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POVZETEK 

V raziskavi so pojasnjene pojavne oblike motivacije zaposlenih v osnovnem šolstvu za 

neformalno izobraţevanje ter povezave z vseţivljenjskim učenjem, predstavljeni in definirani 

so vzroki za neformalno izobraţevanje (notranja motivacija, spodbude okolja – druţbe, 

druţine, zahteve delodajalca) in determinante (starost, stopnja izobrazbe), ki povzročajo 

različne oblike neformalnega izobraţevanja pri zaposlenih v šolstvu. Predstavljena je tako 

notranja kot zunanja motivacija zaposlenih, torej tudi motiviranost za izobraţevanje z vidika 

managerja ali ravnatelja. Poiskali smo najpogostejše oblike in vsebine neformalnega 

izobraţevanja, ki se pojavljajo glede na vzrok – motivacijo za neformalno izobraţevanje. 

Ključne besede: osnovna šola, zaposleni, motivacija, izobraţevanje, determinante. 

SUMMARY 

This research was done to explain the motivational forms of the employees in primary 

educational system for informal education and the connections with lifelong learning, the 

causes for informal education (inner motivation, stimulation of the environment – society, 

family, employer's demands) and determinants (age, degree of culture), which cause various 

forms of informal education of employees in education, are presented and defined. Inner as 

well as the outer motivation of the employees are presented, therefore also the motivation for 

education from manager's or headmaster's point of view. We have found the most common 

forms and contents of informal education which appear according to the cause – motivation 

for informal education.  

Key words: primary school, employees, motivation, education, determinants.  
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1 UVOD 

Kaj je vzrok, ki zaposlene vodi k odločitvi za neformalno izobraţevanje in je v poplavi 

številnih informacij, novih doseţkov nujno, potreben kot stalna nadgradnja in napredek ţe 

aktivnih v nekem poklicu. Ključna za delo v nalogi sta torej dva pojma: motivacija zaposlenih 

in neformalno izobraţevanje zaposlenih. S pojmom motivacija so opredeljene tiste človeku 

notranje in od zunaj delujoče sile, ki vzbudijo entuziazem, ţeljo, namen in vztrajnost, da sledi 

nekemu postopku (Daft in Marcic 2001, 410). Drugi ključni pojem naloge – neformalno 

izobraţevanje, je v zadnjem času zelo popularen in dostikrat opredeljuje neformalno 

izobraţevanje kot tisto, ki predstavlja tudi tako imenovano vseţivljenjsko učenje 

posameznika.  

Namen raziskave je bil raziskati pojavne oblike motivacije zaposlenih v osnovnem šolstvu za 

neformalno izobraţevanje ter poiskati povezave z vseţivljenjskim učenjem, spoznati in 

definirati čim več vzrokov za neformalno izobraţevanje (notranja motivacija, spodbude okolja 

– druţbe, druţine, zahteve delodajalca) in ugotoviti, katere determinante (starost, stopnja 

izobrazbe, višina naziva) povzročajo različne oblike neformalnega izobraţevanja pri 

zaposlenih v šolstvu. Zanima nas tako notranja kot zunanja motivacija zaposlenih, torej tudi 

motiviranost za izobraţevanje z vidika managerja ali ravnatelja. Prav tako so nas zanimale 

oblike neformalnega izobraţevanja, ki se pojavljajo glede na vzrok – motivacijo za 

neformalno izobraţevanje. 

V znani literaturi zasledimo ţe narejeno študijo neformalnega izobraţevanja v organizacijah, 

vendar pa med njimi ni jasnih povezav in rezultatov izobraţevalnih organizacij, ki k omenjeni 

tematiki prav gotovo pristopajo drugače in po neformalnem izobraţevanju posegajo z 

drugačnimi vidiki in metodami.  

V teoretičnem delu pridobljeni podatki iz omenjene literature o motivaciji zaposlenih so 

sluţili kot opora pri oblikovanju hipotez. Raziskava je poskušala na populaciji zaposlenih 

ovreči ničelne hipoteze in preveriti, ali trditve, navedene v obravnavani literaturi, drţijo tudi 

pri zaposlenih v šolstvu. 
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2 TEORETIČNA IZHODIŠČA 

2.1 Motivacija 

Beseda motivacija izhaja iz besede motiv (latinsko movere), kar pomeni gibati se. Motivacija 

torej pomeni v splošnem neko gibanje, smoter oziroma vodilo. Zanimiva je predvsem 

motivacija v psihološkem smislu, torej vztrajna vedenjska teţnja, ko človek skuša doseči 

kakšen cilj, tudi če naleti na ovire. Lipičnik (2002) pravi, da je motivacija tisto, zaradi česar 

ljudje ob določenih sposobnostih in znanju delajo. Brez motivacije človek ne more storiti 

nobene aktivnosti, ne more zadovoljiti svojih potreb. Posebej je pomembna motivacija za 

delo, ki mu pomaga, da uresniči svoje cilje in cilje organizacije, v kateri je zaposlen. 

Motivacijo uporabljajo managerji kot orodje za krmiljenje človekove aktivnosti v ţeleno smer. 

Temu procesu rečemo motiviranje.  

Motivacijo je Luthans (1985, 141) opisal kot proces, ki izhaja iz nezadovoljene potrebe in se 

nadaljuje z določenim vedenjem, da bi dosegli ţeleni cilj in s tem zmanjšali ali v celoti 

zadovoljili potrebo. Gledano s psihološkega stališča so osnova motivacije primarni oziroma 

biološki motivi (lakota, ţeja, spanje, počitek, materinstvo) in sekundarni motivi (moč, 

uveljavitev, status, pripadnost, varnost). 

Motivi pa so odvisni od socialnega okolja in so posledica superega. Tako je zanimivo, da 

najdemo motive, ki so univerzalni in jih srečujemo pri vseh ljudeh, prav tako pa poznamo 

regionalne motive, ki jih srečamo le ne določenem območju. Nas pa najbolj zanimajo 

individualni motivi, ki jih srečamo zgolj pri posameznikih in se zelo razlikujejo. 

Daleč največji motiv pri človeku je preţivetje, ki je tudi primarni in univerzalni motiv. V 

sklop preţivetja spadajo potrebe po vodi in hrani, potrebe po izločanju, fizični celovitosti ter 

potrebe po spanju in počitku. Bolj kot je ogroţeno človekovo ţivljenje, bolj se je posameznik 

pripravljen odreči moralnim zadrţkom ter več energije je sposoben zbrati. To dokazujejo 

ljudje v vojnah, finančnih stiskah itn. Se pravi, bolj kot bo ogroţeno naše ţivljenje, bolj bomo 

motivirani, da bomo preţiveli. 

Motivacija je med najpomembnejšimi psihološkimi procesi. Deluje v interakciji in se 

spreminja ter omogoča človeku njegovo enkratnost in neponovljivost (Krajnc 1982). Je proces 

izzivanja, usmerjanja in uravnavanja človekove aktivnosti k cilju oziroma zadovoljitvi 

potrebe, ki je bila izvor motivacije (Marentič Poţarnik 1988; Razdevšek Pučko 1999). Zajema 

vse silnice in gibala našega delovanja. Potrebe in nagoni nas spodbujajo, vrednote, ideali ter 

drugi motivacijski cilji pa so tiste prvine motivacijske situacije, ki nas privlačijo (Musek in 

Pečjak 1995). Motivov ne moremo uresničiti, če se ne pojavi ustrezno motivirano obnašanje 

ali »notranje stanje, ki zbuja, usmerja in vzdrţuje vedenje« (Woolfolk Hoy 2002, 318). Vsaka 
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človekova dejavnost je motivirana. Motivacija omogoči človeku, da zadovolji potrebo, cilj, ki 

si ga je zastavil ali pa mu je bil postavljen (Razdevšek Pučko 1999).  

Motivacija je proces, ki poteka po naravnih zakonitostih človeka. Ima dve pomembni 

lastnosti: smer in intenziteto. Osnova za motivacijo je pričakovanje in, če se to uresniči, je 

človek zadovoljen. Bistvo procesa motivacije je pridobiti ljudi za določeno dejanje, da bodo 

storili to, kar si je »motivator« zamislil (Moţina 2006). 

Motivacijo bi lahko enačili s hotenjem, kajti ko se vprašamo, zakaj ljudje ne delajo ali pa se 

nenazadnje tudi izobraţujejo, bi lahko rekli, da ne zmorejo (sposobnosti), ker ne znajo 

(znanje) ali ker nočejo (motivacija). Razlika je med hoteti in morati (Lipičnik 2002). 

2.1.1 Teorije motivacije 

Moderne motivacijske teorije lahko delimo v tri skupine, in sicer ločimo skupino teorij 

vsebine, skupino teorij procesov in skupino teorij okrepitve. Teorije, usmerjene na potrebe, 

dajejo poudarek človekovim potrebam in prispevajo vpogled v potrebe ljudi v organizacijah z 

namenom, da bi managerji razumeli, kako te potrebe na delovnem mestu zadovoljiti. Teorije 

procesov zanimajo miselni procesi, ki usmerjajo obnašanje. Poudarek teh teorij je na načinu, 

kako ljudje iščejo nagrade v delovnem okolju. Teorije okrepitev pa dajejo poudarek na načinu, 

kako se delavci učijo ustreznega obnašanja na delovnem mestu (Daft in Marcic 2001, 413).  

 

Slika 1: Preprost model motivacije 

Vir: Daft in Marcic 2001, 411. 

Na motivacijo lahko vplivajo različni dejavniki, kot na to opozarja Lipičnik (1998), ki 

povzema tudi Hellriegla in Slocuma (1989), in sicer dejavnike razvrščata v tri skupine 

spremenljivk:  

 individualne razlike (osebne potrebe, vrednote, interesi, stališča); 

 lastnosti dela (različne zmoţnosti za opravljanje naloge, avtonomija, ki jo zmoremo pri 

delu, širino povratnih informacij); 

POVRATNA INFORMACIJA 

OBNAŠANJE NAGRADE POTREBE 
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 organizacijska praksa (med katere sodi tudi sistem nagrajevanja in nagrade same). 

V okviru prvega sklopa teorij vsebine srečamo teorije, ki temeljijo na potrebah, med katerimi 

so najpogosteje omenjene teorija Maslowa s piramido potreb, Herzbergova dvofaktorska 

teorija, McClellandova teorijo pridobljenih potreb, Hackeman-Oldhamov model obogatitve 

dela, problemskomotivacijska teorija in Frommova motivacijska teorija. 

Motivacijske teorije procesov 

V okviru teorije procesov sta ključni teorija enakosti in teorija pričakovanj. Adamsova teorija 

motivacije (Adams 2002) poudarja, da ljudje iščejo pravičnost med svojimi delovnimi vloţki 

(inputi) in tistim, kar dobijo za vloţeni trud. Mnenje, kaj naj bi bilo za človeka ustrezno 

ravnoteţje, si človek ustvari na osnovi referenc na trgu. Primerja se tudi s sodelavci, kolegi, 

prijatelji, partnerji. Med vloţke Adams šteje trud, lojalnost, trdo delo, predanost, veščine, 

sposobnost, prilagodljivost, fleksibilnost, tolerantnost, odločnost, entuziazem, zaupanje v 

nadrejenega, podpiranje sodelavcev in podrejenih ter osebna odrekanja, med pričakovane 

rezultate pa po drugi strani uvršča vse finančne nagrade, pohvale, sloves, priznanja, 

zanimanje, odgovornost, stimulacije, potovanja, izobraţevanja, razvoj, občutek doseganja, 

napredovanje.  

Teorija pričakovanj ali tudi instrumentalna teorija, ki je delo več avtorjev (večina zaslug se 

pripisuje Victorju Vroomu), se osredotoča na posameznikov proces razmišljanja v ţelji doseči 

nagrado (Daft in Marcic 2001, 418) oziroma ţeli razloţiti, kako posameznik ocenjuje različne 

alternative in moţne rezultate. 

Teorijo pričakovanj oblikujejo trije elementi, ki odločajo, ali bo posameznik motiviran ali ne. 

Vsi trije elementi morajo imeti pozitivno vrednost. Prvi element je pričakovanje – mnenje o 

svojih sposobnostih za izvršitev naloge, nato posameznikovo prepričanje, da bo njegovo 

uspešno delovanje vodilo k takim rezultatom, ki bodo nagrajeni, ter zadnji element v modelu, 

ki je valenca (usmerjenost posameznika k cilju, privlačnost ali neprivlačnost cilja) (Lipičnik 

1998). Bistvo zadnjega elementa je v posameznikovem vrednotenju nagrade, ki jo bo prejel za 

opravljeno delo. Če nagrada nima nobene percepirane vrednosti za posameznika, ta ne bo 

motiviran za delovanje (Miller 2002, 2). 

Motivacijske teorije okrepitve 

Teorija okrepitve kot predmet obravnave preprosto vzame odnos med obnašanjem in 

njegovimi posledicami. Ţelja managerja pri tem je, da se ustrezno obnašanje na delovnem 

mestu ohrani ali ponavlja, neustrezno pa izgine (Daft 2003, 420). 
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Po tej teoriji je vedenje v funkciji njegovih posledic. Določena situacija predstavlja vrsto 

draţljajev, ki se odraţajo kot določeno vedenje. Temu sledi posledica, nagrada ali kazen. Vrsta 

posledice pa prav gotovo vpliva na vedenje v prihodnosti (Lipičnik 1998). 

Managerji lahko pri vplivanju na posameznikovo obnašanje uporabljajo različna orodja. 

Teorija okrepitve navaja dve, s katerima lahko manager vpliva na ohranitev obnašanja. To sta 

pozitivna okrepitev (gre za prijeten odziv, na katerega posameznik naleti, če je obnašanje 

ustrezno) in učenje z izogibanjem (neprijetna posledica je odstranjena, če je obnašanje 

ustrezno). Za odstranitev negativnega obnašanja posameznika ima manager na voljo kazen. 

Daft (2003, 421) navaja mnenja managerjev, ki menijo, da je občasna uporaba kaznovanja 

nujna. Drugo orodje je tako imenovana ugasnitev. Manager na ta način odstrani določeno 

nagrado, kar posledično pomeni, da obnašanje ni več spodbujeno in zaradi česar se v 

prihodnosti verjetno ne bo več pojavilo. 

Teorija podkrepitve ali »teorija ojačanja« (Kranjc 1982, 23) izhaja iz vplivov okolja, posledic 

in reakcij, ki jih za svoje obnašanje doţivlja posameznik. Ta ne deluje iz nobenih notranjih 

pobud, ampak je v motivacijskem smislu tabula rasa, saj je njegovo vedenje usmerjeno in 

oblikovano izključno od zunaj, s sistemom nagrad in kazni. 

