesionalizacija plesa, pojav novih
trendov in oblikovanje kulturno-umetniškega oz. plesnega trga. Poleg Akademije za
ples so se v profesionalizacijo plesnega poklica začele aktivneje vključevati tudi
državne institucije; Center RS za poklicno izobraževanje, Javni sklad RS za kulturne
dejavnosti, in druge, ki si za to prizadevajo že vrsto let (Fröhlich, Močan, Vukovič,
2016).
Pred registracijo poklicnega standarda »plesalec, koreograf« in ustanovitvijo
Akademije za ples je bilo možno pridobiti plesno izobrazbo le na Srednji
vzgojiteljski šoli in gimnaziji Ljubljana ter Konzervatorju za glasbo in balet
Ljubljana in Maribor le za zelo usmerjen poklic s plesnega področja. Vendar pa
nobena izmed navedenih izobraževalnih institucij ni usmerjena le v plesno
izobraževanje. Poleg plesne smeri ponuja izobraževanje tudi na drugih področjih,
kot so glasba, vzgoja, gimnazija in podobno. Akademija za ples je edina v Sloveniji,
ki je usmerjena v izobraževanje le na področju plesa in z njim povezanimi vsebinami
ter omogoča pridobitev poklica »plesalec, koreograf«, kjer je možna specializacija
na štirih segmentih plesa: džez, sodobni ples, tekmovalni ples, družabni ples.
Iz vsega navedenega lahko zaključimo, da med vodilne plesno izobraževalne
institucije, ki izobražujejo izključno na plesnem in njim povezanimi področji v
Sloveniji, vštevamo le Akademijo za ples. Zato se bomo v nadaljevanju osredotočili
na raziskovanje Akademije za ples.
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4.3.2. REZULTATI ANKETE
4.3.2.1.

DEMOGRAFSKI PODATKI ANKETIRANCEV

V anketi je sodelovalo tri četrtine žensk (75 %) in četrtina moških (25 %). Dobra
polovica anketirancev (58 %) je bila starih 30 let ali manj, dobra četrtina (26 %) med
31 in 40 let; 16 % je bilo starih več kot 40 let. Glede na izobrazbo smo v anketo
zajeli največ anketirancev s končano štiriletno srednjo šolo (45 %), zatem z
univerzitetnim študijem (23 %), ostale izobrazbene skupine so bile zastopane v manj
kot desetini primerov. Z vidika statusa je anketo izpolnilo največ zaposlenih (36 %)
in študentov fakultete/akademije (34 %), sledili so samostojni kulturni umetniki (16
%) in dijaki srednje šole (10 %). Tretjina anketirancev (34 %) je prihajala iz
Osrednjeslovenske regije, sledili so anketiranci iz Obalno – kraške regije (18 %),
Podravske regije (14 %), Savinjske regije (13 %). Iz ostalih regij smo zajeli manj kot
10 % anketirancev. Demografske podatke natančneje prikazuje Preglednica 3.
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REGIJA

STATUS

IZOBRAZBA

SKUPINA

STAROSTNA

SPOL

Demografske značilnosti
Moški
Ženski
Skupaj
do 20 let
21 do 30 let
31 do 40 let
41 do 50
51 do 60
nad 61 let
Skupaj
Osnovna šola
Poklicna šola
Štiriletna srednja šola
Višja šola
Visokošolski strok. študij
Visoka šola
Univerzitetni študij
Magisterij
Specializacija
Skupaj
Dijak
Študent
Samostojni kult. umetnik
Zaposleni
Brezposelni
Skupaj
Podravska regija
Savinjska regija
Zasavska regija
Osrednjeslovenska regija
Gorenjska regija
Notranjsko-kraška regija
Goriška regija
Obalno-kraška regija
Tujina
Skupaj

Magistrsko delo

Frekvenca

Odstotek

20
60
80
21
25
21
9
3
1
80
1
3
36
5
7
4
18
4
2
80
8
27
13
29
3
80
11
10
1
27
6
1
6
14
4
80

25
75
100
26
31
26
11
4
1
100
1
4
45
6
9
5
23
5
3
100
10
34
16
36
4
100
14
13
1
34
8
1
8
18
5
100

Veljavni

Kumulativni

odstotek
25
75
100
26
31
26
11
4
1
100
1
4
45
6
9
5
23
5
3
100
10
34
16
36
4
100
14
13
1
34
8
1
8
18
5
100

odstotek
25
100
26
58
84
95
99
100
1
5
50
56
65
70
93
98
100
10
44
60
96
100
14
26
28
61
69
70
78
95
100

Preglednica 3: Demografski opis vzorca
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AKTIVNOSTI V PROSTEM ČASU

V svojem prostem času se največ anketirancev druži s prijatelji (87 % večkrat oz.
vedno; povprečna ocena je 4,1) in preživlja čas z družino (65 % večkrat oz. vedno;
povprečna ocena je 3,8). Od ostalih aktivnosti se v večji meri ukvarjajo še s športom
(57 % večkrat oz. vedno; povprečna ocena je 3,6) in plešejo (57 % večkrat oz. vedno;
povprečna ocena je 3,6). V najmanjši meri obiskujejo kino (17 % večkrat oz. vedno;
povprečna ocena je 2,6) in gledališče (22 % večkrat oz. vedno; povprečna ocena je
2,5), kar prikazuje Graf 1.

Graf 1: Frekvenčna porazdelitev in povprečne vrednosti za aktivnosti v prostem
času

4.3.2.3.

OBISKOVANJE DOGODKOV IN PRIREDITEV

V Grafu 2 so prikazani dogodki in prireditve, ki jih obiskujejo anketiranci, in sicer:
v največji meri so obiskane javne prireditve (65 % anketirancev jih obiskuje vsaj
občasno; povprečna ocena je 2,9). Več kot polovica anketirancev vsaj občasno
obiskuje še koncerte zabavne glasbe, festivale in gledališke predstave. Desetina
anketirancev se občasno udeležuje literarnih večerov (10 % anketirancev;
povprečna ocena je 1,6) in predavanj oz. potopisov (14 % anketirancev jih obiskuje
vsaj občasno; povprečna ocena je 1,7).
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Graf 2: Frekvenčna porazdelitev in povprečne vrednosti za obiskovanje dogodkov
in prireditev

4.3.2.4.

DELOVANJE DRUŽINE NA UMETNIŠKEM PODROČJU

Od vseh anketirancev ima skoraj polovica (49 %) v družini osebo, ki deluje oz. je že
kdaj delovala na umetniškem področju in prav tako 49 % anketirancev, ki imajo v
družini osebo, ki ne deluje ali je že kdaj delovala na umetniškem področju (Graf 3).
Ali je kdo v vaši družini že deloval ali deluje na umetniškem
področju?

NE VEM

3%

NE

49%

DA

49%
0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

Graf 3: Delovanje družine na umetniškem področju
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POZNAVANJE AKADEMIJE ZA PLES

Preglednica 4 prikazuje, da večina (86 %) anketirancev pozna Akademijo za ples in
je tudi seznanjena s tem, da lahko na AP pridobijo poklic plesalec, koreograf (86
%). Študijski program AP je poznan polovici (53 %) anketirancev. Dobre tri četrtine
anketirancev (79 %) vedo, da delujejo na AP štiri smeri. Več kot polovica
anketirancev (59 %) je seznanjena s tem, da je način študija organiziran v majhnih
skupinah. Študijski program AP je poznan polovici anketirancev. Dobra tretjina (37
%) anketirancev je seznanjena s tem, da lahko na AP opravijo samo modul iz
določenega področja izobraževanja.
Vprašanje

Ali poznate AP?

Ali veste, da na AP
lahko pridobite
poklic plesalec,
koreograf?
Ali poznate študijski
program AP?
Ali veste, da
delujejo na AP štiri
smeri, in sicer:
džez, sodobni ples,
tekmovalni ples in
družabni ples?
Ali veste, da je
način študija
organiziran v
majhnih skupinah, s
čimer je omogočeno
individualno delo
predavateljev in
študentov?
Ali veste, da na AP
lahko opravite samo
modul iz določenega
področja
izobraževanja?

Frekvenca

Odstotek

Veljavni
odstotek

Kumulativni
odstotek

Da

69

86

86

86

Ne

11

14

14

100

Skupaj

80

100

100

Da

69

86

86

86

Ne

11

14

14

100

Skupaj

80

100

100

Da

42

53

53

53

Ne

38

48

48

100

Skupaj

80

100

100

Da

63

79

79

79

Ne

17

21

21

100

Skupaj

80

100

100

Da

47

59

59

59

Ne

33

41

41

100

Skupaj

80

100

100

Da

30

38

38

38

Ne

50

63

63

100

Skupaj

80

100

100

Odgovori

Preglednica 4: Poznavanje AP
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ZANIMANJE ZA ŠTUDIJ NA AP

Študij na AP (Preglednica 5) bi zanimalo dve petini anketirancev (41 %). Slaba
polovico (45 %) omenjen študij ne bi zanimal, slaba petina (14 %) pa je še
neodločena.
Ali bi vas zanimal študij na AP, kjer lahko pridobite formalno plesno izobrazbo?
Veljavni
Kumulativni
Odgovori
Frekvenca
Odstotek
odstotek
odstotek
Da

33

41

41

41

Ne

36

45

45

86

Ne vem

11

14

14

100

Skupaj

80

100

100

Preglednica 5: Zanimanje za študij na AP

4.3.2.7.

UDELEŽBA NA IZOBRAŽEVANJU NA AP

Desetina anketirancev se je že kdaj udeležila izobraževanja na AP (Preglednica 6).
Slaba četrtina (24 %) anketirancev je takih, ki se izobraževanja še niso udeležili, bi
se ga pa z veseljem. Večina anketirancev (66 %) se izobraževanja še ni udeležila.
Ali ste se kdaj udeležili izobraževanja na AP?
Odgovori

Veljavni

Kumulativni

odstotek
10

odstotek
10

64

74

26

26

100

100

100

Frekvenca

Odstotek

Da

8

Ne

51

10
64

Ne, čeprav bi se

21

ga z veseljem
Skupaj

80

Preglednica 6: Udeležba na izobraževanju na AP

4.3.2.8.

STRINJANJE GLEDE VLOGE IZOBRAŽEVANJA V NAŠI DRUŽBI

Anketiranci se v največji meri strinjajo s tem (Graf 4), da je pomanjkanje denarja
ovira za nadaljevanja študija (s tem se v večji oz. zelo veliki meri strinja 83 %
anketirancev; povprečna ocena je 4,0). V veliki meri se strinjajo tudi s tem, da
ljudje niso zainteresirani za nadaljnje izobraževanje, ker ne vidijo perspektive za
boljša delovna mesta v našem relativno majhnem umetniškem okolju (s tem se v
večji oz. zelo veliki meri strinja 73 % anketirancev; povprečna ocena je 3,8), da
izobrazba, pridobljena na AP ni dovolj cenjena pri potencialnih delodajalcih (s tem
se v večji oz. zelo veliki meri strinja 65 % anketirancev; povprečna ocena je 3,8),
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da so ljudje premalo obveščeni o možnostih nadaljevanja študija na področju plesa
(s tem se v večji oz. zelo veliki meri strinja 71 % anketirancev; povprečna ocena je
3,7) in da delodajalci premalo spodbujajo zaposlene k nadaljnjem študiju (s tem se
v večji oz. zelo veliki meri strinja 63 % anketirancev; povprečna ocena je 3,7). Z
ostalimi trditvami se strinjajo v manj kot polovici primerov (povprečna ocena je 3,0
ali manj); v najmanjši meri se strinjajo s tem, da je oddaljenost od izobraževalne
ustanove pomemben faktor pri odločanju za nadaljevanje izobraževanja (s tem se
v večji oz. zelo veliki meri strinja 32 % anketirancev; povprečna ocena je 2,6).

Graf 4: Frekvenčna porazdelitev in povprečne vrednosti za strinjanje glede vloge
izobraževanja v naši družbi

4.3.2.9.

POZNAVANJE INSTITUCIJ, KJER JE MOŽNO PRIDOBITI FORMALNO PLESNO
IZOBRAZBO

Kot prikazuje Graf 5, dobra polovica (54 %) anketirancev ve, da se formalna
izobrazba s plesnega področja lahko pridobi na Akademiji za ples. Dobra desetina
anketirancev (12 %) navaja, da se tovrstna izobrazba lahko pridobi na Konservatoriju
za glasbo in balet in na SVŠGL, smer umetniška gimnazija-sodobni ples. V manjši
navajajo še Plesno zvezo Slovenije (6 %) in Fakulteto za šport (3 %).
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Kje v Sloveniji lahko dobite formalno izobrazbo s plesnega področja?
Akademija za ples

54%

Konservatorij za glasbo in balet

12%

SVŠGL, smer umetniška gimnazija-sodobni…

12%

Plesna zveza Slovenije

6%

Fakulteta za šport

3%

drugo

20%

ne vem

12%

nikjer

3%
0%

20%

40%

Graf 5: Poznavanje institucij, kjer je možno pridobiti formalno plesno izobrazbo

4.3.2.10.

PREDNOSTI USTVARJALCEV S FORMALNO IZOBRAZBO

Največjo prednost ustvarjalcev s formalno plesno izobrazbo (Preglednica 7)
anketiranci vidijo v tem, da lahko pridobijo poklic (68 %), so bolj usposobljeni za
prenos znanja na druge (60 %) in so bolj konkurenčni na plesnem področju (55 %).
Manj kot polovica anketirancev navaja, da so prednosti v tem, da so bolj
usposobljeni za delo (45 %), da pridobljeno znanje bolje uporabljajo pri svojem
delu (44 %), da lahko delujejo na umetniškem področju (40 %) oz. na znanstveno
raziskovalnem področju (34 %).
Katere so po vašem mnenju prednosti ustvarjalcev s plesnega, umetniškega in
kulturnega področja, če imajo formalno izobrazbo?
Odgovori
Da
Ne
33 %
pridobijo poklic
68 %
so bolj usposobljeni za delo

45 %

55 %

lahko delujejo na znanstveno raziskovalnem področju

34 %

66 %

lahko delujejo na umetniškem področju

40 %

60 %

so bolj usposobljeni za prenos znanja na druge

60 %

40 %

pridobljeno znanje bolje uporabljajo pri svojem delu

44 %

56 %

so bolj konkurenčni na plesnem področju

55 %

45 %

Skupaj

345 %

Preglednica 7: Prednosti ustvarjalcev s formalno plesno izobrazbo
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POZNAVANJE INSTITUCIJ, KJER SE LAHKO KAKOVOSTNO USPOSABLJA IN
IZOBRAŽUJE NA PLESNEM PODROČJU

Največ anketirancev meni, da se lahko kakovostno usposabljajo in izobražujejo na
plesnem področju na Akademiji za ples (61 %), zatem v različnih plesnih šolah (36
%), in na Plesni zvezi Slovenije (21 %). 19 % anketirancev na to vprašanje ni znalo
odgovoriti (Preglednica 8).
Kje v Sloveniji se lahko kakovostno usposabljate in izobražujete na plesnem
področju?
Odgovori
Da
Ne
39 %
na Akademiji za ples
61 %
na Plesni zvezi Slovenije

21 %

79 %

v plesni šoli

36 %

64 %

ne vem

19 %

81 %

138 %
Skupaj
Preglednica 8: Poznavanje institucij, kjer se lahko kakovostno usposablja in
izobražuje na plesnem področju

4.3.2.12.

POZNAVANJE TUJIH IZOBRAŽEVALNIH INSTITUCIJ

Slaba polovica (46 %) pozna izobraževalne institucije SEAD, CODARTS ROTTERDAM
in HOGESCHOOL VOOR DE KUNSTEN, kar prikazuje Graf 6.

Graf 6: Poznavanje izobraževalnih institucij SEAD, CODARTS ROTTERDAM
in HOGESCHOOL VOOR DE KUNSTEN
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POZNAVANJE RAZLIK MED ŠTUDIJEM PLESA DOMA IN V TUJINI

Slaba polovica (45 %) anketirancev pozna razlike med plesom doma in v tujini
(navedli odgovor dobro, zelo dobro ali odlično). Slaba četrtina (23 %) je navedla, da
pozna razlike slabo, slaba tretjina (33 %) pa pozna razlike zelo slabo (Graf 7).

Graf 7: Poznavanje razlik med študijem plesa doma in v tujini

4.3.2.14.

