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SKUPINA ZA KAKOVOST
V letu 2012 je bila na novo oblikovana skupina/komisija za kakovost, ki jo sestavljajo:
1.
Polona Knific, predsednica
strokovna delavka (univ. dipl. pedagoginja/andragoginja)
2.
mag. Maja Radinovič Hajdič – članica, namestnica predsednice
direktorica (magistra managementa)
3.
Tanja Sovulj – članica
svetovalna delavka (univ. dipl. pedagoginja/andragoginja)
4.
Lea Zlodej – članica
strokovna delavka (univ. dipl. sociologinja)
5.
Tina Rajhman – zunanja članica
predavateljica (univ.dipl. prevajalka)
Skupina za kakovost je imenovana za obdobje štirih let.
Skupina za kakovost je sodelovala pri pripravi samoevalvacijskega poročila o kakovosti
izobraževanja odraslih na Ljudski univerzi Jesenice.
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1. UVOD
Ljudska univerza Jesenice je bila v letih 2010 in 2011 vključena v nacionalni razvojni
projekt POKI (Ponudimo odraslim kakovostno izobraževanje), ki ga je ob podpori
Ministrstva za izobraževanje, znanost, kulturo in šport razvil Andragoški center Slovenije.
Izvedbo projekta je financirala Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada ter MIZKŠ.
Projekt se je izvajal v okviru Operativnega programa razvoja človeških virov za obdobje
2007-2013, razvojne prioritete »Razvoj človeških virov in vseživljenjskega učenja« in
prednostne usmeritve »Izboljševanje kakovosti in učinkovitosti sistemov izobraževanja in
usposabljanja.«
V letu 2012 smo se ponovno odločili za samoevalvacijo svojega dela. Na podlagi pregleda
dokumentacije in zbranih podatkov smo izdelali samoevalvacijsko poročilo, ki mu bo sledil
akcijski načrt izboljšav kakovosti.

1.1. Predstavitev izobraževalne organizacije
LJUDSKA UNIVERZA JESENICE
Ljudska univerza Jesenice (v nadaljevanju LUJ) je neprofitni zavod za izobraževanje
odraslih z več kot 50-letno tradicijo, ki ga je leta 1959 ustanovila Občina Jesenice. Danes s
svojo dejavnostjo pokriva območje občin: Jesenice, Kranjska Gora in Žirovnica, v nekaterih
oblikah, kot je Center VŽU Gorenjske, pa tudi širše območje celotne Gorenjske
(http://www.lu-jesenice.net).
Poslanstvo LUJ je omogočiti odraslim prebivalcem Gorenjske kakovostno izobraževanje in
vseživljenjsko učenje in jim pri tem nuditi vse potrebne informacije, svetovanje in
podporo. LUJ s svojo dejavnostjo skrbi za zviševanje ravni izobrazbe, spodbuja razvoj
znanj in spretnosti odraslih ter njihovo aktivno vključevanje v družbo (http://www.lujesenice.net).
Primarna dejavnost LUJ je, da razvija in izvaja programe za pridobitev izobrazbe na
osnovni, poklicni in srednji ravni, programe usposabljanja in izpopolnjevanja ter programe
splošnega in jezikovnega izobraževanja za odrasle (http://www.lu-jesenice.net).
LUJ se odziva na izobraževalne potrebe posameznikov in organizacij. Ciljna skupina so
odrasli, s poudarkom na socialno izključenih in ranljivih skupinah. V zadnjih desetih letih
so prizadevanja LUJ prvenstveno usmerjena v zagotavljanje pogojev za neformalno
vseživljenjsko učenje, kjer ne gre le za poučevanje in posredovanje znanja, temveč
udeležencem nudi tudi ustrezno pedagoško-andragoško in psihološko podporo.
Financiranje LUJ je opredeljeno v 2. členu Odloka o ustanovitvi javnega vzgojnoizobraževalnega zavoda Ljudska univerza, kjer je zapisano, da zavod pridobiva sredstva za
opravljanje javne službe skladno z veljavno zakonodajo, in sicer iz:
javnih sredstev,
sredstev ustanovitelja,
plačil udeležencev,
sredstev od prodaje blaga in storitev ter izdelkov,
donacij, prispevkov sponzorjev in iz drugih virov.
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Ključna področja dejavnosti LUJ so:
izobraževanje za pridobitev formalne izobrazbe,
nacionalni projekti,
univerza za 3. življenjsko obdobje,
jezikovna šola,
študijski krožki,
letni program izobraževanja odraslih v Občini Jesenice,
izobraževanje za brezposelne,
središče za samostojno učenje,
mednarodni izobraževalni projekti.
1.1.1

Izobraževanje za pridobitev formalne izobrazbe

Osnovna šola za odrasle
Program osnovne šole za odrasle je namenjen vsem tistim, ki so izpolnili osnovnošolsko
obveznost, niso pa uspešno zaključili osnovnošolskega izobraževanja. Pri LUJ se lahko
kandidati vključijo v 7., 8. in 9. razred devetletne osnovne šole. Osnovnošolsko
izobraževanje mora vsem državljanom zagotoviti država, zato je to izobraževanje
financirano s strani Ministrstva za izobraževanje, znanost, kulturo in šport in je v skladu z
Ustavo RS za udeležence brezplačno.
Srednješolsko izobraževanje
LUJ je verificirana za izvajanje naslednjih srednješolskih programov:
srednje poklicno izobraževanje in prekvalifikacija (program Trgovec in
prekvalifikacija),
srednje strokovno izobraževanje (programa Ekonomski tehnik in Predšolska vzgoja),
poklicno-tehniško izobraževanje (program Ekonomski tehnik),
poklicni tečaj Predšolska vzgoja.
Srednješolsko izobraževanje je tržna dejavnost LUJ; udeleženci, ki se odločijo za vpis,
izobraževanje financirajo sami.

1.1.2 Nacionalni projekti
V zadnjih letih se je občutno zmanjšal finančni delež, ki ga prispevajo udeleženci sami.
Tudi javnih sredstev, ki jih delovanju ljudskih univerz namenjata občina in država, je ne
glede na odlok o ustanovitvi, kjer je zapisano, da morata ta dva zagotoviti ustrezne pogoje
za delovanje, vedno manj.
Dejstvo je, da stalnega dotoka sredstev ni več, zato je LUJ (tako kot vse druge ljudske
univerze v Sloveniji) primorana iskati vedno nove načine zagotavljanja sredstev za svoje
delovanje. Taka možnost so sredstva Evropske unije, ki jih Ljudska univerza v zadnjih letih
zelo uspešno črpa.
Temeljna dejavnost LUJ ta hip so projekti, ki so sofinancirani s strani Ministrstva za
izobraževanje, znanost, kulturo in šport in s strani EU (ESS).
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Center vseživljenjskega učenja Gorenjska (CVŽU)
V zadnjih letih je CVŽU glavni projekt, ki ga vodi Ljudska univerza Jesenice. Izvaja se v
okviru Operativnega programa razvoja človeških virov za obdobje 2007−2013. Projekt se
financira iz sredstev Evropskega socialnega sklada in Ministrstva za izobraževanje, znanost,
kulturo in šport. Njegova vrednost je 1.151.285 EUR.
V sklopu projekta so dobro oblikovane tudi partnerske povezave, in sicer je oblikovan
konzorcij, v katerega je vključenih še deset partnerjev z območja celotne Gorenjske,
katerih dejavnost je prav tako izobraževanje in vseživljenjsko učenje odraslih.
Glavni namen CVŽU je vzpodbujanje in povečevanje vključevanja prebivalcev Gorenjske v
vseživljenjsko učenje. Cilji projekta pa so (http://www.eu-skladi.si):
»vključiti čim večje število prebivalcev regije v oblike vseživljenjskega učenja;
povečevati zaposljivost prebivalstva, oblikovanje identitete znotraj Slovenije,
fleksibilnosti v razmišljanju in povezano socialno skupnost;
zagotavljati dostop do svetovanja in informiranja s področja izobraževanja in
učenja čim širšemu krogu prebivalcev regije;
zagotavljati dostop do organiziranega neformalnega učenja in s tem povečevati
ustrezno materialno in strokovno podprte udeležbe prebivalcev v vseživljenjskem učenju;
razvijati in zagotavljati dostop do novih inovativnih oblik in gradiv za učenje in
poučevanje, kot je e-učenje in mešano učenje, usklajenih s sodobnim načinom življenja,
potrebami trga dela in osebnega razvoja posameznika;
promovirati vseživljenjsko učenje, ki širi prepoznavnost pomena in novih možnosti,
ki jih stalna vključenost v tovrstne aktivnosti posamezniku in družbi zagotavlja;
povezovati potrebe uporabnikov s potrebami trga dela in razvojnimi usmeritvami
regije«.
Projekt CVŽU Gorenjska je razdeljen na tri osnovne dejavnosti.
1.
Izvajanje dejavnosti informiranja in svetovanja
Na sedežu LUJ deluje Svetovalno središče Gorenjska, ki vsem odraslim zagotavlja dostop do
svetovanja in informiranja s področja izobraževanja in učenja. Prebivalcem gorenjske
regije nudi brezplačno informiranje in svetovanje v izobraževanju odraslih, in sicer pred,
med in po vključitvi v izobraževanje.
2.
Delovanje točk vseživljenjskega učenja (TVŽU)
Namen vzpostavljenih TVŽU je povečati vključenost prebivalstva v različne oblike
neformalnega učenja. Delujejo predvsem na geografsko in socialno odmaknjenih območjih
in so namenjene predvsem ranljivim ciljnim skupinam. Vsebine na točkah so zelo raznolike
in so povezane s potrebami udeležencev.
3.
Vzdrževanje portala znanja CVŽU Gorenjska − http://ucenje.cvzu-gorenjske.si − in
promocija vseživljenjskega učenja (http://www.eu-skladi.si).
Dvig ravni pismenosti
Dvig ravni pismenosti je drug pomemben projekt LUJ, ki je bila v okviru Javnega razpisa za
sofinanciranje izobraževalnih programov za dvig ravni pismenosti od 2010 do 2013 izbrana
za izvedbo naslednjih programov:
Usposabljanje za življenjsko uspešnost − Beremo in pišemo skupaj
Usposabljanje za življenjsko uspešnost − Moj korak
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Usposabljanje
Usposabljanje
Usposabljanje
Usposabljanje

za življenjsko uspešnost −
za življenjsko uspešnost −
za življenjsko uspešnost −
za življenjsko uspešnost −

Izzivi podeželja
Most do izobrazbe
Jaz in moje delovno mesto
Razgibajmo življenje z učenjem