Motivacijske teorije vsebine oz. teorija človeške motivacije 

V skupino teorij vsebine uvrščamo tudi teorije, osnovane na potrebah. Avtor teorije človeške 

motivacije je Abraham Maslow. Njegov pogled temelji na petih sklopih potreb, ki sestavljajo 

hierarhijo. Avtor navaja princip motiviranja, ki deluje znotraj hierarhije potreb. Ta omogoča 

prehode od niţjega k višjemu, ko je niţji sklop potreb relativno zadovoljen. Ena osnovnih 

potreb vsakega človeka je najti smisel v svojem delu. Za zadovoljstvo pri delu potrebujemo 

občutek, da naše delo pozitivno vpliva na druge v organizaciji in na organizacijo kot celoto 

(Musek Lešnik 2003). 

Nedvomno so fiziološke, oziroma kot bi jih v sodobnem času lahko poimenovali materialne, 

potrebe in so najmočnejše izmed vseh potreb, pravi Maslow (1943), zato jih tudi postavi na 

najniţje, temeljno mesto v svoji piramidi. Če organizem ne more zadovoljiti svojih fizioloških 

potreb, vse druge potrebe izginejo ali se pomaknejo v ozadje. Maslow (1982, 93) navaja 

primer hrane: ko so v primeru lakote, ki ogroţa človekovo ţivljenje, vse kapacitete 

posameznika usmerjene k zadovoljitvi te potrebe. 

Ko so fiziološke potrebe relativno dobro zadovoljene, se pojavlja nov niz potreb, ki jih lahko 

opišemo kot potrebe po varnosti. Če človek dolgo časa ţivi v »ne – varnem« stanju, lahko 

rečemo, da ţivi izključno za varnost. Na podlagi svojih opazovanj Maslow zaključi, da ljudje 

veliko raje ţivijo v urejenem, zakonitem, predvidljivem in organiziranem svetu, na katerega se 
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lahko zanesejo, kot pa v takem, v katerem se dogajajo nepričakovane, nenadzorovane in 

nevarne stvari. 

 

Slika 2: Teorija potreb po Maslowu 

Vir: Maslow 1943 v Wienclaw 2008a, 4. 

Pri zdravi in srečni odrasli osebi so potrebe po varnosti v glavnem zadovoljene. Ljudje ne 

občutijo nevarnosti od npr. divjih ţivali, ekstremnih temperatur, kriminala, umorov, tiranije … 

Kljub temu lahko rečemo, da je potreba po varnosti močno zakoreninjena v naši druţbi, kjer 

se izraţa kot ţelja po zaposlitvi za nedoločen čas, ţelja po varčevanju in raznih zavarovanjih. 

Drugi vidik izraţanja potrebe po varnosti se kaţe v sprejemanju običajnih stvari in zavračanju 

neobičajnih. Tudi religija in filozofija, ki stremita k organiziranju sveta in ljudi v njem, delno 

sluţita zadovoljevanju potreb po varnosti. 

Po zadovoljitvi fizioloških potreb in potreb po varnosti se namreč pojavijo potrebe po 

pripadnosti, ljubezni in naklonjenosti. Gre za osnovne druţbene potrebe, ki »silijo« ljudi k 

navezovanju stikov in gradnji toplih odnosov s soljudmi (Heylighen 1992, 41). Potreba po 

ljubezni, pripadnosti se osebi pokaţe tudi v obliki pogrešanja prijateljev, partnerja, otrok. 

Po Maslowem mnenju (1943, 10) imajo vsi ljudje v druţbi potrebe in ţeljo po visokem in 

stabilnem mnenju o sebi, potrebo po samospoštovanju in da so spoštovani. Te potrebe lahko 

razdelimo v dve podskupini. V prvo podskupino sodijo ţelja po moči, doseţkih, obvladovanju 

delovnih nalog in kompetentnosti, samozavesti, ko se soočamo z izzivi sveta, potreba po 

neodvisnosti in potreba po svobodi. V drugo podskupino pa sodita ţelja, da smo na dobrem 

glasu, in ţelja po prestiţu, statusu, slavi, imetju, priznanjih, pozornosti, pomembnosti in 

dostojanstvu. 
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Po zadovoljitvi človekovih prej omenjenih potreb se lahko pojavijo nove potrebe, ki se 

pojavijo, če človek ne opravlja tistega dela, za katerega je najbolj sposoben. Velja izpostaviti 

značilnost, po kateri se potreba po samouresničitvi razlikuje od ostalih potreb. Ko posameznik 

zadovoljuje potrebe niţje v hierarhiji, dejansko odpravlja primanjkljaje, razlike med 

dejanskim stanjem in nekim optimalnim oziroma ravnoteţnim stanjem, ki ga določajo 

vrednosti fiziloških in psiholoških spremenljivk. Nadzor, ki ga vršijo tako imenovane 

deficitarne potrebe nad posameznikom, se kaţe v obliki negativne povratne zveze, preko 

katere se zmanjšujejo primanjkljaji – posameznik se pribliţuje ţelenemu cilju, zmanjšuje 

razliko med obema prej omenjenima stanjema (Heylighen 1992, 41). Omenjeno razhajanje 

med stanjema spodbuja človeka, da se razvija bolj in bolj; v njem se kaţe samouresničitev kot 

neskončen razvijajoči se proces. Maslow (1982, 93) to potrebo imenuje potreba po rasti, kjer 

se povečuje razlika med dejanskim in ţelenim ravnoteţnim stanjem. Tako posameznik raste. 

Rast je vidna tako v napredku posameznikove celotne osebnosti kot razvijanju ostalih 

človekovih potencialov. To stanje označi Maslow kot najvišje stanje psihološkega zdravja. 

Maslow (1943) je razdelil potrebe še v dve skupini: potrebe pomanjkanja in potrebe po rasti 

oziroma potrebe bivanja. Potrebe pomanjkanja so potrebe niţjega nivoja, med katere prišteva: 

fiziološke potrebe, potrebe po varnosti, potrebe po sprejetosti (pripadnosti) in ljubezni ter 

potrebe po samospoštovanju in spoštovanju drugih. Med potrebe rasti oziroma potrebe višjega 

nivoja pa prišteva: potrebe po spoznavanju, estetske potrebe in potrebe po samouresničevanju. 

Motivacija za uresničevanje niţjih potreb upade, ko so te zadovoljene, za potrebe rasti pa je 

značilna progresivnost. To pomeni, da motivacija osebe ne upada, ko so te potrebe 

zadovoljene, temveč se poveča v iskanju nove zadovoljitve. Potrebe pomanjkanja lahko 

zadovoljimo, potreb bivanja pa nikoli ne moremo zadovoljiti v celoti. Motivacija za njihovo 

zadovoljevanje se nenehno obnavlja, saj je notranje podkrepljena.  

Herzberg (1968, 57) je iz nestrinjanja do obstoječih teorij razvil celo svojo teorijo motivacije, 

kjer je videl za osnovo dve skupini potreb. Prva vrsta potreb izhaja iz biološke narave ljudi, 

vendar z vgrajenim mehanizmom izogibanja bolečini, se jim posameznik ţeli občasno tudi 

izogniti. Druge pa so tiste vrste potreb, ki človeka delajo edinstvenega in kamor po mnenju 

Herzberga (prav tam) sodita tudi potrebi po doseganju in rasti, ki je zadovoljena ravno preko 

prejšnje. 

Motivacijske teorije potreb 

Znana je tudi motivacijska teorija na osnovi potreb posameznika, ki jo navajata McClelland in 

Steele (1973 v Stepišnik 2005). Domneva, da človek sčasoma razvije potrebe (se jih »nauči«), 

ki so posledica pridobljenih ţivljenjskih izkušenj; in zgodnje ţivljenjske izkušnje določijo, 

katero od potreb bo pridobil človek (Daft in Marcic 2001). Pri tem potrebe razdeli v tri 

kategorije: 
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 potrebo po doseţkih: ţelja po opravljanju in obvladovanju zahtevnih nalog, biti boljši od 

drugih in si zagotoviti visok standard uspešnosti; 

 potrebo po sodelovanju: posameznik se izogiba konfliktnim situacijam in stremi k 

formiranju tesnih medosebnih odnosov in prijateljstev; 

 potrebo po moči: ţelja po vplivanju na druge in nadzoru nad njimi, pa tudi biti odgovoren 

za druge in imeti avtoriteto nad njimi. 

Weinerjeva teorija pripisovanja (1992 v Woolfolk Hoy 2002) ali atribucijska teorija opisuje, 

kako posameznikova pojasnila, opravičila in izgovori vplivajo na motivacijo ter čemu 

posameznik pripisuje zasluge za svoj uspeh ali neuspeh. Posamezniki, ki jih vodi ţelja po 

uspehu, pripisujejo svoje uspehe notranjim dejavnikom (lastnemu naporu, sposobnostim), 

neuspehe pa spremenljivim, slučajnim (premalo napora). Razvijejo prepričanje v osebno 

kontrolo – notranji lokus kontrole in pozitivni vzorec pripisovanja. Ker se čutijo sposobne in 

preverljive, so motivirani, to pa jim daje moč, da se pred nadaljnjim neuspehom zaščitijo z 

razvijanjem novih strategij. Tisti s strahom pred neuspehom pripisujejo uspehe zunanjim, 

spremenljivim dejavnikom (sreči, lahki nalogi), neuspehe pa predvsem svojim nizkim 

sposobnostim, ki so stalne in nespremenljive. Pravimo, da razvijejo naučeno nemoč, za katero 

je značilen zunanji lokus kontrole in negativni vzorec pripisovanja. 

Herzbergova dvofaktorska teorija, kjer avtor zagovarja predvsem dva sklopa motivacijskih 

dejavnikov: satisfaktorji ali higieniki in motivatorji. Prvi ne spodbujajo temveč odstranjujejo 

neprijetnosti in ustvarjajo pogoje za motiviranje, drugi pa neposredno spodbujajo k delu. 

Avtor v svoji teoriji odkrije, da ni dejavnika, ki bi bil zgolj motivator ali le satisfaktor 

(Lipičnik 1998). 

2.1.2 Zunanja in notranja motivacija 

Zunanja motivacija 

Zunanje motiviran človek deluje zaradi zunanjih posledic (pohvala, graja, nagrada, kazen, 

preverjanje in ocenjevanje), sama aktivnost ga ne zanima, delo je le »sredstvo za doseganje 

pozitivnih in izogibanje negativnih posledic« (Marentič Poţarnik 2000, 188). Za zunanjo 

motivacijo so značilne zunanje motivacijske spodbude, ki izhajajo iz okolja, so posredne, 

uporablja jih nekdo od zunaj (starši, učitelji, sošolci, vrstniki), da bi z njimi sproţil 

motivacijski proces (Razdevšek Pučko 1999). 

Zunanja motivacija je sredstvo, ki ima določen namen in neposredno vpliva na ravnanje, 

vendar učinkuje toliko časa, kolikor občutimo pritisk ali spodbudo (Stepišnik 2005). 
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V primeru notranje motivacije posameznik zadovoljuje potrebe neposredno, pri zunanji 

motivaciji pa posredno (Frey in Osterloh 2000, 6). Posredno lahko posameznik zadovoljuje 

potrebe z zunanjimi dejavniki, h katerim prištevamo plačo, druge materialne dobrine, prestiţ, 

dejstvo, da nas drugi cenijo in spoštujejo (Ryan in Deci 2000, 60). 

Posameznika motivira neki pričakovan rezultat, ki si ga postavi za cilj delovanja; ta je 

pomembnejši od procesa, vir podkrepitve pa prihaja od zunaj. Zunanja motivacija pogosto ni 

trajna. Če vir zunanje podkrepitve izgine, dejavnost preneha. Fullan in Hargreaves (2000) jo 

imenujeta »nebistvena«, saj se človek pod njenim vplivom pasivno prepušča raznim zunanjim 

draţljajem, delo pa pogosto spremljajo negativna čustva. 

Viri pozitivne zunanje motivacije 

- Pohvala, nagrada 

Pohvala je učinkovita tehnika spodbujanja dela in spada med najobičajnejša sredstva 

zunanje motivacije. Biti mora iskreno prepoznavanje dobro opravljenega dela ali 

primernega vedenja, tako da učenec razume, zakaj je bil do nje upravičen. Primerna 

pohvala je jasna in sistematična, priznava resnične doseţke in ne zgolj sodelovanja, je 

nagrada za lastni napredek in uspeh, ki je posledica truda in sposobnosti (Woolfolk Hoy 

2002). Če je pohvala ustna, je nagrada v neki materialni obliki. 

Denar kot nagrada prav gotovo motivira, ker je neposredno povezan z zadovoljevanjem 

mnogih potreb, če je seveda prihodek dovolj velik (Lipičnik 1998). Vendar avtor 

priznava, da je denar motivator le za tiste, ki pričakujejo, da bodo za svoje delo prejeli 

ustrezno finančno nagrado. Tako nagrada po mnenju Wallaca in Szilagya (1990) deluje 

kot cilj, kot instrument za doseganje ciljev, kot simbol (npr. moči) ali kot vajeti oz. 

manipulacija. V zadnjem primeru pa vsekakor ne moremo govoriti o motivacijskem 

vidiku. 

- Preverjanje in ocenjevanje 

Preverjanje in ocenjevanje sta močni zunanji spodbudi za učenje in delo. Rezultati 

preverjanja so povratna informacija in predstavljajo informacijo o doseţkih ali neuspehih 

in močno vplivajo na občutek lastne zmoţnosti. Tako so povratne informacije v obliki 

ocen merilo uspeha in ena od osnov za samopotrjevanje oz. za oblikovanje samopodobe 

(Marentič Poţarnik 2000). Pomembno je, da ne postanejo cilj dela in vzrok za vlaganje 

truda. Ocenjeni jih zaznavajo kot informacijo, ki jim pove, kako dobro ali slabo so se 

izkazali pri določeni nalogi, in ne kot nagrado ali kazen za delo (Spaulding 1992). 

- Tekmovanje 

Tekmovanje je poseben dejavnik motivacije, ki je zanimiv zlasti v šolskem okolju 

predvsem na osnovi učnega uspeha. O tekmovalnem vzdušju govorimo, ko člani neke 
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skupine pri zasledovanju ne vsem dosegljivega cilja vidijo v drugih tekmece. Ker vedo, 

da jih bo le malo doseglo ţeleni rezultat, s svojim obnašanjem pripomorejo k pretirano 

tekmovalnem vzdušju. Tekmovanje motivira predvsem tiste učence, ki vedo, da imajo 

moţnost za uspeh, ki imajo pozitivne izkušnje in visok pojem o lastni sposobnosti. 