VIRI INFORMIRANJA GLEDE AP

Največ anketirancev je za AP izvedelo preko prijateljev in družinskih članov (41 %).
Desetina anketirancev je za AP izvedela v plesni šoli (11 %), slaba desetina pa s tem
vprašalnikom in na internetu (9 %). Ostali viri so bili omenjeni v precej manjši meri
(Preglednica 9).
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Frekvenca

Odstotek

Veljavni
odstotek

Kumulativni
odstotek

ravnokar, s tem vprašalnikom

7

9

9

9

na internetu

7

9

9

18

od prijateljev/družinskih članov

33

41

41

59

na srednji šoli z letaki

1

1

1

60

na srednji šoli ob predstavitvi AP

2

3

3

63

na sejmu Informativa

2

3

3

65

od učitelja, profesorja

3

4

4

69

na televiziji

2

3

3

71

po elektronski pošti

2

3

3

74

na Facebooku

2

3

3

76

na fakulteti

1

1

1

78

v plesni šoli

9

11

11

89

drugje

9

11

11

100

Skupaj

80

100

100

Odgovori

Preglednica 9: Viri informiranja glede AP

4.3.2.15.

POJAVLJANJE AP V JAVNOSTI

Dobre tri četrtine anketirancev (79 %) menijo, da se AP v javnosti ne pojavlja dobro
oz. se ne pojavlja/predstavlja v zadostni meri (Graf 8).

Graf 8: Pojavljanje AP v javnosti
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PREPOZNAVNOST AP

Graf 9 prikazuje, da tri četrtine anketirancev (76 %) meni, da je prepoznavnost AP
slaba, le 6 %, da je dobra, 18 % anketirancev pa o tem ne ve nič.

Graf 9: Prepoznavnost AP

4.3.2.17.

KJE BI SE AP ŠE LAHKO POJAVLJALA?

Anketiranci v največji meri menijo, da bi se AP lahko pojavljala še na raznih
dogodkih, prireditvah (18 %), na televiziji (15 %) in (plesnih) šolah (10 %), kar
prikazuje Graf 10.
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Graf 10: Kje bi se AP še lahko pojavljala?

4.3.2.18.

OCENA SPLETNE STRANI WWW.DANCEACADEMY.SI

Preglednica 10 prikazuje, da več kot polovica anketirancev (56 %) ocenjuje, da je
spletna

stran

www.danceacademy.si

dobra,

ker

vsebuje

vse

pomembne

informacije. Dobri desetini anketirancev se zdi dobra (11 %), vendar še pogrešajo
informacije. 14 % anketirancem pa stran ni všeč.
Frekvenca

Odstotek

Veljavni
odstotek

Kumulativni
odstotek

45

56

56

56

9

11

11

68

Ni mi všeč

11

14

14

81

Drugo

15

19

19

100

Skupaj

80

100

100

Odgovori
Dobra, ker vsebuje vse
potrebne informacije
Dobra, vendar pogrešam še
informacije o

Preglednica 10: Ocena spletne strani www.danceacademy.si

Katere informacije anketiranci pogrešajo na spletni strani www.danceacademy.si in
kaj jim ni všeč je predstavljeno v Preglednici 11:
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INFORMACIJE O…

POGREŠAM

diplomantih, študijskih programih ...
kje piše da je študij priznan pri plesni zvezi?
pedagogih
predstavah, projektih študentov
produkciji
različnih povezavah s tujino, dogodkih, literaturo
učnem programu po poglavjih
videi
ima preveč formalno grafično podobo
zgleda dolgočasna
je preveč formalna in zato nedostopna plesalcem, ne odraža

NI MI VŠEČ, KER…

specifičnosti in filozofije šole, ni prepričljiva, oblikovno je neprivlačna,
fotografije niso impresivne
je pusta
ne izstopa
ni dovolj dobro pregledna in organizirana, premalo slik
ni pregledna in ima pomanjkljiv ter zastarel dizajn
nima objavljenih vseh potrebnih informacij
vizualno ni zanimiva
nisem je še pogledal/-a (8x)
Na prvi pogled malce dolgočasna, glede informativne narave ne znam

DRUGO…

oceniti, ker je podrobno nisem pregledala.
prvič slišim zanjo
preskromna
umetniški vtis
nimam mnenja

Preglednica 11: Natančnejši vpogled v spletno stran

4.3.2.19.

PRIVLAČNE ZAPOSLITVE ZA DIPLOMANTE AP

Več kot tri četrtine anketirancev (80 %) menijo, da je za diplomante AP najbolj
privlačna zaposlitev kot koreograf. Med bolj privlačne zaposlitve se umeščajo še kot
plesalec (70 %), zaposlitev na umetniškem področju (69 %), v plesni šoli, plesnem
klubu (69 %) in kot pedagog (54 %). Ostala področja zaposlitve navaja četrtina
anketirancem ali manj (Preglednica 12).
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Kje je po vašem mnenju najbolj privlačna zaposlitev za diplomante?
Odgovori
Da
Ne
kot koreograf

80 %

20 %

kot plesalec

70 %

30 %

v plesni šoli, plesnem klubu

69 %

31 %

na umetniškem področju

69 %

31 %

kot pedagog

54 %

46 %

na umetniškem zavodu

25 %

75 %

v vrtcu, osnovni ali srednji šoli

21 %

79 %

na glasbenem področju

14 %

86 %

na radiu in televiziji

11 %

89 %

na ministrstvu za kulturo

11 %

89 %

na raziskovalnem področju

8 %

93 %

na ministrstvu za šolstvo

6 %

94 %

Skupaj
438 %
Preglednica 12: Privlačne zaposlitve za diplomante AP

4.3.2.20.

SODELOVANJE AP Z IZOBRAŽEVALNIMI ZAVODI IN USTANOVAMI

Večina anketirancev (88 %) ne ve, s katerimi izobraževalnimi zavodi in ustanovami
v okolju sodeluje AP. V še največji meri so omenili plesno šolo (5 %) in Visoko šolo
za dizajn (5 %), kar prikazuje Graf 11.
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Graf 11: Sodelovanje AP z izobraževalnimi zavodi in ustanovami v okolju

4.3.2.21.

SODELOVANJE AP Z OKOLJEM IN PREPOZNAVNOST

Dobra polovica anketirancev (55 %) meni, da bi bilo sodelovanja več, če bi bila AP
bolj poznana (Preglednica 13). Dve petini anketirancev (41 %) pa sta mnenja, da AP
ni dovolj dolgo na tržišču, da bi delujoče ustanove vedele zanjo in za njeno delo.
Sodelovanja v okolju bi bilo več, če bi bila AP prepoznavna.
Odgovori

Frekvenca Odstotek

Veljavni
odstotek

Kumulativni
odstotek

Da, AP je premalo poznana

44

55

55

55

Ne, sodelovanje verjetno ne bi bilo več

3

4

4

59

Delno se strinjam, a AP ni dovolj dolgo
na tržišču, da bi delujoče ustanove
vedele zanjo in za njeno delo.

33

41

41

100

Skupaj

80

100

100

Preglednica 13: Sodelovanje AP z okoljem in prepoznavnost
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SODELOVANJE AP Z OKOLJEM IN IZPOSTAVLJENE PREDNOSTI

Tri četrtine anketirancev (74 %) meni, da so prednosti AP premalo izpostavljene in
poznane javnosti, le 3 % jih meni, da so prednosti dovolj izpostavljene in poznane
javnosti, 24 % anketirancev pa mnenja o tem nima (Preglednica 14).
Frekvenca

Odstotek

Veljavni
odstotek

Kumulativni
odstotek

Da, prednosti so premalo
izpostavljene in poznane javnosti

59

74

74

74

Ne, prednosti so dovolj
izpostavljene in poznane javnosti

2

3

3

76

Ne vem

19

24

24

100

Skupaj

80

100

100

Odgovori

Preglednica 14: Sodelovanje AP z okoljem in izpostavljene prednosti

4.3.2.23.

SPLOŠNO MNENJE O AP

V Grafu 12 lahko vidimo, da se največ anketirancev strinja s tem, da je AP ugledna
organizacija, ki poudarja pomen formalnega izobraževanja na področju plesa (57 %
anketirancev se s tem strinja v večji oz. v zelo veliki meri; povprečna ocena je 3,5).
V nekoliko manjši meri se strinjajo s tem, da je AP nepogrešljiv dejavnik na trgu,
ker nobena druga organizacija ne ponuja takšnih programov (46 % anketirancev se
s tem strinja v večji oz. v zelo veliki meri; povprečna ocena je 3,3). Tretjina
anketirancev se strinja s tem, da v okolju ni zaznati koristi dejavnosti AP, dve petini
se glede tega nista mogli opredeliti (povprečna ocena je 3,1). Večina anketirancev
se ne strinja s tem, da AP na slovenskem trgu ni potrebna (73 %; povprečna ocena
je 1,9).
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Graf 12: Frekvenčna porazdelitev in povprečne vrednosti za splošno mnenje o AP

4.3.2.24.

PRIČAKOVANJE ŠTUDENTA OD AP

Preglednica 15 prikazuje, da bi največ anketirancev (71 %) kot študent od AP
pričakovalo navezovanje stikov oz. kontaktov doma in v tujini. Polovica (51 %) bi
pričakovala zaposlitev in dve petini (44 %) projektno sodelovanje z AP.
Kaj bi kot študent pričakovali od AP?
Odgovori

Da

Ne

71 %

29 %

51 %

49 %

projektno sodelovanje z AP

44 %

57 %

drugo

11 %

89 %

navezovanje stikov oz. kontaktov doma in v
tujini
zaposlitev

Skupaj
Preglednica 15: Pričakovanje študenta od AP

4.3.2.25.

178 %

SPOROČILA ANKETIRANCEV V ZVEZI Z AP

V Grafu 13 je vidimo, da skoraj dve tretjini anketirancev (61 %) nista podali
nobenega sporočila, 7 % anketirancev je izrazilo pohvalo.
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Graf 13: Dodatna sporočila v zvezi z AP
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Konkretne predloge je imelo 32 % anketirancev in so predstavljeni v Preglednici 16.
Predlogi anketirancev
Aktualnejše plesne vsebine
Bi me zelo veselilo, če bi postali bolj odprti, razmišljali izven svojih okvirjev.
Da bi bilo bol razširjeno, prepoznavno… bile bi priporočljive predstave, da bi ostalim
pokazali česa vsega se tam naučiš.
Da se zanjo nisem odločila zato, ker ne dosega zadostnega nivoja kvalitete
Glede na to da ima AP 4 smeri, ki pa za moj okus niso kompatibilne in absolutno AP
zgublja na ugledu, ker vse to združuje, Zdi se, mi da so to tako velike razlike v načinu
dela, v sporočilu in v svojem bistvu, da bi bilo potrebno te smeri ločit oziroma sploh ne
vem, če so za vse te smeri potrebne fakultetne izobrazbe. Le - to vidim potrebno za
raziskovalno, projektno delo, teater, performance, kar verjetno od teh smer ima le
sodobni ples.
Kvaliteta plesalcev je slaba...
Lahko bi bili boljši
Podpiranje mladih pri projektih mogoče kakšna finančna sredstva
Potrebno bi bilo več tujih predavateljev in začasnih akademskih zamenjav
Razširite krog kvalitetnih predavateljev
Trenutna Akademija za ples absolutno ne dosega standardov kvalitete na področju
izobraževanja za umetnost.
Več drznosti in prisotnost v tistih sferah življenja, kjer ples do sedaj še ni bil ali pa je
bil bolj poredko
Več informacij širši javnosti,.. morda brezplačni dogodki za promocijo
Večja organizacija glede prepoznavnosti in možnost delovanja raznih projektov

Preglednica 16: Konkretni predlogi anketirancev o AP
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4.3.3. ODGOVORI NA RAZISKOVALNA VPRAŠANJA IN TESTIRANJE HIPOTEZ

RAZISKOVALNO VPRAŠANJE 1: Kdo so potencialni študenti AP glede na starost,
izobrazbo, regijo, iz katere prihajajo, in njihove aktivnosti v prostem času?
S tem raziskovalnim vprašanjem smo želeli ugotoviti kdo je naš potencialnih
študent; katerega spola je, koliko je star, kakšno ima izobrazbo, od kod prihaja in
ali v prostem času rad pleše. Da bi lahko potencialnega študenta natančneje
definirali, smo zastavili naslednje hipoteze:

H0_1: Delež potencialnih študentov ženskega spola je 50 %.
H1_1: Delež potencialnih študentov ženskega spola je večji od 50 %.
Pri tej hipotezi, smo uporabili nominalno dihotomno spremenljivko Spol, z
vrednostma: »Moški« in »Ženski«. Kot potencialne študente smo upoštevali
anketirance, ki se zanimajo za študij na AP. To so tisti, ki so na vprašanje »Ali bi
vas zanimal študij na AP, kjer lahko pridobite formalno plesno izobrazbo?«
odgovorili z »Da«. Teh anketirancev je 33.
Z opisno statistiko smo preverili kakšen odstotek potencialnih študentov je ženskega
spola. V našem vzorcu je 88 % anketirancev ženskega spola in 12 % anketirancev
moškega spola, kar prikazuje Preglednica 17.
Spol

Št. potencialnih študentov

Odstotek

Moški

4

12,1

Ženski

29

87,9

Skupaj
33
Preglednica 17: Vzorec potencialnih študentov po spolu

100,0

Z binomskim testom (Preglednica 18) smo preverili ali je delež potencialnih
študentov ženskega spola statistično značilno večji od 50 %. Razvidno je, da je delež
potencialnih študentov ženskega spola statistično značilno večji od 50 % pri 5 %
tveganju. Torej, pri stopnji značilnosti 5 % (p=0,000, p<0,05), sprejmemo hipotezo,
da je več kot 50 % potencialnih študentov ženskega spola.
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Kategorije

N

Opazovani
delež

Testirani
delež

P vrednost
(1-stranska)

Skupina 1

Ženski

29

,88

,50

,000

Skupina 2

Moški

4

,12

Skupaj
33
1,00
Preglednica 18: Binomski test deleža potencialnih študentov po spolu

H0_2: Delež potencialnih študentov, ki so stari do 30 let je 50 %.
H1_2: Delež potencialnih študentov, ki so stari do 30 let je večji od 50 %.
Za testiranje smo uporabili nominalno spremenljivko Starost, ki je razporejena v
naslednjih starostnih razredih: »do 20 let«, »21 do 30 let«, »31 do 40 let«, »41 do
50 let« in »51 do 60 let«. Za testiranje te hipoteze smo skupine pogrupirali v dve
skupini, in sicer: »do 30 let« (s skupinama »do 20 let« in »21 do 30 let«) in »več kot
30 let« (s skupinama »41 do 50 let« in »51 do 60 let«), kar je razvidno iz preglednice
20. Kot potencialne študente smo upoštevali anketirance, ki se zanimajo za študij
na AP. To so tisti, ki so na vprašanje »Ali bi vas zanimal študij na AP, kjer lahko
pridobite formalno plesno izobrazbo?« odgovorili z »Da«. Teh anketirancev je 33.
Z opisno statistiko smo preverili kakšen odstotek potencialnih študentov je starih
od 21 do 30 let. V našem vzorcu je 39 % potencialnih anketirancev starih do 20 let,
42 % vprašanih je starih od 21 do 30 let, 12 % vprašanih je v starostni skupini od 31
do 40 let, 3 % vprašanih je starih 41 do 50 let in 3 % je starih 51 do 60 let, kar je
razvidno iz Preglednice 19.
Starostne skupine
do 20 let

Št. potencialnih študentov
13

Odstotek
39,4

21 do 30 let

14

42,4

31 do 40 let

4

12,1

41 do 50

1

3,0

51 do 60

1

3,0

33

100,0

Skupaj

Preglednica 19: Vzorec potencialnih študentov po starostnih skupinah
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Št. potencialnih študentov

Odstotek

Do 30 let

27

81,8

Več kot 30 let

6

18,2

33

100,0

Skupaj

Preglednica 20: Vzorec potencialnih študentov glede na dve starostni skupini
Z binomskim testom (preglednica 21) smo preverili ali je delež potencialnih
študentov starih do 30 let statistično značilno večji od 50 %. Razvidno je, da je
odstotek potencialnih študentov starih do 30 let statistično značilno večji od 50 %
pri 5 % tveganju. Torej, pri stopnji značilnosti 5 % (p=0,000, p<0,05), sprejmemo
hipotezo, da je več kot 50 % potencialnih študentov starih do 30 let.
Kategorije
Skupina 1 Več kot 30 let
Starost Skupina 2 Do 30 let

N

Opazovani
delež

Testirani
delež

P vrednost
(1-stranska)

6

,18

,50

,000

27

,82

Skupaj
33
1,00
Preglednica 21: Binomski test deleža potencialnih študentov glede na dve starostni
skupini

H0_3: Delež potencialnih študentov s končano štiriletno srednjo šolo je 50 %.
H1_3: Delež potencialnih študentov s končano štiriletno srednjo šolo je večji od 50
%.
Pri tej hipotezi smo uporabili nominalno spremenljivko Izobrazba, ki ima 6
kategorij, in sicer: »Osnovna šola«, »Poklicna šola«, »Štiriletna srednja šola«,
»Visokošolski strokovni študij«, »Univerzitetni študij« in »Magisterij«. Za testiranje
te hipoteze smo izobrazbo pogrupirali v dve skupini, in sicer: »Štiriletna srednja
šola« in »druge izobrazbe« (z izobrazbami »Osnovna šola«, »Poklicna šola«,
»Visokošolski strokovni študij«, »Univerzitetni študij« in »Magisterij«), kar je
razvidno iz Preglednice 23. Kot potencialne študente smo upoštevali anketirance,
ki se zanimajo za študij na AP. To so tisti, ki so na vprašanje »Ali bi vas zanimal
študij na AP, kjer lahko pridobite formalno plesno izobrazbo?« odgovorili z »Da«.
Teh anketirancev je 33.
Z opisno statistiko smo preverili kakšen odstotek potencialnih študentov ima
končano štiriletno srednjo šolo. V našem vzorcu ima 3 % potencialnih študentov
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zaključeno osnovno šolo, 6 % ima zaključeno poklicno šolo, 58 % štiriletno srednjo
šolo, 12 % ima zaključen visokošolski študij, 18 % univerzitetno izobrazbo in 3 %
zaključen magisterij, kar je razvidno iz Preglednice 22.
Izobrazba

Št. potencialnih študentov

Odstotek

Osnovna šola

1

3,0

Poklicna šola

2

6,1

Štiriletna srednja šola

19

57,6

Visokošolski strokovni študij

4

12,1

Univerzitetni študij

6

18,2

Magisterij

1

3,0

Skupaj
33
Preglednica 22: Vzorec potencialnih študentov po izobrazbi

Izobrazba

100,0

Št. potencialnih študentov

Odstotek

Štiriletna srednja šola

19

57,6

Druge izobrazbe

14

42,4

Skupaj
33
100,0
Preglednica 23: Vzorec potencialnih študentov po pogrupirani izobrazbi
Z binomskim testom (preglednica 24) smo preverili ali je delež potencialnih
študentov s štiriletno srednjo šolo statistično značilno večji od 50 %. Razvidno je,
da delež potencialnih študentov s štiriletno srednjo šolo, ni statistično značilno večji
od 50 % pri 5 % tveganju. Torej, pri stopnji značilnosti 5 % (p=0,239, p>0,05), ne
moremo potrditi hipoteze, ki pravi, da ima več kot 50 % potencialnih študentov
štiriletno srednjo šolo.