Izobraževalni programi usposabljanja za življenjsko uspešnost so javno veljavni programi,
ki so namenjeni zviševanju ravni pismenosti odraslih. V programe se vključujejo manj
izobraženi odrasli, ki so z vidika pismenosti najbolj ranljivi. »Skupno jedro programov se
nanaša na pridobivanje temeljnih spretnosti, povezanih s pismenostjo (branje, pisanje,
računanje), socialnih spretnosti, načel vseživljenjskega učenja in aktivnega državljanstva
ter učenja računalništva« (http://pismenost.acs.si).
Poleg programov usposabljanja za življenjsko uspešnost LUJ v okviru projekta Dvig ravni
pismenosti izvaja tudi naslednje programe:
Branje za znanje in branje za zabavo
Knjige so zame
Računalniška pismenost za odrasle (javno veljavni izobraževalni program)
Računalniško in digitalno opismenjevanje
Projekt Dvig ravni pismenosti je vreden 282.600 EUR; omenjene programe delno financira
Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada ter Ministrstvo za izobraževanje, znanost,
kulturo in šport. Operacija se izvaja v okviru Operativnega programa razvoja človeških
virov za obdobje 2007−2013. Razvojna prioriteta je razvoj človeških virov in
vseživljenjskega učenja, prednostna usmeritev pa izboljšanje usposobljenosti posameznika
za delo in življenje v družbi temelječi na znanju. Vsi programi so zato za udeležence
brezplačni.
Splošno neformalno izobraževanje odraslih
Tudi ta projekt je sofinanciran s strani Evropske unije iz Evropskega socialnega sklada ter
Ministrstva za izobraževanje, znanost, kulturo in šport. Operacija se izvaja v okviru
Operativnega programa razvoja človeških virov za obdobje 2007−2013.
V okviru javnega razpisa za programe splošnega neformalnega izobraževanja odraslih od
2012 do 2014 je LUJ pridobila finančna sredstva v višini 185.731,50 EUR za pripravo gradiv
in izvedbo naslednjih 14-ih programov:
Motivacija za izobraževanje in učenje
Šola spomina
Poskusim in znam
Finančna pismenost
Sem, kar sem in sem OK
Nemščina - pot do uspeha
Angleščina - pot do uspeha
Italijanščina - pot do uspeha
Uporabno računalništvo - pot do varnejše zaposlitve
Svet skozi ekran računalništva
Tudi starejši samostojno uporabljamo računalnik
Digitalno medkulturno povezovanje
Osnove računalništva
Zgornjesavci, prebudite se, skupaj nam lahko uspe
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Namen projekta je zviševanje splošne izobraženosti in razvoj ključnih kompetenc odraslega
prebivalstva v Republiki Sloveniji za dejavno vključevanje v življenje in delo
(http://www.mizks.gov.si).
1.1.3 Univerza za 3. življenjsko obdobje
Univerza je namenjena izobraževanju in razvoju starejših. Osnovno poslanstvo je
integracija starejših v skupnost. Njen glavni namen je razvijati izobraževanje starejših za
njihovo osebnostno rast, razumevanje lastnega položaja v družbi ter za dejavno delovanje
v družbi v dobro vseh rodov.
(http://www.univerzazatretjeobd-drustvo.si)
Univerza za 3. življenjsko obdobje starejšim nudi različne oblike izobraževanja za
osebnostno rast, ki predstavljajo priložnost za njihovo kakovostnejše in aktivnejše
življenje. Univerza za tretje življenjsko obdobje Jesenice ima pet sekcij: kreativnost,
geografija, šport, zdravje in kulturna dediščina.
Univerzo za tretje življenjsko obdobje financira Občina Jesenice.
1.1.4 Jezikovna šola in računalniško usposabljanje
LUJ ponuja različne programe jezikovnega izobraževanja: splošni tečaji, poslovni tečaji,
konverzacija, tečaji za zaključene skupine in specializirani tečaji, tečaji za popotnike,
tečaji tujega jezika v vrtcih, individualno učenje in učenje v skupinah.
Po meri naročnikov oblikujejo tudi programe računalniškega usposabljanja: osnove dela z
računalnikom, pisarniško orodje MS-Office, Powerpoint − kako napraviti dobro
predstavitev, Excel − osnovni in nadaljevalni tečaj ...
Jezikovno in računalniško usposabljanje je tržno naravnana dejavnost LUJ. Samoplačnikov
računalniških in jezikovnih tečajev pa je vse manj. Udeleženci s potrebo po takem
izobraževanju se razporedijo v tečaje in druge učne oblike v okviru prej predstavljenih
nacionalnih projektov, v katerih je izobraževanje za njih brezplačno.
1.1.5 Študijski krožki
Vsako leto LUJ izvede vsaj dva študijska krožka z različno tematiko, npr.: ročna dela,
etnologija, jezikovne urice ... »Študijski krožek je brezplačna splošnoizobraževalna oblika
prostovoljnega učenja odraslih, ki poteka nehierarhično in se zaključi z akcijo. Skupino
tvori 5−12 ljudi, ki se vsaj petkrat srečajo, da bi se načrtno učili vsaj 25 ur. Običajno je
srečanj več kot deset, povprečno število ur pa presega 35, porazdeljenih na več kot tri in
pol meseca« (http://sk.acs.si).
Krožek vodi posebej v ta namen usposobljen mentor. »Udeleženci krožka sami določajo,
kaj se bodo učili, kje in kako, sami načrtujejo način dela v njem in se učijo toliko časa in
tako poglobljeno, kakor si sami želijo. Z demokratično menjavo znanja, spretnosti in
izkušenj spodbujajo svojo intelektualno rast, vzpostavljajo in krepijo vezi med ljudmi in
pomembno pripomorejo tudi k bolj kakovostnemu življenju v svojem okolju«
(http://sk.acs.si).
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Plačnik študijskih krožkov je Ministrstvo za izobraževanje, znanost, kulturo in šport,
koordinator pa Andragoški center Slovenije (ACS).
1.1.6 Letni program izobraževanja odraslih v Občini Jesenice
V okviru Letnega programa izobraževanja odraslih, ki ga jeseniška občina sprejme vsako
leto, sofinancira sledeče izobraževalne projekte:
osnovno jezikovno izobraževanje (90−urni začetni tečaji nemščine, angleščine in
italijanščine),
projekt Raziskovanje kulturne dediščine v lokalnem okolju,
program usposabljanja za življenjsko uspešnost UŽU ─ Beremo in pišemo skupaj.
1.1.7 Izobraževanje za brezposelne
LUJ je bila na podlagi javnega naročila z naslovom "Institucionalno usposabljanje in
priprave na nacionalne pokline kvalifikacije" za obdobje 2009−2015 izbrana za izvedbo
programov izobraževanja in usposabljanja in vpisana v register zunanjih izvajalcev
programov aktivne politike zaposlovanja za naslednje programe:
Angleški jezik, stopnje I do VI
Angleški jezik, osvežitveni tečaj
Nemški jezik, stopnje I do VI
Nemški jezik, osvežitveni tečaj
Italijanski jezik, stopnje I do VI
Slovenski jezik za tujce, stopnje I do III
NPK - Dietni kuhar / dietna kuharica
NPK - Izdelovalec / izdelovalka spletnih strani
1.1.8 Središče za samostojno učenje
Središče za samostojno učenje je namenjeno vsem odraslim, »ki jim iz kakršnih koli
razlogov tradicionalno učenje in izobraževanje nista dostopna ali jim ne ustrezata. Učenje
poteka individualno in samostojno, na voljo so prilagojena gradiva za samostojno učenje,
sodobna učna tehnologija ter strokovna pomoč informatorjev, svetovalcev in mentorjev«
(http://ssu.acs.si).
V središčih se odrasli lahko učijo predvsem računalništva, različnih tujih jezikov ter drugih
vsebin. Udeleženci se učijo s pomočjo gradiv za samostojno učenje (CD/DVD, priročniki,
učbeniki ipd.), multimedijskih računalnikov ter avdio in video predvajalnikov ter drugih
učnih pripomočkov (http://ssu.acs.si).
Učenje v središču je za udeležence brezplačno, saj je središče za samostojno učenje
financirano s strani Ministrstva za izobraževanje znanost, kulturo in šport.
1.1. 9 Mednarodni izobraževalni projekti
LUJ ima dolgoletno tradicijo in izkušnje pri pripravi in vodenju različnih mednarodnih
izobraževalnih projektov (Finančna shema Phare, Grundtvig, Socrates, Comenius, ELearning, EQUAL ...). Temeljni cilji teh projektov so usmerjeni v razvoj inovativnih oblik,

Ljudska univerza Jesenice

Stran 13 od 50
pristopov ter metod v izobraževanju odraslih in zagotavljanje brezplačnega dostopa do
kvalitetnega vseživljenjskega učenja za čim več odraslih.
Izpeljani projekti: Let's read together, Grandparents and grandchildren, Development and
Implementation of an ICT Career and Training Online Consulting Tool "ICT CTO", A better
quality of life for parents of children with disabilities, Empowerment of disadvantaged
target groups members), M-LAB (http://www.lu-jesenice.net).
Vizija LUJ je postati Center vseživljenjskega učenja Gorenjske. Želi utrditi svoj položaj na
nacionalni ravni ter se s kakovostnimi storitvami in inovativnostjo še bolj uveljavili v
evropskem prostoru.

1.2. Poslanstvo, vizija, vrednote
VIZIJA
Naša vizija je, da postanemo Center vseživljenjskega učenja Gorenjske. Utrdili bomo svoj
položaj na nacionalni ravni ter se s kakovostnimi storitvami in inovativnostjo še bolj
uveljavili v evropskem prostoru.
POSLANSTVO
Poslanstvo LUJ je omogočiti odraslim prebivalcem Gorenjske kakovostno izobraževanje in
vseživljenjsko učenje in jim pri tem nuditi vse potrebne informacije, svetovanje in
podporo. Z našo dejavnostjo skrbimo za zviševanje ravni izobrazbe, spodbujamo razvoj
znanj in spretnosti odraslih ter njihovo aktivno vključevanje v družbo.
VREDNOTE
Znanje
Strokovnost
Kakovost
Prijaznost
Inovativnost
Prilagodljivost

1.3. Razlogi za izvedbo samoevalvacije
Zavedamo se, da vedno močnejša konkurenca na področju izobraževanja odraslih omogoča
potencialnim udeležencem izobraževanja, da si poiščejo primerno, po meri ukrojeno obliko
izobraževanja, zato so kakovostne storitve bistvene pri izbiri in pogoj za obstanek
izobraževalnih organizacij.
To je ključno izhodišče za odločitev za samoevalvacijo, saj želimo strokovno presoditi
kakovost našega dela in uvesti ukrepe, ki bodo zagotavljali nadaljnji razvoj LUJ. Želimo si,
da bi bili prepoznavni po svoji kakovosti in zadovoljstvu zaposlenih, udeležencev in
poslovnih partnerjev. Le kakovostno izpeljana dejavnost je učinkovita in smiselna.
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2. METODOLOGIJA SAMOEVALVACIJE
Komisija za kakovost je po skupni diskusiji sklenila, da sta področji Udeleženci in Učitelji
tisti področji, kjer želimo dobiti poglobljeno povratno informacijo o kakovosti našega dela.

2.1. Izbrana področja, podpodročja in kazalniki kakovosti
Na izbranih področjih kakovosti smo izbrali podpodročja, kazalnike kakovosti, določili
standard za posamezni kazalnik in postavili evalvacijska vprašanja.
Področja kakovosti:
Udeleženci (3)
Učitelji (4)
Partnerji (5)
Vodenje in upravljanje (6)
Podpodročja:
Udeleženec v izobraževalnem procesu (3.1.)
Zadovoljstvo učiteljev (4.3.)
Možnost vplivanja in sodelovanja partnerjev v učnem procesu (5.2)
Vodenje (6.3)
Kazalniki kakovosti:
Zadovoljstvo udeležencev (3.1.8.)
Zadovoljstvo učiteljev z delom v izobraževanju odraslih (4.3.2)
Vključenost partnerjev v evalvacijo izobraževanja odraslih (5.2.4)
Upoštevanje posebnosti izobraževanja odraslih (6.3.4)
Omenjena področja, podpodročja in kazalnike smo izbrali, ker želimo analizirati, kateri
elementi kakovosti izobraževalnih storitev so po mnenju udeležencev in po mnenju
učiteljev (predavateljev) najpomembnejši. Na podlagi tega pa želimo ugotoviti, kako
zaznavajo kakovost istih elementov na LUJ in s tem spoznati zadovoljstvo udeležencev in
predavateljev z izobraževanjem na LUJ. Zanima nas tudi, ali med udeleženci in
predavatelji obstajajo razlike v pripisovanju pomembnosti določenim elementom kakovosti
in v zaznavanju kakovosti posameznih elementov kakovosti storitev.
Analizirati želimo tudi, ali spol, starost, izobrazba in izobraževalni program vplivajo na
pripisovanje pomembnosti posameznim elementom zaznane kakovosti in na zaznavanje
kakovosti pri udeležencih izobraževanja.
Zanima nas, kako in koliko se pri vodenju in upravljanju izobraževanja odraslih na LUJ
upoštevajo posebnosti izobraževanja odraslih. Ali vizija organizacije, načrtovanje in
izpeljava izobraževanja izhajata iz potreb po znanju.
Preveriti želimo, ali omogočamo vključevanje partnerjev v evalvacijo in na kakšen način
jih vključujemo. Zanima nas, ali omogočamo partnerjem, da prispevajo svoje predloge k
izboljšavam v prihodnje in ali te predloge upoštevamo.
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2.2.

Opis samoevalvacijskega načrta

Sledeča kazalnika:
1. kazalnik: Vključenost partnerjev v evalvacijo izobraževanja odraslih
2. kazalnik: Upoštevanje posebnosti izobraževanja odraslih
smo preverjali z metodo SWOT analize, ki jo je opravila komisija za kakovost, za 3. in 4.
kazalnika pa smo pripravili bolj podroben samoevalvacijski načrt:
3. kazalnik: Zadovoljstvo udeležencev
Standard kakovosti: Udeleženci ocenjujejo elemente kakovosti
nadpovprečno (na ocenjevalni lestvici od 1 do 6 vsaj z oceno 4).

storitev

na

LUJ

Evalvacijska vprašanja:
1.
Koliko so posamezni elementi kakovosti za vas pomembni?
2.
Kako ocenjujete kakovost taistih elementov na Ljudski univerzi Jesenice?
3.
Splošno zadovoljstvo z Ljudsko univerzo Jesenice.
Subjekti: udeleženci izobraževanja na LUJ
Metoda: anketiranje
4. kazalnik: Zadovoljstvo učiteljev z delom v izobraževanju odraslih
Standard kakovosti: Predavatelji ocenjujejo elemente kakovosti storitev na LUJ
nadpovprečno (na ocenjevalni lestvici od 1 do 6 vsaj z oceno 4).
Evalvacijska vprašanja:
1.
Koliko so posamezni elementi kakovosti za vas pomembni?
2.
Kako ocenjujete kakovost taistih elementov na Ljudski univerzi Jesenice?
3.
Splošno zadovoljstvo z Ljudsko univerzo Jesenice.
Subjekti: učitelji/predavatelji na LUJ
Metoda: anketiranje
Za preverjanje kakovosti pri kazalnikih 3 in 4 smo izvedli empirično raziskavo (metoda
anketiranje), s katero smo ugotavljali, katere dimenzije zaznane kakovosti izobraževalnih
storitev so po mnenju udeležencev in po mnenju predavateljev najpomembnejše in ali med
njimi obstajajo pomembne razlike v tem, kako zaznavajo posamezne dimenzije kakovosti
storitev. Poleg tega smo želeli tudi ugotoviti, kakšen je vpliv neodvisnih spremenljivk
(spol, starost, izobrazba, izobraževalni program) na pripisovanje pomembnosti posameznim
elementom zaznane kakovosti in na zaznavanje kakovosti pri udeležencih izobraževanja.
Pred izvedbo raziskave/samoevalvacije smo si postavili naslednje hipoteze, ki smo jih
želeli z anketiranjem preveriti:
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H1: Med udeleženci izobraževanja in izvajalci izobraževalnih programov (predavatelji) ne
obstajajo statistično pomembne razlike v zaznavanju kakovosti izobraževalnih storitev
Ljudske univerze Jesenice.
H2: Med udeleženci izobraževanja in izvajalci izobraževalnih programov (predavatelji) ne
obstajajo statistično pomembne razlike pri pripisovanju pomembnosti dimenzij zaznane
kakovosti izobraževalnih storitev.
H3: Med udeleženci izobraževanja obstajajo statistično pomembne razlike v pripisovanju
pomembnosti dimenzijam zaznane kakovosti izobraževalnih storitev glede na spol, starost,
izobrazbo in izobraževalni program.
H4: Med udeleženci izobraževanja obstajajo statistično pomembne razlike v zaznavanju
kakovosti izobraževalnih storitev glede na spol, starost, izobrazbo in izobraževalni
program.