Negativni učinki tekmovanja se pokaţejo predvsem pri slabših učencih, ki kljub 

prizadevanjem ne morejo doseči ţelenih rezultatov. Dobri tako postanejo boljši, slabi pa 

še slabši kot v netekmovalni situaciji, saj jim napetost med tekmovanjem onemogoča, da 

bi pokazali to, kar sicer zmorejo. Prav zaradi negativnih učinkov je pomembno, da so 

tekmovanja le občasna oblika motiviranja. Drugače pa je, če učitelj v razredu organizira 

tekmovanja, kjer je v ospredju tekmovanje s samim seboj. Takšna oblika motiviranja – 

tekmovanja je lahko zanimiva tudi za zaposlene, saj se pri takšnih tekmovanjih se vsak 

posameznik bori z nalogo in jo skuša premagati po svojih najboljših močeh, hkrati pa 

čuti, da se potrjuje v skladu s svojimi sposobnostmi. Spoznava svoje meje in ve, da bo z 

vztrajnejšim in kvalitetnejšim učenjem dosegel več. Prejšnje rezultate primerja z novimi 

in sam ugotavlja, če je postavljeni cilj dosegel ali presegel. To ga motivira (Marentič 

Poţarnik 1988 in 2000; Krajnc 1982). 

Viri negativne zunanje motivacije 

- Graja, kazen 

Graja oz. kazen je reakcija – kritika predpostavljenega na posledice aktivnosti 

posameznika. Ker ne deluje motivacijsko, mora biti njena uporaba premišljena. Pri 

izvajanju kaznovanja je pomembno, da je kazen stvarna in neosebna, ustrezati mora 

kršitvi, izrečena pa mora biti umirjeno, a vendar odločno (Marentič Poţarnik 1988 in 

2000; Woolfolk Hoy 2002). 

- Stres 

O stresu govorimo, ko je človek izpostavljen telesnim ali psihičnim obremenitvam, ki jim 

je teţko kos. Vsakdanja zaposlitev in zahteve, ki jih delovna opravila prinašajo, vedno 

bolj stresno vplivajo na posameznika. Vodijo ga v situacijo, kjer se soočajo s svojimi 

pričakovanji in zahtevami okolja. Velik problem za posameznike pa predstavljajo tudi 

stresne socialne situacije, kot so konflikti in razočaranja, pri katerih posameznik občuti 

jezo in ţalost. Stres najpogosteje spodbudijo prezahtevne in preobseţne zahteve in 

naloge, obseg in prezahtevnost delovne naloge, zunanja preverjanja in testiranja, slab in 

neoseben odnos predpostavljenega ter zasmehovanje in trpinčenje s strani sodelavcev. 

Stres deluje izredno nemotivacijsko, saj spodbudi v posamezniku občutek anksioznosti in 

strah (Marentič Poţarnik 2000). 
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V raziskavi Barice Marentič Poţarnik (2002), ki je bila sicer opravljena med učenci, 

lahko zasledimo, da zunanje nagrade bistveno zmanjšajo notranjo motivacijo. Njihov 

negativni učinek se pokaţe predvsem, kadar so:  

 vnaprej pričakovane, ne glede na raven doseţkov; 

 uporabljene pri mlajših učencih, ki so ţe notranje motivirani; 

 uporabljene pri nalogah, ki so zanimive in privlačne same po sebi;  

 nagrade deleţni le tisti učenci z najboljšimi rezultati. 

Najbrţ pa lahko opaţanja in ugotovitve omenjene raziskave prenesemo tudi na zaposlene 

v podjetju. 

Notranja motivacija 

Notranja motivacija je prirojeno in naravno nagnjenje za razvoj naših notranjih sposobnosti 

prek učenja, za katerega ni potrebna zunanja spodbuda (Stipek 2002). To pomeni, da se 

notranje motiviran človek ne oklepa zunanjih ciljev, kot so nagrada, dobra ocena, priznanje in 

uveljavitev v javnosti, saj so zanj značilne notranje motivacijske spodbude (radovednost, 

interesi, vzburjenje, zanos, pozitivna samopodoba), ki neposredno spodbudijo motivacijski 

proces (Razdevšek Pučko 1999). Kadar je posameznik notranje motiviran, ne potrebuje 

spodbud ali kaznovanja, ker je »ţe aktivnost sama po sebi nagrada« (Woolfolk Hoy 2002, 

320). 

McClelland in Steele (1973 v Stepišnik 2005) navajata temeljne pogoje za obstoj notranje 

motivacije: poznavanje rezultatov svojega dela, doţiveta odgovornost za rezultate, doţiveta 

pomembnost lastnega dela. 

O notranji motivaciji, ki je osnova za psihološko rast, pa govorimo, če posameznikovo 

obnašanje ni posledica nekih zunanjih spodbujevalcev (bodisi materialnih bodisi druţbenih), 

temveč je ţe sestavni del človeka. Notranjo motivacijo vzbuja nekaj (aktivnost), kar je samo 

po sebi zanimivo in zabavno (Ryan in Deci 2000, 55) in zato pozitivno vpliva na človekovo 

obnašanje, delovanje in počutje (Ryan in Deci 2000, 232). Eden izmed načinov vplivanja na 

notranjo motivacijo je torej delegiranje zaposlenemu takih delovnih nalog, ki ga notranje 

motivirajo. Lindgren, Stenmark in Ljungberg (2003, 28) poudarjajo nujnost spoznavanja 

stvari, do katerih zaposleni gojijo strast, saj bo podjetju le na ta način uspelo vplivati na 

notranjo motivacijo delavca znanja. 

2.1.1 Motivacija managementa 

Managerje nastavi lastnik zato, da obvladuje organizacijo ali dele nje, da učinkovito deluje in 

uspešno dosega zastavljene cilje, kakršni so po volji tistih, ki so organizacijo ustanovili. 

Obvladovati organizacijo pomeni obvladovati ljudi, ki delujejo v njej. Organizacija naj deluje 
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učinkovito, kar je osnova za uspešnost. Vsaka uspešna organizacija je lahko dolgoročno 

uspešna le, če si ustvari vizijo, v kateri smiselno povezuje in izraţa pomembne in dolgoročne 

interese vseh udeleţencev, ki verjamejo vanjo in se zanjo zavzemajo (Tavčar 2000).  

Tako se kot kazalniki uspešnosti v uravnoteţenem sistemu prav gotovo kaţejo finančni vidik, 

vidik poslovanja s strankami, vidik notranjih poslovnih procesov ter vidik učenja in rasti 

(znanje se ne kot kapital porablja, temveč plemeniti) (Tekavčič 2002, 666).  

Pri motiviranju zaposlenih se mora vodja zavzemati, da bodo pričakovanja ţe pri začetku 

sodelovanja zaposlenega in vodje izenačena. Seveda pri motiviranju vodji močno pomaga tudi 

njegovo lastno hotenje ali motivacija, znanje in sposobnosti. Moţnost izenačenih pričakovanj 

pa je tudi skupno načrtovanje pričakovanj, ki bodo tako avtomatsko skupna (Lipičnik 2002).  

Načrtovane cilje lahko organizacija udejanji le s pomočjo učenja, ki je usmerjeno k razvoju 

novih sposobnosti in znanj ter učinkovitega vodenja, ki ustvarja pozitivno ozračje in 

skupinsko ustvarjalnostjo (Moţina 2006). 

Motivacijska teorija, imenovana teorija okrepitve, je lahko primer motiviranja managerja. Ta 

kot predmet obravnave preprosto vzame odnos med obnašanjem in njegovimi posledicami. 

Ţelja managerja pri tem je, da se ustrezno obnašanje na delovnem mestu ohrani ali ponavlja, 

neustrezno pa izgine (Daft 2003, 420). Managerji lahko pri vplivanju na posameznikovo 

obnašanje uporabljajo različna orodja. Teorija okrepitve (omenjena ţe prejšnjih poglavjih) 

navaja dve, s katerima lahko manager vpliva na ohranitev obnašanja. To sta pozitivna 

okrepitev (gre za prijeten odziv, na katerega posameznik naleti, če je obnašanje ustrezno) in 

učenje z izogibanjem (neprijetna posledica je odstranjena, če je obnašanje ustrezno).  

Visoko učinkovite organizacije so podjetja, ki dosledno prekosijo svoje konkurente. Čeprav je 

visoka raven učinkovitosti posledica številnih dejavnikov, je pomembna zlasti kadrovska 

politika, ki bistveno prispeva k uspehu teh organizacij. Eden od elementov uspeha v 

zaposlovalni politiki in pri ravnanju z zaposlenimi v visoko učinkovitih organizacijah je 

razumevanje in opredelitev narave delovnih mest v organizaciji, ki temelji na empiričnih 

jasnih dogovorih o nagradi, ocenjevanju uspešnosti, in drugih podobnih dogovorih. Poleg tega 

visoko učinkovitim organizacijam dajejo podporo njihovi delavci s stalnim nadaljnjim 

usposabljanjem, s katerim pomagajo pridobiti še več delovnih veščin ter povezanih znanj za 

vključevanje v odločitve organizacije, in pa finančne nagrade za prispevek k uspehu 

organizacije (Wienclaw 2008b). 

Naloga in hkrati motivacija managerja je obvladovati organizacijo, ki deluje učinkovito in 

hkrati uspešno le, če je produktivna in ekonomična (Tavčar 2005). Manager doseţe pri svojem 

delu uspeh, če je uspešen pri načrtovanju, organiziranju, usmerjanju in nadziranju dejavnosti 

organizacije. Takšen uspeh lahko doseţe z ustreznimi odločitvami in ne z lastnim izvajalnim 
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delom, kot navaja Tavčar, zato je še kako pomembno, da je motiviran sam in zna ustrezno 

motivirati tudi svoje zaposlene. Motivacijo lahko manager poišče tudi preko postavljanja 

skupnih vrednot, ki predstavljajo osnove pri oblikovanju vizije podjetja. S tem je pri 

managerju pomembno, da zna interese, tako podjetja – organizacije kot tudi pomembnih 

udeleţenih upoštevati in izpolnjevati. 

2.1.2 Motivacija zaposlenih 

Zaposleni v organizaciji prav gotovo v prvi meri iščejo moţnost udejanjenja lastnega dela in 

njihovo menjavo za denarna sredstva, s katerimi bodo lahko zadovoljili osnovne ţivljenjske 

potrebe. Toda kdaj pa kdaj pa delo ni le zadovoljevanje potreb, saj je uspešen le tisti delavec, 

ki v viziji in poslanstvu organizacije lahko najde in zadovolji tudi lastne interese, ki lahko v 

delovanju organizacije najde tudi lastne vrednote. Tako je motivacija zaposlenih v 

organizaciji pot, na katero se podaja organizacija, ljudem, zaposlenim v njej, pa ni v breme, 

ampak v zadovoljstvo (Musek Lešnik 2003). 

Kot navaja Lipičnik (2002), človek dela, da bi sebi in tistim, ki so od njega odvisni, priskrbel 

sredstva za ţivljenje oziroma da bi pridobil denar. Tisti, ki pa so nematerialno usmerjeni, 

delajo zato, da bi se uveljavili. 

Najpreprostejša teoretična razlaga motivacije, zakaj so nekateri ljudje učinkovitejši kot drugi, 

je ta, da imajo različno predstavo o ciljih (Locke 1991). 

Individualnost, kreativnost in sposobnost samostojnega razmišljanja so vrednote v sodobni 

delovni organizaciji (Naisbitt in Aburdine 1986) in če posameznik te vrednote poistoveti z 

lastnimi vrednotami, bo motiviran za delo in spremembe, ki jih delo prinaša. 

Wienclaw (2008a) ugotavlja, da bodo v visoko učinkovitih organizacijah zaposleni motivirani 

in bolj učinkoviti, če bodo vredno nagrajeni za svoja prizadevanja. To pomeni, da zaposleni v 

visoko učinkovitih podjetij ne samo vedo, kako delujejo v skladu z organizacijskimi 

standardi, temveč tudi, kako jih lahko izboljšajo, in to tudi povedo. S konkretno denarno 

spodbudo za motivacijo lahko izboljšamo njihovo uspešnost in razširimo uspešnost 

organizacije.  

Če izhajamo iz teorij motivacije v prejšnjem poglavju, potem lahko sklenemo, da je osnovna 

motivacija zaposlenega najprej zadovoljevanje osnovnih fizioloških potreb. Zaposlenemu je 

torej motivacija pridobivanje sredstev (dovolj velika plača ali nagrada za opravljeno delo) za 

njihovo zadovoljitev, šele nato bo zaposleni prešel na višje nivoje zadovoljevanja potreb. Prav 

gotovo bo zaposleni bolj motiviran za delo, če bo na delu čutil zadovoljeno tudi potrebo po 

varnosti, kot je npr. delo za nedoločen čas, in če bo do podjetja čutil pripadnost. Le – to bo 

zaznal, ko se bodo njegovi interesi in vrednote ujeli in uresničevali z interesi organizacije. Ko 
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bo na delovnem mestu zadovoljena tudi potreba po spoštovanju in ko bo lahko na delovnem 

mestu čutil pri opravljanju dela samouresničitev lastnega jaza, bo zaposleni motiviran za 

vsako nalogo in zadolţitev, ki bo postavljena pred njega. Na takšen način pa zmore človek 

veliko, je lahko ustvarjalen in inovativen in ne le zunanje, temveč tudi notranje motiviran. 

Motivacijski dejavniki ali dejavniki rasti so elementi dela, ki ga posameznik opravlja. Ti so: 

doseganje, priznanje oziroma pohvala za doseganje, delo samo, odgovornost, ki jo mora 

zaposleni sam izkazovati na delu, rast in napredovanje. Zadovoljujejo višje potrebe in 

posamezniku omogočajo občutiti zadovoljstvo pri delu ter ga zanj motivirajo (Daft in Marcic 

2001, 415). Higieniki ali dejavniki izogibanja nezadovoljstvu so: politika podjetja, 

administracija, nadzor, medčloveški odnosi, delovne razmere, plača, status in varnost 

(Herzberg 1968, 57). Če higieniki niso prisotni, pomeni, da nam delo vzbuja občutke 

nezadovoljstva. Toda v nasprotnem primeru zgolj njihova prisotnost nima nobenega vpliva na 

posameznikovo zadovoljstvo ali motivacijo, temveč zgolj odpravlja občutke nezadovoljstva 

(Daft in Marcic 2001, 415). V tem smislu naj bi bila managerjeva naloga odpravljati 

dejavnike, ki povzročajo nezadovoljstvo, torej priskrbeti higienske dejavnike, s katerimi bi 

imel posameznik moţnost zadovoljevanja osnovnih potreb, in k temu dodati tolikšno mero 

motivacijskih dejavnikov, da bi posameznik lahko zadovoljeval potrebe višjega reda. 

Motivacijski model je zavestna konstrukcija, sestavljena iz različnih elementov, ki spodbujajo 

ravnanje, da bi lahko pri ljudeh izzvali reakcije, ki jih ţelimo (Lipičnik 1998). Dober manager 

bo v motivacijskem modelu našel uporabno vrednost, kjer bo lahko s pričakovanim vedenjem 

zaposlenih dosegel zaţelene vedenjske vzorce, ki se bodo tudi ponavljali, če bo to potrebno. 