Izobrazba

Opazovani Testirani P vrednost
delež
delež (1-stranska)

Kategorije

N

Skupina 1

Štiriletna
srednja šola

19

,58

Skupina 2

Druge izobrazbe

14

,42

,50

,239

Skupaj
33
1,00
Preglednica 24: Binomski test deleža potencialnih študentov po izobrazbi
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H04: Delež potencialnih študentov iz Osrednjeslovenske regije je 50 %.
H4: Delež potencialnih študentov iz Osrednjeslovenske regije je večji od 50 %.
Za test te hipoteze smo uporabili nominalno spremenljivko Regija, z naslednjimi
možnimi odgovori: »Podravska regija«, »Savinjska regija«, »Osrednjeslovenska
regija«, »Gorenjska regija«, »Goriška regija«, »Obalno kraška regija«. Za testiranje
te hipoteze smo regije pogrupirali v dve skupini, in sicer: »Osrednjeslovenska
regija« in »ostale regije« (z regijami »Podravska regija«, »Savinjska regija«,
»Gorenjska regija«, »Goriška regija«, »Obalno kraška regija«), kar je razvidno iz
Preglednice 26. Kot potencialne študente smo upoštevali anketirance, ki se
zanimajo za študij na AP. To so tisti, ki so na vprašanje »Ali bi vas zanimal študij na
AP, kjer lahko pridobite formalno plesno izobrazbo?« odgovorili z »Da«. Teh
anketirancev je 33.
Z opisno statistiko smo preverili kakšen odstotek potencialnih študentov je iz Obalno
kraške regije. V našem vzorcu je 21 % vprašanih iz Podravske regije, 9 % jih prihaja
iz Savinjske regije, 24 % jih je iz Osrednjeslovenske regije, 6 % iz Gorenjske regije,
9 % iz Goriške regije in 30 % iz Obalno kraške regije kot je razvidno iz Preglednice
25.
Št. potencialnih
študentov

Odstotek

Podravska regija

7

21,2

Savinska regija

3

9,1

Osrednjeslovenska regija

8

24,2

Gorenjska regija

2

6,1

Goriška regija

3

9,1

Obalno kraška regija

10

30,3

Regija

Skupaj
33
100,0
Preglednica 25: Vzorec potencialnih študentov po regiji iz katere prihajajo

Regija

Št. potencialnih študentov

Odstotek

Osrednjeslovenska regija

8

24,2

Ostale regije

25

75,8

Skupaj
33
100,0
Preglednica 26: Vzorec potencialnih študentov po pogrupiranih regijah
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Z binomskim testom (Preglednica 27) smo preverili ali je delež potencialnih
študentov, ki prihaja iz Osrednjeslovenske regije statistično značilno večji od 50 %.
Razvidno je, da se delež 24 % statistično značilno razlikuje od deleža 50 %. Zato
hipotezo zavrnemo, saj iz Osrednjeslovenske regije prihaja statistično značilno
manj študentov kot 50 % oz. delež študentov statistično značilno ni večji od 50 %.
Kategorije

Skupina 1
Regija

N

Osrednjeslovenska
regija

Skupina 2 Ostale regije

Opazovani

Testirani

P vrednost

delež

delež

(1-stranska)

8

,24

25

,76

,50

,0025

Skupaj
33
1,00
Preglednica 27: Binomski test deleža potencialnih študentov po izobrazbi

H0_5: Dejansko število potencialnih študentov, ki v prostem času pleše, je 50 %.
H1_5: Delež potencialnih študentov, ki v prostem času pleše, je večji od 50 %.
Pri tej hipotezi smo uporabili vprašanje »V prostem času... plešem«, z možnimi
odgovori: »nikoli«, »redko«, »občasno«, »večkrat« in »vedno«. Možne odgovore smo
pogrupirali v dve skupini, in sicer: »redko« (z odgovori »nikoli«, »redko«, »občasno«)
in »večkrat« (z odgovori »večkrat« in »vedno«). Upoštevali smo le potencialne
študente, torej tiste, ki so na vprašanje »Ali bi vas zanimal študij na AP, kjer lahko
pridobite formalno plesno izobrazbo?« odgovorili z »Da«. Teh anketirancev je 33.
Z opisno statistiko smo preverili kakšen odstotek anketiranih potencialnih študentov
večkrat pleše. V našem vzorcu 76 % anketiranih večkrat pleše in 24 % anketirancev
redko pleše, kar je razvidno iz Preglednice 28.
Št. potencialnih študentov

Odstotek

redko

8

24,2

večkrat

25

75,8

Skupaj
33
100,0
Preglednica 28: Vzorec potencialnih študentov, ki v prostem času plešejo
Z binomskim testom (Preglednica 29) smo preverili ali je delež potencialnih
študentov, ki pogosto plešejo, statistično značilno večji od 50 %. Razvidno je, da je
delež potencialnih študentov, ki v prostem času pleše, statistično značilno večji od
50 % pri 5 % tveganju. Torej, pri stopnji značilnosti 5 % (p=0,0025, p<0,05),
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sprejmemo hipotezo, ki pravi, da več kot 50 % potencialnih študentov v prostem
času večkrat pleše.

Skupina 1
Plešem Skupina 2

Kategorije

N

Dejanski
delež

Testirani
delež

P vrednost
(1-stranska)

večkrat

25

0,76

,5

0,0025

redko

8

0,24

Skupaj
33
1,0
Preglednica 29: Binomski test za delež potencialnih študentov, ki v prostem času
plešejo
To raziskovalno vprašanje je bilo za nas zelo pomembno, saj smo želeli ugotoviti,
kdo je naš potencialnih študent, glede na spol, starost izobrazbo, regijo iz katere
prihaja in ali v prostem času rad pleše.
Ugotovili smo, da je večina potencialnih študentov ženskega spola, starih od 21 do
30 let, s končano štiriletno srednjo šolo, ne prihaja iz Osrednjeslovenske regije in v
prostem času rada pleše.

RAZISKOVALNO VPRAŠANJE 2: Ali potencialni študenti AP vidijo svoje poklicne
priložnosti kot pedagog, plesalec ali koreograf?
Pri tem raziskovalnem vprašanju nas je zanimalo kako potencialni študenti vidijo
svoje poklicne možnosti na področju plesa. Ker nas najbolj zanimajo poklici
pedagog, plesalec ali koreograf, smo testirali hipoteze za vsakega od poklicev
posebej.

H0_1: Delež potencialnih študentov, ki vidi svoje poklicne priložnosti kot pedagog,
je 50 %.
H1_1: Delež potencialnih študentov, ki vidi svoje poklicne priložnosti kot pedagog,
je večji od 50 %.
Za testiranje hipoteze smo uporabili vprašanje »Kje je po vašem mnenju najbolj
privlačna zaposlitev za diplomante AP?«, na katero je bilo možnih več odgovorov,
vendar nas je pri tej hipotezi zanimal le odgovor »kot pedagog«. Pri tej hipotezi,
smo upoštevali le potencialne študente, torej tiste, ki so na vprašanje »Ali bi vas
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zanimal študij na AP, kjer lahko pridobite formalno plesno izobrazbo?« odgovorili
z »Da«. Teh anketirancev je 33.
Z opisno statistiko smo preverili kakšen odstotek potencialnih študentov, ki vidi
svoje poklicne priložnosti kot pedagog. V našem vzorcu je 61 % anketiranih
odgovorilo »Da« in 39 % je odgovorilo »Ne«, kar je razvidno iz Preglednice 30.
Št. potencialnih študentov

Odstotek

Ne

13

39,4

Da

20

60,6

Skupaj
33
100,0
Preglednica 30: Mnenje potencialnih študentov o privlačnosti zaposlitve kot
pedagog
Z binomskim testom (Preglednica 31) smo preverili ali je delež potencialnih
študentov, ki so na vprašanje odgovorili »Da«, statistično značilno večji od 50 %.
Razvidno je, da delež potencialnih študentov, ki vidi svoje poklicne možnosti kot
pedagog, ni statistično značilno večji od 50 % pri 5 % tveganju. Torej, pri stopnji
značilnosti 5 % (p=0,148, p>0,05), ne moremo potrditi hipoteze, ki pravi, da več
kot polovica potencialnih študentov vidi svoje poklicne priložnosti kot pedagog.
N

Dejanski
delež

Skupina 1 Ne

13

,39

kot pedagog Skupina 2 Da

20

,61

Kategorije

Testirani P vrednost
delež
(1-stranska)
,50

0,148

Skupaj
33
1,00
Preglednica 31: Binomski test deleža o privlačnosti zaposlitve kot pedagog

H0_2: Delež potencialnih študentov, ki vidi svoje poklicne priložnosti kot plesalec,
je 50 %.
H1_2: Delež potencialnih študentov, ki vidi svoje poklicne priložnosti kot plesalec,
je večji od 50 %.
Za testiranje hipoteze smo uporabili vprašanje »Kje je po vašem mnenju najbolj
privlačna zaposlitev za diplomante AP?«, na katero je bilo možnih več odgovorov,
vendar nas je pri tej hipotezi zanimal le odgovor »kot plesalec«. Pri tej hipotezi,
smo upoštevali le potencialne študente, torej tiste, ki so na vprašanje »Ali bi vas
zanimal študij na AP, kjer lahko pridobite formalno plesno izobrazbo?« odgovorili
z »Da«. Teh anketirancev je 33.
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Z opisno statistiko smo preverili kakšen odstotek potencialnih študentov vidi svoje
poklicne priložnosti kot plesalec. V našem vzorcu je 82 % anketiranih odgovorilo
»Da« in 18 % z »Ne«, kot je razvidno iz Preglednice 32.
Št. potencialnih študentov

Odstotek

Ne

6

18,2

Da

27

81,8

Skupaj
33
100,0
Preglednica 32: Mnenje potencialnih študentov o privlačnosti zaposlitve kot
plesalec
Z binomskim testom (Preglednica 33) smo preverili ali je delež potencialnih
študentov, ki so na vprašanje odgovorili »Da«, statistično značilno večji od 50 %.
Razvidno je, da je delež potencialnih študentov, ki vidi svoje poklicne možnosti kot
plesalec, statistično značilno večji od 50 % pri 5 % tveganju. Torej, pri stopnji
značilnosti (p=0,000, p<0,05), sprejmemo hipotezo, ki pravi, da več kot 50 %
potencialnih študentov vidi svoje poklicne priložnosti kot plesalec.

kot
plesalec

Kategorije

N

Dejanski
delež

Skupina 1

Da

27

,82

Skupina 2

Ne

6

,18

Testirani P vrednost
delež
(1-stranska)
,50

,000

Skupaj
33
1,00
Preglednica 33: Binomski test o privlačnosti zaposlitve kot plesalec

H0_3: Delež potencialnih študentov, ki vidi svoje poklicne priložnosti kot koreograf,
je 50 %.
H1_3: Delež potencialnih študentov, ki vidi svoje poklicne priložnosti kot koreograf,
je večji od 50 %.
Za testiranje hipoteze smo uporabili vprašanje »Kje je po vašem mnenju najbolj
privlačna zaposlitev za diplomante AP?«, na katero je bilo možnih več odgovorov,
vendar nas je pri tej hipotezi zanimal le odgovor »kot koreograf«. Pri tej hipotezi,
smo upoštevali le potencialne študente, torej tiste, ki so na vprašanje »Ali bi vas
zanimal študij na AP, kjer lahko pridobite formalno plesno izobrazbo?« odgovorili
z »Da«. Teh anketirancev je 33.
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Z opisno statistiko smo preverili kakšen odstotek potencialnih študentov vidi svoje
poklicne priložnosti kot koreograf. V našem vzorcu je 91 % anketiranih odgovorilo
»Da« in 9 % je odgovorilo »Ne«, kot je razvidno iz Preglednice 34.
Št. potencialnih študentov

Odstotek

Ne

3

9,1

Da

30

90,9

Skupaj
33
100,0
Preglednica 34: Mnenje potencialnih študentov o privlačnosti zaposlitve kot
koreograf
Z binomskim testom (Preglednica 35) smo preverili ali je delež potencialnih
študentov, ki so na vprašanje odgovorili »Da«, statistično značilno večji od 50 %.
Razvidno je, da je delež potencialnih študentov, ki vidi svoje poklicne možnosti kot
koreograf, statistično značilno večji od 50 % pri 5 % tveganju. Torej, pri stopnji
značilnosti 5 % (p=0,000, p<0,05), sprejmemo hipotezo, ki pravi, da več kot 50 %
potencialnih študentov vidi svoje poklicne priložnosti kot koreograf.
Dejanski Testirani P vrednost
delež
delež
(1-stranska)

Kategorije

N

Skupina 1

Da

30

,91

kot koreograf Skupina 2

Ne

3

,09

,50

,000

Skupaj
33
1,00
Preglednica 35: Binomski test deleža mnenja anketiranih o privlačnosti zaposlitve
kot koreograf
Na raziskovalno vprašanje »Ali potencialni študenti AP vidijo svoje poklicne
priložnosti kot pedagog, plesalec ali koreograf?« lahko na podlagi testov hipotez
zaključimo, da več kot polovica potencialnih študentov vidi svoje poklicne
priložnosti kot pedagog, plesalec ali koreograf. To nam pove, da so znanja s tega
področja na trgu iskana in potrebna.
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www.danceacademy.si

3:

ponuja

Magistrsko delo

Ali

AP

na

potencialnim

svojih

študentom

spletni
vse

strani

potrebne

informacije za odločitev za študij?
Pri tem raziskovalnem vprašanju smo želeli ugotoviti ali AP na svoji spletni strani
ponuja potencialnim študentom vse potrebne informacije za odločitev za študij. Za
ta namen smo definirali naslednji hipotezi:

H0:

Delež

potencialnih

študentov,

ki

meni,

da

je

spletna

stran

www.danceacademy.si dobra, ker vsebuje vse potrebne informacije, je 50 %.
H1:

Delež

potencialnih

študentov,

ki

meni,

da

je

spletna

stran

www.danceacademy.si dobra, ker vsebuje vse potrebne informacije, je večji 50 %.
Za testiranje te hipoteze smo analizirali vprašanje »Kakšna se vam zdi spletna stran
www.danceacademy.si?«, z možnimi odgovori: »Dobra, ker vsebuje vse potrebne
informacije«, »Dobra, vendar pogrešam še informacije o:___«, »Ni mi všeč,
ker:___« ter »Drugo:___«. Možne odgovore smo pogrupirali v dve skupini
(Preglednica 37), in sicer: »Dobra, ker vsebuje vse potrebne informacije« in »ostali
odgovori« (z odgovori »Dobra, vendar pogrešam še informacije o:___«, »Ni mi všeč,
ker:___« in »Drugo:___«). Pri tej hipotezi, smo upoštevali le potencialne študente,
torej tiste, ki so na vprašanje »Ali bi vas zanimal študij na AP, kjer lahko pridobite
formalno plesno izobrazbo?« odgovorili z »Da«. Teh anketirancev je 33.
Z opisno statistiko smo preverili kakšen odstotek potencialnih študentov meni, da
spletna stran »www.danceacademy.si« ponuja vse potrebne informacije za študij.
V našem vzorcu je 58 % anketirancev odgovorilo »Dobra, ker vsebuje vse potrebne
informacije«, 15 % jih je odgovorilo: »Dobra, vendar pogrešam še informacije
o:___«, 9 % anketiranih je odgovorilo »Ni mi všeč, ker:___« in 18 % anketiranih je
odgovorilo »Drugo:___«, kot je razvidno iz Preglednice 36.
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Št. potencialnih
študentov

Odstotek

Dobra, ker vsebuje vse potrebne informacije

19

57,6

Dobra, vendar pogrešam se informacije o:

5

15,2

Ni mi všeč, ker:

3

9,1

Drugo:

6

18,2

Skupaj
Preglednica
36:
Mnenje
www.danceacademy.si

33
študentov

potencialnih

100,0
spletni
strani

o

Št. potencialnih
študentov

Odstotek

Dobra, ker vsebuje vse potrebne informacije

19

57,6

Ostali odgovori

14

42,4

Skupaj
Preglednica

37:

Mnenje

33
študentov

potencialnih

100,0
spletni
strani

o

www.danceacademy.si s pogrupiranimi odgovori
Z binomskim testom (Preglednica 38) smo preverili ali je delež potencialnih
študentov, ki meni, da je spletna stran www.danceacademy.si dobra, ker vsebuje
vse potrebne informacije, statistično značilno večji od 50 %. Razvidno je, da delež
potencialnih študentov, ki meni, da je spletna stran www.danceacademy.si dobra,
ker vsebuje vse potrebne informacije, ni statistično značilno večji od 50 % pri 5 %
tveganju. Torej, pri stopnji značilnosti 5 % (p=0,243, p>0,05), ne moremo potrditi
hipoteze, ki pravi, da več kot 50 % potencialnih študentov meni, da je spletna stran
www.danceacademy.si dobra, ker vsebuje vse potrebne informacije.
Kategorije
Dobra, ker vsebuje
Skupina 1 vse potrebne
Spletna
informacije
stran
Skupina 2 Ostali odgovori

N

Opazovani Testirani P vrednost
delež
delež (1-stranska)

19

,58

14

,42

,50

,243

Skupaj
33
1,00
Preglednica 38: Binomski test deleža mnenja anketiranih o spletni strani
www.danceacademy.si

Na raziskovalno vprašanje »Ali AP na svojih spletni strani www.danceacademy.si
ponuja potencialnim študentom vse potrebne informacije za odločitev za študij?«
lahko na podlagi testa hipoteze sklepamo, da polovica potencialnih študentov meni,
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da spletna stran www.danceacademy.si vsebuje vse potrebne informacije, ki jih
potrebujejo potencialni študenti za odločitev za študij oz. vpis na AP.

RAZISKOVALNO VPRAŠANJE 4: Ali AP pri svojih marketinških aktivnostih
uporablja spletne medije za prepoznavnost v okolju?
Pri tem raziskovalnem vprašanju nas je zanimalo koliko anketirancev je za AP
izvedelo preko spletnih medijev in kako je po mnenju anketirancev AP prepoznavna
v okolju. Zato smo postavili naslednje hipoteze:

H0: Delež anketirancev, ki je izvedel za AP preko spletnih medijev, je enak 50 %.
H1: Delež anketirancev, ki je izvedel za AP preko spletnih medijev, je večji od 50
%.
Za test hipoteze smo uporabili vprašanje »Kje ste izvedeli za AP?«, na katero so bili
možni naslednji odgovori: »ravnokar, s tem vprašalnikom«, »na internetu«, »od
prijateljev/družinskih članov«, »na srednji šoli z letaki«, »na srednji šoli ob
predstavitvi AP«, »na sejmu Informativa«, na prireditvi, kateri:__«, »od
učitelja/profesorja«, »na televiziji«, »po elektronski pošti«, »na Facebooku«, »na
Twitterju«, »na fakulteti«, »v plesni šoli, kateri:__«, v časopisu/reviji, kateremu,
kateri:__«, »na Študentski areni«, »na radiu«, »drugje:__«. Ker nas zanima koliko
anketirancev je za AP izvedelo preko spletnih medijev, smo možne odgovore
pogrupirali v dve skupini (Preglednica 39), in sicer: »ostali mediji« (z odgovori
»ravnokar, s tem vprašalnikom«, »od prijateljev/družinskih članov«, »na srednji šoli
z letaki«, »na srednji šoli ob predstavitvi AP«, »na sejmu Informativa«, na prireditvi,
kateri:__«, »od učitelja/profesorja«, »na televiziji«, »na fakulteti«, »v plesni šoli,
kateri:__«, v časopisu/reviji, kateremu, kateri:__«, »na Študentski areni«, »na
radiu« in »drugje:__«) in »spletni mediji« (z odgovori »na internetu«, »po
elektronski pošti«, »na Facebooku« in »na Twitterju«).
V našem vzorcu je 14 % vprašanih odgovorilo, da je za AP izvedelo preko spletnih
medijev in 86 % anketiranih preko ostalih medijev, kot je razvidno iz Preglednice
39.

Tina Fröhlich: Primerjava marketinških strategij vodilnih plesno izobraževalnih institucij v EU

stran 111

Univerza v Mariboru – Fakulteta za organizacijske vede

Magistrsko delo

Št. anketirancev

Odstotek

ostali mediji

69

86,3

spletni mediji

11

13,8

Skupaj
80
Preglednica 39: Vir informiranja anketirancev o AP

100,0

Z binomskim testom (preglednica 40) smo preverili ali je delež anketirancev, ki je
pridobil informacije o AP statistično značilno večji od 50 %. Iz Preglednice 38 je
razvidno, da se delež 14 % statistično značilno razlikuje od deleža 50 %. Zato
hipotezo zavrnemo, saj iz spletnih medijev je zvedel statistično značilno manjši
delež študentov kot 50 % oz. delež študentov statistično značilno ni večji od 50 %.
Kategorija
Spletni mediji/
ostali mediji

N

Opazovani

Testirani

P vrednost

delež

delež

(1-stranska)

,50

,000

Skupina 1 spletni mediji

11

,14

Skupina 2 ostali mediji

69

,86

80

1,00

Skupaj

Preglednica 40: Binomski test vira informiranja anketirancev o AP

H02: Delež anketirancev, ki meni, da je prepoznavnost AP slaba je enak 50 %.
H2: Delež anketirancev, ki meni, da je prepoznavnost AP slaba je manjši od 50 %.
Pri tej hipotezi smo preverjali odgovore na vprašanje »Kakšna je po vašem mnenju
prepoznavnost AP?«. Možni so bili trije odgovori, in sicer: »dobra«, »slaba« in »ne
vem«. Za test hipoteze bomo anketirance na podlagi odgovorov razdelili v dve
skupini (Preglednica 41): »dobra« in »slaba«, pri čemer bomo odgovor anketirancev,
ki so odgovorili z »ne vem«, prišteli k odgovoru »slaba«. Na to vprašanje je
odgovorilo le 66 anketirancev, katerih odgovore smo v nadaljevanju tudi upoštevali.
Z opisno statistiko smo prikazali kakšen odstotek anketiranih meni, da je
prepoznavnost AP dobra. V našem vzorcu je 94 % anketiranih odgovorilo s »slaba«
in 6 % odgovorilo z »dobra«, kot je razvidno iz Preglednice 41.
Št. anketirancev

Odstotek

dobra

4

6,1

slaba

62

93,9

Skupaj
66
Preglednica 41: Mnenje anketirancev o prepoznavnosti AP

100,0
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Z binomskim testom (Preglednica 42) smo preverili ali je delež anketirancev, ki so
na vprašanje odgovorili »slaba«, statistično značilno manjši od 50 %. Iz Preglednice
40 je razvidno, da se delež 93 % statistično značilno razlikuje od deleža 50 %. Zato
hipotezo zavrnemo, saj delež anketirancev, ki meni da je prepoznavnost slaba
statistično značilno je večji od 50 % oz. delež študentov statistično značilno ni
manjši od 50 %.

Prepoznavnost
AP

Kategorije

N

Dejanski
delež

Skupina 1

slaba

26

,93

Skupina 2

dobra

2

,07

Testirani P vrednost
delež
(1-stranska)
,50

,000

Skupaj
28
1,00
Preglednica 42: Binomski test deleža prepoznavnosti AP
Ugotovili smo, da AP pri svojih marketinških aktivnostih zelo slabo uporablja spletne
medije pri komunikaciji z javnostjo. Na podlagi rezultatov lahko zaključimo, da je
zato tudi njena prepoznavnost v okolju slaba.

RAZISKOVALNO VPRAŠANJE 5: Ali obstajajo razlike v mnenju o obveščenosti o
možnostih nadaljevanja študija na področju plesa med slovenskimi regijami in
tujino?
Raziskovalno vprašanje je za nas zanimivo zato, da preverimo kakšno je mnenje
anketirancev o obveščenosti o možnostih nadaljevanja študija na področju plesa
med slovenskimi regijami in tujino.

H0: Mnenje o obveščenosti o možnostih nadaljevanja študija na področju plesa je
enako med slovenskimi regijami in tujino.
H1: Mnenje o obveščenosti o možnostih nadaljevanja študija na področju plesa se
vsaj v eni regiji (oz. področju bivanja) razlikuje od ostalih.
S to hipotezo želimo preveriti kakšna je povezava med obveščenostjo anketirancev
o možnostih nadaljevanja študija na AP glede na regijo, kjer bivajo. Nominalna
neodvisna spremenljivka je Regije (Preglednica 43). Možni odgovori so bili sledeči:
»Pomurska regija«, »Podravska regija«, »Koroška regija«, »Savinjska regija«,
»Zasavska

regija«,

»Spodnjeposavska

regija«,

»Jugovzhodna

Tina Fröhlich: Primerjava marketinških strategij vodilnih plesno izobraževalnih institucij v EU

Slovenija«,
stran 113

Univerza v Mariboru – Fakulteta za organizacijske vede

Magistrsko delo

»Osrednjeslovenska regija«, »Gorenjska regija«, »Notranjsko - kraška regija«,
»Goriška regija«, »Obalno - kraška regija« in »Tujina, od kod:__«. Ker nas
obveščenost zanima glede na širše geografsko območje, smo regije pogrupirali v
naslednje skupine: »Vzhodna Slovenija« (z odgovorom »Podravje«), »Koroška do
Posavja«

(z

možnimi

odgovori

»Savinjska

regija«,

»Zasavska

regija«),

»Osrednjeslovenska regija« (z možnimi odgovori »Osrednjeslovenska regija«),
»Zahodna Slovenija« (z možnimi odgovori »Goriška regija«, »Obalno - kraška
regija«, »Gorenjska regija« in »Notranjsko - kraška regija«) in »Tujina« (z možnimi
odgovori »Tujina, od kod:__«). Regij, ki v našem vzorcu niso bile zastopane, nismo
upoštevali (»Pomurska regija«, »Koroška regija«, »Spodnjeposavska regija« in
»Jugovzhodna Slovenija«). Ordinalna odvisna spremenljivka pa je obveščenost o
možnostih nadaljevanja študija na področju plesa, za kar smo uporabili trditev
»Ljudje so premalo obveščeni o možnostih nadaljevanja študija na področju plesa«,
z možnimi odgovori: »sploh ne«, »v manjši meri«, »ne vem/ne morem se odločiti«,
»v večji meri« in »v zelo veliki meri«.
Za preverjanje hipoteze smo uporabili parametrični test ANOVA, s pomočjo
katerega smo preverili ali se vzorčna povprečja statistično značilno razlikujejo. Iz
analize je razvidno (Preglednica 43), da so anketiranci iz vseh regij na to vprašanje
odgovorili podobno, kar pomeni, da so anketiranci v vseh regijah o možnostih
nadaljevanja študija na področju plesa obveščeni približno enako. Kljub temu pa so
najbolj obveščeni anketiranci s Koroške do Posavja (m=4,09), najmanj pa
anketiranci iz tujine (m=2,75).

N

95 % interval
zaupanja

Povprečna
Std.
Std.
vrednost odklon napaka Spodnja
meja

Zgornja
meja

Vzhodna Slovenija

11

3,91

1,136

,343

3,15

4,67

Koroška do Posavja

11

4,09

,539

,163

3,73

4,45

Osrednjeslovenska
regija

27

3,93

1,107

,213

3,49

4,36

Zahodna Slovenija

27

3,52

1,252

,241

3,02

4,01

Tujina

4

2,75

1,708

,854

,03

5,47

Skupaj
80
3,75
1,146
,127
3,50
4,01
Preglednica 43: Obveščenost anketirancev o možnostih nadaljevanja študija po
regijah
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Iz testa homogenih varianc (Preglednica 44) je razvidno, da ničelne domneve o
enakosti varianc (p=0,073, p<0,05) ne moremo zavrniti pri 5 % tveganju. To pomeni,
da lahko nadaljujemo z interpretacijo tabele ANOVA (Preglednica 45).
Levena vrednost

Stopnja prostosti 1 Stopnja prostosti 2

2,237

4

P vrednost

75

,073

Preglednica 44: Obveščenost anketirancev o možnostih nadaljevanja študija po
regijah
Rezultati v Preglednici 45 kažejo, da ne obstajajo statistično pomembne razlike
med povprečnimi vrednostmi v mnenju o možnostih nadaljevanja študija po regijah
(p=0,207, p<0,05), zato hipotezo, ki pravi, da ne obstajajo statistično značilne
razlike med regijami v mnenju o obveščenosti o možnostih nadaljevanja študija na
področju plesa, ne moremo zavrniti.
Ljudje so premalo obveščeni o možnostih nadaljevanja študija na področju plesa
Vsota
kvadratov

Stopnja
prostosti

Povprečje
kvadratov

F

P vrednost
(2-stranska)

Med skupinami

7,839

4

1,960

1,513

,207

Znotraj skupin

97,161

75

1,295

Skupaj
105,000
79
Preglednica 45: Analiza variance za obveščenost o obveščenosti o možnostih
nadaljevanja študija na področju plesa glede na regije
S tem raziskovalnim vprašanjem smo želeli izvedeti kakšne so razlike v mnenju o
obveščenosti o možnostih nadaljevanja študija na področju plesa med slovenskimi
regijami in tujino. Na podlagi testov smo ugotovili, da ni statistično značilnih razlik
v mnenju o obveščenosti o možnostih nadaljevanja študija na področju plesa, glede
na regije in tujino pri 5 % tveganju.
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RAZISKOVALNO VPRAŠANJE 6: Ali potencialni študenti menijo, da so bolje
obveščeni o možnostih nadaljevanja študija na področju plesa kot ostali
anketiranci?