2.3. SWOT analiza
Prva metoda, ki smo jo uporabili pri samoevalvaciji, je SWOT analiza.
Samoevalvacijo kakovosti izobraževanja za kazalnika Vključenost partnerjev v evalvacijo
izobraževanja odraslih in Upoštevanje posebnosti izobraževanja odraslih je opravila
komisija za kakovost z namenom opredelitve problematik, s katerimi se soočamo na LUJ,
pa tudi z namenom iskanja razvojnih priložnosti oziroma izzivov.
Podatke smo črpali iz:
programov izobraževanja in usposabljanja, ki smo jih razvili na LUJ,
internih načrtov izpeljave učnega procesa,
urnikov predavanj in izpitov,
poročil o opravljenem delu predavateljev,
rezultatov evalvacijskih vprašalnikov,
izvedbenih predmetnikov OŠ za odrasle,
poročil MIZKŠ-ju o izvedbi projekta Dvig ravni pismenosti,
interne dokumentacije svetovalnega središča Gorenjska,
dokumentacije /korespondence med LUJ in partnerji
SWOT analiza je bila opravljena v mesecu novembru 2012.
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2.4. Anketiranje
Druga metoda, ki smo jo uporabili v procesu samoevalvacije, je metoda anketiranja.
Za samoevalvacijo smo uporabili metodo merjenja zadovoljstva na podlagi vprašalnika.
Anketirali smo udeležence različnih izobraževalnih programov na LUJ in predavatelje, ki te
programe izvajajo.
V raziskavi smo želeli zajeti čim bolj pestro strukturo udeležencev izobraževanja, tako po
spolu, starosti, stopnji izobrazbe kot tudi po tem, v kateri izobraževalni program so
vključeni.
V anketni vzorec smo vključili le tiste, ki se izobraževanj udeležujejo v prostorih LUJ in ne
na drugih lokacijah.
Ankete so bile razdeljene udeležencem osebno na predavanjih oziroma na izobraževalnih
srečanjih in delavnicah.
Udeleženci so izpolnjeni vprašalnik oddali po predavanju v nabiralnik ali v tajništvo
univerze, lahko pa so ga poslali po pošti.
Prednosti takšne izvedbe ankete so: nizka cena, velikost vzorca je večja, ni vpliva
anketarja, anketiranci ostanejo anonimni. Slabost pa je lahko potencialno pristranski
vzorec zaradi nerespondentov, dolgotrajno zbiranje podatkov, ni možnosti za dodatna
pojasnila, ni kontrole, kdo je izpolnil vprašalnik, velika možnost manjkajočih in nepopolnih
odgovorov.
Ankete so bile razdeljene 125 udeležencem, ki so bili v času anketiranja vključeni v
izobraževalni proces na LUJ.
Uporabnih vrnjenih anket je bilo 111, kar je 88,8 %. Nekatere vrnjene ankete niso bile
uporabne zaradi nepopolnih odgovorov ali napak pri odgovarjanju. Izločili smo tudi 5
anket, ker so bili vsi odgovori enaki, kar je nakazovalo na neresen pristop k reševanju
anketnega vprašalnika. Skoraj vse ankete (95 %) so bile vrnjene takoj po zaključku
predavanj, le 5 % anket je bilo vrnjeno po navadni pošti.
Anketiranje predavateljev pa je potekalo elektronsko. Anketa zanje je bila identična
anketi, ki so jo reševali udeleženci.
V času anketiranja je imelo z LUJ sklenjeno avtorsko pogodbo oz. pogodbo o sodelovanju
89 avtorjev. Anketni vprašalnik sva posredovali 71-im predavateljem (vsem tistim, ki so
LUJ predhodno dovolili uporabo njihovih kontaktov v raziskovalne namene).
Anketni vprašalnik je pravilno rešilo 39 predavateljev, kar predstavlja 54,9 %. 4 vprašalniki
pa so bili izločeni zaradi nepopolnih odgovorov.
Najprej smo oblikovali sklop 18-ih trditev, prirejenih po vprašalniku SERVQUAL. Uporabili
smo vprašalnik, ki ga je v svoji raziskavi uporabil in svojim potrebam prilagodil Faganel
(2010), ki je raziskoval kakovost v visokem šolstvu. Vprašalnik smo malenkostno prilagodili
specifični situaciji v izobraževanju odraslih in Ljudski univerzi Jesenice.
Pri tem smo merili pet osnovnih dimenzij zaznane kakovosti izobraževalnih storitev:
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otipljivost, ki združuje trditve o urejenosti in primerni opremi prostorov za
izvajanje storitev, o primernem obnašanju zaposlenih ter o privlačni spletni strani in
promocijskem materialu;
zanesljivost, ki združuje trditve o vedno enaki kakovosti, o tem, da je obljubljeno
izvedeno pravočasno, o pravočasnem obveščanju in zanesljivosti zaposlenih na LUJ;
odzivnost, ki vključuje trditve o pripravljenosti zaposlenih za izvajanje storitev in
obstoju volje za pomoč;
zaupanje, ki vključuje trditve o vljudnosti in zaupanja vrednih zaposlenih in o
strokovni pooblaščenosti predavateljev;
empatija, ki vključuje elemente kakovosti, vezane na usmerjanje pozornosti k
odjemalcu kot posamezniku, prilagajanje storitev njihovim željam in potrebam,
razumevanje in spoštljivost.
Pri vsaki izmed teh trditev so morali anketiranci označiti, koliko je določen element
kakovosti zanje pomemben, in s tem izraziti svoja pričakovanja o izobraževanju na splošno
ter mnenja, kakšna naj bi bila odlična izobraževalna organizacija. Na voljo so imeli
lestvico od 1 do 6, pri kateri ocena 1 pomeni »popolnoma nepomembno« in ocena 6 »zelo
pomembno«.
V drugi tabeli (z istimi trditvami) so morali anketiranci izraziti mnenje, v kolikšni meri ima
LUJ navedene lastnosti. Na voljo so imeli lestvico od 1 do 6, pri kateri ocena 1 pomeni
»Sploh se ne strinjam« in ocena 6 »Popolnoma se strinjam«.
Naslednji sklop vprašanj je bil vezan na splošno zadovoljstvo s kakovostjo storitev na LUJ,
in sicer so anketiranci odgovarjali na vprašanja glede kakovosti storitev na splošno, glede
verjetnosti za sodelovanje v prihodnje in verjetnosti, da bi LUJ priporočili tudi drugim.
Na koncu je sledilo še nekaj demografskih vprašanj, pomembnih za obdelavo in
analiziranje zbranih podatkov; vprašanja so bila vezana na spol, starost, stopnjo izobrazbe,
izobraževalni program …).
Pri sestavi vprašalnika smo upoštevali splošna pravila za sestavo vprašalnika: vprašanja
morajo biti jasna, čim krajša, v anketirancu razumljivem jeziku, brez zapletenih strokovnih
izrazov; izogibati se je potrebno nejasnim, dvoumnim in zavajajočim ter nepotrebnim
vprašanjem; od splošnih vprašanj je potrebno prehajati h konkretnim; občutljiva vprašanja
so zastavljena proti koncu vprašalnika.
Vprašalnike smo testirali na priložnostnem vzorcu petih udeležencev
predavateljev. Raziskava je bila opravljena v mesecu marcu 2012.
Anketna vprašalnika za udeležence izobraževanja in za predavatelje prilagamo.
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2.5.

Statistična obdelava podatkov

Rezultate smo obdelali s statističnim paketom SPSS15. Za predstavitev smo uporabili
opisne statistike (aritmetična sredina, standardni odklon) in frekvenčne porazdelitve, ki
smo jih predstavili tudi v grafični obliki s histogrami. Pomembnost posameznih elementov
kakovosti storitev in zadovoljstva s temi elementi smo grafično predstavili v razsevnem
grafikonu in določili meje kvadrantov s povprečno pomembnostjo oziroma zadovoljstvom.
Pri preverjanju hipotez smo se poslužili faktorske analize, ki je dala primerne rezultate za
interpretacijo; upravičenost le-te smo preverili z Bartlettovim preizkusom in KMO
preizkusom. Uporabili smo tudi Pearsonov korelacijski koeficient in t-preizkus za
aritmetično sredino in za neodvisna vzorca.
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3. REZULTATI SAMOEVALVACIJE
V nadaljevanju poročila predstavljamo rezultate samoevalvacije pridobljene s SWOT
analizo in anketiranjem.

3.1. Prikaz rezultatov SWOT analize
3.1.1.

Področje (5): IZOBRAŽEVALNA ORGANIZACIJA IN PARTNERJI

Kazalnik iz modela
POKI
Vidik za analizo:

Vključenost partnerjev v evalvacijo izobraževanja
odraslih (5.2.4)
Omogočanje vključevanja partnerjev v evalvacijo
izobraževanja odraslih

Preveriti želimo, ali omogočamo vključevanje partnerjev v evalvacijo in na kakšen način jih
vključujemo. Zanima nas, ali omogočamo partnerjem, da prispevajo svoje predloge k
izboljšavam v prihodnje in ali te predloge upoštevamo.
PRIKAZ PODATKOV
Tabela 1: Načini vključevanja partnerjev v evalvacijo izobraževalnih programov (kvalitativni
opis).
Anketiranje
partnerjev
Telefonski
pogovori z
odgovorno
oz.
kontaktno
osebo
partnerja
Skupni
sestanki s
partnerji
Drugo

Ustreznost izpeljanih izobraževalnih programov največkrat ugotavljamo s
pomočjo evalvacijskih vprašalnikov, v katerih partnerske institucije
povprašamo po njihovem zadovoljstvu z izvedenimi izobraževalnimi
programi ter jih obenem prosimo za predloge k izboljšavam v prihodnje.
O tem, ali smo z izvedenim izobraževanjem odgovorili na potrebe
partnerja, ter o morebitnih predlogih za izboljšave pogosto razpravljamo
tudi v telefonskih pogovorih z odgovorno oz. kontaktno osebo partnerja,
po potrebi pa se glede na njihovo pripravljenost dogovorimo tudi za
osebno srečanje (sestanek).
V primerih, ko se pokaže potreba in obojestranska korist, se s partnerji
dogovorimo za skupna srečanja, na katerih v osebnem pogovoru
ovrednotimo izobraževalne programe, ki jih izpeljujemo glede na njihove
potrebe po izobraževanju in potrebe delovnega okolja.
Evalvacijski vprašalniki o zadovoljstvu udeležencev – anketiranje
udeležencev, ki prihajajo iz partnerskih institucij (ob zaključku
izobraževanja).
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ZUNANJA ANALIZA

NOTRANJA ANALIZA

SWOT ANALIZA
PREDNOSTI

SLABOSTI

Partnerjem nudimo več načinov, na
katere lahko sodelujejo pri presojanju
kakovosti izvedenih izobraževalnih
programov ter jih omogočamo, da
podajo mnenja in predloge, ki jih
upoštevamo pri izboljševanju
izobraževalne ponudbe v prihodnje. V ta
namen razvijamo različne instrumente največkrat so to anketni vprašalniki - za
sistematično ugotavljanje zadovoljstva
naših partnerjev.

Anketni vprašalniki so mnogokrat zelo
nepriljubljen način zbiranja povratnih
informacij, saj partnerji dobivajo vse preveč
anketnih vprašalnikov od različnih institucij,
zato jim ne posvečajo dovolj časa in je zelo
težko doseči, da bodo odgovori premišljeni,
resnični in preudarni.

PRILOŽNOSTI

NEVARNOSTI

Ugotovitve, pridobljene s pomočjo
evalvacijskih vprašalnikov, ter v njih
izražene potrebe po izboljšavah v
prihodnje bi lahko pogosteje analizirali na
skupnih sestankih. Na podlagi izraženih
potreb
pa
bi
nato
organizirali
izobraževalne programe, ki so bolj
ustrezni za okolje oz. so odziv na potrebe
partnerjev.

Kot ugotavljamo, je v večini primerov
pobuda za sodelovanje s partnerji na strani
LUJ, zato obstaja verjetnost, da nekateri
partnerji ne bodo pripravljeni sodelovati na
skupnih sestankih, enak odziv pa lahko
pričakujemo tudi od bivših udeležencev, ki
se z novim znanjem vrnejo v svoje delovno
in socialno okolje.