Zaposleni, ki z zaposlitvijo skupaj z ustanovo, v kateri je zaposlen, prevzema tudi 

odgovornost za svoj profesionalizem. Prav bi bilo, da se zaposleni tega zaveda in da mu 

organizacija, v kateri dela, to omogoči oz. ga pripelje do takšnega razmišljanja. 

Po Herzbergu (1968), ki je sicer raziskoval zadovoljstvo in nezadovoljstvo do dela, lahko 

njegove ugotovitve prenesemo tudi na izobraţevalno raven. Največje doseţke so zaposleni 

čutili pri delovnih uspehih, priznanju za opravljeno delo, delu samemu po sebi in 

odgovornosti pri delu, napredovanju pri delu in osebni rasti. Nezadovoljstvo pa povzroča 

odsotnost ustrezne politike in upravljanja v organizaciji, ustreznega vodenja, dobrih odnosov 

z nadrejenimi, dobrih delovnih razmer in ustrezne plače, dobrih odnosov s sodelavci. Po 

Herzbergu (prav tam) eni dejavniki predvsem motivirajo, drugi pa vzdrţujejo normalno raven 

zadovoljstva. Odsotnost prvih ne povzroča nezadovoljstva, prisotnost drugih pa ne povečuje 

zadovoljstva nad normalno raven. Prve imenuje motivatorje in druge higienike. S prvimi 

povečamo zadovoljstvo, z drugimi pa preprečimo nezadovoljstvo. 
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2.2 Izobraţevanje zaposlenih 

2.1.3 Izobraževanje zaposlenih 

Izobraţevanje je dolgotrajen in načrten proces razvijanja posameznikovih znanj, sposobnosti 

in navad (Jereb 1998). 

Izobraţevanje ima, kot navaja Jelenc (2008), v ospredju pridobivanje znanja, spretnosti, navad 

oziroma je učenje, ki poteka v procesu. Ta proces je praviloma uradno opredeljen kot 

normiran, strukturiran, predmetno usmerjen, organiziran od zunaj. Proces izobraţevanja se 

strokovno organizira in nadzoruje praviloma s poukom in učiteljem. 

Ko imamo v mislih izobraţevanje zaposlenega, pogosto razmišljamo o dodatnem 

izobraţevanju, ki ga strokovnjaki uvrščajo tudi med učenje. Učenje postavlja v ospredje 

posameznika, je »individualitično in individualizirajoče« (Jarvis 1987) in temelji na njegovih 

potrebah in lastni dejavnosti: poteka povsod, zajema vse poloţaje, okoliščine in priloţnosti. 

Pri stalnem spreminjanju globalnega trga, ki nenehno pospešuje potrebo po razvoju novih 

izdelkov, storitev se nenehno povečuje tudi potreba po spreminjanju znanja in spretnosti 

zaposlenih, kar pomeni ustvarjalno delo ter stalno spreminjanje in iskanje ustreznega znanja 

posameznika – zaposlenega. Za to posameznik potrebuje motivacijo, sposobnost zaznavanja, 

prepoznavanja, analize informacij in prestrukturiranje znanja, spretnosti ter vedenja (Urh 

2006, 73). Dokazano je tudi, da niti ena sama človekova aktivnost ni nikoli spodbujena samo 

z enim, temveč s številnimi zelo zapletenimi, znanimi in neznanimi dejavniki (Lipičnik 2002). 

Če je v preteklosti potekalo izobraţevanje predvsem za delo in v sedanjosti za delo in delo v 

teamu, potem je prihodnost prav gotovo usmerjena v izobraţevanje za fleksibilno vedenje in 

spoznavanje konkurence (Lipičnik 1998). 

Strokovno izobraţeni in usposobljeni kadri so temeljni dejavnik razvoja, kakovosti in 

uspešnosti vsake organizacije. Zato je razumljivo, da organizacije posvečajo izobraţevanju 

zaposlenih vedno večjo pozornost (Jereb 1998). 

Znanje je nesporno bogastvo tako za posameznika kot za organizacijo. Znanje organizacije 

lahko ponazorimo kot intelektualni kapital, kjer vsota vsega v zdruţbi ustvarja konkurenčno 

prednost zdruţbe na trgu (Sitar 2006). 

Če izhajamo iz osebnih in organizacijskih vrednot, ki jih je v enem od svojih del predstavil 

Musek Lešnik (2003), je ambicija kot vrednota lahko razumljena kot ţelja po pridobivanju 

znanja in ţelja zaposlenih, da dosegajo poklicne, strokovne ali druge osebne uspehe, hkrati pa 

dvigujejo raven uspešnosti organizacije. Tako je lahko ambicija tudi ţelja zaposlenih po 

napredovanju v hierarhiji organizacije. Lipičnik ugotavlja: »Pritiski po spremembi na 
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zaposlenega zahtevajo drugačno izobraževanje oz. učenje, in sicer tako, ki bo razvijalo 

posameznikove zmožnosti za vstop, opazovanje, obnovo in uporabo znanja, neodvisno 

razmišljanje, ustrezno presojo ter sodelovanje z drugimi […].« (2002 v Urh 2006, 22) 

Pomembno je poudariti Davidovo in Forayevo misel (2002, 2), da so inovacije in s tem znanje 

tisto, kar bo omogočilo podjetjem preţivetje in bo temelj njihove rasti v tem zelo 

konkurenčnem in globaliziranem svetu. 

Rastoča funkcionalna diferenciacija in specializacija pomenita oviro, da bi organizacija lahko 

sama vedno razvila lastna znanja in sposobnosti ustrezne kakovosti, zato jih mora pridobiti iz 

okolja. Proces pridobivanja znanja se nanaša na pridobivanje znanja iz okolja, ki so ga na 

osnovi svojih izkušenj razvila druga podjetja. Znanje lahko vstopa v cikel učenja v podjetju 

skozi formalne mehanizme, z natančnim raziskovanjem izkušenj strank, dobaviteljev, 

konkurentov ali panoţnih trendov (Černetič 2006). 

V pričujočem delu pojem vseţivljenjsko učenje uporabljamo v skladu z Longworthovim in 

Daviesovim spoznanjem (1996, 22), da poteka vse ţivljenje, omogoča razvoj človeških 

potencialov, je permanenten podporni proces, ki stimulira in daje moč posamezniku, omogoča 

pridobivanje znanja, spretnosti, razumevanja in vrednot; razvija samozaupanje, kreativnost; 

vključuje vsa pravila, okoliščine in okolja. 

Delovna organizacija se z oblikovanjem sistema razvoja človeških virov sistematizirano in 

organizirano loteva izobraţevanja oz. učenja in razvoja človeških potencialov. Vendar je 

določeno izobraţevanje smiselno ter smotrno le, če bo posameznik pridobljeno znanje lahko 

uporabil na določenem področju dela in če mu bo to znanje v nekem smislu omogočilo tudi 

osebni razvoj znotraj določene stroke (Medveš in Muršak 1993, 17). 

To, da bi si posameznik med šolanjem nakopičil zalogo znanja, iz katere bo nato v nedogled 

črpal, ne zadostuje več. Vsak posameznik mora doumeti, da mora od začetka do konca 

ţivljenja pokazati vse svoje sposobnosti, jih izrabiti, poglabljati in se prilagajati 

spreminjajočemu se svetu (Moţina 2006). 

Tudi Musek Lešnik navaja (2003), da je ena izmed vrednot organizacije in hkrati njenih 

zaposlenih, ki jo organizacija zapiše v svoji viziji, razvoj organizacije. In ta vrednota je po 

mnenju avtorja lahko razumljena kot spodbujanje mehanizmov učeče se organizacije in 

spodbujanje stalnega napredka zaposlenih, ki ga lahko omogočajo tudi različne oblike 

izobraţevanja. 

Pri oblikovanju izobraţevanja naj manager upošteva potrebe organizacije kot potrebe 

zaposlenih. Ker pa jih je vedno teţko uskladiti, naj vodilni za njihovo postopno 

zadovoljevanje pripravi program, nosilce in potrebna sredstva izobraţevanja (Jereb 1998). 
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Obstaja veliko različnih oblik izobraţevanja zaposlenih, ki so lahko tako formalnega kot 

povsem neformalnega, občasno celo informalnega – priloţnostnega značaja. Tako kot obstaja 

veliko vzrokov in motivacijskih elementov posameznika – zaposlenega, zakaj se izobraţevati. 

Vendar tako formalno kot neformalno izobraţevanje potekata kot bolj ali manj organiziran 

proces učenja in pridobivanja znanja, ko pa govorimo o značilnostih izobraţevanja na 

delovnem mestu, so te takšne, da lahko padejo v vse tri oblike: v formalno, neformalno in 

neformalno/priloţnostno (Muršak 2006). Povzamemo lahko torej, da je izobraţevanje eden 

pomembnejših razvojnih elementov ne le zaposlenega, temveč podjetja v celoti, in se ne 

zaključi. Je pa ţeljo in motivacijo do tega treba privzgojiti. 

2.1.4 Formalno izobraževanje zaposlenih 

Formalno izobraţevanje je po literaturi strukturirano, kronološko urejeno izobraţevanje, ki ga 

organizirajo osnovne in srednje šole ter univerze ali pa specializirane strokovne in visoke šole 

v posebnih programih za študente s polnim študijskim časom. Formalno izobraţevanje je 

organizirano izobraţevanje, v katerem sta jasno opredeljeni učiteljeva in učenčeva vloga in so 

programi, ki zahtevajo vpis in registracijo učencev. Formalno izobraţevanje je tisto 

izobraţevanje, ki privede do neke vrste formalno potrjenih izobraţevalnih rezultatov, kot so 

doseţena stopnja izobrazbe, diploma ali poklicna kvalifikacija (Terminologija izobraţevanja 

odraslih 1991). 

Formalno znanje je pridobljeno v učilnicah, knjiţnicah, v laboratorijih, s formalnimi 

izobraţevalnimi programi, seveda odvisno od posameznega poklica. Formalno znanje, včasih 

tudi deklarativno in kognitivno znanje, dostikrat predstavlja t. i. eksplicitno znanje, ki ga 

predstavljajo teorije, formule, zakonitosti, izraţene v eksplicitni obliki in zapisane v 

učbenikih. Pridobimo jih s formalno izobrazbo (Sitar 2006). Če pogledamo v zgodovino, 

potem lahko zapišemo, kot pojasnjuje Bernstein (1971), da formalno učenje je in odpira visok 

status znanja. Uradno je bilo učenje enačeno z vzgojo v šolah in na univerzah; 

neinstitucionalno neformalno učenje pa je bilo prezrto. Kot poudarjata Scribner, Cole (1981), 

je bilo strukturirano in načrtovano vajeništvo običajno vključeno v neformalno skupino. 

Temeljno izobraţevanje, ki mu sledi začetno poklicno izobraţevanje in usposabljanje, naj bi 

opremilo vse mlade z novimi temeljnimi spretnostmi, ki jih zahteva na znanju temelječa 

ekonomija. Zagotovilo naj bi tudi, da so se naučili učiti se in da imajo pozitiven odnos do 

učenja (Memorandum 2000, 8). 

Brembeck (1978) išče sintezo med formalnim in neformalnim izobraţevanjem, in sicer sta to 

dva različna načina izobraţevanja, ločena le zaradi potreb planiranja: zdruţiti je treba vse vire 
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izobraţevanja in zgraditi vseobsegajoč sistem učenja. Zanimiva je tudi Brembeckova (1978) 

primerjava obeh oblik izobraţevanja, predstavljena s tabelo: 

Tabela 1: Primerjava formalnega in neformalnega izobraţevanja  

Značilnost Formalno izobraţevanje Neformalno izobraţevanje 

Struktura Zelo strukturirano, sekvenčno. Manj strukturirano, manj 

centralizirano. 

Vsebina Akademsko, abstraktno, verbalno. Usmerjeno k nalogi ali spretnosti za 

praktično uporabo v vsakdanjih 

situacijah. 

Čas Usmerjeno h prihodnjim potrebam. Usmerjeno kratkoročno, k sedanjosti. 

Način potrditve Dolgoročna, bolj posredna potrditev. Kratkoročna, neposredna. 

Mesto izvedbe Določeno, jasno razpoznavno. Kjerkoli, razpršeno, lahko tudi na 

delu. 

Metoda Prenos standardiziranega znanja, odnos 

učitelj-učenec, v razredu. 

Prilagojeno razmeram in 

uporabnosti. 

Udeleţenec Vnaprej znani, starostno omejeni, 

učitelji z uradno priznano 

usposobljenostjo. 

Vseh starosti, ni neuspešnih in 

stigmatiziranih, učitelji z različno 

usposobljenostjo. 

Funkcija Zadovoljuje potrebe, ki jih ljudje 

domnevno imajo. 

Se odziva na potrebe, ki jih ljudje 

resnično imajo in izraţajo. 

Vir: Brembeck 1978. 

Danes ni dovolj dokončati formalno izobraţevanje in se le še posvetiti svoji karieri. Zaposleni 

se morajo nenehno dokazovati, kaj v resnici znajo. Tako sproti preverjajo in potrjujejo svoje 

znanje, spretnosti ter izkušnje, ki so jih pridobili (Jelenc 1995, 6). 

Formalno je tisto izobraţevanje, ki naj privede do neke vrste formalno potrjenih 

izobraţevalnih rezultatov, kot so doseţena stopnja izobrazbe, diploma ali poklicna 

kvalifikacija (Jelenc 1991). 

Tako formalno izobraţevanje za osnovnošolske učitelje v niţjem splošnem izobraţevanju 

traja v večini drţav članic EU 4 do 5 let in daje akademsko (univerzitetno) izobrazbo z izjemo 

Belgije in Avstrije, kjer za poklic učitelja zadostuje ţe končan 3 – letni visokošolski strokovni 

program. Študij za pridobitev kvalifikacije za poučevanje na višji (predmetno usmerjeni) 

stopnji osnovnošolskega izobraţevanja je najdaljši v Italiji in Luksemburgu, in sicer traja 6 

let. V Sloveniji je višješolski študij za pridobitev poklica predmetnega učitelja ţe leta 1987 

prerasel v visokošolskega, dve leti kasneje pa mu je sledil tudi študij za pridobitev poklica 

razrednega učitelja. Obseg strokovnega usposabljanja za pridobitev veščin poučevanja, ki 

zajema poleg znanj iz psihologije, pedagogike, metodike, didaktike tudi praktične vaje v 

razredu, je po drţavah različen. V nekaterih drţavah, ki za pridobitev poklica predmetnega 

učitelja izvajajo 3-letne strokovne programe po modelu vzporednega začetnega izobraţevanja, 

na primer v Belgiji in Avstriji, je več kot 50 % vsebin namenjenih strokovnemu usposabljanju 

za pridobitev veščin poučevanja. V Sloveniji obsega ta deleţ študijskih vsebin 25 %. Študij za 
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pridobitev poklica srednješolskega učitelja daje skoraj v vseh drţavah članicah EU akademsko 

izobrazbo in traja 4 do 6 let. V Italiji, Danski in Luksemburgu traja študij za srednješolske 

učitelje 6 let. Značilno je, da je v programu za srednješolske učitelje deleţ strokovnega 

usposabljanja za pridobitev veščine poučevanja bistveno niţji kot za osnovnošolske učitelje in 

se giblje v povprečju med 11 % in 30 %. Danska in Španija namenita usposabljanju učitelja za 

pridobitev veščine poučevanja manj kot 10 % vsebin, Slovenija pa 11 % (Loţar 2009). 