H0: Potencialni študenti se v povprečju enako strinjajo, da so premalo obveščeni o
možnostih nadaljevanja študija na področju plesa, kot ostali anketiranci.
H1: Potencialni študenti se v povprečju bolj strinjajo, da so premalo obveščeni o
možnostih nadaljevanja študija na področju plesa, v primerjavi z ostalimi
anketiranci.
Za testiranje te hipoteze smo uporabili trditev »Ljudje so premalo obveščeni o
možnostih nadaljevanja študija na področju plesa«, z možnimi odgovori: »sploh
ne«, »v manjši meri«, »ne vem/ne morem se odločiti«, »v večji meri« in »v zelo
veliki meri«. Kot potencialne študente smo upoštevali anketirance, ki se zanimajo
za študij na AP. To so tisti, ki so na vprašanje »Ali bi vas zanimal študij na AP, kjer
lahko pridobite formalno plesno izobrazbo?« odgovorili z »Da«. Teh anketirancev je
33. Ostalih anketirancev v našem vzorcu je 47.
Za preverjanje hipoteze smo uporabili parametrični t-test za neodvisna vzorca. S
pomočjo testa smo preverili ali se vzorčni povprečji statistično značilno razlikujeta.
Rezultati v Preglednici 46 in 47 kažejo, da obstajajo statistično pomembne razlike
med povprečnima vrednostma (p=0,021, p<0,05) pri 5 % tveganju, zato sprejmemo
hipotezo, ki pravi, da se anketiranci, ki jih zanima študij na AP (m=4,06) bolj
strinjajo, da so premalo obveščeni o možnostih nadaljevanja študija na področju
plesa, v primerjavi z ostalimi anketiranci (m=3,53).
Ali bi vas zanimal študij
na AP, kjer lahko
pridobite formalno

N

Povprečne

Std.

vrednosti

odklon

plesno izobrazbo?
Ljudje so premalo

Std.
napaka
povprečja

ostali anketiranci

47

3,53

1,213

0,177

potencialni študenti

33

4,06

,998

0,174

obveščeni o
možnostih
nadaljevanja študija
na področju plesa

Preglednica 46: Obveščenost anketirancev o možnostih nadaljevanja študija na
področju plesa
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Levenov test
enakosti varianc
F

P
vrednost

t-test enakosti povprečij

t

Stopnja
prostosti

P
vrednost
(1-stranska)

Ljudje so
Predvidevane
premalo
enake
2,407
0,125
2,060
78
0,021
obveščeni o
variance
možnostih
Predvidevane
nadaljevanja
neenake
2,132 75,961
0,018
študija na
variance
področju plesa
Preglednica 47: T test za neodvisna vzorca o obveščenosti anketirancev o možnostih
nadaljevanja študija na področju plesa
Ugotovili smo, da se potencialni študenti bolj strinjajo, da so ljudje premalo
obveščeni o možnostih nadaljevanja študija na področju plesa, v primerjavi z
ostalimi anketiranci. To nam pove, da moramo marketinške aktivnosti povečati na
ciljne skupine potencialnih študentov.
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5. PREDLAGANE REŠITVE
Z rezultati raziskave in odgovori na raziskovalna vprašanja smo dobili vpogled v
marketinške aktivnosti vodilnih plesno izobraževalnih institucij v Sloveniji in
formalno izobraževanje na plesnem področju z vidika študentov, potencialnih
študentov ter ustvarjalcev in poznavalcev slovenske plesne scene. Ugotovili smo, da
lahko v Sloveniji za vodilno plesno izobraževalno institucijo štejemo le Akademijo
za ples.
Da bi ugotovili zakaj je vpis na Akademijo za ples premajhen, smo preučili formalno
izobraževanje na področju plesa v Sloveniji, raziskali prepoznavnost AP, ter
opredelili ciljno skupino potencialnih študentov in njihove karakteristike.
Ugotovili smo, da je ključna pomanjkljivost Akademije za ples v tem, da nima
opredeljene marketinške strategije, ki bi jo usmerjala v ustrezno promocijo na
pravih mestih, pravi ciljni publiki, na pravi način.
Na podlagi te ugotovitve smo se odločili za predlog marketinške strategije, ki bo
pomagala akademiji k večji prepoznavnost na trgu in opredelitvi njenih ključnih
prednosti ter s tem prinesla k povečanemu vpisu na njene študijske programe in
module.

5.1.1. IZOBRAŽEVANJE NA PODROČJU PLESA
Z družbenim in gospodarskim razvojem, razvojem medijev in tehnike ter
digitalizacijo, se hitro razvija tudi kulturna umetnost, kamor spada področje plesa
in plesne produkcije v Sloveniji. V družbi se popularizira ples kot dejavnik gibanja
in zdravega načina življenja. Razvoj in popularizacija plesa v Sloveniji sta kaj kmalu
pokazala potrebo po možnostih specializacije na različnih segmentih plesa; od
baleta, družabnih plesov, džeza, tekmovalnega plesa, sodobnega plesa, do
koreografskih, pedagoških in trenerskih znanj.
Plesalec ni več le izvajalec, ampak tudi načrtovalec, oblikovalec in sodelavec pri
izdelavi končnih plesnih izdelkov; je koreograf, pedagog in trener. Za to pa
potrebuje znanja, ki presegajo osnovo plesnih ved. Za kvalitetno delovanje
potrebuje teoretična znanja s področja fizikalnih, gibalnih, preventivnih in
anatomskih znaj na eni strani in na drugi znanja s področja kompozicije, odrskih
tehnik, petja, glasbe, umetniškega izražanja, psihologije, zgodovine, etike in
nenazadnje umeščanje plesa v podjetniški oz. tržni kontekst.
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Ples je tako postal pomemben vidik umetniškega izražanja. S kakovostnim
izražanjem pomembno prispeva h kulturno-umetniški podobi in ohranjanju kulturne
dediščine naroda, informiranosti in nacionalni zavesti naroda ter uveljavljanju
gospodarskih subjektov in s tem h gospodarskemu razvoju.
Raziskava je pokazala, da imamo v Sloveniji veliko plesno izobraževalnih institucij,
v obliki plesnih šol in klubov ter Plesno zvezo Slovenije in Akademijo za ples. Vendar
je Akademija za ples edina plesno izobraževalna institucija v Sloveniji, ki omogoča
pridobitev formalne izobrazbe na področju plesa in koreografije. Prav tako je
pomembno dejstvo, da v tem delu Evrope ni primerljivega visokošolskega zavoda,
ki bi nudil znanje, raziskovalno delo in zagotavljal zaposljivost na področju plesa.
Z ustanovitvijo Akademije za ples je študentom omogočen študij plesa na
visokošolski ravni in kasneje na podiplomskem študiju, s katerim študenti pridobijo
javno in mednarodno priznano izobrazbo. Tako pridobijo poklic plesalca in
koreografa na področju plesa. S tem se izboljša strokovnost v stroki in poveča
možnost zaposlitve.
V raziskavi nas je zanimalo ali potencialni študenti vodilnih plesno izobraževalnih
institucij vidijo svoje poklicne priložnosti kot pedagog, plesalec ali koreograf.
Rezultati drugega raziskovalnega vprašanja so pokazali, da več kot polovica
potencialnih študentov vodilnih plesno izobraževalnih institucij vidi svoje poklicne
priložnosti kot pedagog, plesalec ali koreograf.
V nadaljevanju predstavljamo tudi rezultate ankete na področju poznavanja AP,
tudi z vidika izobraževanja oz. možnosti pridobitve poklica »plesalec, koreograf« na
AP.

5.1.2. PREPOZNAVNOST AKADEMIJE ZA PLES
Raziskava je pokazala, da je poznavanje Akademije za ples kar dobro, saj je 86 %
anketirancev odgovorilo, da pozna AP in enak odstotek jih tudi ve, da na AP lahko
pridobijo poklic »plesalec, koreograf«. Pri podrobnejšem poznavanju programa in
delovanja AP so odstotki pozitivnih odgovorov malo nižji. 79 % anketirancev je
seznanjenih s tem, da na AP delujejo štiri smer in 59 %, da je način študija
organiziran v majhnih skupinah, s čimer je omogočeno individualno delo
predavateljev in študentov. Le dobra polovica (53 %) pozna študijski program AP in
le 38 % anketirancev ima informacijo o tem, lahko na AP opravijo le posamezne
module.
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Kljub temu pa nismo zadovoljni z rezultatom na vprašanje »Kje v Sloveniji lahko
dobite formalno izobrazbo s plesnega področja?«. Pri tem vprašanju je kar 46 %
anketirancev podalo napačen odgovor, ali pa na vprašanje niso odgovorili. 54 % se
jih je opredelilo za Akademijo za ples, 12 % za Umetniško gimnazijo – smer sodobni
ples, 12 % pa za Konservatorij za glasbo in balet. Medtem, ko so bili odgovori na
vprašanje »Kje v Sloveniji se lahko kakovostno usposabljate in izobražujete na
plesnem področju?« bistveno boljši, in sicer: na prvem mestu je Akademija za ples
(61 % odgovorov), na drugem mestu pa so plesne šole (36 % odgovorov) in tretjem
mestu Plesna zveza Slovenije z 21 %.
Iz odgovorov je razvidno, da je Akademija za ples slovenski javnosti poznana, vendar
pa je potrebno še veliko narediti na prepoznavnosti njene ključne konkurenčne
prednosti, ki jo ima pred ostalimi plesnimi izobraževalnimi institucijami – možnost
pridobitve formalne izobrazbe na visokošolskem nivoju.
Zato je pomembno, da se pri promociji izpostavi način dela akademije, vsebina
programa in možnost modularnega učenja plesa, ki udeležencu skozi funkcionalno
usposabljanje lahko pomaga pri pridobitvi specialnega znanja, ki ga potrebuje za
svoje delo. Tovrstno izobraževanje je zanimivo predvsem za umetnike, ki so na
svojem področju že dosegli marsikatero priznanje s strani stroke, a jim manjka
določeno znanje, v katerem se želijo še izpopolniti.
Zaznali smo, da se je le 10 % anketirancev že udeležilo izobraževanja na AP, 24 %
pa se jih je opredelilo, da bi se tega izobraževanja z veseljem udeležili. 38 %
anketirancev se je opredelilo, da bi jih zanimal študij na AP. To kaže, da interes po
študiju na akademiji je, vendar potencialni študenti očitno premalo poznajo
prednosti akademije, njen program in način dela, da bi se za študij na akademiji
dejansko tudi odločili.
Zanimivo pa je dejstvo, da je poznavanje možnosti plesnega izobraževanja v EU
bistveno slabše od poznavanja možnosti v Sloveniji. Le 46 % anketirancev pozna
najpomembnejše izobraževalne institucije na področju plesa v Evropi. Razlike med
študijem plesa doma in v EU dobro pozna (odgovori »dobro«, »zelo dobro« in
»odlično«) 45 % anketirancev, 23 % se jih je opredelilo, da problematiko poznajo
slabo, 33 % pa je odgovorilo z »zelo slabo«.
Iz rezultatov obdelave sklepamo, da je poznavanje problematike izobraževanja na
plesnem področju v slovenski javnosti precej površno. Tak rezultat lahko
pripisujemo dejstvu, da pomembnost pridobitve formalne izobrazbe na področju
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plesa v Sloveniji še ni dovolj prepoznana, zato je potrebno, da akademija to
prednost bistveno bolj izpostavi.
Zaznavamo tudi problematiko v širšem poznavanju Akademije za ples. Kar 76 %
anketirancev meni, da je prepoznavnost AP v slovenski javnosti slaba, le 6 % pa, da
je dobra. 79 % jih meni, da se AP v javnosti premalo pojavlja, kar zopet kaže na to,
da akademija nima jasnih strateških marketinških usmeritev in se ne promovira
dovolj jasno, pogosto, na pravih mestih in na pravi način. Prav tako smo s petim in
šestim raziskovalnim vprašanjem ugotovili, da mora AP bolje delovati na
obveščenosti o možnostih nadaljevanja študija na področju plesa v slovenskih
regijah in tujini.
Pri analizi odgovorov na vprašanje »Kje menite, da bi se AP še lahko pojavljala?«
smo dobili naslednje skupine predlogov:


mediji (radio, TV, časopisi, revije, 33 % odgovorov),



javne prireditve (predvsem plesne prireditve, 18 % odgovorov),



po šolah (plesne šole, srednje šole, fakultete, 10 % odgovorov),



internet (web, Facebook, Twitter, 3 % odgovorov),



prireditve v organizaciji AP (3 % odgovorov),



promocijska gradiva AP (letaki, video, brošure, 3 % odgovorov).

Odgovori nakazujejo, da 33 % anketirancev spremlja različne medije. Z
oglaševanjem v njih bi lahko zajeli skoraj četrtino potencialnih študentov. Prav tako
bi lahko okrepili pojavljanje na plesnih prireditvah.
S tretjim raziskovalnim vprašanjem smo ugotovili, da polovica anketirancev meni,
da spletna stran AP vsebuje vse informacije, ki jih potrebujejo potencialni študenti
za odločitev za študij oz. vpis na AP.
55 % anketirancev meni, da je AP v javnosti premalo poznana, da bi vzpostavila
tesnejše sodelovanje z institucijami in posamezniki v okolju. 41 % jih je izrazilo
mnenje, da je AP premalo časa na tržišču, da bi druge institucije vedele zanjo in
iskale poti do sodelovanja. 74 % anketirancev meni, da so prednosti AP premalo
izpostavljene.
Presenetljivo je, da je kar 88 % anketirancev na vprašanje »Ali veste s katerimi
izobraževalnimi zavodi in ustanovami v okolju sodeluje AP?« odgovorilo z »ne vem«,
ali pa je polje pustilo prazno.
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Iz odgovorov na zgornji vprašanji lahko zaključimo, da AP ni vzpostavila ustreznih
mehanizmov za informiranje javnosti o svojem delu, projektih in sodelovanju z
drugimi institucijami. Način dela, povezovanje akademije z drugimi institucijami
(tudi mednarodnimi) so slovenski javnosti premalo poznani. Prav tako anketa jasno
kaže, da so projekti, v katerih sodeluje akademija ali jih celo sama izvaja, premalo
odmevni.
Na kakšen način javnost pridobiva informacije o AP smo ugotavljali z analizo
odgovorov na vprašanje »Kje ste izvedeli za AP?«. 41 % anketirancev je AP spoznalo
preko prijateljev ali sorodnikov, 11 % pa na plesnih šolah. Zaskrbljujoč podatek pa
je, da slaba desetina (9 %) anketirancev AP do izpolnjevanja vprašalnika sploh ni
poznalo. Preko spletnih medijev (internet, elektronska pošta, Facebook Twitter), ki
je danes eden glavnih virov informiranja, je za AP izvedelo le 14 % anketirancev.
Tudi ti odgovori kažejo, da akademija nima vzpostavljenih ustreznih poti,
mehanizmov in načinov za informiranje javnosti o svojem obstoju in delovanju.
Spletno stran AP je sicer 56 % anketirancev ocenilo kot dobro. Med pomanjkljivostmi
spletne strani so izpostavili predvsem več informacij o študentih in diplomantih ter
pomanjkljivo predstavitev študijskega programa AP. Anketiranci so izrazili tudi željo
po več informacijah o pedagogih, informacijah v zvezi z dogodki, sodelovanjem s
tujino ter večjem številu video posnetkov.
Glede na pomen spletnih medijev v današnji družbi lahko ocenimo, da AP bistveno
premalo uporablja splet kot medij za informiranje in oglaševanje, kar smo dokazali
s četrtim raziskovalnim vprašanjem, kjer nas je zanimalo koliko anketirancev je za
AP izvedelo preko spletnih medijev in kako je po mnenju anketirancev AP
prepoznavna v okolju. Ugotovili smo, da AP pri svojih marketinških aktivnostih zelo
slabo uporablja spletne medije pri komunikaciji z javnostjo. Na podlagi rezultatov
lahko zaključimo, da je zato tudi njena prepoznavnost v okolju slaba.
Mnenje plesne javnosti v Sloveniji o Akademiji za ples je dokaj dobro. Pri odgovorih
na vprašanje »Kakšno je vaše splošno mnenje o AP?« so dali anketiranci največjo
težo izjavi, da je AP ugledna organizacija, ki poudarja pomen formalnega
izobraževanja na področju plesa (57 % anketirancev se s to trditvijo strinja v večji
in zelo veliki meri). Z izjavo, da AP na slovenskem trgu ni potrebna, so izrazili veliko
mero nestrinjanja (73 % anketirancev se s to trditvijo ne strinja ali se strinja v manjši
meri). To kaže, da je pridobitev formalne izobrazbe na plesnem področju vendarle
pomembna tudi v Sloveniji.
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Med dodatnimi komentarji in predlogi so anketiranci izrazili nekaj kritike na
kvaliteto programov (5 % anketirancev), kar kaže na to, da je poznavanje AP kot
inštitucije, njenega delovanja, študijskega programa in organiziranosti, preslaba.
AP namreč ponuja enovit in kvaliteten študijski program z vrhunskimi predavatelji
in strokovnimi sodelavci.

5.1.3. POTENCIALNI ŠTUDENTI
Akademija za ples ocenjuje, da so potencialni študentje mlajši ljudje, ki jih zanima
umetnost, ples in koreografija ter želijo v tej smeri delovati tudi poklicno. Poleg te
populacije pa je zanimiva tudi starejša generacija umetnikov, ki nimajo priznane
formalne izobrazbe, imajo pa bogato umetniško kariero in pedagoške izkušnje, kar
v večji meri potrjuje tudi naša raziskava.
Rezultati iz analize kažejo, da lahko tiste anketirance, ki so na vprašanje »Ali bi vas
zanimal študij na AP, kjer lahko pridobite formalno plesno izobrazbo?« odgovorili z
»da«, označimo kot ciljno skupino potencialnih študentov AP). Osnovne
karakteristike te skupine smo preverjali z opisno statistiko in s prvim raziskovalnim
vprašanju so:


Spol: v vzorcu je 88 % žensk in 12 % moških



Starost: prevladujejo tri starostne skupine – »do 20 let« (39 %), »21 do 30
let« (42 %) in »31 do 40 let« (12 %).