Poleg tega bi bilo smiselno ugotavljati
učinke izobraževanja pri udeležencih, ki
se z novim znanjem vrnejo v svoje
delovno in socialno okolje, čemur doslej
nismo namenjali posebne pozornosti.

3.1.2.

Področje (6): VODENJE IN UPRAVLJANJE

Kazalnik iz modela
POKI
Vidik za analizo:

Upoštevanje posebnosti izobraževanja odraslih (6.3.3)
Kako organizacija pri načrtovanju, pripravi, izvedbi upošteva
posebnosti izobraževanja odraslih?

Zanima nas, kako in koliko se pri vodenju in upravljanju izobraževanja odraslih na LUJ
upoštevajo posebnosti izobraževanja odraslih. Ali vizija organizacije, načrtovanje in
izpeljava izobraževanja izhajata iz potreb po znanju. Preveriti želimo, ali so kadri dovolj
usposobljeni za prepoznavanje posebnosti izobraževanja odraslih in ali znajo ustrezno
prilagajati izobraževanje.
Ljudska univerza Jesenice
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PRIKAZ PODATKOV
Tabela 2: Načini ugotavljanja in upoštevanja posebnosti izobraževanja odraslih
(kvalitativni opis).
Načrtovanje
izobraževanja
in
upoštevanje
potreb

Na LU Jesenice izobraževanje načrtujemo v skladu z ugotovljenimi
potrebami (na lokalni, regionalni in nacionalni ravni). V pomoč pri
ugotavljanju potreb so nam različni strateški dokumenti s strani EU,
ministrstev in tudi razvojni regijski in občinski razvojni programi. Prav tako
spremljamo tudi aktualno stanje brezposelnosti v državi in regiji. Na
podlagi prioritetnih razvojnih področij razvijamo aktualne izobraževalne
dejavnosti, ki zadovoljujejo ugotovljene potrebe.
Večino izobraževanja izvajamo s pomočjo sredstev EU, MIZKŠ in Občine
Jesenice, ki jih pridobimo s projekti, ki so odziv na trenutne potrebe.
Ko izobraževanje načrtujemo, poskrbimo, da je zelo konkretno
opredeljena ciljna skupina udeležencev, saj lahko le na ta način izberemo
prave oblike in metode dela, ustrezno pripravimo prostor in učne
pripomočke.
Poznamo in upoštevamo temeljna načela izobraževanja odraslih in
skrbimo za njihovo uresničevanje.
V neformalnih oblikah izobraževanja predhodno preverjamo pričakovanja
udeležencev, v primeru, da udeležence napotujejo v tečaj društva,
podjetja … pa preverjamo tudi pričakovanja le-teh.
Pripravljamo prilagojena gradiva za izobraževanje odraslih.

Razpored
predavanj

Urnike v največji možni meri prilagajamo ciljni skupini, ustrezno so
načrtovani odmori med predavanji, dolžina predavanj in vrstni red tem.

Izvedba
izobraževanja

Pri izvedbi neformalnega izobraževanja smo fleksibilni glede oblik in metod
dela in se velikokrat sproti prilagajamo skupini udeležencev.
Pri izvajanju različnih programov upoštevamo izkušenjski svet odraslih in
dejstvo, da želijo pridobiti konkretna znanja, ki jih lahko takoj uporabijo.
Poskušamo jih čim bolj aktivno vključiti v izobraževalni proces.
Zavedamo se ovir, ki jih imajo odrasli v izobraževanju.
Nudimo jih podporne dejavnosti (svetovanje, informiranje,e-gradiva,
središče za samostojno učenje).
Prav tako znanja preverjamo na nešolske, odraslim prijazne načine, kot so
neformalni razgovori, možnosti pohval in pritožb ...
Pri formalnem izobraževanju (program osnovne šole za odrasle) je glede
na vnaprej pripravljene programe in učne načrte fleksibilnosti manj,
ustrezno pa prilagajamo oblike in metode dela.

Strokovni
razvoj
zaposlenih

Zaposleni na LUJ pri svojem delu upoštevajo specifike izobraževanja
odraslih, saj se stalno strokovno izobražujejo in obnavljajo andragoška
znanja. Udeležujejo se specifičnih izobraževanj za koordinacijo in izvedbo
programov, namenjenih različnim (predvsem ranljivim) ciljnim skupinam,
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ki zahtevajo posebne prilagoditve izvedbe posameznih programov.
Stalno spremljajo trende na področju izobraževanja odraslih. Udeležujejo
se tudi izobraževanj v tujini, udeležili so se več študijskih obiskov, kjer
spoznavajo tudi primere dobrih praks v tujini.
Številni predavatelji, ki izvajajo programe na LUJ, pa so zaposleni v šolah
za izobraževanje mladine, zato se na strokovnem področju izobražujejo
predvsem v okviru lastne organizacije, tako je izobraževanje večinoma
pedagoško orientirano, s tem ne pridobijo veliko andragoških znanj in zato
pri svojem delu težje oz. v manjši meri upoštevajo značilnosti
izobraževanja odraslih.

SWOT ANALIZA
Tabela 3: Prikaz rezultatov
PREDNOSTI

SLABOSTI

Imamo dobro vzpostavljeno lokalno Ugotavljanje potreb udeležencev in
partnerstvo in konstruktivno sodelovanje prilagajanje izobraževanja posebnostim
odraslih zahteva veliko časa.
z Občino Jesenice.
Prednost predstavlja dejstvo, da je
Svetovalno središče Gorenjska locirano
na sedežu LUJ; zato lahko preko
svetovalke ažurno spremljamo aktualne
potrebe izobraževanja odraslih in takoj
upoštevamo specifike. Ker svetovalka
obiskuje tudi dislokacije na ta način
zaznamo tudi potrebe gorenjske regije
na splošno.

Profesorji in predavatelji sodelujejo z LUJ
pogodbeno, in sicer le določen čas, zato
nimajo možnosti in motivacije, da bi se
udeležili andragoških usposabljanj, ki bi jim
omogočila, da v izob. procesu bolj
upoštevajo
posebnosti
izobraževanja
odraslih.

NOTRANJA ANALIZA

Pri izvedbi nekaterih programov je
fleksibilnost omejena glede na to, da so
Na razpise prijavljamo izobraževalne učni načrti pripravljeni vnaprej. V teh
programe in druge dejavnosti, ki izhajajo primerih upoštevamo posebnosti IO v
iz ugotovljenih potreb po znanju.
manjši meri.
Imamo nabor internih gradiv in e-gradiv.

Omejena so tudi finančna sredstva za
izvedbo določenih programov, kar
Ustrezno
usposobljeno
andragoško posledično pomeni, da je potrebno izvedbo
osebje, ki se udeležuje specifičnih programov čim bolj racionalno izpeljati
usposabljanj
in
ažurno
obnavlja (manj praktičnega dela …).
andragoška znanja.
Interna gradiva LUJ, ki so prilagojena
odraslim, so premalo promovirana in
udeleženci niso seznanjeni, katera gradiva
so jim na voljo.
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PRILOŽNOSTI

NEVARNOSTI

ZUNANJA ANALIZA

Sistematično bi bilo potrebno preverjati Zmanjšanje dotoka finančnih sredstev in
predhodne
motive
za
vključitev, posledično:
pričakovanja in predznanja udeležencev.
manj učnih pripomočkov,
Hkrati pa po zaključku preveriti, v
manj usposobljeno osebje,
kolikšni meri so pričakovanja uresničena.
uporaba cenejših oblik in metod dela (manj
Za preverjanje omenjenega bi bilo
praktičnega usposabljanja, dela na terenu,
smiselno razviti enoten vprašalnik.
Spodbuditi bi bilo potrebno bolj aktivno
sodelovanje med zaposlenimi na LUJ in
udeleženci, saj bi tako laže zaznali
potrebe odraslih med izobraževanjem in
ažurno
prilagajali
izobraževalne
programe.
Na spletnih straneh bi bilo dobro
organizirati obrazec za sporočanje
izobraževalnih potreb in dajati predloge
za izobraževalne programe, ki bi bil
namenjen potencialnim udeležencem,
lokalni skupnosti, podjetjem …

obiskov muzejev, predstav…)
upoštevanje potreb in posebnosti le
nekaterih ciljnih skupin (onemogočena bi
bila izvedba brezplačnih izobraževalnih
programov, ki so konkreten odziv na
potrebe odraslih in so na voljo tudi ranljivim
ciljnim skupinam. Posledično bi izpeljevali
in organizirali izobraževalne programe, ki so
tržno
orientirani,
plačljivi
in
zato
zadovoljujejo potrebe tistih, ki so finančno
sposobni sami kriti stroške izobraževanja).

Sistemsko ugotoviti potrebe in nato
pripraviti načrt izobraževanja oz.
andragoškega usposabljanja
predavateljev.

3.1.3.

Ugotovitve, predlogi za izboljšave

LUJ omogoča sodelovanje partnerjev pri evalvaciji, saj partnerske institucije povprašajo
po njihovem zadovoljstvu in jih pozovejo, da podajo predloge k izboljšavam v prihodnje,
prav tako so strokovne delavke v telefonskem stiku ali stiku preko e-pošte z odgovorno oz.
kontaktno osebo partnerja. Tudi na ta način jih poprosijo za povratne informacije. Včasih
se dogovorijo tudi za osebna srečanja.
Večinoma je tista, ki želi zaključno evalvacijo LUJ in ne partnerji; nekateri izmed njih ne
prepoznajo koristi, ki jih evalvacija prinaša. Poleg tega je anketiranje metoda zbiranja
informacij, ki je nepriljubljena, zato anketne vprašalnike nekateri rešujejo do ene mere
neodgovorno in bodisi zaradi pomanjkanja časa bodisi zaradi drugih razlogov podajajo
premalo premišljene odgovore.
Evalvacije večinoma potekajo takoj po zaključku izobraževanja; razmišljati pa bi veljalo
tudi o evalvacijah, ki bi jih opravili kasneje (nekaj časa po zaključku), saj je šele po nekaj
časa vidno, kako posameznik na podlagi novo pridobljenega znanja, veščin in izkušenj
deluje v delovnem in socialnem okolju.
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LUJ je vzpostavila dobro lokalno in regijsko partnerstvo, kar pripomore k poznavanju
potreb izobraževanja odraslih v okolju, v katerem LUJ deluje. K prepoznavanju potreb
pripomore tudi Svetovalno središče Gorenjska, ki je locirano na LUJ in preko katerega
lahko hitro in ažurno spremljamo potrebe odraslih.
Ker je izobraževanje na LUJ orientirano k trenutnim potrebam ljudi in hkrati usklajeno tudi
s prioritetnimi področji različnih razvojnih dokumentov na nacionalni in mednarodni ravni,
LUJ pridobiva evropska finančna sredstva, ki omogočajo pripravo programov po meri
različnih (tudi ranljivih) ciljnih skupin.
Finančna sredstva so razporejena glede na finančne načrte MIZKŠ-a in EU; z zaključkom
finančne sheme v letu 2013 je potrebne sile usmeriti tudi v iskanje finančne podpore tudi z
drugih virov.
Zmanjšanje dotoka finančnih sredstev bi pomenilo manj možnosti za upoštevanje
posebnosti izobraževanja odraslih, saj bi bilo izobraževalni proces potrebno racionalizirati.
Andragoški osebje je ustrezno usposobljeno, se redno udeležuje dodatnih izobraževanj in
skrbi za strokovni razvoj. Usposobljenost predavateljev za prepoznavanje in upoštevanje
posebnosti izobraževanja odraslih pa je nižja. Na voljo ni veliko dodatnih andragoških
usposabljanj, tudi tista, ki so, so organizirana manj pogosto. Ker sodelujemo z zunanjimi
predavatelji pogodbeno in krajši čas, se teh izobraževanj težko udeležujejo.
Potrebno je omogočiti čim več dodatnega strokovnega izobraževanja predavateljev, tako
na področju konkretne stroke kot tudi na področju pedagogike, andragogike, psihologije,
retorike ... Smiselno bi bilo razmišljati o izvedbi krajših delavnic za zunanje predavateljev
ali mogoče o izvedbi krajših individualnih usposabljanj, ki bi jih izvajali zaposleni na LUJ.
Tako bi bilo andragoško usposabljanje ustrezno časovno umeščeno in prilagojeno potrebam
LUJ. Prav tako bi bilo finančno ugodno, saj bi zaposleni poskušali to opraviti v okviru redne
delovne obveznosti.
Priložnost za izboljšanje poznavanja potreb in posebnosti izobraževanja odraslih pomeni
tudi dajanje večjega pomena aktivnemu sodelovanju med zaposlenimi in udeleženci.
Smiselno bi bili vzpostaviti enoten instrument za ugotavljanje potreb in pričakovanj
udeležencev odraslih pred vključitvijo v izobraževanje, saj je to prav tako pomembno kot
evalvacija po zaključku izobraževanja.
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3.2. Prikaz rezultatov anketiranja
3.2.1.

Vzorec

Raziskava je bila narejena med 39 predavatelji in 111 udeleženci različnih izobraževalnih
programov in delavnic na Ljudski univerzi Jesenice. Obema skupinama smo zastavili enaka
vprašanja z izjemo vprašanja o izobrazbi, ki se je nanašalo zgolj na udeležence.