2.1.5 Neformalno izobraževanje zaposlenih 

Neformalno izobraţevanje je vseţivljenjski proces, v katerem se ljudje učijo iz vsakodnevnih 

izkušenj in je organizirano zunaj formalnega izobraţevalnega sistema. Razlika je v veliki meri 

izvršilna. Formalno izobraţevanje je povezano s šolami in izobraţevalnimi ustanovami, 

neformalno pa s skupinami v društvih in drugih podobnih inštitucijah in se ukvarja z 

medsebojnimi odnosi (Coombs in Ahmed 1974 v Jeffs in Smith 1999). 

Neformalno učenje se odvija izven glavnih sistemov izobraţevanja in usposabljanja in nujno 

ne vodi do formaliziranih certifikatov. Neformalno učenje je lahko zagotovljeno na delovnem 

mestu, z aktivnostmi organizacij in skupin civilne druţbe (kot so mladinske organizacije, 

sindikati in politične stranke). Lahko se zagotavlja tudi z organizacijami in sluţbami, ki so 

bile ustanovljene kot komplementarne formalnemu sistemu izobraţevanja (kot npr. ure 

umetnosti, glasbe, športa, privatne inštrukcije kot priprava za izpite) (Memorandum 2000, 9). 

Če je formalno izobraţevanje tisto, ki pridobi formalni izkaz, potem je neformalno takšno, ki 

ţeli zadovoljiti druge izobraţevalne potrebe ali interese udeleţencev izobraţevanja. Dostikrat 

ravno zaradi teh razlik formalno izobraţevanje imenujemo kot »izobraţevanje«, neformalno 

pa bolj kot učenje. Tako v sklop neformalnega razvrščamo po namembnosti niţje uvrščeno 

t. i. naključno (priloţnostno) in aformalno učenje. Aformalno učenje so predvsem oblike 

učenja, ki potekajo manj ali povsem neformalno in brez ciljnosti. Gre za učenje neposredno iz 

socialnega in fizičnega okolja, zlasti učenje z izkušnjami, zgledi, ki poteka spontano, 

praviloma posebej nenačrtovano in nenadzorovano. Naključno ali priloţnostno učenje pa je 

proces, ki poteka vse ţivljenje, pri katerem oblikujemo stališča, vrednote, spretnosti in znanje 

(Jelenc 2008). 

Če lahko neformalno izobraţevanje/učenje pribliţamo vseţivljenjskemu učenju, lahko v 

skladu z Longworthovim in Daviesovim (1996) spoznanjem trdimo, da poteka vse ţivljenje, 

omogoča razvoj človeških potencialov, je permanenten podporni proces, ki stimulira in daje 

moč posamezniku, omogoča pridobivanje znanja, spretnosti, razumevanja in vrednot, razvija 

samozaupanje, kreativnost ter vključuje vsa pravila, okoliščine in okolja. 
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Stalno izobraţevanje oz. (ne)formalno učenje delovni organizaciji zagotavlja številne 

prednosti. Omogoča osebni in poklicni razvoj zaposlenih ter povečuje njihovo produktivnost, 

kar vodi v kakovost izdelkov oz. storitev, prilagojenih zahtevam in potrebam uporabnikov 

(Longworth in Davies 1996, 99). 

Formalno izobraţevanje je birokratsko, neformalno izobraţevanje pa je organizirano, vendar 

ne nujno v birokratskem okolju; neformalno izobraţevanje spada med tiste, kjer pravila niso 

vnaprej določena, čeprav so prisotna in se vpletajo v proces (Jarvis 1987, 70). 

Neformalno izobraţevanje je lahko definirano kot kakršnakoli organizirana izobraţevalna 

aktivnost zunaj urejenega formalnega izobraţevanja – če deluje ločeno ali kot pomemben 

element kakšne obseţne aktivnost – ki enako sluţi sodelujočim učečim udeleţencem kot 

učnim elementom – predmetom (Coombs in Ahmed 1974 v Fordham, Poulton in Randle 

1979, 210–211). Neformalno izobraţevanje in znanje lahko predstavlja dobro prakso, izkušnje 

zaposlenih, kako teoretično znanje (njegova uporaba) deluje v praksi. Med neformalna znanja 

uvrstimo tudi t. i. strokovno znanje, včasih tudi tiho, implicitno znanje, ki vpliva na 

sposobnost posameznika in organizacije, da inovira in se neprestano prilagaja (Sitar 2006). 

V različnih drţavah so sprejeli strategije o vseţivljenjskem učenju, kjer zaznamo neformalno 

izobraţevanje kot obliko izobraţevanja za razvijanje samozavesti, proţnosti, uspešnosti, ali 

neformalno izobraţevanje v namen učenja, ki je zanimivo in ponuja priloţnosti za nova 

odkritja, spodbuja vedoţeljnost in zadovoljuje duhovne potrebe, pomaga ustvariti ali ohraniti 

kulturo … (Drofenik 1999). 

Jelenc (1995, 14–18) ugotavlja, da v sklopu neformalnega izobraţevanja lahko govorimo o 

več oblikah, in sicer neformalno izobraţevanje za delo/poklic, za druţbeno – politično 

delovanje in splošne potrebe. 

Umestitev neformalnega izobraževanja v sistem izobraževanja 

Neformalne oblike izobraţevanja so javnoveljavni programi ali programi brez javne 

veljavnosti, s katerimi si odrasli in odraščajoči ne pridobijo višje ravni izobrazbe. To so 

programi za zviševanje splošnoizobraţevalne in kulturne ravni prebivalstva, funkcionalno 

opismenjevanje, izpopolnjevanje znanja za delo in poklic, za izobraţevanje in usposabljanje 

brezposelnih, izobraţevanje za demokracijo, učenje tujih jezikov itd. 

Izobraţevalni programi so lahko namenjeni vsem občanom ali pa le določenemu krogu 

občanov, npr. zaposlenim osebam v določenem podjetju, brezposelnim, članom društev, 

zdruţenj, skupnosti itd., upokojencem v tretjem ţivljenjskem obdobju, študentom, otrokom s 

posebnimi potrebami, predšolskim otrokom itd (Jelenc 1995). 



 

21 

Če povzamemo, splošno neformalno izobraţevanje izhaja iz človekovih osebnih potreb in ni 

nujno povezano s posameznikovo poklicno ali druţbeno vlogo. Zajema izobraţevanje za 

individualne potrebe v umetnosti, zgodovini, filozofiji, za prosti čas, za druţbene vloge (v 

druţini, prostovoljskih in drugih organizacijah), za druţbeno blaginjo (za mir, temeljne 

demokratične vrednote, podporo druţbenim gibanjem, varstvo okolja, zdravja). Neformalno 

izobraţevanje posamezniku lahko daje znanje, s katerim je politično aktiven ali aktiven 

soudeleţenec druţbenih procesov tudi zunaj delovnega mesta ali trga. 

Temeljne teoretične opredelitve neformalnega izobraževanja 

Termin »vseţivljenjsko učenje« pritegne pozornost na čas: učenje skozi vse ţivljenje, nenehno 

ali periodično. Novejša sestavljenka »večrazseţnostno učenje« bogati sliko s tem, da pritegne 

pozornost k razširjenosti učenja, ki se lahko odvija v razseţnosti celotnega človekovega 

ţivljenja, na katerikoli stopnji našega ţivljenja. Tako formalno, neformalno in informalno 

(priloţnostno) učenje dobijo novo dimenzijo. Zavemo se, da je učenje lahko tudi radostno in 

poteka v druţini, v trenutkih sproščanja, v skupnosti in pri vsakdanjem delu. V 

večrazseţnostnem učenju se prepletata obe vlogi – učiti se in poučevati, ki ju lahko 

spreminjamo in zamenjamo v različnih časih in na različnih mestih (Memorandum 2000, 9). 

Uporaba izrazov neformalno in formalno učenje ima precej dolgo zgodovino. Pojavljajo se 

nasprotujoče si trditve o superiornosti enega ali drugega, ko presojamo predvsem z vidika 

učinkovitosti. V bistvu gre za dve usmeritvi oz. razseţnosti: proces učenja in narava znanja, ki 

se ga je treba naučiti. Pogosto se pojavlja domneva, da je oboje tesno povezano z lokacijo za 

učenje. Znotraj te predpostavke poteka formalno izobraţevanje po uradnih učnih načrtov, ki 

so usmerjeni v učne procese osredotočene na poučevanje ter se izvaja v izobraţevalnih 

ustanovah, kot so šole, visoke šole ali univerze. Neformalno učenje zajema vsakdanje 

druţbene prakse in vsakdanje znanje ter najpogosteje poteka zunaj izobraţevalne ustanove 

(Scribner in Cole 1981). 

Vse vrste izobraţevanja/učenja Jelenc (2008) po Daviesu predstavlja v shemi. 

 

Slika 3: Povezava vrst izobraţevanja 

Vir: Jelenc 2008. 
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Pomen neformalnega izobraževanja 

Neformalni izobraţevalni proces izvajajo neformalni izobraţevalci, ki delujejo znotraj 

posebnih druţbenih ali kulturnih situacij ter posredujejo primere dobre prakse, spodbujajo 

kritično mišljenje in refleksijo, učijo uporabljati dobro pred pravilnim, narediti zbir vseh 

primerov, slik, dogovorov in situacij in njihovo razumevanje ter funkcije. Neformalni 

izobraţevalci spodbujajo pogovor med in z ljudmi v dani situaciji (Jeffs in Smith 1990,19). 

Neformalno izobraţevanje je vseţivljenjski proces, v katerem se ljudje učijo iz vsakodnevnih 

izkušenj in je organizirano zunaj formalnega izobraţevalnega sistema. Razlika je v veliki meri 

izvršilna. Formalno izobraţevanje je povezano s šolami in izobraţevalnimi ustanovami, 

neformalno pa s skupinami v društvih in drugih podobnih inštitucijah, in se ukvarja z 

medsebojnimi odnosi (Coombs in Ahmed 1974 v Jeffs in Smith 1999). 

Tudi neformalno izobraţevanje je podvrţeno kurikulumu, vendar z občutno razliko. 

Neformalno izobraţevanje za razliko od javne šole ni obvezno. Udeleţenci se ga udeleţijo le, 

če zanj čutijo notranjo motivacijo. Udeleţenci ob koncu po navadi niso izpostavljeni na milost 

in nemilost testom sposobnosti, ki jih preverjajo računalniki. Tako kurikulum v polju 

neformalnega izobraţevanja deluje bolj v smislu priporočil, kot vodilo za učenje, od katerega 

lahko poljubno odstopamo. Kurikulum v formalnem izobraţevanju pa ponavadi predstavlja 

nabor behavioristično določenih ciljev, od izpolnjevanja katerih je odvisen končni rezultat 

izobraţevanja (Cepin 2004). 

Stalno izobraţevanje oz. (ne)formalno učenje delovni organizaciji zagotavlja številne 

prednosti. Omogoča osebni in poklicni razvoj zaposlenih ter povečuje njihovo produktivnost, 

kar vodi v kakovost izdelkov oz. storitev, prilagojeni zahtevam in potrebam uporabnikov 

(Longworth in Davies 1996, 99). 

Neformalno izobraţevanje je vseţivljenjski proces, v katerem vsak posameznik pridobi 

stališča, vrednote, spretnosti in znanje iz vsakodnevnih izkušenj in učnih vplivov ter virov v 

svojem okolju – od druţine in sosedov, dela in igre, s trţnice, knjiţnice in mnoţičnih medijev. 

Neformalno izobraţevanje je vsaka organizirana izobraţevalna dejavnost izven formalnega 

sistema – deluje ločeno ali pa kot pomembna značilnost nekaterih širših dejavnosti, ki naj bi 

sluţila za pridobivanje prepoznavnega učenja in doseganju učnih ciljev (Coombs, Prosser in 

Ahmed 1973). 

V različnih drţavah so sprejeli strategije o vseţivljenjskem učenju, kjer zaznamo neformalno 

izobraţevanje kot obliko izobraţevanja za razvijanje samozavesti, proţnosti, uspešnosti ali pa 

ima neformalno izobraţevanje namen učenja, ki je zanimivo in ponuja priloţnosti za nova 

odkritja, spodbuja vedoţeljnost in zadovoljuje duhovne potrebe, pomaga ustvariti ali ohraniti 

kulturo …(Drofenik 1999). 
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 Področja neformalnega izobraževanja 

Glede na namen ločimo programe za: 

 usposabljanje in izpopolnjevanje za delo – izobraţevalni programi za potrebe poklicnega 

dela v različnih panogah ali področjih, ki omogočajo usposabljanje za opravljanje 

določenega dela ali poklica ali pa izboljšujejo in poglabljajo znanje za opravljanje dela v 

svoji stroki ali poklicu. Obsegajo različne programe za zahtevna dela kot tudi tiste 

programe iz menedţmenta, pedagogike, računovodstva in ne nazadnje usposabljanje po 

zakonskih predpisih npr. pomoţna dela v gradbeništvu, upravljanje gradbene 

mehanizacije, brušenje orodij in rezil, šivanje v industriji, vodenje poslovnih knjig, 

menedţment v zaposlovanju, izobraţevanje učiteljev, higienski minimum, varstvo pri 

delu, varstvo pred poţarom itd. 

 splošno izobraţevanje – programi za splošne potrebe in prosti čas, ki se jih občani 

udeleţujejo zaradi svojega osebnega in druţinskega interesa ali pa druţbenega in 

političnega delovanja. Obsegajo programe za šivanje in krojenje, dietno prehrano, 

avtogeni trening, uporabo zdravilnih zelišč, bontona, komunikacijo, kulturo, študijskih 

kroţkov pa do programov za drţavljansko vzgojo (demokracijo), sindikalno delo, 

računalništva, ekologije itd. 

Najpogostejše oblike so tečaj, seminar, predavanje, kroţek, študijski kroţek ali strokovno 

posvetovanje. 

Priloţnostno učenje so vse oblike samoučenja, ki ne temeljijo na odnosu učenec – učitelj. 

Samoiniciativno uporabimo vire ali sredstva z namenom, pridobiti si nova znanja. 