Izobrazba: močno prevladuje skupina z dokončano štiriletno srednjo šolo
(58 %), pomembni sta še skupini z dokončanim univerzitetnim študijem (18
%) in z dokončano visoko šolo (12 %)



Sedanji status: prevladujejo zaposleni (37 %), nato študenti
fakultete/akademije (34 %), samostojni kulturni umetniki (16 %) in dijaki
srednjih šol (10 %).

Skupina potencialnih študentov prosti čas večinoma preživlja sledeče:


najpogosteje se druži s prijatelji (87 %),



preživlja prosti čas z družino (65 %),



pleše (57 %),



se ukvarja s športom (57 %),

Ostale aktivnost v prostem času opravlja redkeje.
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Potencialni študenti AP se relativno redko udeležujejo dogodkov in prireditev. 65 %
anketirancev obiskuje javne prireditve vsaj občasno, več kot polovica vsaj občasno
obiskuje še koncerte zabavne glasbe, festivale in gledališke predstave.
Večina potencialnih študentov vidi svoje poklicne priložnosti predvsem kot
koreograf (91 %), plesalec (82 %) ali kot pedagog (61 %), kar smo dokazali v drugem
raziskovalnem vprašanju.
Na podlagi navedenega lahko zaključimo, da je ključna ciljna populacija za
akademijo mlajša generacija (do 30 let), predvsem žensk, ki zaključujejo srednjo
šolo in se spogledujejo z nadaljnjim izobraževanjem na področju plesne umetnosti.
V prostem času rada pleše, obiskuje javne prireditve, koncerte zabavne glasbe,
festivale in gledališke predstave.

5.1.4. MARKETINŠKA STRATEGIJA
Akademija za ples je mlad zavod, ki ima priložnosti za nadaljni razvoj na različnih
področjih:


postati vrhunska slovenska in hkrati mednarodna plesna akademija z odlično
lokacijo, vrhunskimi strokovnjaki, opremo in storitvami.



sodelovanje z Ministrstvom za izobraževanje, znanost in šport v obliki različnih
dogodkov za namen promocije plesa in zdravega načina življenja ter
terapevtske namene, kjer bi zajeli celotno populacijo s poudarkom koristnih
strani plesa za vse generacije ter za skupine ljudi s posebnimi potrebami.



sodelovanje s srednjimi umetniškimi šolami, ki imajo plesne oddelke na skupnih
projektih dijakov in študentov ter njihovih profesorjev, za potrebe izvedbe
pedagoških praks, prenosa znanja in novosti, opravljanja praks, priprav na
preizkus nadarjenosti, prijav na skupne umetniške razpise in podobno.



sodelovanje s plesnimi institucijami iz Italije, Nemčije, Avstrije, Velike
Britanije, Irske, Združenih držav Amerike, Belgije, Francije in Rusije preko
programa Erasmus z izmenjavo profesorjev in študentov v smislu organizacije
dogodkov (plesnih tekmovanj, umetniških festivalov, poletnih delavnic, zimskih
priprav), skupne produkcije določenih projektov, izmenjave znanja in
gostovanj.



pritegniti

tuje

vrhunske

strokovnjake

za

sodelovanje,

kar

prinese

visokošolskemu zavodu višji rating in hkrati zagotavlja višjo kvaliteto programa.
Sodelovanje z vrhunskimi strokovnjaki za AP pomeni, da sledi novostim, razvoju
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plesa in z njim povezanih ved, znanosti in tehnologij, da je v koraku s časom in
ve kam gre razvoj stroke.


ustanovitev fundacije za financiranje mladih talentiranih plesalcev za namene
štipendiranja.



profesionalizacija poklica plesalca, koreografa, plesnega umetnika, kasneje
plesnega mojstra oz plesnega učitelja, terapevta in trenerja.



pripraviti drugo stopnjo študija po bolonjskem sistemu (magistrski študij); s
prvostopenjskim študijskim porgramom AP zagotavlja pridobitev poklica
plesalec, koreograf, z drugo stopenjskim študijem pa bi program nadgradili na
področjih plesne pedagogike in plesne terapije. S tem bi združili znanja s
plesnega in pedagoškega področja (v sodelovanju s Pedagoško fakulteto),
znanstveno raziskovalnega področja (v sodelovanju s Fakulteto za šport ter
Zdravstveno fakulteto in Medicinsko fakulteto) in področjem organizacije in
managementa v kulturi (v sodelovanju z različnimi inštituti doma in iz tujine).



pripraviti tretjo stopnjo študija po bolonjskem sistemu (doktorski študij).
Trenutno zaradi pomanjkanja domačega kadra, ki bi bil ustrezno usposobljen in
bi imel ustrezno izobrazbo, razvoj kvalitetnega doktorskega študija plesa še ni
možen v taki meri, kot je vizija AP. Prav tako tudi diplomanti AP na AP še nimajo
možnosti pridobiti izobrazbo druge stopnje po bolonjskem sistemu oz
magistrskega študija s plesnega področja.



preoblikovanje in nadgradnja obstoječega študijskega programa v dve smeri, in
sicer t.i. »performing arts« in pedagoško/terapevstko smer, ob tem pa razvoj
plesnega gledališča. Vse to v koraku z novostmi na področju video produkcije z
novimi pristopi pri oblikovanju medijev in plesa kot umetnosti, implementacije
novih medijev v plesu in uprizoritvenem prostoru.



priprava ustrezne marketinške strategije in plana AP.

Kot smo že omenili, je Akademija za ples edina plesno izobraževalna institucija v
tem delu Evrope, ki nudi možnost pridobitve formalne izobrazbe, omogoča
raziskovalno delo in zagotavlja zaposljivost na področju plesa.
Med neposredne konkurente zavoda sodijo posamezni plesni zavodi po svetu, ki
imajo že nekajletno tradicijo. Med njimi so tudi tisti, ki smo jih primerjali z AP v
točki 3.5. V primerjavi z njimi ima Akademija za ples veliko prednosti.
Študij je dosegljiv široki množici potencialnih študentov, saj je pogoj za vpis poleg
končane

mature,

poklicne

mature

ali

zaključnega

izpita

v

štiriletnem

srednješolskem izobraževanju tudi uspešno opravljen preizkus nadarjenosti.
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Študijski program je zasnovan zelo praktično in interdisciplinarno. Delo je
usmerjeno k razvoju komunikacijskih sposobnosti, kritičnemu razmišljanju,
raziskavam, analizam ter kreativni produktivnosti na vseh področjih plesa. Skozi
program se smelo prepletajo znanje, izkušnje, inovativnost in ustvarjalnost
pedagoško plesnega, kulturnega in umetniškega področja.
Značilnost študijskega programa je učenje na praktičnih temeljih in prvinah plesa,
pedagogike in umetniško ustvarjalnega koreografskega procesa. Na ta način se
ustvarjajo odnosi in pogoji za prenos znanja iz akademije v družbeno in kulturno
okolje, s čimer so dosežene večje zaposlitvene možnosti diplomantov. Ob tem velja
poudariti, da se veča prepoznavnost Akademije za ples kot institucije in zavoda,
kjer diplomanti pridobijo izobrazbo in poklic.
Prednosti:


delo v majhnih skupinah



moduli



4 študijske smeri, kar je edinstveno na svetu



možnost izbirnih vsebin znotraj študijskih smeri



praktične vaje



zagotovljenost strokovne prakse



znanstveno raziskovalno delo



udejstvovanje v domačih in mednarodnih projektih



mednarodno primerljiv študijski program



dva poklica v enem – plesalec in koreograf



diplomant nadalje lahko vpiše kateri koli magistrski študij

Pedagoški proces se odvija z uporabo najmodernejše vrhunske tehnologije in
pripomočkov, ki omogočajo boljše delo (avdio/video oprema, prostori, ogledala,
učilnica, projektorji, računalniki za študente, najsodobnejši programi, Wi-Fi) v
slovenskem in tujem jeziku, zato je študij mogoč tudi za študente iz tujine.
Akademija za ples združuje domača in tuja vrhunska imena plesne stroke, umetnosti
in kulture, ki imajo svetovno konkurenčno znanje. Predvatelji, strokovni sodelavci
ter gostujoči predavatelji so specializirani na svojih področjih, zato lahko AP
zagotavlja najvišjo kvaliteto tako študijskega programa, kot tudi opravljenih
storitev. Akademija za ples se poleg izvajanja rednega študijskega programa
vključuje tudi v različne umetniške in kulturne projekte, se povezuje s plesnimi
institucijami, šolami, ministrstvi in drugimi kulturnimi ustanovami, s katerimi lahko
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soustvarjajo razvoj plesne umetnosti in kulture v Sloveniji in mednarodnem okolju.
Povezali so se s kulturnimi društvi Imani Brežice, Plesni studio N Velenje, Kulturno
društvo Center plesa Maribor, Plesni forum Celje, Galerija plesa Maribor, KUD Godba
Kočevje, AKUD Kolo in Plesno šolo Urška, ki vsak na svojem področju deluje in
oblikuje slovenski plesni prostor s svojo posebnostjo - specialno vejo umetnosti, kjer
se kalijo slovenski plesalci vsak v svoji zvrsti. Poleg tega je v umetniškem delu
akademija povezana z Visoko šolo za dizajn in Visoko šolo za storitve, kjer je
medsebojno povezala študente vseh letnikov, ki so vsak s svojim znanjem pripomogli
k oblikovanju plesne produkcije Letališče, ki je potekala v Brežicah (2012). Zelo
pomembno za študijski proces je tudi sodelovanje s Pedagoško fakulteto v Ljubljani
in na Primorskem ter različnimi vrtci in osnovnimi šolami po Ljubljani in Sloveniji,
saj tako študentom zagotavlja najboljšo pedagoško prakso in realno izkušnjo iz
izobraževalnega slovenskega okolja.
S plesnimi nastopi, tekmovanji, predstavami, performansi in rezidencami, so
študenti AP gostovali na različnih festivalih po tujini in sicer na Hrvaškem, v Bosni
in Hercegovini, Srbiji, na Madžarskem, Porugalskem, v Ukrajini, Italiji, Nemčiji,
Indiji in Združenih državah Amerike.
Kljub temu, da akademija ni uspela pridobiti Erasmus listine, zagotavlja in omogoča
mobilnost študentov in predavateljev za delo na projektih, tako doma kot v tujini,
ali sodelovanje na delavnicah v tujini preko kontaktov med plesnimi strokovnjaki.
Vodstvo, predavatelji, sodelavci in študenti se dela na akademiji lotevajo z
entuziazmom in veliko željo po stalnem razvoju strokovnosti v plesni stroki, kar se
ves čas čuti v dinamiki predavanj in praktičnih vajah ter stalni komunikaciji med
vodstvom, predavatelji in študenti. S tem skrbijo za takojšnjo odpravo težav, hkrati
pa zagotavljajo tekoče reševanje problematike in nenehen razvoj in napredek
strokovnosti in profesionalnosti zavoda.
Nenazadnje je izjemno pomembna tudi konkurenčna lokacija akademije, saj je v
tem delu Evrope edina tovrstna institucija, ki zaradi svojevrstnega programa, načina
dela in ugodne lokacije privablja študente iz cele Slovenije in tujine.
CELOSTNA GRAFIČNA PODOBA AKADEMIJE
Akademija ima oblikovan prepoznaven in pomenski logotip (Slika 14), ki predstavlja
zavod kot hram kulture in umetnosti, z močno kulturo, tradicijo in kvaliteto. Pod
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streho zavoda se združujejo štiri študijske smeri, s poudarkom na izobraževanju in
izobrazbi.
Z logotipom akademija poudarja svobodomiselnost in prostost duha, ki sta potrebna
za vrhunsko ustvarjanje umetnikov.
Logotip je del celostne podobe akademije, ki se odraža na vseh dokumentih
akademije, od dopisov do diplomskih del in nenazadnje tudi promocijskega
materiala in spletne strani (Priloga 2 in Priloga 3).

Slika 14: Logotip Akademije za ples
Kljub vsem konkurenčnim prednostim se AP še vedno sooča s premajhnim vpisom
študentov. Iz raziskave je razvidno, da se akademija premalo promovira, poleg tega
pa je v njenem delovanju zaznati tudi nekatere druge pomanjkljivosti:


visoki stroški študija,



akademija se financira sama s šolninami in drugimi prispevki študentov ter
lastnimi sredstvi ustanovitelja,



nima lastnega poklicnega centra,



nima dovolj dodelane strategije za raziskovalno in znanstveno dejavnost, še
vedno pa je prenizka vključenost študentov v raziskovalno delo, kljub temu, da
akademija podpira to dejavnost in spodbuja študente k sodelovanju,



nima dodelane strategije na področju obštudijskih dejavnosti in dodatnih
storitev za trg,



nima ustrezne marketinške strategije,



nima možnosti izmenjave predavateljev in študentov po programu Erasmus,
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zaradi premajhnega vpisa in posledično pomanjkanja finančnih sredstev ter
zaradi specifične ureditve statusa samostojnih kulturnih umetnikov v
slovenskem prostoru (habilitiranih predavateljev in strokovnih sodelavcev na
AP), le-ti na akademiji niso zaposleni in sodelujejo z akademijo preko avtorskih
pogodb, s čimer je težje razviti instucionalno pripadnost.

Svojo plesno izobraževalno dejavnost je Akademija za ples ob ustanovitvi ustrezno
skomunicirala z javnosto preko:


tiskanih medijev z objavo novic s tekstom in fotografijami,



spletnih portalov z objavo novic s tekstom in fotografijami, intervjuji dekana
in direktorice AP,



objavo novice na spletni strani AP.

Akademija za ples izvaja edinstven in atraktiven visokošolski strokovni študijski
program »Ples, koreografija«, ki zadovoljuje potrebe po formalni plesni izobrazbi
na štirih smereh: družabni ples, tekmovalni ples, džez in sodobni ples. Študent z
zaključkom

študijskih

obveznosti

pridobi

poklic

diplomirani

plesalec

koreograf/diplomirana plesalka koreografinja, ki pravzaprav združuje dva poklica v
enem, in sicer: plesalec in koreograf. Z njim so študenti usposobljeni za samostojno
opravljanje poklica na vseh nivojih kulturne in umetniške plesne dejavnosti.
Program se izvaja po 1. bolonjski stopnji in traja tri leta oziroma šest semestrov ter
obsega skupaj 180 kreditnih točk po ECTS. Predmetnik obsega od 5 do 11 predmetov
na semester, odvisno od smeri.
Študent opravi večino ur praktičnega usposabljanja neposredno v umetniškem
okolju. Izvaja se v obliki predavanj, vaj, seminarskih nalog, demonstracij,
neposredno pod vodstvom mentorja. Praktične vaje so ključni dejavnik pri
doseganju poklicnih kompetenc.
Na akademiji se prepleta zasebno in javno šolstvo s poudarkom na raziskovalni
dejavnosti z mednarodno izmenjavo profesorjev in študentov. Veliko je projektnega
in skupinskega dela v manjših skupinah, s čimer je delo bolj individualno in omogoča
kvalitetnejše pridobivanje praktičnega znanja in razvoja kompetenc.
Diplomanti AP, ki s študijem razvijejo veliko kompetenc na umetniškem,
pedagoškem in gibalnem področju, se s pridobljeno izobrazbo lahko zaposlijo na
področju kulture, umetnosti, vzgoje, izobraževanja, managementa, raziskovalne in
pedagoške dejavnosti, ter dejavnosti društev, plesnih šol in klubov, gledališč,
Tina Fröhlich: Primerjava marketinških strategij vodilnih plesno izobraževalnih institucij v EU

stran 129

Univerza v Mariboru – Fakulteta za organizacijske vede

Magistrsko delo

filmske in glasbene industrije. V namene boljše zaposljivosti diplomantov se AP
povezuje s kulturnimi ustanovami različnih umetniških smeri, s katerimi študenti
preko raznovrstnih umetniških projektov in dogodkov že v času študija pridobivajo
praktično znanje in izkušnje, navezujejo stike in si utrjujejo svoje poklicno ime.
Tako vsebina študijskega programa ustreza predvidenim možnostim zaposlitve.
Akademija za ples veliko časa in aktivnosti nameni tudi kakovosti izvedbe
izobraževalne dejavnosti. Spremljanja in zagotavljanja le-te izvaja Komisija za
kakovost in evalvacijo, ki jo imenuje Senat AP za dobo štirih let in je stalna komisija
senata. Komisija je sestavljena iz 3 članov, in sicer po enega predstavnika
pedagoških delavcev, nepedagoški delavec ter predstavnik študentov, ki ga imenuje
Študentski svet. Komisija obravnava in odloča o zadevah s področja spremljanja,
ugotavljanja in zagotavljanja kakovosti na AP ter spremlja postopke samoevalvacije
in evalvacije, na podlagi katerih predlaga senatu ustrezne spremembe in izboljšave.
Namen samoevalvacije izobraževalne, raziskovalne in umetniške dejavnosti je
nenehno vzdrževanje, spodbujanje ter izboljševanje kakovosti izobraževalnega
dela. Samoevalvacija se izvaja na različnih ravneh, in sicer: predmeta, študijskega
programa - smeri oz. katedre ter na ravni AP kot institucije.
Po Pravilih o določitvi meril in postopkov za spremljanje, ugotavljanje in
zagotavljanje kakovosti AP, pa se ocenjuje kakovost zavoda glede na naslednje
kriterije:


strategija, organiziranost in vodenje AP,



urejenost evidenc ter usmerjenost v doseganje kakovosti vseh dejavnosti,



izobraževanje oz študijska in obštudijska dejavnost,



znanstveno-raziskovalna, umetniška in strokovna dejavnost,



visokošolski predavatelji in strokovni sodelavci, znanstveni delavci in sodelavci,



delavci v dekanatu - tajništvu AP, upravni in strokovno-tehnični delavci,



študenti na AP,



prostori in oprema za izobraževalno in znanstveno-raziskovalno in umetniško
dejavnost,



knjižnica,



financiranje izobraževalne/študijske, znanstveno-raziskovalne, umetniške in
strokovne dejavnosti,



sodelovanje z učnimi zavodi (umetniškim in izobraževalnim okoljem),



sodelovanje z družbenim okoljem na regionalni, državni in mednarodni ravni.
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Poleg izobraževalnega procesa je akademija aktivna tudi na področju raziskovalne
in znanstvene dejavnosti. Svojim pedagoškim delavcem in študentom nudi vso
podporo pri objavah strokovnih člankov, pripravi priročnikov in znanstvenih gradiv,
raziskavah, posnetkih učnih materialov, sodelovanju na različnih konferencah,
razvoju novih plesnih elementov in drugih podobnih aktivnostih.
Na akademiji deluje tudi knjižnica »Ksenije Hribar«, ki ima bogato zbirko
avdio/video gradiva, skript, učbenikov, knjig, člankov in drugega gradiva s področja
plesa, do katerega lahko neomejeno dostopajo in ga uporabljajo tako študenti, kot
predavatelji. V elektronski obliki so shranjene nekatere redke knjige, s predavatelji
pa akademija izmenjuje strokovno literaturo, ki je njihova last. Študenti si knjige
lahko izposodijo za neomejen čas oz po dogovoru z referatom in posameznim
predavateljem. Prav tako imajo na voljo skripte, povzetke in priročnike, ki so
nastajali tekom predavanj, v elektronski obliki. Knjižnica je dostopna vsak dan v
tednu med 8 in 20 uro.
Za boljši pregled in izkoristek knjižničnega gradiva, je potrebno knjižnico preseliti
v točno za to namenjen prostor, določiti način in pravila izposoje gradiva ter
zagotoviti osebo, ki bo z njo profesionalno rokovala. S tem bo omogočena
kvalitetnejša storitev tako za pedagoške delavce, kot tudi študente in širšo
plesno/umetniško javnost.
Kljub strukturiranemu izobraževalnemu sistemu akademije, je delovanje akademije
naravnano zelo umetniško, kjer prevladuje svobodomiselnost in prostost duha,
vzajemnost, korekten odnos, medsebojno spoštovanje, pripadnost, medsebojna
pomoč in povezanost na vseh nivojih.
Ker se trendi na plesnem in glasbenem področju stalno spreminjajo ter pojavljajo
nova spoznanja na področju strokovnega plesnega in umetniškega delovanja,
psihologije, pedagogike, fiziologije in drugih ved, ki so pomembne pri plesnem
umetniškem udejstvovanju, je pomembno, da akademija ohranja spremljanje in
delovanje na teh področjih ter svoj študijski program in spremljajoče dejavnosti po
potrebi tudi prilagaja.
Kot smo opisali v točki 3.2, je AP ceno storitve oz. šolnine oblikovala na podlagi:
1. Obratovalnih stroškov
2. Najemnine
3. Stroškov opreme
4. Stroškov kadra, glede na število predmetov, kreditov (kontaktnih ur) na leto
5. Števila prijavljenih študentov
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6. Administrativnih stroškov
7. Konkurence oz. primerjave šolnin izobraževalnih institucij v Sloveniji
Glede na naštete kriterije in dejstvo, da AP v tem delu Evrope nima direktnega
konkurenta, bi bila cena študija enaka ceni študija v tujini in bi znašala med 5.000
in 6.000 EUR. Ker pa je to za slovenske razmere previsoka cena, je AP sprejela
odločitev, da bo najvišja šolnina za letnik znašala 3.800 EUR na študenta za študijsko
leto, z možnostjo plačila na obroke.
Ker se je v letih delovanja AP izkazalo, da se v prihodnje s tako šolnino in
premajhnim vpisom stroški ne bodo pokrili v celoti, bo morala AP razmisliti še o
dodatnih virih financiranja. Možnosti na tem področju je veliko. Prvenstveno je cilj,
da AP poveča vpis študentov in s tem zapolni vse razpoložljive kapacitete. Nadalje
pa je potrebno razmisliti v smeri povezovanja z drugimi institucijami v smislu
donacij, predvsem pa projektov, organizacijo umetniških dogodkov, koprodukcijo s
tujimi in domačimi organizacijami s tega in ostalih področij, mreženja,
usposabljanj, delavnic in ostalih oblik izobraževanja, ki bi prinašale AP dodano
vrednost in s tem dodaten zaslužek.
AP nima svojih prostorov. Ker je ustanovitelj AP hkrati tudi lastnik prostorov Plesne
šole Urška na Štihovi 7 v Ljubljani, ima AP možnost koristiti njihove prostore, kjer
je tudi registrirala svoj sedež.
V prostorih, kjer gostuje AP, se nahaja dekanat z administrativnimi prostori in 5
povsem opremljenimi plesnimi dvoranami v skupni izmeri 1050 m2.
Za kvalitetnejše in sodobnejše izvajanje programa je AP uredila tudi dodaten
prostor, opremljen s šolsko tablo, projektorjem in računalniki, ki služi za teoretična
predavanja in samostojno delo študentov tekom študija.
Bo pa v bodoče morala AP poskrbeti za ustrezno klimatiziranje prostorov, saj
trenutno temperatura v prostorih preveč niha.
Akademija ima zaradi svoje pozicije na trgu izjemne možnosti, da postane vodilna
plesno izobraževalna institucija v mednarodnem okolju z veliko višjim vpisom
študentov, kot ga ima danes. Za boljšo prepoznavnost AP v Sloveniji in zunaj nje
mora AP vložiti nekaj sredstev in truda tudi v promocijo, s katero bo:


predstavila akademijo tržišču,



izpostavila svoje prednosti pred ostalimi plesnimi izobraževalnimi institucijami,



izpostavila koristi, ki jih študenti pridobijo s študijem na akademiji in



okrepila podobo akademije.
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Kot je pokazala raziskava, je AP premalo poznana na tržišču, se premalo promovira
in vključuje v različne umetniške projekte, ki bi AP naredili prepoznavnejšo.
Akademija trenutno že vlaga v promocijo AP na informativnih dnevih na umetniških
gimnazijah oz srednjih šolah s temi oddelki, in sicer z osebnimi predstavitvami
predavateljev, pogovori, videi in letaki. Prav tako AP obvešča potencialne kandidate
po svoji »mailing listi«, z obvestili na spletni strani, s spletnimi povezavami s
sodelujočimi inštitucijami ter z organizacijo plesnih pripravnic, kjer se lahko
potencialni kandidati seznanijo z načinom, vsebinami in zahtevnostno ravnjo
preizkusov nadarjenosti, ki jih čakajo v poletnih in jesenskih mesecih. Vendar
premajhen vpis dokazuje, da je AP še vedno premalo prepoznana.
Pomembno je, da AP v naslednjih letih poveča vpis na svoj študijski program, zato
bo potrebno izvesti aktivnosti v več smereh, in sicer:
1.

Zaposliti ali najeti kader, ki bo izkušen na področju oglaševanja in odnosov z
javnostmi.

2.

okrepiti redno in stalno komunikacijo preko svetovnega spleta, in sicer:


izboljšati sporočilnost spletne strani http://www.danceacademy.si/ s
preglednejšo obliko in dopolnitvijo vsebine z aktualnimi novicami za
javnost, dosežki študentov, objave študijskega procesa, zanimive za
javnost, nastajanje projektov diplomantov, sodelovanja študentov z
drugimi inštitucijami, video objave, več fotografij, odmevi in mnenji
študentov,

gostujočih

predavateljev,

predavateljev

in

sodelujočih

inštitucij o AP in o tekočih dogodkih in projektih. Prav tako manjka novic s
področja sodelovanja na umetniškem in znanstvenem področju; tekoče
objave del, novice, arhivi, video, izjave, ipd..


povezati spletno stran z več drugimi institucijam, kot na primer različnimi
ministrstvi, plesnimi šolami in klubi, fakultetami, akademijami, gledališči,
kinom, opero in baletom ter drugimi, kjer bodo imele institucije na svojih
spletnih straneh spletno povezavo do AP in obratno (v smislu zanimivih
spletnih povezav).



vzpostaviti Facebook in Twitter profil z ustrezno sporočilnostjo in
komunikacijo z javnostmi. Pri tem je potrebno misliti na ustrezen kader, ki
bo izkušen na področju odnosov z javnostmi.



oglaševanje z reklamnimi pasicami na spletnih straneh, ki so kakor koli
vsebinsko povezane s plesom ali pa jih obiskujejo potencialni študenti. Z
oglaševanjem na različnih spletnih straneh si lahko AP zagotovi boljšo
vidnost pri obiskovalcih, ki jih zanima ples ali izobraževanje. Tovrstno
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oglaševanje je smiselno tudi na spletnih straneh revij in časopisov v
rubrikah, ki se dotikajo umetnosti, športa in preživljanja prostega časa in
vseživljenjskega izobraževanja.


Razširiti t.i. mailing listo s potencialnimi študenti in javnostjo, ki bi jo lahko
zanimale novice o projektih, aktivnostih in programu AP (kot na primer
plesne novičke, novosti na področju plesa, vabila na prireditve in dogodke,
predstavitev odmevnih projektov in podobno). Potrebna bi bila načrtna,
ciljno usmerjena in strukturirana komunikacija.

3.

Vzpostaviti oglaševanje v medijih:


Oglaševanje kot priprava za sejem Informativa ter informativne dneve.



V tiskanih medijih, ki jih berejo potencialni študenti. Glede na opredelitev
ciljne skupine potencialnih študentov v 4.3.5 ocenjujemo, da so to revije:
Lady, Ona, Ona plus, Bodi eko, Lisa, Jana, Polet, dnevno časopisje v
rubrikah kultura in prosti čas.



Pripraviti televizijske reklame s kratkim spotom v času oddaj, ki se
povezujejo z umetniško tematiko, športom in preživljanjem prostega časa.
Menimo, da v ta sklop spadajo predvsem: Šport TV, Urška TV, POP TV, A
Kanal in RTV SLO. Sodelovati v oddajah s plesno tematiko ali popularnih
oddajah kot so oddaje Znan obraz ima svoj glas, Zvezde plešejo in podobne
oddaje s plesno tematiko in promocijo plesa, ki se še pripravljajo v sklopu
privatnih televizijskih postaj in tujih investitorjev.



Priprava scenarija za svojo oddajo v sodelovanju s tujimi produkcijskimi
hišami.



Oglaševati na radiu. V času vpisovanja v nadaljnje šolanje informiranje
potencialnih študentov o možnostih vpisa na AP. Morebiti tudi sodelovanje
v različnih nagradnih akcijah z možnostjo nagrade za obisk plesne
produkcije konec študijskega leta, posameznega klasa v času študijskega
leta in dneva odprtih vrat AP.



Predstavitev odmevnejših projektov v dnevnih novicah, oddajah in revijah.



Napoved projektov.

4. Razviti in promovirati storitve, ki bi prinašale AP dodano vrednost v smislu
delavnic, tečajev, usposabljanj, predavanj, konferenc in drugih aktivnosti
ne le v umetniški in akademski sferi, ampak tudi s podjetji v poslovnem oz
kulturnem in umetniškem svetu (produkcije, snemanja, organizacija
dogodkov, plesnih festivalov, delavnic in podobno, dogodki, kjer se prepleta
ples z novimi tehnologijami; npr. festival plesnega videa).
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5. Okrepiti podobo akademije preko zgoraj naštetih marketinških aktivnosti.
Priporočeno je tudi, da se akademija osamosvoji prostorsko, kjer bo lahko
prostore uredila le po svojih potrebah in odražala svoje poslanstvo tudi preko
lokacije, videza, ustrezne opremljenosti.
6. Razviti in prodreti na nove trge (npr. podružnice in franšize po Evropi).

Akademija se ponaša z mladim, prodornim in ustvarjalnim kadrom. Postopki izbire,
imenovanja in napredovanja visokošolskih predavateljev, strokovnih sodelavcev,
znanstvenih delavcev in sodelavcev akademije se izvajajo po veljavnih predpisih in
so javni. V merilih za imenovanje in napredovanje visokošolskih predavateljev in
strokovnih sodelavcev so zahtevani tako dosežki pri umetniškem, kot znanstvenoraziskovalnem in strokovnem ter pedagoškem delu.
Visokošolski predavatelji in strokovni sodelavci skladno s Statutom AP sodelujejo v
organih AP. Pripravljajo programe dela (Senat AP sprejeme Program dela in Finančni
načrt za tekoče poslovno leto), dajejo soglasje k operativnemu načrtu izvedbe
študijskega procesa in sodelujejo pri pripravi vseh ostalih aktivnosti za izvedbo
študijskega procesa in evalvaciji le-tega.
Predavatelji in strokovni sodelavci so strokovnjaki s svojega področja. Predavanj in
podajanja znanj študentom se lotevajo na unikaten in najboljši možen način, s
poštenim, odprtim, pristnim in spoštljivim odnosom do študentov ter s
spodbujanjem njihovega potenciala