Slika 1: Spol
S slike 1 je razvidno, da je bila struktura udeležencev po spolu dokaj uravnotežena, z
nekaj večjim deležem žensk (59,5 %) kot moških (40,5 %). Med predavatelji prevladujejo
ženske (76,9 %), slabo četrtino pa je moških (23,1 %).

Slika 2: Starost
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Če pogledamo starost udeležencev in predavateljev (slika 2), ugotovimo, da je tretjina
udeležencev stara med 56 in 65 leti, nekaj manj kot petina (18,9 %) pa nad 65 let. Dobra
petina (20,7 %) je starih med 35 in 55 leti, skoraj petina med 26 in 35 leti (18,0 %),
najmanj (9,0 %) pa je starih do 25 let. Med predavatelji je največ (38,5 %) starih do 35 let,
30,8 % je starih med 36 in 55 let, petina (20,5 %) od 56 do 65 let in desetina (10,3 %) nad
66 let.

Slika 3: Izobraževalni program
S slike 3 je razvidno, da se je več kot tretjina udeležencev (35,1 %) udeležila enega od
jezikovnih tečajev, dobra petina (22,5 %) računalniškega usposabljanja, 18,0 % obiskuje
univerzo za tretje življenjsko obdobje, slaba desetina (9,9 %) pa je vključena v formalno
izobraževanje. Preostalih 14,4 % anketirancev je navedlo opcijo »drugo«. Četrtina
predavateljev (25,6 %) poučuje v okviru formalnega izobraževanja, enak delež pa poučuje
v okviru drugih tečajev. Petina (20,5 %) vodi jezikovne tečaje, 15,4 % jih predava na
univerzi za tretje življenjsko obdobje, 12,8 % pa vodi računalniško usposabljanje.

Slika 4: Izobrazba udeležencev
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S slike 4 lahko razberemo, da med udeleženci prevladujejo tisti, ki imajo dokončano
srednjo strokovno šolo (55,0 %). Dobra četrtina (26,1 %) ima dokončano poklicno šolo, 6,3 %
osnovno šolo ali manj, 9,9 % višjo oziroma visoko šolo in 2,7 % univerzitetno izobrazbo ali
več.
V nadaljevanju so predstavljeni rezultati raziskave ločeno za obe skupini anketirancev. Za
ugotavljanje razlik med skupinama je uporabljen t-preizkus za neodvisna vzorca. Kot
pomoč za oblikovanje dimenzij elementov kakovosti smo naredili tudi faktorsko analizo po
metodi glavnih osi (Principal Axis Factoring).

3.2.2.

Elementi in dimenzije kakovosti izobraževalnih storitev

Anketiranci so ocenjevali pomembnost 18 elementov kakovosti izobraževalnih storitev na
lestvici od 1 (popolnoma nepomembno) do 6 (zelo pomembno). Nato so ocenili dejansko
stanje teh elementov na LUJ na 6-stopenjski lestvici strinjanja od 1 (Sploh se ne strinjam)
do 6 (Popolnoma se strinjam).
V splošnem ugotavljamo, da so vsi elementi ocenjeni s povprečno oceno, ki je višja od
sredine lestvice (3,5).
Pomembnost elementov in dimenzij kakovosti izobraževalnih storitev
Tabela 4: Povprečne vrednosti pomembnosti elementov kakovosti izobraževalnih storitev
Udeleženci
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

Ljudska univerza Jesenice (LUJ) je sodobno
opremljena, ima urejene prostore in primerno
opremo za izvedbo izobraževanja.
Promocijski material ter materiali, povezani s
storitvijo (skripta, označbe, oglasne deske,
spletna stran) izgledajo privlačno.
Andragoško osebje je vedno urejeno in se
primerno obnaša.
LUJ ima ustrezen čas uradnih ur in ustrezen čas
predavanj.
Storitve so vedno izvedene pred obljubljenim
rokom oz. do le-tega.
O času in kraju izvedbe storitev nas vedno
pravočasno obveščajo.
Pri reševanju svojih problemov se lahko
popolnoma zanesemo na pomoč s strani
zaposlenih.
Storitve so vedno enake kakovosti, ne glede na
čas, kraj izvedbe in vsebino programa.
Obljubljene storitve so vedno takoj izvedene.
Vedno obstaja pripravljenost za izvedbo naših
zahtev.
Vedno obstaja volja za pomoč.
Administrativno osebje je vedno vljudno.
Zaposleni nam vedno vlivajo zaupanje.
Predavatelji so ustrezno strokovno usposobljeni
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Predavatelji

Skupaj

5,0

4,9

5,0

4,7

4,8

4,8

5,4

5,4

5,4

5,3

5,2

5,3

5,1

5,1

5,1

5,6

5,8

5,7

5,2

5,4

5,3

5,0
5,1

5,1
5,2

5,1
5,2

5,0
5,3
5,4
5,2
5,6

5,3
5,5
5,4
5,3
5,7

5,2
5,4
5,4
5,3
5,7
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in imajo ustrezna znanja za izpeljavo
izobraževalnih programov.
Zaposleni nam namenjajo vso potrebno
individualno pozornost.
Zaposleni so vedno razumevajoči.
Zaposleni so vedno spoštljivi.
Zaposleni poznajo naše želje in potrebe ter
delujejo v skladu z našimi interesi.

15
16
17
18

4,8
5,1
5,3

5,1
5,2
5,5

5,0
5,2
5,4

4,9

5,6

5,2

Iz tabele 4 lahko ugotovimo, da je najpomembnejši element kakovosti izobraževalnih
storitev tako za udeležence kot za predavatelje pravočasno obveščanje o času in kraju
izvedbe storitev, ki je ocenjen s povprečno oceno 5,7. Naslednji najpomembnejši
element za obe skupini anketirancev je ustrezna strokovna usposobljenost
predavateljev, ki je ocenjen s povprečno oceno 5,6. Po oceni udeležencev je na tretjem
mestu vljudnost administrativnega osebja, po oceni predavateljev pa šele na osmem.
Po oceni predavateljev pa je na tretjem mestu poznavanje in upoštevanje želja, potreb
ter interesov, za udeležence pa je ta element šele na 16. mestu. Na četrtem mestu je
po oceni udeležencev in tudi po oceni predavateljev element urejenost andragoškega
osebja. Na petem mestu pa je tako za udeležence kot tudi za predavatelje element
spoštljivost zaposlenih, ki je bil ocenjen z oceno 5,4.

6
5,4

5,5

5,4 5,5
5,1

vrednost pomembnosti

5

5,3

5,2

5,4
5,1 5,1

5
4,5
4
3,5

udeleženci
predavatelji

3
2,5
2
1,5

1

empatija

zaupanje

odzivnost

zanesljivost

otipljivost

dimenzija kakovosti

Slika 5: Povprečne vrednosti pomembnosti dimenzij kakovosti izobraževalnih storitev
Povprečna ocena pomembnosti dimenzij kakovosti izobraževalnih storitev, če seštejemo
posamezne obravnavane dimenzije, je pri udeležencih 5,16, pri predavateljih pa 5,34
(slika 5).
V skladu z zgornjo interpretacijo posameznih trditev ugotavljamo, da je za udeležence
najmanj pomembna dimenzija empatija ( x =5,0); le-to pa predavatelji ocenjujejo
precej više, in sicer z oceno 5,4. Za predavatelje je najmanj pomembna otipljivost kot
dimenzija kakovosti ( x =5,1). To so fizični dejavniki, kot so izgled prostorov,

Ljudska univerza Jesenice

Stran 30 od 50
opremljenost stavbe, ure predavanj in uradnih ur. To dimenzijo ocenjujejo udeleženci
enako pomembno kot predavatelji.
Tako udeležencem ( x =5,4) kot tudi predavateljem ( x =5,5) pa je najbolj pomembna
dimenzija zaupanja, ki se veže predvsem na ustrezno usposobljene predavatelje. V
nadaljevanju bo vidno, da je ta dimenzija tudi najbolje ocenjena.
Ocena elementov in dimenzij kakovosti izobraževalnih storitev
Tabela 5: Povprečne vrednosti ocene elementov kakovosti izobraževalnih storitev
Udeležen Preda-ci
vatelji
Skupaj
Ljudska univerza Jesenice (LUJ) je sodobno
opremljena, ima urejene prostore in primerno opremo
za izvedbo izobraževanja.
5,3
5,2
5,3
Promocijski material ter materiali, povezani s storitvijo
(skripta, označbe, oglasne deske, spletna stran)
zgledajo privlačno.
4,9
5,0
5,0
Andragoško osebje je vedno urejeno in se primerno
obnaša.
5,5
5,5
5,5
LUJ ima ustrezen čas uradnih ur in ustrezen čas
predavanj.
5,3
5,6
5,5
Storitve so vedno izvedene pred obljubljenim rokom oz.
do le-tega.
5,2
5,1
5,2
O času in kraju izvedbe storitev nas vedno pravočasno
obveščajo.
5,5
5,5
5,5
Pri reševanju svojih problemov se lahko popolnoma
zanesemo na pomoč s strani zaposlenih.
5,4
5,4
5,4
Storitve so vedno enake kakovosti, ne glede na čas, kraj
izvedbe in vsebino programa.
5,2
5,1
5,2
Obljubljene storitve so vedno takoj izvedene.
5,2
5,1
5,2
Vedno obstaja pripravljenost za izvedbo naših zahtev.
5,2
5,4
5,3
Vedno obstaja volja za pomoč.
5,4
5,4
5,4
Administrativno osebje je vedno vljudno.
5,5
5,5
5,5
Zaposleni nam vedno vlivajo zaupanje.
5,3
5,3
5,3
Predavatelji so ustrezno strokovno usposobljeni in
imajo ustrezna znanja za izpeljavo izobraževalnih
programov.
5,7
5,4
5,6
Zaposleni nam namenjajo vso potrebno individualno
pozornost.
5,2
5,3
5,3
Zaposleni so vedno razumevajoči.
5,3
5,4
5,4
Zaposleni so vedno spoštljivi.
5,5
5,5
5,5
Zaposleni poznajo naše želje in potrebe ter delujejo v
skladu z našimi interesi.
5,1
5,2
5,2

Iz tabele 5 je razvidno, da je najviše ocenjen element kakovosti storitev Predavatelji so
ustrezno strokovno usposobljeni in imajo ustrezna znanja za izpeljavo izobraževalnih
programov, ki so ga udeleženci celo nekoliko više ocenili ( x =5,7) kot predavatelji ( x
=5,4), za katere je to šele 6. najviše ocenjen element. Za slednje je najviše ocenjen
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element LUJ ima ustrezen čas uradnih ur in ustrezen čas predavanj. Naslednja najviše
ocenjena elementa za obe skupini anketirancev sta O času in kraju izvedbe storitev nas
vedno pravočasno obveščajo in Zaposleni so vedno spoštljivi.
6

5,5

5,3 5,4

5,5 5,4

5,3 5,3

5,3 5,3

5,3 5,3

5

vrednost ocene

4,5
4
3,5

udeleženci

3

predavatelji

2,5

2
1,5
1

empatija

zaupanje

odzivnost

zanesljivost

otipljivost

dimenzija kakovosti
Slika 6: Povprečne vrednosti ocene dimenzij kakovosti izobraževalnih storitev

S slike 6 je razvidno, da obe skupini anketirancev najbolje ocenjujeta zaupanje kot
dimenzijo kakovosti, predavatelji ga ocenjujejo z oceno 5,4, udeleženci pa z oceno 5,5.
Ocene posameznih dimenzij kakovosti so zelo uravnotežene (slika 32). Če seštejemo
posamezne obravnavane dimenzije, je povprečna ocena dimenzij kakovosti
izobraževalnih storitev enaka pri udeležencih in predavateljih, in sicer znaša 5,3.
Dimenzije otipljivost, zanesljivost in odzivnost so predavatelji in udeleženci ocenili
enako ( x =5,3). Dimenzijo empatija pa malo bolje kot udeleženci ( x =5,3) ocenjujejo
predavatelji ( x =5,4).

Pomembnost in ocena elementov kakovosti izobraževalnih storitev
Čeprav so vsi elementi kakovosti in njihova pomembnost ocenjeni visoko, pa lahko
vseeno naredimo primerjavo znotraj teh elementov. Na sliki 33 so prikazane
standardizirane vrednosti pomembnosti in ocene kakovosti teh elementov. Os X
predstavlja ocene elementov kakovosti, os Y pa pomembnost teh elementov. Osi se
srečata v povprečju ocene kakovosti in pomembnosti.

Ljudska univerza Jesenice

Stran 32 od 50

Slika 7: Pomembnost in ocena elementov kakovosti izobraževalnih storitev
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Tabela 6: Elementi kakovosti izobraževalnih storitev

2

Ljudska univerza Jesenice (LUJ) je sodobno opremljena, ima urejene prostore in
primerno opremo za izvedbo izobraževanja.
Promocijski material ter materiali, povezani s storitvijo (skripta, označbe, oglasne
deske, spletna stran) izgledajo privlačno.

3

Andragoško osebje je vedno urejeno in se primerno obnaša.

4

LUJ ima ustrezen čas uradnih ur in ustrezen čas predavanj.

5

Storitve so vedno izvedene pred obljubljenim rokom oz. do le-tega.