Dolgo je veljalo, da je izobraţevanje v organizaciji večinoma sestavljeno iz seminarjev in 

tečajev zunaj delovnega mesta, danes pa za »pravo« učenje velja tisto, ki ga prevzamejo 

notranji trenerji, svetovalci. S takšnim načinom učenja lahko vzpostavimo tesno povezavo 

med teorijo in prakso, takojšnjo uporabo znanja na delovnem mestu, preverjanje znanja na 

konkretnih nalogah in hitro odpravljanje napak. V takšnem primeru lahko govorimo tudi o 

obliki akcijskega učenja (Moţina 2002). 

Neformalno izobraževanje v šolstvu 

Sodobne oblike izobraţevanja so tako kot v ostalih organizacijah kot tudi v šolah različni 

študijski sestanki (izmenjava izkušenj), kroţki za izboljšanje pouka oz. kroţki za kakovost (za 

boljšo kakovost dela, izrabo časa ali kakovost izdelka), programsko usmerjeni kroţki (za 

opravljanje točno določene naloge v zaključeni časovni enoti), simulacijske metode, senzitivni 

trening (izboljšanje odnosov med zaposlenimi), metode opazovanja in posnemanja 
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(opazovanje ţe usposobljenega delavca), metode menjave dela (izmenjava zaposlenih na 

različnih delovnih mestih), sodelovanje s šolami in drugo (Jereb 1998). 

Razvijanje kakovosti v vzgoji in izobraţevanju temelji prav gotovo na ravni spodbujanja 

kakovosti delovnih procesov v izobraţevalnih institucijah: torej vzgoje, izobraţevanja, 

poučevanja in učenja. Izhodišče je, da je za kakovost svojega dela odgovorna predvsem 

izobraţevalna institucija sama in zaposleni v njej, kar pomeni, da se daje večji pomen 

notranjim pobudam in odgovornosti kot zunanjemu nadzoru. V ospredje tako stopa skrb za 

kakovost, usmerjena na posamezne vsebinske sklope, kot so:  

 analiza vzgojno – teoretskih konceptov javne šole (vpliv druţine na razvoj agresivnosti, 

strpnosti, oblikovanje miselnih in čustvenih vzorcev); 

 koncept aktivnega drţavljanstva in inkluzivne druţbe; 

 enotna šola – integracija v izobraţevanju – interkulturnost – multikulturnost; 

 kakovost različnih vrst znanja (deklarativnega, proceduralnega, strateškega in 

metakognitivnega) ter razvijanje strategij in postopkov za pridobivanje znanja; 

 vplivi mednarodnih primerjav šolskih učinkov na cilje, vsebino in izvedbo pouka v naših 

šolah, kakovost eksternega preverjanja znanja in njen vzvratni vpliv na pouk; 

 razvijanje motivacije za kakovostno znanje; 

 razvijanje temeljnega znanja in kompetenc v kurikularnem načrtovanju; 

 načrtovanje izobrazbenih standardov in kontrola njihovega doseganja; 

 vloga učitelja v vzgojno-izobraţevalnem procesu in spreminjanje te vloge ob razvijanju 

novih pristopov in strategij načrtovanja ter izvajanja pouka; 

 strokovna avtonomija šole (delovanje svetovalnih sluţb znotraj šole in njihovo 

povezovanje z zunanjimi strokovnimi centri); 

 konceptualizacija izobraţevanja učiteljev. 

Načelo vseţivljenjskosti izobraţevanja in učenja je odgovor izobraţevalne politike in 

strategije na usklajevanje izobraţevalnega sistema s stalnim naraščanjem znanja, hkrati pa 

vseţivljenjsko učenje razumemo kot pogoj za trajno rast vsakogar in njegovo aktivno 

vključevanje v druţbo (Medveš 2008). 

2.3 Motivacija zaposlenih za izobraţevanje 

Izobraţevanje in usposabljanje skozi vse ţivljenje pa je najboljša pot za vsakogar, da se sooči 

z izzivi sprememb. Poleg formalne izobrazbe številne ljudi delovne razmere silijo v nenehno 

učenje novih veščin, ki zahtevajo vedno večjo uporabo kognitivnih sposobnosti. Učenje se 

tako ne dogaja samo v šolskih klopeh, temveč se vsak zaposleni vanj vključuje vsak trenutek, 

in sicer na delovnem mestu, pri sodelovanju z drugimi podjetji v partnerskih povezavah, pri 
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povezovanju podjetij naprej ali tudi nazaj v verigi vrednosti, pri obisku seminarjev, prebiranju 

literature ... Znanje se vedno pogosteje kaţe kot glavni dejavnik gospodarske rasti in razvoja. 

Odrasli se navadno vključijo v proces izobraţevanja z določenimi motivi. Če so motivi, ki jih 

v izobraţevanje vodijo, pomembni, vredni in trajni, je zelo verjetno, da bodo pri 

izobraţevanju uspešni. Odrasli se v izobraţevanje vključijo, kadar ţelijo samostojno 

obravnavati in razreševati probleme ali pa ţelijo biti dejavni pri različnih oblikah sodelovanja 

(Jereb 1998). 

Motiv izobraţevanja je lahko tudi zahteva današnjega časa, ki zahteva delavce s splošno in 

tehnično izobrazbo, ki so fleksibilni in polivalentni. 

Vsekakor je organizacija odvisna tudi od zaposlenih, tako od njihove izobrazbe kot tudi od 

njihovih osebnostnih lastnosti in sposobnosti ter motiviranosti za delo (Rozman 2002). 

Z zavedanjem nujnosti ugotavljanja potreb po učenju mora biti povezana tudi potreba po 

vrednotenju učinkov učenja (Roos idr. 1997). Pri tem lahko vrednotimo: 

 ali je učenje doseglo načrtovane cilje, 

 kakšen prispevek ima učenje – izobraţevanje za organizacijo, 

 potrebe po prihodnjih vrstah učenja.  

2.1.6 Motivacija zaposlenih za formalno izobraževanje 

Kelloway, Barling in Cheung (Kelloway in Barling 2000, 10) opredeljujejo učinkovitost in 

uspešnost zaposlenih v odvisnosti od sposobnosti in motivacije. V modelu je upoštevano, da 

je v primeru, če je katerakoli od neodvisnih spremenljivk enaka nič, tudi učinek enak nič. 

Model učinkovitosti in uspešnosti zaposlenih, ki so ga avtorji označili kot temeljno enačbo 

organizacijske psihologije, so na podlagi dognanj Walla, Jacksona in Daviesa (1992, 361) 

razširili še z enim faktorjem, in sicer s priloţnostjo. Tako je razširjena enačba naslednja: 

doseganje znanja je enako zmnoţku sposobnosti, motivacije in priloţnosti. Omenjeni trije 

faktorji so posredniki v odnosu med organizacijsko prakso in uporabo znanja na delovnem 

mestu. 

Pogoj za uporabo znanja pa je pridobivanje in posedovanje znanja. Strokovno usposabljanje 

zaposlenih je eden izmed načinov, kako stalno pridobivati in posodabljati pedagoško znanje in 

spretnosti. Priloţnosti za profesionalno izpopolnjevanje učiteljev so pomembne zaradi dveh 

učinkov. Poleg tega, da so eden od bistvenih dejavnikov privlačnosti poklica, tudi neposredno 

vplivajo na kakovost izobraţevanja učencev. Strokovno usposabljanje redno zaposlenih 

učiteljev je neposredno povezano z njihovim delom. Namenjeno je posodabljanju in 

razširjanju znanja, pridobljenega na začetnem izobraţevanju. Poleg tega omogoča 

pridobivanje novega znanja in spretnosti ter profesionalnih spoznanj, ki ga na dani stopnji 
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svojega poklicnega razvoja učitelji še nimajo. Strokovno izobraţevanje je lahko povezano tudi 

v povezavi z vpeljevanjem reforme izobraţevalnega sistema. Kot del vseţivljenjskega učenja 

daje učiteljem tudi moţnost, da izpolnijo svoje osebne profesionalne potrebe, kar pa spet 

vpliva na uspešno opravljanje dela. Lahko je opredeljeno kot pravica ali dolţnost vseh 

učiteljev, nedvomno najpogostejši način posodabljanja in bogatitve poklicnega in strokovnega 

znanja učiteljev. 

2.1.7 Motivacija zaposlenih za neformalno izobraževanje 

Za velik del človekovega ţivljenja pomeni plačano delo neodvisnost, samospoštovanje in 

blaginjo in je zato ključ do celotne kvalitete ţivljenja. Zaposljivost – sposobnost, zagotoviti si 

in obdrţati zaposlitev – ni samo temeljna dimenzija aktivnega drţavljanstva, temveč je tudi 

odločilen pogoj za dosego polne zaposlenosti in za izboljšanje evropske tekmovalnosti ter 

prosperitete v »novi ekonomiji«. Oboje, zaposljivost in aktivno drţavljanstvo, je odvisno od 

primernega in sodobnega znanja ter spretnosti, kar omogoča posamezniku, da sodeluje in tudi 

prispeva k skupnemu ekonomskemu in druţbenemu ţivljenju (Memorandum 2000, 6). 

Poznamo več vrst antropoloških teorij človeka kot učečega se in poučujočega bitja: teorijo 

motivacije s samoaktualizacijo po Maslowu, teorijo štirih potreb po Glasserju, antropozofijo 

po Steinerju, teorijo osebnega izpopolnjevanja in druge. 

Motivacija in cilj zaposlenih za izobraţevanje in učenje sta lahko tudi aktivno drţavljanstvo in 

zaposljivost. Motivacijo zaposlenih za izobraţevanje in učenje lahko nenazadnje najdemo tudi 

v razvoju t. i. kariere, ki poteka zaradi nenehnega vseţivljenjskega izobraţevanja in osebnega 

načrta, ki se vseskozi sooča in usklajuje s potrebami delodajalca (Javrh 2008). 

Hall (1996) pravi, da bodo ljudje vedno ţiveli delovno ţivljenje, ki se v času spreminja, 

ponuja izzive, rast in učenje. Če torej razmišljamo o karieri kot serijah vseţivljenjskih, z 

delom povezanih izkušenj in osebnih učnih ciklov, ne bo ta nikoli mrtva. 

Mnogi strokovnjaki menijo, da v praksi pri večini ljudi vprašanj izobraţevanja in dela ni 

mogoče obravnavati ločeno, saj podatki kaţejo, da se večina izobraţuje prav v povezavi z 

delom. V današnjem času je vseţivljenjsko izobraţevanje aktualno za vsakogar, potreba po 

integriranju poklicne in izobraţevalne orientacije pa še večja. Evropska politika vidi v karierni 

orientaciji pomemben mehanizem za udejanjenje poglavitnega cilja, t.j. gospodarstva, 

katerega konkurenčna prednost bo temeljila na znanju (Niklanovič 2008). 

Posameznik – zaposleni, ki doţivlja vsakodnevne delovne obveznosti kot dejavnosti, ki 

izpolnjujejo njegova stališča in vrednote ter mu omogočajo osebni in poklicni razvoj, si 

zastavi karierne cilje, ki jih lahko doseţe z ustreznim znanjem (Urh 2006, 80). Takšen 

zaposleni bo vedno znova našel motiv za lastno izobraţevanje in spopolnjevanje. 
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2.1.8 Motivacija managerja, delodajalca za izobraževanje zaposlenih 

Opuščanje določenih dejavnosti in hitro spreminjanje obstoječih, postavlja pred podjetja in 

zaposlene zahteve po sposobnostih hitrega prilagajanja potrebam trga. Ena od 

najpomembnejših konkurenčnih značilnosti je zato sposobnost prilagajanja spremembam. Ta 

pa je moţna le z inovativno in kreativno delovno silo, ki se je sposobna spoprijeti z novimi 

izzivi. Odgovor na omenjene izzive se po navadi izobrazba in znanje (Radovan 2003). 

Ko organizacija pridobi ljudi, mora nadaljevati njihov razvoj z namenom, da bi dosegla 

visoko stopnjo uspešnosti. Razvoj vključuje vzgojo in šolanje mangerjev in drugih zaposlenih 

(Lipičnik 1998). 

Ţiveti v razvitem svetu, kateremu Slovenija nedvomno pripada, nosi s seboj specifične izzive. 

Po eni strani s spreminjanjem gospodarske strukture, to je s krčenjem delovno intenzivnih 

panog, kjer ekonomsko razvit svet predvsem na račun visokih stroškov dela izgublja tekmo z 

manj razvitimi drţavami, prihaja do potreb po večjem številu bolj izobraţenih ljudi, kar naj bi 

bil porok za nadaljnji gospodarski razvoj stare celine in zahodnega sveta nasploh. 

Delovna organizacija, ki se zaveda pomena človeških virov za dosego organizacijske 

učinkovitosti in uspešnosti, razvija v tem okviru tudi politiko upravljanja človeških virov ter 

jo podpira s fleksibilnim vodenjem in upravljanjem, spremljanjem razvoja stroke in 

sodelovanjem v dejavnostih okolja (Urh 2005). Tako je prav gotovo pomembno, da 

management spodbuja kakršnokoli obliko izobraţevanja, ki zaposlenim pomaga slediti, se 

prilagajati in sprejemati spremembe. 

Sodobna delovna organizacija usmerja pozornost na organizacijsko kulturo, znanje, 

sporazumevanje, motivacijo in kariero. Skrbi za pridobivanje novih delovnih izkušenj 

(DiBella in Nevis 1998, 6), spodbuja izobraţevanje in učenje zaposlenih tako na 

individualnem kot skupinskem nivoju (Senge 1990). Demokratičen slog vodenja dopušča 

in/ali spodbuja samoiniciativnost, samostojnost posameznika. Dejavna vloga posameznika 

spodbuja k izobraţevanju, učenju in razvoju potencialov. 

Tako kot piše Moţina (2006), je v podjetju ravnanje z ljudmi pomemben koncept ravnanja z 

znanjem. Pri tem so pomembni politika kadrovanja, razvoj kariere, izobraţevanje in 

usposabljanje ter kot zunanja motivacija med drugim tudi ustrezen motivacijski in 

nagrajevalni sistem, ki spodbuja ali nadgrajuje takšne vzorce vedenja, ki v zaposlenih krepijo 

pripravljenost in ţeljo za pridobivanje, medsebojno delitev in uporabo znanj. 