preko osebnega pristopa,

razgovorov,

usmeritev, napotkov in nasvetov, ki jih črpajo iz svojih bogatih plesnih izkušenj.
Vedno prisluhnejo njihovim potrebam, željam in predlogom.
Za nemoteno delovanje akademije pa je pomembno tudi podporno osebje; upravnoadministrativni in tehnični kader v Referatu za študijske in študentske zadeve in na
posameznih katedrah. Le-ti nudijo vso podporo tako predavateljem, kot tudi
študentom. Z anketo, ki so jo na AP izvedli med študenti, je bil referat ocenjen kot
strokoven in študentu prijazen. Iz tega izhaja, da je potrebno enak odnos in servis
zagotavljati in ohranjati tudi v bodoče.
Študenti pa so tisti, ki ocenjujejo kvaliteto študijskega programa, njegovo izvedbo
in način dela, predavatelje in opremo ter podporo, ki jo nudi akademija v procesu
izobraževanja. Organizirani so v Študentskem svetu AP, znotraj katerega
uresničujejo interese na področju obštudijskih dejavnosti.
Celoten študijski proces na AP poteka 3 leta oz. 6 semestrov po urniku, ki je vnaprej
določen za celo študijsko leto.
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Za pripravo urnikov, vpis v izobraževalne programe, komunikacijo s študenti,
vodenje dokumentacije ter izdajanje potrdil, skrbi Referat za študijske in
študentske zadeve.
Visokošolski predavatelji in strokovni sodelavci AP sodelujejo pri oblikovanju
pedagoške, strokovne in umetniške ter raziskovalne dejavnosti, tako preko kateder
kot preko ostalih organov AP, kakor tudi s svojim neposrednim delom in
ustvarjanjem na različnih umetniških področjih ter razgovorm neposredno z
vodstvom AP tako na formalnih kot neformalnih srečanjih in razgovorih.
Delujejo po načelih avtonomije, svobode, znanstvenega ustvarjanja in poučevanja,
svobode umetniškega ustvarjanja in poučevanja, humanizma in znanstvene etike.
Pri svojem delu so visokošolski učitelji in sodelavci AP dolžni opravljati znanstvenoraziskovalno delo, objavljati rezultate le-tega, načrtovati vsebino predmeta,
pripravljati in izvajati predavanja, seminarje in vaje, preverjati in ocenjevati
znanje študentov, biti dostopni študentom, pripravljati študijska gradiva in
mentorirati pri diplomskih in seminarskih delih ter raziskovalnemu delu študentov.
Predavatelji se morajo za pedagoško delo ustrezno pripraviti z vsemi pripomočki in
se držati predpisanega urnika. Na začetku posameznega semestra posamezen
predmet ustrezno predstavijo z vsebino, načinom dela, obveznostmi, literaturo,
samostojnim in ustvarjalnim delom, seminarskimi nalogami in izpitnim redom.
Študentom so stalno na voljo za morebitna vprašanja in konzultacije; osebno v času
predavanj in govorilnih ur ter po elektronski pošti.
Tudi študenti sodelujejo pri procesu oblikovanja izobraževanja na AP. Svoja mnenja
izražajo preko svojih predstavnikov, v samem procesu delovanja in z mesečnimi
študentskimi sestanki s predstavnikom akademije, v formalnih in neformalnih
srečanjih s predavatelji in vodstvom zavoda.
AP izvaja študijski proces na sedežu zavoda v sodobno urejenih dvoranah z vso
potrebno infrastrukturo; avdio/video, klima, projektor, platno.
Vzpostavljen ima sistem spremljanja izobraževalne, raziskovalne in umetniške
dejavnosti akademije. Proces presojanja in spremljanja študijskega programa je
določen in se izvaja v več fazah: koncem študijskega leta analiza predavateljev ter
analiza študentske ankete, razgovor in debata na posameznih katedrah, strokovna
obravnava predlogov na akademskih zborih in obravnava predlogov na Senatu.
Na AP je razvidna tudi podrobna evidenca o študentih, kjer spremlja njihove
dosežke, prehodnost, obremenitev ter trajanje študija, hkrati pa sistematično zbira
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informacije o zanimanju kandidatov za vpis v razpisan študijski program tekočih
študijskih let.
Ker AP ne izvaja študijskega programa v svojih prostorih, je to tudi eden izmed
razlogov za premajhno prepoznavnosti AP. S svojimi prostori bi AP postala bistveno
bolj vidna in opazna, saj bi lahko stavbo opremila z vidnejšimi tablami in oznakami.
Poleg tega bi lahko prostore in opremo uredila natančno po svojih potrebah tako po
videzu, kot tudi razporeditvi in načinu opremljenosti.
Kljub temu ima AP ustvarjeno svojo celostno grafično podobo, ki predstavlja
blagovno znamko strokovnega, resnega in uglednega zavoda, z jasnim poslanstvom
ter nameni in cilji. Le-ta se odraža z vso dokumentacijo, ki jo proizvaja in izdaja AP
(potrdila, dokumenti, diplomske listine in diplome) in tudi promocijsko gradivo, s
katerim AP že razpolaga in ga uporablja za povečanje prepoznavnosti AP.
Najpomembnejši dejavnik delovanja AP pa je zagotovo zaključek študija
posameznikov z opravljenim diplomskim delom in pridobitvijo formalne izobrazbe,
ki je priznana tako v slovenskem, kot tudi mednarodnem okolju.
Po pripravi marketinške strategije in plana je pomembna tudi učinkovita
implementacija, njen nadzor in na koncu evalvacija izvedbe.
V primeru AP bodo najpomembnejši kazalniki uspešnosti marketinških aktivnosti:


Povečanje povpraševanja za študij na AP nasploh



Povečanje povpraševanja za študij na AP iz tujine



Povečanje dejanskega vpisa na študijski program AP



Povečanje povpraševanja po drugih storitvah AP



Povečanje števila projektov AP



Povečanje števila sodelovanj med AP in različnimi inštitucijami

V kolikor postavljeni cilji ne bi bili doseženi, je potrebno proučiti in analizirati
razloge ter pripraviti nov akcijski načrt, ki bo odpravil pomanjkljivosti in napake
prvotnega.
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6. SKLEP
Plesalčevo delovanje se je z družbenim in tehnološkim razvojem precej spremenilo.
Nastala je potreba po dvigu ravni znanja na področju plesa in razširitev znanja z
vedami, ki so s plesom povezane. Poleg plesnega znanja je za plesalca pomembno
poznavanje fizikalnih, gibalnih anatomskih lastnosti, obvladovanje kompozicije,
odrskih tehnik, petja, glasbe, umetniškega izražanja, psihologije, pedagogike in
nenazadnje tudi ekonomskih zakonitosti, ki omogočajo plesalcu, da ples, in z njim
povezano umetniško delovanje, umesti v tržno zanimiv koncept.
Na podlagi raziskave trga smo ugotovili, da je AP edina izobraževalna institucija na
področju plesa v Sloveniji, ki plesalcem omogoča pridobitev formalne izobrazbe s
plesnega področja na visokošolskem nivoju in s svojim predmetnikom zagotavlja
pridobitev znanja in kompetenc, ki jih potrebuje sodoben plesalec za uspešno delo
kot koreograf in plesni pedagog. Kljub temu pa se AP še vedno sooča s premajhnim
vpisom.
Raziskava je pokazala, da je ključen problem premajhnega vpisa v slabi
prepoznavnosti AP v širši javnosti. AP namreč nima definirane marketinške
strategije, ki bi ciljano usmerjala promocijske aktivnosti akademije na trgu.
V nalogi smo definirali potencialnega študenta, ki ga predstavlja ženska, stara do
30 let, ki zaključuje srednjo šolo in se spogleduje z nadaljnjim izobraževanjem na
področju plesne umetnosti. V prostem času rada pleše, obiskuje javne prireditve,
koncerte zabavne glasbe, festivale in gledališke predstave.
Nadalje smo izvedeli, da več kot polovica potencialnih študentov vidi svoje poklicne
priložnosti kot pedagog, plesalec ali koreograf, da je spletna stran AP dobra, ker
vsebuje vse potrebne informacije, vendar pa premalo uporablja spletne medije za
marketinške aktivnosti.
Predlagali smo celovito marketinško strategijo, ki temelji na ciljni populaciji, njenih
prostočasnih dejavnostih, slovenskemu medijskemu prostoru, plesni sceni v
Sloveniji ter prednostih, ki jih ima AP. S tako marketinško strategijo, edinstvenim
študijskim programom, kvalitetnimi pedagoškimi delavci, vrhunsko infrastrukturo in
opremo ter aktivnim sodelovanjem na projektih v domačem in mednarodnem okolju
ima akademija odlično osnovo, da poveča vpis na svoje programe, doseže in preseže
svojo vizijo ter postane vodilna plesno izobraževalna institucija v svetovnem merilu.
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PRILOGE

Priloga 1: Anketni vprašalnik

Anketa o Akademiji za ples

Spoštovani!
Sem študentka podiplomskega študija na Fakulteti za organizacijske vede Kranj, smer
Kadrovski management. V sklopu magistrske naloge raziskujem področje vodilnih plesno
izobraževalnih institucij v EU.
Prosim, da si vzamete nekaj minut časa in sodelujete v raziskavi, ki bo podlaga za pripravo
ustrezne marketinške strategije AP. Spletna anketa je anonimna, podatke bom uporabila
izključno za namen omenjene raziskave.

Za vaše sodelovanje in čas se vam iskreno zahvaljujem!
Tina Fröhlich
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Q1 - V prostem času... Prosim, da na lestvici označite vrednost, ki najbolje odraža
pogostost aktivnosti v vašem prostem času:
nikoli

redko

občasno

večkrat

vedno

hodim v kino
hodim v gledališče
se družim s prijatelji
se ukvarjam s športom
hodim v naravo
berem
ustvarjam
sem z družino
plešem
Q2 - Katere dogodke in prireditve obiskujete? Prosim, da na lestvici označite vrednost, ki
najbolje odraža pogostost vašega obiska naslednjih dogodkov:
Javne prireditve
Koncerte zabavne glasbe
Koncerte resne glasbe
Festivale
Gledališke predstave
Operne in baletne predstave
Športne prireditve
Literarne večere
Predavanja in potopise
Razstave
Sejme
Ustvarjalne (umetniške) delavnice
Otroške in mladinske predstave/delavnice
Strokovne konference in dogodke

nikoli

redko

občasno

večkrat

Q3 - Ali je kdo v vaši družini že deloval ali deluje na umetniškem področju? Prosim,
označite ustrezen odgovor.
da
ne
ne vem
Q4 - Ali poznate AP? Prosim, označite ustrezen odgovor.
da
ne
Q5 - Ali veste, da na AP lahko pridobite poklic plesalec, koreograf? Prosim, označite
ustrezen odgovor.
da
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ne
Q6 - Ali poznate študijski program AP? Prosim, označite ustrezen odgovor.
da
ne
Q7 - Ali veste, da delujejo na AP štiri smeri, in sicer: džez, sodobni ples, tekmovalni ples
in družabni ples? Prosim, označite ustrezen odgovor.
da
ne
Q8 - Ali veste, da je način študija organiziran v majhnih skupinah, s čimer je omogočeno
individualno delo predavateljev in študentov? Prosim, označite ustrezen odgovor.
da
ne
Q9 - Ali bi vas zanimal študij na AP, kjer lahko pridobite formalno plesno izobrazbo?
Prosim, da označite ustrezen odgovor.
da
ne
ne vem
Q10 - Ali veste, da na AP lahko opravite samo modul iz določenega področja
izobraževanja? Prosim, označite ustrezen odgovor.
da
ne
Q11 - Ali ste se kdaj udeležili izobraževanja na AP? Prosim, označite ustrezen odgovor.
da, in sicer (prosim, vpišite):
ne
ne, čeprav bi se ga z veseljem
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Q12 - Izobraževanje ima v naši družbi pomembno vlogo, vendar zanj nimajo vsi enakih
možnosti. V kolikšni meri se strinjate z naslednjimi trditvami?

Pomanjkanje denarja je ovira za nadaljevanje
študija.
Glede na tempo življenja ni dovolj časa za
nadaljevanje izobraževanja.
Ljudje menijo, da imajo dovolj znanja za delo,
ki ga opravljajo, zato se jim nadaljevanje
izobraževanja ne zdi pomembno.
Oddaljenost od izobraževalne ustanove je
pomemben faktor pri odločanju za
nadaljevanje izobraževanja.
Ljudje so premalo obveščeni o možnostih
nadaljevanja študija na področju plesa.
Ljudje niso zainteresirani za nadaljnje
izobraževanje, ker ne vidijo perspektive za
boljša delovna mesta v našem relativno
majhnem umetniškem okolju.
Izobrazba, pridobljena na AP ni dovolj cenjena
pri potencialnih delodajalcih.
Delodajalci premalo vzpodbujajo zaposlene k
nadaljnjem študiju.

sploh se
ne
strinjam

v manjši
meri

ne vem/ne v večji
morem se meri
odločiti

Q13 - Kje v Sloveniji lahko dobite formalno izobrazbo s plesnega področja? Prosim, vpišite.

Q14 - Katere so po vašem mnenju prednosti ustvarjalcev s plesnega, umetniškega in
kulturnega področja, če imajo formalno izobrazbo? Prosim označite odgovor, ki najbolje
odraža vaše mnenje. Možnih je več odgovorov.
pridobijo poklic
so bolj usposobljeni za delo
lahko delujejo na znanstveno raziskovalnem področju
lahko delujejo na umetniškem področju
so bolj usposobljeni za prenos znanja na druge
pridobljeno znanje bolje uporabljajo pri svojem delu
so bolj konkurenčni na plesnem področju
Q15 - Kje v Sloveniji se lahko kakovostno usposabljate in izobražujete na plesnem
področju? Prosim označite odgovor, ki najbolje odraža vaše mnenje. Možnih je več
odgovorov.
na Akademiji za ples
na Plesni zvezi Slovenije
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v plesni šoli, kateri:
ne vem

Q16 - Ali poznate plesno izobraževalne institucije SEAD, CODARTS ROTTERDAM
in HOGESCHOOL VOOR DE KUNSTEN? Prosim, označite ustrezen odgovor.
da
ne
Q17 - Kako dobro poznate razlike med študijem plesa doma in v EU? Prosim, označite
ustrezen odgovor.
zelo slabo
slabo
dobro
zelo dobro
odlično
Q18 - Kje ste izvedeli za AP? Prosim, označite ustrezen odgovor.
ravnokar, s tem vprašalnikom
na internetu
od prijateljev/družinskih članov
na srednji šoli z letaki
na srednji šoli ob predstavitvi AP
na sejmu Informativa
na prireditvi, kateri:
od učitelja/profesorja
na televiziji
po elektronski pošti
na Facebooku
na Twitterju
na fakulteti
v plesni šoli, kateri::
v časopisu/reviji, kateremu, kateri):
na Študentski areni
na radiu
drugje:
Q19 - Ali menite, da se AP dobro/zadosti pojavlja/predstavlja v javnosti? Prosim, označite
ustrezen odgovor.
da
ne
ne vem
Q20 - Kakšna je po vašem mnenju prepoznavnost AP? Prosim, označite ustrezen odgovor.
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dobra
slaba
ne vem
Q21 - Kje menite, da bi se AP še lahko pojavljala? Prosim, vpišite.

Q22 - Kakšna se vam zdi spletna stran www.danceacademy.si? Prosim, označite ustrezen
odgovor.
Dobra, ker vsebuje vse pomembne informacije
Dobra, vendar pogrešam še informacije o:
Ni mi všeč, ker:
Drugo:
Q23 - Kje je po vašem mnenju najbolj privlačna zaposlitev za diplomante AP? Prosim,
označite odgovor, ki najbolje odraža vaše mnenje. Možnih je več odgovorov.
na raziskovalnem področju
na umetniškem področju
na glasbenem področju
v vrtcu, osnovni ali srednji šoli
na umetniškem zavodu
na ministrstvu za šolstvo
na ministrstvu za kulturo
na radiu in televiziji
v plesni šoli, plesnem klubu
kot pedagog
kot plesalec
kot koreograf
Q24 - Ali veste s katerimi izobraževalnimi zavodi in ustanovami v okolju sodeluje AP?
Prosim, vpišite.
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Q25 - Sodelovanja v okolju bi bilo več, če bi bila AP prepoznavna. Prosim, označite
ustrezen odgovor.
Da, AP je premalo poznana.
Ne, sodelovanja verjetno ne bi bilo več.
Delno se strinjam, a AP ni dovolj dolgo na tržišču, da bi delujoče ustanove vedele zanjo
in za njeno delo.
Q26 - Sodelovanja v okolju bi bilo več, če bi bile prednosti AP v okolju bolj izpostavljene.
Prosim, označite ustrezen odgovor.
Da, prednosti so premalo izpostavljene in poznane javnosti.
Ne, prednosti so dovolj izpostavljene in poznane javnosti.
Ne vem.
Q27 - Kakšno je vaše splošno mnenje o AP? Prosim, označite v kolikšni meri se strinjate z
naslednjimi trditvami:
sploh ne

v manjši
meri

ne vem/ne v večji
morem se meri
odločiti

AP je ugledna organizacija, ki poudarja pomen
formalnega izobraževanja na področju plesa.
AP je nepogrešljiv dejavnik na trgu, ker
nobena druga organizacija ne ponuja takšnih
programov.
AP na slovenskem trgu ni potrebna.
V okolju ni zaznati koristi dejavnosti AP.
Q28 - Kaj bi kot študent pričakovali od AP? Prosim označite odgovor, ki najbolje odraža
vaše mnenje. Možnih je več odgovorov.
zaposlitev
navezovanje stikov oz. kontaktov doma in v tujini
projektno sodelovanje z AP
Drugo:
Q29

-

Ali želite

sporočiti

še

kaj

v

zvezi

z

AP?

Prosim,

vpišite.

XSPOL – Spol: Prosim, označite ustrezen odgovor.
Moški
Ženski
XSTAR3ac7 - Starost: Prosim, označite ustrezen odgovor.
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do 20 let
21 do 30 let
31 do 40 let
41 do 50 let
51 do 60 let
nad 61 let
XIZ9vris11 - Izobrazba: Prosim, označite ustrezen odgovor.
Osnovna šola
Poklicna šola, katera:
Štiriletna srednja šola, katera:
Višja šola, katera:
Visokošolski strokovni študij, kateri:
Visoka šola, katera:
Univerzitetni študij, kateri:
Magisterij, iz:
Doktorat, iz:
Specializacija, iz:
XDS3a7 - Kako bi opisali vaš sedanji status? Prosim, označite ustrezen odgovor.
Dijak srednje šole:
Študent fakultete/akademije:
Samostojni kulturni umetnik na področju:
Zaposleni na področju:
Brezposelni
XLOKACREGs - Iz katere regije izhajate? Prosim, označite ustrezen odgovor.
Pomurska regija
Podravska regija
Koroška regija
Savinjska regija
Zasavska regija
Spodnjeposavska regija
Jugovzhodna Slovenija
Osrednjeslovenska regija
Gorenjska regija
Notranjsko - kraška regija
Goriška regija
Obalno - kraška regija
Tujina, od kod:

Priloga 2: Diploma Akademije za ples
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Priloga 3: Zloženka s predstavitvijo Akademije za ples
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