6
7

O času in kraju izvedbe storitev nas vedno pravočasno obveščajo.
Pri reševanju svojih problemov se lahko popolnoma zanesemo na pomoč s strani
zaposlenih.

8

Storitve so vedno enake kakovosti, ne glede na čas, kraj izvedbe in vsebino programa.

9

Obljubljene storitve so vedno takoj izvedene.

10

Vedno obstaja pripravljenost za izvedbo naših zahtev.

11

Vedno obstaja volja za pomoč.

12

Administrativno osebje je vedno vljudno.

13
14

Zaposleni nam vedno vlivajo zaupanje.
Predavatelji so ustrezno strokovno usposobljeni in imajo ustrezna znanja za izpeljavo
izobraževalnih programov.

15

Zaposleni nam namenjajo vso potrebno individualno pozornost.

16

Zaposleni so vedno razumevajoči.

17

Zaposleni so vedno spoštljivi.

18

Zaposleni poznajo naše želje in potrebe ter delujejo v skladu z našimi interesi.

1

Zgornji desni kvadrant (slika 7) predstavlja nadpovprečno ocenjene elemente z
nadpovprečno pomembnostjo. Pri teh elementih mora obvezno LUJ zadržati nivo
kakovosti, saj pomembno prispevajo k zadovoljstvu. Za predavatelje so to elementi 3,
6, 7, 10, 11, 12, 14 in 17, za udeležence pa 3, 6, 11, 12, 14 in 17.
Spodnji desni kvadrant (slika 7) predstavlja nadpovprečno ocenjene elemente s
podpovprečno pomembnostjo. Pri teh elementih je zgolj zaželeno, da LUJ obdrži nivo
kakovosti. Za predavatelje sta taka elementa 4 in 16, za udeležence pa 7 in 13.
Spodnji levi kvadrant (slika 7) predstavlja podpovprečno ocenjene elemente s
podpovprečno pomembnostjo. Za te elemente je zaželeno, da LUJ izboljša nivo njihove
kakovosti. Za predavatelje so ti elementi 1, 2, 5, 8, 9 in 15, za udeležence pa 1, 2, 5,
8, 9, 10, 15, 16 in 18.
Zgornji levi kvadrant (slika 7) predstavlja podpovprečno ocenjene elemente z
nadpovprečno pomembnostjo. Za te elemente je nujno, da LUJ izboljša nivo njihove
kakovosti. Za predavatelje sta to elementa 13 in 18, za udeležence pa 4.
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Reduciranje dimenzij kakovosti izobraževalnih storitev s faktorsko analizo
Da bi dobili dimenzije elementov kakovosti, smo naredili še faktorsko analizo po metodi
PAF (Principal AxisFactoring). Zaradi lažje interpretacije podatkov smo naredili tudi
pravokotno rotacijo (Varimax). Izkaže se, da gre za dva faktorja.
Tabela 7: Komunalitete

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

Ljudska univerza Jesenice (LUJ) je sodobno opremljena,
ima urejene prostore in primerno opremo za izvedbo
izobraževanja.
Promocijski material ter materiali, povezani s storitvijo
(skripta, označbe, oglasne deske, spletna stran) izgledajo
privlačno.
Andragoško osebje je vedno urejeno in se primerno
obnaša.
LUJ ima ustrezen čas uradnih ur in ustrezen čas
predavanj.
Storitve so vedno izvedene pred obljubljenim rokom oz.
do le-tega.
O času in kraju izvedbe storitev nas vedno pravočasno
obveščajo.
Pri reševanju svojih problemov se lahko popolnoma
zanesemo na pomoč s strani zaposlenih.
Storitve so vedno enake kakovosti, ne glede na čas, kraj
izvedbe in vsebino programa.
Obljubljene storitve so vedno takoj izvedene.
Vedno obstaja pripravljenost za izvedbo naših zahtev.
Vedno obstaja volja za pomoč.
Administrativno osebje je vedno vljudno.
Zaposleni nam vedno vlivajo zaupanje.
Predavatelji so ustrezno strokovno usposobljeni in imajo
ustrezna znanja za izpeljavo izobraževalnih programov.
Zaposleni nam namenjajo vso potrebno individualno
pozornost.
Zaposleni so vedno razumevajoči.
Zaposleni so vedno spoštljivi.
Zaposleni poznajo naše želje in potrebe ter delujejo v
skladu z našimi interesi.

Začetne
vrednosti

Končne
vrednosti

0,483

0,4

0,553

0,534

0,53

0,47

0,488

0,462

0,596

0,55

0,567

0,455

0,664

0,616

0,711
0,696
0,646
0,652

0,629
0,624
0,563
0,542

0,638
0,754

0,561
0,698

0,524

0,417

0,754
0,807
0,775

0,683
0,746
0,722

0,72

0,653

Vse vrednosti komunalitet (tabela 7) presegajo 0,4, kar pomeni, da je v faktorski model
zajete dovolj variance spremenljivk in nam zatorej ni treba izločiti iz modela nobene od
spremenljivk.
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Slika 8: Diagram lastnih vrednosti
Diagram lastnih vrednosti (slika 8) pokaže, da gre za en izrazit faktor, kar kaže na to, da
vsi elementi medsebojno korelirajo. Diagram se lomi pri dveh faktorjih, tako da je
smiselno obravnavati elemente na ta način.
Tabela 8: Delež pojasnjene variance
Začetne vrednosti

Faktor

Lastna
vrednost

Odstotek
pojasnjene
variance

Vrednosti po ekstrakciji

Kumulativa

Lastna
vrednost

Odstotek
pojasnjene
variance

Vrednosti po rotaciji

Kumulativa

Lastna
vrednost

Odstotek
pojasnjene
variance

Kumulativa

1

9,79

54,386

54,386

9,383

52,126

52,126

5,957

33,093

33,093

2

1,389

7,718

62,104

0,943

5,241

57,367

4,369

24,274

57,367

3

0,899

4,994

67,098

4

0,765

4,25

71,348

5

0,74

4,111

75,459

6

0,65

3,612

79,07

7

0,597

3,317

82,387

8

0,541

3,003

85,39

9

0,403

2,241

87,631

10

0,386

2,147

89,778

11

0,357

1,985

91,762

12

0,329

1,826

93,589

13

0,295

1,638

95,227

14

0,245

1,361

96,588

15

0,188

1,044

97,633

16

0,156

0,865

98,498

17

0,145

0,806

99,303

18

0,125

0,697

100

Iz tabele 8 je razvidno, da delež pojasnjene variance z dvema faktorjema znaša 57,4 %, pri
tem omenimo, da je kar 52,1 % variance pojasnjene s prvim faktorjem. Po pravokotni
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rotaciji se delež variance porazdeli med faktorja, tako da jo 33,1 % odpade na prvi faktor,
24,3 pa na drugi.
Tabela 9: Faktorske uteži
Faktor
1

2

Zaposleni so vedno spoštljivi.

0,819

0,227

Zaposleni so vedno razumevajoči.

0,816

0,285

Zaposleni nam namenjajo vso potrebno individualno pozornost.

0,748

0,351

Zaposleni nam vedno vlivajo zaupanje.

0,732

0,402

Administrativno osebje je vedno vljudno.

0,719

0,211

Zaposleni poznajo naše želje in potrebe ter delujejo v skladu z
našimi interesi.

0,716

0,374

Pri reševanju svojih problemov se lahko popolnoma zanesemo
na pomoč s strani zaposlenih.

0,625

0,474

Vedno obstaja volja za pomoč.

0,574

0,461

Predavatelji so ustrezno strokovno usposobljeni in imajo
ustrezna znanja za izpeljavo izobraževalnih programov.

0,551

0,336

Promocijski material ter materiali, povezani s storitvijo
(skripta, označbe, oglasne deske, spletna stran) izgledajo
privlačno.

0,176

0,709

Storitve so vedno enake kakovosti, ne glede na čas, kraj
izvedbe in vsebino programa.

0,483

0,629

Ljudska univerza Jesenice (LUJ) je sodobno opremljena, ima
urejene prostore in primerno opremo za izvedbo izobraževanja.

0,106

0,623

Storitve so vedno izvedene pred obljubljenim rokom oz. do letega.

0,426

0,607

Obljubljene storitve so vedno takoj izvedene.

0,524

0,591

LUJ ima ustrezen čas uradnih ur in ustrezen čas predavanj.

0,374

0,567

Vedno obstaja pripravljenost za izvedbo naših zahtev.

0,501

0,559

Andragoško osebje je vedno urejeno in se primerno obnaša.

0,404

0,554

O času in kraju izvedbe storitev nas vedno pravočasno
obveščajo.

0,427

0,522

Prvi faktor v tabeli 9 se nanaša na oceno elementov kakovosti, ki zadevajo zaposlene na
LUJ, drugi faktor pa se nanaša na elemente kakovosti, ki zadevajo delovanje LUJ kot
institucije in njeno poslovno politiko. Nekateri elementi imajo podobno visoke uteži na
obeh faktorjih in jih iz dimenzije izločimo. Dimenzije smo izračunali kot povprečje
elementov. Rezultate faktorske analize smo uporabili tudi pri izračunu dimenzij za
pomembnost elementov kakovosti.
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Tabela 10: Povprečne vrednosti dimenzij kakovosti
Skupina
Udeleženci
Predavatelji
Skupaj

dim1 Zaposleni na LUJ
5,4
5,4
5,4

dim2 Delovanje LUJ
5,2
5,2
5,2

Zaposlene na LUJ (tabela 10) so tako udeleženci kot predavatelji ocenili s povprečno oceno
5,4, delovanje LUJ pa s povprečno oceno 5,2. Obe skupini anketirancev sta torej bolj
zadovoljni z zaposlenimi kot z LUJ-evim delovanjem.
Tabela 11: Povprečne vrednosti pomembnosti dimenzij kakovosti
dimp1 Zaposleni na LUJ pomembnost

dimp2 Delovanje LUJ pomembnost

Udeleženci

5,20

5,03

Predavatelji

5,41

5,04

Skupaj

5,26

5,03

Skupina

Tabela 11 ponazarja, da so pomembnost dimenzije kakovosti zaposleni na LUJ
predavatelji ocenili z višjo povprečno oceno ( x =5,4) kot udeleženci ( x =5,2).
Pomembnost dimenzije kakovosti delovanje LUJ sta obe skupini anketirancev ocenili
enako ( x =5,0).

3.2.3.

Splošno zadovoljstvo s kakovostjo storitev na LU Jesenice

Na koncu vprašalnika so anketiranci odgovorili še na tri vprašanja, povezana s splošnim
zadovoljstvom, in sicer so ocenili njihovo splošno zadovoljstvo s kakovostjo, verjetnost za
sodelovanje v prihodnosti in verjetnost, da bi LUJ priporočili tudi drugim. Anketiranci so
jih ocenili na lestvici od 1 do 6, pri čemer je 1 najnižja ocena, 6 pa najvišja.

Slika 9: Splošno zadovoljstvo s kakovostjo storitev na LUJ
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S slike 9 je razvidno, da je povprečna ocena kakovosti storitev na LUJ visoka in znaša 5,4
pri predavateljih ter 5,3 pri udeležencih. Verjetnost, da bi se tako udeleženci kot izvajalci
tudi v prihodnje odločili za sodelovanje z LUJ, je prav tako visoka ( x = 5,6), enako velja
tudi glede priporočila LUJ drugim ( x =5,6 pri predavateljih in x = 5,7 pri udeležencih).

3.2.4.