Predvsem je potreba izobraţevanja pri managerju in organizaciji pogojena s planom potreb po 

kadrih in razvojem kadrov (Jereb 1998). Seveda je treba pregledati, kateri in koliko, kadra je 

treba na novo zaposliti (sprejemanje kadrov) in kakšne so potrebe po korekciji in dodatnem 

usposabljanju ţe obstoječega kadra (razvoj kadrov) (Bernardin in Russell 1993). 
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Mohorič Špolar idr. (1996, 29) navajajo: 

Razvijanje človeških virov je sistematičen in nadzorovan proces priprave, izvajanja in 

nadzorovanja vseh kadrovsko-izobraţevalnih postopkov in ukrepov, ki so namenjeni 

strokovnemu, poklicnemu in osebnostnemu razvoju zaposlenih. Temeljna naloga tega procesa pa 

je z integrirano uporabo izobraţevanja, usposabljanja, organizacijskega razvoja in razvoja kariere 

izboljšati učinkovitost posameznika, skupine in organizacije ter tako zagotoviti optimalno 

poklicno, izobrazbeno in kvalifikacijsko sestavo zaposlenih glede na razvitost in strateške cilje 

organizacije. 

Managerji pri svojem delu radi uporabljajo motivacijsko teorijo Maslowa, saj lahko z njo na 

podlagi navadnih vprašalnikov odkrijejo, kaj ljudi v organizaciji motivira in na kaj so 

občutljivi v določenem časovnem obdobju. S tem lahko določijo instrumente, s katerimi nato 

vplivajo na motivacijo (Lipičnik 1998). 

Delovna organizacija, ki se zaveda pomena človeških virov za dosego organizacijske 

učinkovitosti in uspešnosti, razvija v tem okviru tudi politiko upravljanja človeških virov ter 

jo podpira s fleksibilnim vodenjem in upravljanjem, spremljanjem razvoja stroke in 

sodelovanjem v dejavnostih okolja (Urh 2005, 205). 

Oblikovanje učinkovitega sistema upravljanja človeških virov delovni organizaciji omogoča 

oblikovanje učenja kot konstante in vrednote v svojo kulturo. Kultura in ozračje spodbujanja, 

oblikovanja ter ohranjanja učnih navad v organizaciji omogočata in spodbujata izobraţevanje 

oz. učenje zaposlenih (Urh 2006, 86). 

Če povzamemo po Jakliču idr. (2006), je tretja razvojna stopnja gospodarske razvitosti učenje, 

znanje, ustvarjalnost – inovativnost glavni elementi konkurenčnosti. 

Organizacija, ki si prizadeva biti inovativna, mora imeti aktiven odnos do ustvarjanja in 

razvijanja novega znanja. Z ustvarjanjem novega znanja v organizaciji so močno povezane 

inovacije. V procesu ustvarjanja znanja je zelo pomembno spodbujanje in motiviranje 

ustvarjalnosti zaposlenih (Černetič 2006). 

Inovacija je namreč uporaba novega znanja, tehnološkega ali trţnega, z namenom oblikovanja 

novega proizvoda ali storitve, ki jih uspešno spravimo na trg (Sitar 2006). Nova znanja pa 

seveda pridobimo le s stalnim in nenehnim izobraţevanjem.  

Prav tako je po zakonu o delovnem razmerju delodajalec dolţan zagotoviti izobraţevanje, če 

to zahtevajo potrebe delovnega procesa ter da ima delavec pravico in dolţnost do stalnega 

izobraţevanja in spopolnjevanja v skladu potrebami delovnega procesa. 
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Vsaka organizacija se mora zavedati, kot pravi Jereb (1998), da mora upoštevati vse skrite 

sposobnosti, interese in pripravljenost za izobraţevanje vsakega sodelavca, ki bo uspešen le 

tedaj, ko bo za svoje delo ustrezno izobraţen in usposobljen (Jereb 1998). 

Piskarjeva (2006) trdi, da imajo namreč zaposleni ključno vlogo v organizaciji, saj moramo 

izhajati iz dejstva, da so kakovost ljudje, njihov odnos do novih rešitev pa je odvisen 

predvsem od njihove izobrazbe. Usposobljenost doseţejo z učenjem, ki je vsaka oblika 

dejavnosti, s katero doseţemo ustrezne spremembe v delu in vedenju pri sebi oziroma 

sodelavcih, managerji pa jih morajo pri tem aktivno usmerjati, preverjati proces učenja 

zaposlenih in ga tudi meriti. 

Pri uresničevanju motiviranosti za doseganje ciljev in pričakovanj se pogosto vzpostavi novo 

hotenje, to je hotenje po novem znanju in razvijanju lastnih sposobnosti (Lipičnik 2002), in na 

tem mestu je pomembno uskladiti pričakovanja ali zaposlenega prepričati o pomembnosti 

izobraţevanja. 

Med kazalniki uspešnosti je tudi vidik učenja in rasti (znanje se ne kot kapital porablja, 

temveč plemeniti). Prav učenje in izobraţevanje pomeni torej enako moč kot ostali elementi 

uspešnosti neke organizacije, zato je pomembno, da se tudi management zaveda pomena 

vzpodbujanja k vseţivljenjskemu učenju. To lahko med zaposlene vnaša z več delegiranja, 

manjšo hierarhičnostjo, avtoriteto in avtonomnostjo posameznim enotam, ustvarjanjem klime 

(omogočen profesionalni in osebni razvoj, priznavanje posameznika, preverjanje procesa 

učenja, nagrajevanje), sistematičnim reševanjem problemov, eksperimentiranje z novimi 

pristopi, učenjem na lastnih izkušnjah in najboljših praksah drugih, s hiterim in učinkovitim 

prenosom znanja po podjetju, s spodbujanjem ustvarjalnosti zaposlenih, ustvarjanjem 

kariernega načrta posameznika in vzpodbujanjem. 

Evropska komisija in njene članice so v okviru Evropske strategije zaposlovanja opredelile 

vseţivljenjsko učenje kot »namerno učno aktivnost, ki teče s ciljem, da se izboljšajo znanje, 

spretnosti in veščine« (Memorandum 2000, 3). 

Izobraţevalni cilji ali učinki izobraţevanja, piše Jereb (1998), lahko izvirajo tudi iz razvojnih 

teţenj organizacije in so lahko: 

 kognitivni, kadar pokrivajo področje razuma in obvladovanja znanj; 

 motorični, ki pokrivajo gibalne spretnosti; 

 afektivni, ki izobraţujejo področje vedenja. 

In nazadnje managerji sodobne prihodnosti bodo takšni, da bodo s svojim zgledom k 

izobraţevanju in izpopolnjevanju vabili tud zaposlene. Moţina (2002) pravi, da bodo 

managerji prihodnosti morali biti radovedni, prilagodljivi spremembam, pozitivni, pripravljeni 

tvegati in se bodo vedno pripravljeni učiti. 
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Vloga managerjev je tudi v tem, da morajo svoje znanje nenehno nadgrajevati z novimi, bolj 

primernimi metodami in pristopi. Managerji morajo znati in biti sposobni prepoznati in 

ovrednotiti znanje zaposlenih, jasno morajo opredeliti potrebe po izobraţevanju in 

usposabljanju, zaposlenim omogočiti dostop do informacij, ki bodo omogočile lastni 

profesionalni in osebnostni razvoj (Moţina 2002). 

Pri izobraţevanju oz. učenju zaposlenih je še kako pomemben sistem razvoja človeških virov, 

saj omogoča razvoj človekovih zmogljivosti, sposobnosti in spretnosti ter omogoča osebni in 

organizacijski razvoj. Prav zato je še kako pomembno, da se vse to odraţa v procesu 

zaposlovanja, dinamiki izobraţevanja oz. učenja, v procesu in pristopih k proučevanju potreb 

po izobraţevanju, načrtovanju in evalvaciji izobraţevalnih dejavnosti, profilu učenja, kulturi 

spodbujanja, oblikovanja in ohranjanja učnih navad, slogu zaposlenega v vlogi izobraţevalca 

in razvitosti sistema nagrajevanja kot podpore sistemu upravljanja človeških virov v delovni 

organizaciji (Urh 2006). 

2.4 Motivacija zaposlenih v osnovni šoli za neformalno izobraţevanje 

Tako kot je potrebna motivacija zaposlenih v vsaki organizaciji, je tudi v osnovni šoli in šolah 

sicer treba motivirati zaposlene k stalnemu neformalnemu izobraţevanju. Kateri so elementi 

motiviranja učiteljev in drugih strokovnih delavcev v osnovni šoli, ţelimo odkriti ravno s to 

raziskavo.  

Po nanizanih informacijah in dejstvih v prejšnjih poglavjih je tudi zaposlenim v osnovni šoli 

potrebna motiviranost za osnovno zadovoljitev potreb. Gotovo ustrezna nagrada, ki omogoča 

preţivetje, varnost in pripadnost, odloča o tem, koliko je posameznik pripravljen narediti, da 

izboljša svoje delo tudi z izobraţevanjem. V teţki gospodarski situaciji, vse večji 

konkurenčnosti in zmanjševanju natalitete, ki še kako zelo vpliva na zaposljivost v osnovni 

šoli, kjer je število zaposlenih odvisno od števila učencev, je še kako pomembno, koliko se bo 

zaposleni še dodatno izobraţeval, dopolnjeval svojo formalno izobrazbo z neformalnim 

izobraţevanjem. 

2.1.9 Vloga ravnatelja pri razvijanju in izobraževanju učitelja 

Pomembno vlogo pri neformalnem izobraţevanju, ali kot ga imenuje Purgajeva (2008), tudi 

nadaljnjem izobraţevanju in usposabljanju ter motiviranju zanj ima vodja, ki mora krepiti 

pripadnost s poverjanjem in napeljevanjem k skupnemu vodenju. Torej mora zaposlenim 

omogočiti izobraţevanje na tem področju in jim namenjati zahtevnejše naloge, ki zahtevajo 

prevzem odgovornosti (Erčulj 2006). Zaposleni morajo čutiti pripadnost, s katero bodo 

zaznali zadovoljevanje in uresničenje lastnih interesov in zadovoljiti potrebo po varnosti. To 
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pa lahko pridobijo tudi z vključenostjo v oblikovanje in sprejemanje odločitev, ki zadevajo 

politiko šole, njeno usmeritev in cilje. 

Za standarde na področju izobraţevanja je značilno dejstvo, da predstavljajo znanja in 

usposobljenosti, ki se nanašajo na predmet oziroma vsebino poučevanja, torej le manjši del 

celotnih znanj in usposobljenosti, ki jih mora dosegati študent, bodoči učitelj, ob zaključku 

študija. Za bodočega učitelja so enako pomembna znanja in usposobljenosti, ki se nanašajo na 

učence oziroma razred (komunikacijska znanja, metodološka znanja, obvladovanje razreda, 

ocenjevanje) in šolo (znanja s področja organizacije in upravljanja). 

Izpostavlja se sodelovanje, profesionalna rast in izgrajevanje učeče se skupnosti, dviguje se 

učinkovitost in moralo učiteljev ter dolgoročno vodi v izboljševanje kakovosti šole (Harris, 

Brewster in Sparrow 2004, 20). Tako temelji na konstruktivističnem učenju, saj se pojavi v 

interakciji med vodji, zaposlenimi in situacijo (Koren 2007, 88). 

Tudi v povezavi z uvajanjem standarda ISO je usposabljanje in motiviranje zaposlenih 

pomembno. Zaposleni imajo namreč ključno vlogo v organizaciji. Usposobljenost doseţejo z 

učenjem, ki je vsaka oblika dejavnosti, s katero doseţemo ustrezne spremembe v delu in 

vedenju pri sebi oziroma sodelavcih. Po Klepovi morajo managerji aktivno usmerjati in 

preverjati proces učenja zaposlenih in ga tudi meriti. Izhajati moramo iz dejstva, da so 

kakovost ljudje, njihov odnos do novih rešitev pa je odvisen predvsem od njihove izobrazbe 

(Piskar 2006).  

Izhajamo lahko iz dejstva, da je dobra in kakovostna tista izobraţevalna organizacija, ki 

planira tak kadrovski sistem, da bo vzdrţeval in izboljševal kompetentnost učnega in 

pomoţnega osebja. Izobraţevalna organizacija mora odjemalcem – učencem zagotoviti 

kvalificirano učno osebje, ki izpolnjuje zahteve slušateljev glede pouka. H kvalifikacijam 

lahko sodijo univerzitetna izobrazba učiteljev, dotedanje zaposlitve, posebni tečaji in 

spričevala ter usposabljanje ob delu, ki naj bodo del zapisov o kakovosti. Tako učinkovitost 

kot tudi uspešnost organizacije, vključno s sistemom vodenja kakovosti, naj vodstvo 

izboljšuje z vključevanjem in podporo zaposlenih. Za laţje doseganje svojih ciljev pri 

izboljševanju delovanja naj organizacija spodbuja vključevanje in razvoj svojega osebja tudi z 

zagotavljanjem nenehnega usposabljanja in planiranja kariere (Standard IWA 2005). 

V tujini kot tudi pri nas se pojavljajo modeli, ki predvidevajo, da naj bi organizacijo v šolah 

predstavljali elementi kot so: struktura (vsi udeleţeni in vpleteni), kultura (klima in pravila), 

tehnologija (procesi za izvedbo programa šole) in ljudje (zaposleni v šoli – organizacijski 

kapital) (Lipičnik 1998). Prav slednji so eden od podpornih stebrov organizacije in opravljajo 

svojo funkcijo le, če nenehno razvijajo svoje sposobnosti in veščine ter jih dopolnjujejo. 
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Prav tako Erčuljeva meni (2008), da moramo pri učiteljih razvijati take oblike nadaljnjega 

izobraţevanja in usposabljanja, ki jim bodo omogočale, da se uspešneje in bolj samozavestno 

spopadajo z izzivi v današnjem izobraţevalnem okolju. 

Ravnatelj kot vodja ima pomembno vlogo še zlasti v šoli kot učeči se organizaciji. Ta naj bi 

po mnenju Holly in Southworth (1989, 18) s svojim vedenjem spodbujal prevzemanje 

tveganja, izkazoval sposobnost poslušanja in učenja od drugih, nagrajeval učenje drugih in 

oblikoval spodbudno klimo za učenje. Prav slednje je še kako pomembno pri motiviranju 

zaposlenih k izobraţevanju. 

Ne samo da ravnatelj spodbuja in ustvarja ustrezno klimo, v kateri se zaposleni izobraţujejo, 

pomembno je tudi, da pripravi načrt izobraţevanja bodisi posameznika ali pa kolektiva kot 

celote. Tako lahko upošteva prav vse potrebe, ki jih s tem zadovoljuje, tudi potrebe šole kot 

inštitucije (Purgaj 2008). Ravnatelj pa naj bi neformalno izobraţevanje učiteljev in ostalih 

zaposlenih v njegovi inštituciji tudi evalviral. Ravnateljeva nepogrešljiva vloga pri 

načrtovanju in evalviranju izobraţevanja je biti spodbujevalec učiteljeve strokovne rasti 

(Fullan in Hargreaves 2000). Stepišnikova (2005) navaja, da je lahko primer dobrega 

motiviranja zaposlenih za izobraţevanje tudi letni razvojni razgovor, kjer se z zaposlenim 

lahko pogovori o preteklih rezultatih in vzrokih zanje, ključnih nalogah, morebitnih problemih 

in njihovem reševanju, o delovnih ciljih ter osebnem razvoju zaposlenega. 