Preverjanje hipotez

H1: Med udeleženci izobraževanja in med izvajalci izobraževalnih programov
(predavatelji) ne obstajajo statistično pomembne razlike v zaznavanju kakovosti
izobraževalnih storitev Ljudske univerze Jesenice.
Hipotezo smo preverili s t-preizkusom.
Tabela 12: Ocena dimenzij kakovosti izobraževalnih storitev glede na skupino

dim1
Zaposleni na
LUJ
dim2
Delovanje
LUJ

Skupina

N

x

SD

Udeleženci

111

5,37

0,62

Predavatelji
Udeleženci

39
111

5,39
5,18

0,80
0,63

Predavatelji

39

5,19

0,76

t

p

0,151

0,88

0,118

0,906

Iz tabele 12 je razvidno, da se ocene dimenzij kakovosti izobraževalnih storitev med
udeleženci in predavatelji statistično značilno ne razlikujejo. Hipoteza je potrjena.
H2: Med udeleženci izobraževanja in med izvajalci izobraževalnih programov
(predavatelji) ne obstajajo statistično pomembne razlike pri pripisovanju
pomembnosti dimenzij zaznane kakovosti izobraževalnih storitev.
Hipotezo preverimo s t-preizkusom.
Tabela 13: Ocena dimenzij pomembnosti zaznane kakovosti storitev glede na skupino

dimp1 Zaposleni
na LUJ−
pomembnost
dimp2
Delovanje LUJ−
pomembnost

skupina

N

x

SD

Udeleženci

111

5,20

0,65

Predavatelji

39
111

5,41
5,03

0,56
0,57

39

5,04

0,68

Udeleženci
Predavatelji

t

p

1,738

0,084

0,095

0,924

Iz tabele 13 je razvidno, da se ocene dimenzij pomembnosti zaznane kakovosti
izobraževalnih storitev med udeleženci in predavatelji statistično značilno ne
razlikujejo. Hipoteza je potrjena.
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H3: Med udeleženci izobraževanja obstajajo statistično pomembne razlike v
pripisovanju pomembnosti dimenzijam zaznane kakovosti izobraževalnih storitev
glede na spol, starost, izobraževalni program in izobrazbo.
Hipotezo preverimo s t-preizkusom in analizo variance.
Spol
Tabela 14: Pomembnost dimenzij zaznane kakovosti glede na spol
Spol
dimp1 Zaposleni na
LUJ− pomembnost
dimp2
Delovanje
LUJ− pomembnost

Moški
Ženske
Moški
Ženske

N

x

SD

45
66
45
66

5,11
5,27
4,98
5,05

0,68
0,62
0,56
0,58

t

p

-1,317

0,191

-0,651

0,517

Iz tabele 14 je razvidno, da se pomembnost dimenzij zaznane kakovosti glede na spol ne
razlikuje. Hipoteza je v tem delu zavrnjena.
Starost
Tabela 15: Pomembnost dimenzij zaznane kakovosti glede na starost
Starost

Do 25 let

25 do 35 let

36 do 55 let

56 do 65 let

x
N
SD

x
N
SD

x
N
SD

x
N
SD

x

Nad 65 let

N
SD

Skupaj

N
SD

F
p

x

dimp1
Zaposleni na LUJ −
pomembnost

dimp2
Delovanje LUJ −
pomembnost

5,24
10
0,50

4,92
10
0,67

5,03
20
0,74

4,97
20
0,51

5,14
23
0,75

5,10
23
0,67

5,24
37
0,61

5,04
37
0,52

5,35
21
0,60

5,02
21
0,60

5,20
111
0,65
0,7
0,593

5,03
111
0,57
0,238
0,916
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Tabela 15 prikazuje, da je pomembnost dimenzije zaznane kakovosti zaposleni na LUJ
najviše ocenjena med udeleženci, starimi nad 65 let, vendar pa statistično značilno ne
odstopa od ostalih skupin (F=0,7, p>0,05). Pomembnost dimenzije zaznane kakovosti
delovanje LUJ se ne razlikuje glede na starost (F=0,24, p>0,05). Hipoteza je v tem delu
zavrnjena.
Izobraževalni program
Tabela 16: Pomembnost dimenzij zaznane kakovosti glede na izobraževalni program
dimp1
Zaposleni na
pomembnost

Izobraževalni program

Univerza za tretje življenjsko
obdobje

Jezikovni tečaj

Računalniško usposabljanje

Formalno izobraževanje

Drugo

LUJ

-

dimp2
Delovanje
LUJ
pomembnost

x

5,27

5,07

N

20

20

SD

0,67

0,56

x

5,14

5,08

N

39

39

SD

0,65

0,55

x

5,19

4,90

N

25

25

SD

0,63

0,58

x

5,18

4,82

N

11

11

SD

0,68

0,69

x

5,31

5,18

N

16

16

SD

0,69

0,57

x

5,20

5,03

N

111

111

SD

0,65

0,57

F

0,239

1,021

p

0,916

0,4

Skupaj

-

Iz tabele 16 je razvidno, da se pomembnost obeh dimenzij statistično značilno ne razlikuje
glede na izobraževalni program. Hipoteza je v tem delu zavrnjena.
Stopnja izobrazbe
Tabela 17: Pomembnost dimenzij zaznane kakovosti glede na stopnjo izobrazbe
Stopnja izobrazbe

Osnovna šola ali manj

x
N
SD

dimp1
Zaposleni na LUJ pomembnost

dimp2
Delovanje LUJ
pomembnost

4,73
7
0,70

4,66
7
0,98
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x

Poklicna šola

N
SD

x

Srednja strokovna šola

N
SD

Višja/visoka

N
SD

x

x

Univerzitetna izobrazba
ali več

N
SD

x

Skupaj

N
SD

F
p

5,28
29
0,76

5,11
29
0,64

5,30
61
0,52

5,09
61
0,48

4,96
11
0,70

4,78
11
0,46

4,63
3
1,01

4,60
3
0,35

5,20
111
0,65
2,426
0,052

5,03
111
0,57
2,072
0,09

Iz tabele 17 je razvidno, da je pomembnost dimenzije zaposleni na LUJ najviše ocenjena
med udeleženci s poklicno in srednjo strokovno šolo ( x =5,3), najniže pa med udeleženci z
univerzitetno izobrazbo ali več ( x =4,6). Razlike v pomembnosti te dimenzije lahko
potrdimo pri 5-odstotnem tveganju. Pomembnost dimenzije delovanje LUJ so najviše
ocenili udeleženci z dokončano poklicno šolo ( x =5,1), vendar pa razlike glede na stopnjo
izobrazbe ne moremo potrditi.
Hipoteza je potrjena le glede pomembnosti dimenzije zaposleni na LUJ. Hipoteza ni v
celoti potrjena.
H4: Med udeleženci izobraževanja obstajajo statistično pomembne razlike zaznavanju
kakovosti izobraževalnih storitev glede na
spol,
starost,
izobraževalni program,
in izobrazbo.
Hipotezo preverimo s t-preizkusom in analizo variance.
Spol
Tabela 18: Ocena dimenzij kakovosti izobraževalnih storitev glede na spol

dim1
Zaposleni na LUJ
dim2
Delovanje LUJ

Spol

N

x

SD

Moški
Ženske
Moški
Ženske

45
66
45
66

5,35
5,39
5,05
5,27

0,58
0,66
0,65
0,61
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t

p

-0,356

0,722

-1,763

0,081
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Iz tabele 18 je razvidno, da v zaznavanju kakovosti izobraževalnih storitev glede na spol
ni statistično značilnih razlik. Hipoteza je v tem delu zavrnjena.
Starost
Tabela 19: Ocena dimenzij kakovosti izobraževalnih storitev glede na starost

Iz tabele 19 je razvidno, da je ocena kakovosti dimenzije, ki se nanaša na zaposlene na
LUJ, najnižja med mlajšimi, vendar pa so razlike premajhne, da bi jih statistično potrdili.
Glede ocene kakovosti delovanja LUJ pa razlik ni. Hipoteza je v tem delu zavrnjena.
Izobraževalni program
Tabela 20: Ocena dimenzij kakovosti izobraževalnih storitev glede na izobraževalni
program
Izobraževalni program
Univerza za tretje življenjsko
obdobje

Jezikovni tečaj

Računalniško usposabljanje

x
N
SD

x
N
SD

x
N
SD

dim1
Zaposleni na LUJ

dim2
Delovanje LUJ

5,46
20
0,62

5,16
20
0,66

5,28
39
0,72

5,22
39
0,70

5,55
25
0,47

5,14
25
0,54

Ljudska univerza Jesenice

Stran 43 od 50

Formalno izobraževanje

x
N
SD

x

Drugo

N
SD

Skupaj

N
SD

x

F
p

4,91
11
0,38

4,84
11
0,61

5,52
16
0,60

5,41
16
0,51

5,37
111
0,62
2,657
0,037

5,18
111
0,63
1,433
0,228

V tabeli 20 lahko vidimo, da je kakovost dimenzije zaposleni na LUJ najviše ocenjena med
tistimi, ki obiskujejo računalniško usposabljanje ( x =5,6), najniže pa med tistimi, ki so
vključeni v formalno izobraževanje ( x =4,9). Razlike v oceni zaposlenih na LUJ glede na
izobraževalni program lahko statistično potrdimo (F=2,7, p<0,05). V tem delu je tudi
hipoteza potrjena. V oceni kakovosti delovanja LUJ pa se udeleženci glede na
izobraževalni program ne razlikujejo. Hipoteza ni v celoti potrjena.
Stopnja izobrazbe
Tabela 21: Ocena dimenzij kakovosti izobraževalnih storitev glede na stopnjo izobrazbe
Stopnja izobrazbe

x

Osnovna šola ali manj

N
SD

Poklicna šola

N
SD

Srednja strokovna šola

x

x
N
SD

x

Višja/visoka

N
SD

Univerzitetna izobrazba ali več

N
SD

Skupaj
F

x

x
N
SD

dim1
Zaposleni na LUJ

dim2
Delovanje LUJ

5,05
7
0,67

4,83
7
0,89

5,40
29
0,59

5,24
29
0,65

5,44
61
0,54

5,21
61
0,58

5,23
11
0,90

5,16
11
0,72

5,00
3
1,25

4,80
3
0,53

5,37
111
0,62
1,061

5,18
111
0,63
0,922
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p

0,379

0,454

Iz tabele 21 je razvidno, da se ocena kakovosti dimenzij zaposleni na LUJ in delovanje LUJ
glede na stopnjo izobrazbe udeležencev statistično ne razlikuje. Hipoteza je v tem delu
zavrnjena.
Povezanost zaznavanja kakovosti in odvisnih spremenljivk
Zanimalo nas je tudi, kako zaznavanje kakovosti storitev LUJ vpliva na odvisne
spremenljivke (splošno zaznavanje kakovosti, nadaljnja odločitev za izobraževanje,
priporočilo drugim).
Tabela 22: Korelacijska matrika

vS1 Kakšna se vam
na
splošno
zdi
kakovost storitev
na Ljudski univerzi
Jesenice?
vS2 Ali bi se v
prihodnosti še kdaj
odločili
za
izobraževanje na
Ljudski
univerzi
Jesenice?
vS3
Ali
bi
izobraževanje na
Ljudski
univerzi
Jesenice priporočili
tudi drugim?
dim1 Zaposleni na
LUJ

Delovanje

vS2 Ali bi se v
prihodnosti še
kdaj odločili
za
izobraževanje
na Ljudski
univerzi
Jesenice?

vS3 Ali bi
izobraževanje
na Ljudski
univerzi
Jesenice
priporočili
tudi drugim?

dim1
Zaposleni
na LUJ

dim2
Delovanje
LUJ

1

,678(**)

,728(**)

,675(**)

,625(**)

0

0

0

0

1

,756(**)

,581(**)

,467(**)

0

0

0

1

,608(**)

,575(**)

0

0

1

,706(**)

r
p
r
,678(**)
p
r
p

0
,728(**)

,756(**)

0

0

,675(**)

,581(**)

,608(**)

0

0

0

,625(**)

,467(**)

,575(**)

,706(**)

0

0

0

0

r
p

dim2
LUJ

vS1 Kakšna
se vam na
splošno zdi
kakovost
storitev na
Ljudski
univerzi
Jesenice?

0

r
p

1

Dimenziji zaznavanja kakovosti storitev na LUJ sta v srednje močni korelaciji tako s
splošno oceno kakovosti kot tudi z verjetnostjo za nadaljnje izobraževanje na LUJ in s
priporočilom za izobraževanje na LUJ (tabela 22). Omenimo še, da je dimenzija
zaznavanja kakovosti zaposleni na LUJ v višji korelaciji s temi tremi vidiki kot dimenzija
zaznavanja kakovosti delovanje LUJ. Z zadovoljstvom z zaposlenimi se bolj povečuje ocena
s temi tremi vidiki kot z zadovoljstvom z delovanjem LUJ.

Ljudska univerza Jesenice

Stran 45 od 50

3.2.5.

Ugotovitve, predlogi za izboljšave

V splošnem ugotavljamo, da so elementi kakovosti, ki smo jih preverjali, tako
udeležencem kot tudi predavateljem visoko pomembni. Veseli nas dejstvo, da so tudi
dobro ocenjeni, saj je povprečna ocena vsakega elementa višja od sredine lestvice
(3,5). To pomeni, da so po njihovem mnenju storitve na LUJ kakovostne.
Najprej bi izpostavila najpomembnejši element kakovosti izobraževalnih storitev tako za
udeležence kot za predavatelje, to je pravočasno obveščanje o času in kraju izvedbe
izobraževanja. Naslednji najpomembnejši element za obe skupini anketirancev je
ustrezna strokovna usposobljenost predavateljev.
Najvišje ocenjeni element kakovosti storitev je ustrezna strokovna usposobljenost
predavateljev, ki so ga udeleženci celo nekoliko višje ocenili kot predavatelji. Za
slednje je najvišje ocenjeni element LUJ ima ustrezen čas uradnih ur in ustrezen čas
predavanj. Naslednja najvišje ocenjena elementa za obe skupini anketirancev sta
pravočasno obveščanje o času in kraju izvedbe storitev in element, vezan na spoštljivost
zaposlenih.
Ugotovili smo, da so zaposleni ključni dejavnik za uspeh LUJ, saj se je izkazalo, da je
usposobljenost, prijaznost in spoštljivost osebja bolj pomembna kot delovanje LUJ-a na
splošno. Dober odnos z zaposlenimi na LUJ se predavateljem zdi še malo bolj pomemben
kot udeležencem.
Med udeleženci ne obstajajo pomembne razlike v pripisovanju pomembnosti
posameznim dimenzijam zaznane kakovosti izobraževalnih storitev, prav tako ni
pomembnih razlik v zaznavanju kakovosti izobraževalnih storitev. Spol in starost
udeležencev sploh ne vplivata na to, kako ocenjujejo določene dimenzije kakovosti in
kakšen nivo pomembnosti jim pripisujejo.
Raziskava je pokazala, da je udeležencem z nižjo stopnjo izobrazbe bolj pomembno , da
so zaposleni na LUJ spoštljivi, vljudni, razumevajoči ... kakor pa delovanje LUJ-a na
splošno. Tistim udeležencem, ki imajo univerzitetno izobrazbo ali več, je to manj
pomembno in pripisujejo večjo pomembnost tudi drugim elementom.
Razlike pa obstajajo tudi v tem, kako ocenjujejo zaposlene na LUJ tisti, ki so vključeni v
formalno izobraževanje, saj le-te ocenjujejo slabše kot tisti, ki so vključeni v druge
oblike izobraževanja. Predvidevamo, da je to povezano s tem, da so udeleženci,
vključeni v formalne programe, za izobraževanje bolj zunanje motivirani; cilj jim je
pridobitev stopnje izobrazbe, poleg tega pa so sami plačniki izobraževalnega programa.
Medtem, ko so v ostale (večinoma neformalne) programe udeleženci vključeni na
podlagi lastnih želja in interesov, programi pa so večinoma brezplačni in sofinancirani
bodisi s strani ministrstev, občin, bodisi s strani delodajalcev... taki udeleženci so zato
tudi manj kritični.
Naredili pa smo tudi primerjavo znotraj posameznih elementov kakovosti, ki je
pokazala, kateri so tisti elementi kakovosti, ki so jih tako udeleženci kot tudi
predavatelji nadpovprečno ocenili in se jim zdijo tudi najbolj pomembni. Večinoma so
vezani na zaposlene na LUJ.
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Obojim je pomembno, da se andragoško osebje primerno obnaša, da je urejeno,
pripravljeno pomagati. Prav tako se jim zdi zelo pomembno, da so zaposleni spoštljivi in
da je administrativno osebje vljudno. Visoko oceno pomembnosti ima ustrezna
strokovna usposobljenost predavateljev. Omenjeni dejavniki so bili visoko ocenjeni, kar
pomeni, da so udeležencem zdijo kakovostni. Pri teh elementih mora obvezno LUJ
zadržati nivo kakovosti, saj pomembno prispevajo k zadovoljstvu. Predavatelji so
nadpovprečno ocenili tudi to, da se pri reševanju svojih problemov lahko zanesejo na
pomoč s strani zaposlenih, to se jim zdi tudi pomemben element kakovostne
organizacije. S tem, da se lahko na zaposlene zanesejo, se strinjajo tudi udeleženci; ta
element so tudi oni nadpovprečno ocenili, vendar pa se jim zdi manj pomemben.
Glede na ugotovitev, da so za zadovoljstvo udeležencev ključni dejavnik zaposleni na
LUJ, je pomembno, da ljudska univerza tej dimenziji tudi v prihodnosti namenja veliko
pozornosti. Ugotovili smo, da se udeležencem in predavateljem zaposleni na LUJ zdijo
spoštljivi, vljudni in urejeni, vendar pa se jim zdijo manj empatični, saj so tako
udeleženci kot predavatelji podpovprečno ocenili razumevajočnost zaposlenih,
posvečanje individualne pozornosti, poznavanje želja in interesov ter pripravljenost za
izvedbo njihovih zahtev.
Izboljšave na tem področju so nujne, predvsem na strani predavateljev, saj le-ti
razumevajočnosti ter upoštevanju njihovih potreb in želja pripisujejo nadpovprečno
pomembnost.
V prihodnosti bo zato potrebno bolj empatično raziskati potrebe in želje udeležencev in
predavateljev ter bolj individualizirati učni proces. Večji poudarek bo potrebno
namenjati individualnemu napredku posameznika. To se lahko doseže z raznovrstnimi
načini preverjanja in ocenjevanja znanja pred, med in po vključitvi v izobraževalni
proces. Predavatelje pa je potrebno usposobiti in seznaniti z večimi možnostmi za
uporabo čim bolj pestre palete oblik in metod dela oz. izobraževanja.
Prav tako pa na podlagi raziskave lahko izpostavimo še nekatere druge elemente, ki so
podpovprečno ocenjeni.
Eden takih je opremljenost Ljudske univerze Jesenice, urejenost prostorov in primerna
oprema za izvedbo izobraževanja. Prav tako je podpovprečno ocenjen tudi material
povezan z izvedbo storitev, to so: skripta, oglasne deske, privlačnost spletne strani.
Podpovprečno je ocenjena tudi takojšnja izvedba storitev oz. izvedba storitev do
obljubljenega roka. Posledično je zato podpovprečno ocenjena tudi pripravljenost za
izvedbo njihovih zahtev.
Potrebno bo razmišljati o bolj sistematični in konkretni določitvi rokov izvedbe storitev,
ki bo realna.
Ustreznost časa uradnih ur in predavanj so predavatelji in udeleženci ocenili precej
različno; predavatelji so z razporedom predavanj in časom uradnih ur zadovoljni,
udeleženci pa so čas ocenili podpovprečno. Je pa tudi za njih to nadpovprečno
pomemben element kakovosti.
Na LU Jesenice termine predavanj bolj prilagajamo razpoložljivemu času predavateljev.
V prihodnje bi bilo smiselno, da poskušamo v večji meri pri sestavi urnikov upoštevati
tudi potrebe udeležencev. Le-te se lahko razišče na uvodnih sestankih, ki jih na LUJ
vedno organiziramo pred začetkom določenega programa; prav tako bi bilo smiselno
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udeležencem bolj natančno predstaviti razporede popoldanskih dežurstev strokovnih
delavk, ki so zadolžene za določen program.
Ocena posameznih elementov kakovosti storitev pa vpliva tudi na to, kako udeleženci na
splošno zaznavajo kakovost, na to, ali bi se za nadaljnje izobraževanje na LUJ še
odločili in na to, da bi LUJ priporočili tudi drugim.
Tudi tukaj je raziskava pokazala, da so zaposleni glavni dejavnik za uspeh LUJ, saj
omenjena dimenzija bolj vpliva na splošno zaznavanje kakovosti, nadaljnje
izobraževanje in priporočila naprej. Z zadovoljstvom z zaposlenimi se bolj povečuje
ocena s temi tremi vidiki kot z zadovoljstvom z delovanjem LUJ.
Glede na to, da so ocene vseh dejavnosti zelo visoke tako pri uporabnikih kot pri
izvajalcih storitev, menimo, da je potrebno vse sile usmeriti v ohranjanje nivoja.
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4. ZAKLJUČKI
V samoevalvacijskem poročilu smo s pomočjo SWOT analize preverjali kakovost na
področju sodelovanja s partnerji. Ugotavljali smo, ali omogočamo vključevanje partnerjev v
evalvacijo in ali omogočamo partnerjem, da prispevajo svoje predloge k izboljšavam v
prihodnje.
Ugotovili smo, da LUJ omogoča sodelovanje partnerjev pri evalvaciji izobraževalnih
programov, saj jih zaposleni povprašajo po njihovem zadovoljstvu in jih pozovejo, da
podajo predloge k izboljšavam v prihodnje. Ugotovili smo, da nekateri partnerji premalo
poznajo koristi, ki jih evalvacija prinaša. Evalvacije večinoma potekajo takoj po zaključku
izobraževanja; razmišljati pa bi veljalo tudi o evalvacijah, ki bi jih opravili kasneje, saj je
šele po nekaj časa vidno, kako posameznik na podlagi novo pridobljenega znanja, veščin in
izkušenj deluje v delovnem in socialnem okolju.
V samoevalvacijskem poročilu smo se dotaknili tudi področja vodenja in upravljanja, kjer smo
preverjali kako in koliko se pri vodenju in upravljanju izobraževanja odraslih na LUJ
upoštevajo posebnosti izobraževanja odraslih.
Dobro oblikovana partnerska mreža, ki jo je LUJ vzpostavila tako v lokalnem in širšem
okolju, omogoča ažurno prepoznavanje potreb izobraževanja odraslih v okolju, v katerem
LUJ deluje. Kot odgovor na ugotovljene potrebe na LUJ pripravljajo aktualne programe.
Prav zaradi aktualnosti izobraževalnih programov LUJ uspešno črpa različna finančna
sredstva za izvedbo. Programe sama razvija na podlagi ugotovljenih potreb in na ta način
upošteva posebnosti izobraževanja odraslih. Zmanjšanje dotoka finančnih sredstev bi
povzročilo racionalizacijo izobraževalnega procesa in posledično manj možnosti za
prilagajanje izobraževanja odraslim, zato je potrebno v prihodnje še toliko bolj spremljati
izobraževalne trende v skupnosti (tako v nacionalnem kot tudi v evropskem prostoru) in z
ustreznim odzivom na ugotovljene potrebe še naprej pridobivati ustrezno finančno
podporo.
Ustrezno usposobljeno andragoško osebje, ki se udeležuje specifičnih usposabljanj in ažurno
obnavlja andragoška znanja, prav tako veliko pripomore k temu, da izobraževanje na LUJ
upošteva posebnosti izobraževanja odraslih. Več pozornosti je potrebno nameniti še
izobraževanju zunanjih predavateljev.
Priložnost za izboljšanje poznavanja potreb in posebnosti izobraževanja odraslih pomeni
tudi povečevanje pomena aktivnemu sodelovanju med zaposlenimi in udeleženci.
V samoevalvacijskem poročilu smo z anketnim vprašalnikom preverjali, katere dimenzije
zaznane kakovosti izobraževalnih storitev so po mnenju udeležencev in po mnenju
predavateljev najpomembnejše in ali med njimi obstajajo pomembne razlike v tem, kako
zaznavajo posamezne dimenzije kakovosti storitev.
Ugotovili smo, da med udeleženci in predavatelji ni pomembnih razlik v pripisovanju
pomembnosti posameznim dimenzijam kakovosti izobraževalnih storitev, prav tako ni
pomembnih razlik v zaznavanju kakovosti izobraževalnih storitev. Spol, starost in stopnja
izobrazbe udeležencev ne vplivajo na to, kako ocenjujejo določene dimenzije kakovosti in
kakšen nivo pomembnosti jim pripisujejo.
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Predavatelji in udeleženci so pri izvajanju storitev v stiku z organizacijo, katere vidni del
sestavljajo fizična podpora, kontaktno osebje in/ali izvajalci storitev, nevidni del za
porabnika pa sistem notranje organiziranosti.
Raziskava je pokazala, da so zaposleni ključni dejavnik za uspeh LUJ, saj se je izkazalo, da
je usposobljenost, prijaznost in spoštljivost osebja bolj pomembna kot delovanje LUJ-a na
splošno. Dober odnos z zaposlenimi na LUJ se predavateljem zdi bolj pomemben kot
udeležencem.
Manj pomembno in podpovprečno ocenjena pa se predavateljem in udeležencem zdi
dimenzija otipljivost, ki je vezana na izgled prostorov, stavbe, opremljenost, čas uradnih
ur, termine predavanj.
Kljub temu, da smo ugotovili, da se udeležencem in predavateljem delovanje LUJ zdi
kakovostno, pa je nujno, da nivo kakovosti ohranjamo in nadgrajujemo.
Na podlagi ugotovitev SWOT analize in anketiranja lahko oblikujemo smernice, da je v
prihodnosti potrebno predavateljem omogočiti več dodatnega strokovnega izobraževanja,
stremeti k uporabi najsodobnejše učne opreme, bolj individualizirati učni proces. Prav tako
je potrebno v medijih čim bolj nazorno prikazovati programe, ki so na voljo, in poudarjati
pomen izobraževanja in vseživljenjskega učenja; partnerje je potrebno še dodatno
animirati in jim prikazati pomen evalvacije izobraževanja, hkrati pa je potrebno javnosti
predstavljati uspehe, ki jih dosega LUJ.
Cilj vsake izobraževalne organizacije je dosegati čim večjo kakovost in posledično tudi
dosegati zadovoljstvo vseh, udeležencev in predavateljev. Seveda pa je še naprej potrebno
razlikovati in upoštevati dejstvo, da sta kakovost in zadovoljstvo med seboj sicer tesno
povezana, vendar različna pojma. Kakovost storitve porabnik zazna racionalno, medtem ko
je njegovo zadovoljstvo emocionalno.
Tudi v prihodnje moramo stremeti k razvoju in uvajanju različnih sistematičnih pristopov k
zagotavljanju kakovosti in samoevalvirati nadaljnje delovanje. Sistematičen pristop k
razvoju kakovosti in kredibilno merjenje kakovosti pa zagotavljajo le jasno postavljeni
standardi in kazalniki kakovosti, ki so merljivi.
Pri tem pa moramo zato biti realni, upoštevati dejansko stanje na področju izobraževanja
odraslih, (pre)obremenjenost predavateljev in strokovnih delavcev, finančne težave,
potrebo po dodatnem strokovnem usposabljanju andragoških kadrov za uporabo različnih
metod zagotavljanja kakovosti v izobraževanju odraslih.
Upoštevati je treba tudi dejstvo, da mora uvajanje kakršnegakoli sistematičnega pristopa k
ugotavljanju in razvoju kakovosti temeljiti na načelu prostovoljnosti in angažiranega ter
aktivnega delovanja zaposlenih v smeri razvoja kulture učenja iz lastne prakse znotraj
izobraževalne organizacije.
Vedno in povsod so namreč temeljna aktivna sila razvoja ljudje.
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6. PRILOGE
Priloga 1: Anketni vprašalnik za predavatelje
Priloga 2: Anketni vprašalnik za udeležence
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