2.1.10 Motiviranost učiteljev za neformalno izobraževanje 

Ustrezna diploma sama po sebi ţe dolgo ne zagotavlja profesionalnega učitelja, je le še pogoj 

za vstop v učiteljski poklic. Pri tem se učitelj zaveda, da se pojavljajo spremembe na oţjem 

predmetnem področju, uvajajo se novi pristopi v učenju in poučevanju, hkrati pa se 

spreminjajo tudi učenci. Na drugi strani pa večina izobraţevalnih sistemov uvaja vse večjo 

standardizacijo, ki se kaţe v nacionalnih kurikulih, standardih znanj, zunanjih preverjanjih, 

seznamih kompetenc, kriterijih kakovosti in podobnih mehanizmih (Erčulj 2005). 

Kompetence učitelje »opominjajo«, da se morajo nenehno izobraţevati in usposabljati. Ne 

moremo pričakovati, da bodo te kompetence razvili ţe na fakulteti. Zato imata oz. morata 

imeti veliko vlogo in pomen oziroma morata imeti pedagoška praksa ter nadaljnje 

izobraţevanje in usposabljanje (Erčulj in Likon 2007). 

Prav tako je po mnenju Pečkove (2006 v Purgaj 2008) za izobraţevanje in usposabljanje 

pomembna in potrebna učiteljeva osebna motivacija, njegovo sodelovanje pri načrtovanju in 

tudi celoten pogled šole na razvoj zaposlenih. 

Strokovno usposabljanje redno zaposlenih učiteljev je neposredno povezano z njihovim 

delom. Namenjeno je posodabljanju in razširjanju znanja, pridobljenega na začetnem 
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izobraţevanju. Poleg tega omogoča pridobivanje novega znanja in spretnosti ter 

profesionalnih spoznanj, ki jih na dani stopnji svojega poklicnega razvoja učitelji še nimajo. 

Strokovno izobraţevanje je lahko povezano tudi z vpeljevanjem reforme izobraţevalnega 

sistema. Kot del vseţivljenjskega učenja daje učiteljem tudi moţnost, da izpolnijo svoje 

osebne profesionalne potrebe, kar pa spet vpliva na uspešno opravljanje dela. Strokovno 

izobraţevanej je lahko opredeljeno kot pravica ali dolţnost vseh učiteljev in je nedvomno 

najpogostejši način posodabljanja ter bogatitve poklicnega in strokovnega znanja učiteljev. 

V hitro se spreminjajočem okolju so tudi šole morale začeti iskati lastne strategije za 

uspešnejše soočanje z negotovo situacijo. Nekatere so ţe zgodaj začutile, da samo znanje 

učiteljev kot posameznikov (pa čeprav izvrstnih strokovnjakov za predmetno področje) ne 

zadostuje. V izobraţevalnem okolju se je za take šole, kjer se strokovnjaki (učitelji in 

ravnatelji) učijo in tako oblikujejo spodbudno, ustvarjalno okolje, uveljavil izraz učeča se 

skupnost. V tej učitelji in ravnatelji skupaj rešujejo probleme, izmenjujejo ideje in izkušnje. 

Skupno učenje vodi k večji kakovosti dela, laţji poti do uspeha, k moţnosti izmenjav izkušenj 

in ne nazadnje do konkurenčnosti šole v okolju (Erčulj 2006). 

Če izhajamo iz učiteljevih kompetenc, ki jih predstavlja Marentič Poţarnikova (2006, 29) in 

so zdruţene v pet sklopov: komunikacija in odnosi, učinkovito poučevanje, organizacija in 

vodenje, sodelovanje z delovnim in družbenim okoljem in profesionalni razvoj, potem lahko 

sklepamo, da je izobraţevanje zaposlenih v šoli nujno povezano z njimi in naj torej poteka v 

teh smereh. 

Tudi digitalna tehnologija spreminja vse vidike človekovega ţivljenja, medtem ko lahko 

biotehnologija nekega dne spremeni celo ţivljenje samo. Trgovina, potovanja in komunikacije 

na svetovni ravni so spremenili človekovo kulturno obzorje in spreminjajo poti in načine, s 

katerimi ekonomije tekmujejo med seboj. Moderno ţivljenje prinaša več moţnosti in izbir za 

posameznike, toda tudi večja tveganja in negotovosti. Ljudje se lahko svobodno odločajo za 

različne načine ţivljenja, obenem pa so odgovorni tudi za oblikovanje lastnih ţivljenj. Večina 

ljudi dlje ostaja v izobraţevanju in usposabljanju, toda razkorak med tistimi, ki so dovolj 

kvalificirani, da se obdrţijo na površju trga dela, in tistimi, ki nezadrţno ostajajo ob strani, pa 

se širi (Memorandum 2000, 7). 

Zaradi povečane širine in kompetentnosti, ki jo pričakujemo od učiteljev, zaradi hitro 

spreminjajočih se nalog in vlog učiteljev je izpopolnjevanje oz. vseţivljenjsko učenje učiteljev 

ključnega pomena. Način izobraţevanja v šolah ni zgolj v obiskovanju seminarjev in delavnic 

zunaj šole, temveč tudi v okviru partnerstev in projektov. Pri tem je treba poudariti, da je 

izobraţevanje učiteljev zunaj lastne šole v veliki meri večje, ker mu botruje sistem 

nagrajevanja in napredovanja učiteljev, ki sloni na izpopolnjevanju zunaj šol, manj ali pa nič 
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pa ne nagrajuje priloţnosti, ki omogočajo povezovanje in sodelovanje v šoli in med drugimi 

šolami ter druga neformalna izpopolnjevanja (Zavašnik 2007). 

Temeljno poslanstvo vsake vzgojno – izobraţevalne organizacije je učenje, tj. učenje učencev, 

učenje učiteljev in učenje šole kot celote. Pogosto govorimo kar o učečih se šolah, kjer 

Hopkins in Harris (2003) spodbuja k oblikovanju timov in sodelovalnemu izpopolnjevanju 

skupin. To bo zagotovilo razvoj zaposlenih v šoli. Pomembno vlogo pri nastajanju učeče se 

šole ima vodja, ki vodi poučevanje in v takšni šoli zagotavlja oblikovanje ciljev in vrednot 

šole, skupnih vsem »članom« šole, ustrezno vodenje poučevanja, kurikula in njegovo 

spremljanje ter zasnove šole kot učeče se organizacije. 

Poleg sprememb, ki jih narekuje globalizacija izobraţevalnega prostora, tudi šole same 

nenehno izboljšujejo svoje delo (Erčulj 2006). 

Tudi Kalinova (2004) v svojem prispevku omenja t. i. »novi profesionalizem«, kjer kot eno 

izmed značilnosti učitelja – profesionalca navaja po Niemi in Kohonen (1995) tudi dinamično 

pojmovanje učenja. Učitelj profesionalec s takšno lastnostjo naj bi podpiral odgovorno učenje 

in soodgovornost pri učenju, tudi sam naj bi se dejavno vključeval v svoj lastni intelektualni 

razvoj in profesionalno mišljenje. Učitelj profesionalec naj bi bil pripravljen prav tako na 

participatorno učenje skupaj z drugimi in s tem razvijal kurikulum v sodelovalnem akcijskem 

raziskovanju. Prav tako Kalinova v istem prispevku navaja, da mora biti profesionalna rast 

učitelja razumljena kot vseţivljenjski proces, ki vključuje nenehno učenje in profesionalni 

razvoj na celotni poklicni poti. 

Prav tako Kolektivna pogodba za dejavnost vzgoje in izobraţevanja v RS (Ur. l. RS, št. 

52/1994) določa, da imajo delavci pravico in dolţnost do stalnega strokovnega izobraţevanja, 

izpopolnjevanja in usposabljanja. 

Z raziskavo pa je zunanje in notranje motivacijske dejavnike učiteljev za izobraţevanje našla 

in določila tudi Stepišnikova (2005), ki navaja, da so zunanji motivacijski dejavniki: moţnost 

napredovanja, višji osebni dohodek, uspešnost, zaupanje v dobro delo in znanje, spoštljiv 

odnos staršev do učitelja – strokovnjaka, tekmovalnost z ostalimi zaposlenimi, timsko delo, 

kakovostni projekti in drugi. Kot notranje motivatorje pa navaja: občutek pomembnosti v 

kolektivu, moč, ki jo zaposleni pridobi z znanjem, občutek zadovoljstva in osebne rasti, 

pridobljen z izobraţevanjem, ter drugo. 

2.1.11 Oblike izpopolnjevanja in neformalnega izobraževanja učiteljev 

Znotraj procesa izobraţevanja in spopolnjevanja učiteljev se lahko oblikujejo in izvajajo 

različne oblike in dejavnosti, ki morajo biti raznolike. Craft (1996) navaja, da mora 

izobraţevanje kot proces vsebovati kombinacijo različnih strategij poučevanja kot so 
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predavanja, praktične dejavnosti in vodenje, svetovanje, ker se tako učitelji kot učenci učijo 

na različne načine. Pri tem navaja naslednjo pot: učenje iz konkretne izkušnje (naloge v 

razredu), učenje preko refleksije v akciji in o akciji, učenje s preizkušanjem 

(eksperimentiranje) ter učenje s konceptualiziranjem, tj. s pomočjo raziskovalnih idej. 

Tako se na področju šolstva in izobraţevanja ţe kar nekaj časa pojavljajo oblike izmenjave 

dobre prakse v obliki Mreţe učečih se šol. Tako v osnovnih predstavitvah projekta zasledimo 

pojasnilo, da je to način izobraţevanja strokovnih delavcev, ki ponuja nove moţnosti za 

učenje, sodelovanje in razvoj tako posameznikov kot šol. Spodbuja sistematično izmenjavo 

dobre prakse med učitelji šol in med šolami (Erčulj 2005). Pomembno je, da učinkovit razvoj 

posameznika temelji na programih stalnega strokovnega izpopolnjevanja ali v krajših 

programih znotraj institucije, kot je šola, in je povezan z značilnostmi institucije, njene klime 

oz. kulture. 
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3 EMPIRIČNI DEL 

3.1 Namen in cilj raziskave  

Poleg formalne izobrazbe številne zaposlene, tudi tiste v osnovni šoli, delovne razmere silijo v 

nenehno učenje novih veščin, ki zahtevajo vedno večjo uporabo kognitivnih sposobnosti. 

Učenje se tako ne dogaja samo v šolskih klopeh, temveč so zaposleni, tudi tisti v osnovni šoli, 

vanj vključeni vsak trenutek, tako na delovnem mestu, pri sodelovanju z drugimi šolami in 

ostalimi inštitucijami, pri povezovanju šol v verigi vrednosti, pri obisku seminarjev, 

prebiranju literature ... Znanje se namreč vedno pogosteje kaţe kot glavni dejavnik uspešne in 

rastoče organizacije tudi šole. Kot je ţe teoretični uvod nakazal, je cilj in namen raziskave 

povezati motivacijske teorije z neformalnim izobraţevanjem. Prav zato tudi zastavljene 

hipoteze ţelijo preveriti realizacijo teorij v praksi: koliko se zaposleni v osnovni šoli 

neformalno izobraţujejo, kateri motivacijski elementi jih vodijo k temu ter katera potreba po 

Maslowu jih vodi do takšnih odločitev. Zastavljali smo si vprašanja, ali je neformalno 

izobraţevanje pri zaposlenih v osnovni šoli še sploh vprašanje ali zgolj vsakdanje opravilo, ki 

ga posameznik za uspešno opravljanje vsakdanjih obveznosti mora realizirati. Koliko se 

morda, kot je cilj prenekatere oblike neformalnega izobraţevanja, posameznik še poleg vsega 

lahko izobraţuje tudi za lastne potrebe in svoj prosti čas, pa smo ţeleli odkriti v drugem delu 

raziskave. Tudi ta prinese zanimiva odkritja. 

S pomočjo orodij kvantitativne analize (vprašalnika in njegove analize) in metodo 

poizvedovanja smo ţeleli poiskati determinante motivacije posameznika in njegovega 

delovnega okolja (starost, vrsta izobrazbe, stopnja izobrazbe, ne/zaposlenost, vrsta delovnega 

okolja, zahteve ali spodbude delodajalca, notranja motivacija, karierizem, potrditev v druţbi, 

druţenje), ki motivirajo ali ne motivirajo posameznika za neformalno izobraţevanje. Ţeleli 

smo poiskati korelate med njimi in posledice vseh vzrokov za sam proces neformalnega 

izobraţevanja. S pomočjo koeficientov korelacije med posameznimi spremenljivkami se bo 

ugotavljala velikost in pomembnost povezanosti med spremenljivkami. Poleg tega bo 

uporabljena statistična tehnika linearne regresije, s katero se ţeli ugotoviti, ali in v kolikšni 

meri se lahko z izbranimi motivacijskimi spremenljivkami pojasni motivacijo zaposlenih za 

neformalno izobraţevanje. Opredeljen raziskovalni problem bom raziskala z zastavljenimi 

raziskovalnimi vprašanji, zajetimi v namenu naloge, in pri tem upoštevala triangulacijo 

postavljanja raziskovalnega vprašanja, kot jo opredeljujeta Gorman in Clayton (1997) – 

postavljanje raziskovalnih vprašanj na podlagi natančne opredelitve problema, upoštevanja 

bistvenih teorij ter skrbnega pregleda relevantne literature. 

Raziskava se lahko vpne v sklope, ki so predstavljeni kot naslovi naslednjih podpoglavij. 

Preko teh ţelimo odkriti najbolj izpostavljene točke motiviranosti za neformalno 
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izobraţevanje tako v povezavi s poklicem in delom kot tudi v povezavi s preţivljanjem 

prostega časa. 

Posamezne hipoteze lahko poveţemo s hierarhijo potreb po Maslowu in s pomočjo ostalih 

motivacijskih teorij poiščemo dejavnike motiviranja. Hipoteze, ki so zastavljene v 

nadaljevanju, so oštevilčene z rimskimi in arabskimi števili, pri čemer prva označuje glavno 

hipotezo, druga pa oţje zastavljene hipoteze, oblikovane znotraj nje. 

3.1.1 Potrebe zaposlenih  

Primarna vloga naloge je odkriti, ali se zaposleni v osnovni šoli neformalno izobraţujejo in 

kaj jih k temu vodi. Torej je rdeča nit empiričnega dela naloge potrditev te prvenstvene 

hipoteze. 

Ker pa ne ţelimo le odkriti, ali se zaposleni v osnovni šoli neformalno izobraţujejo, temveč 

tudi, katere potrebe jih k temu vodijo, je smiselno najprej pogledati, kakšni so interesi in 

potrebe zaposlenih v osnovni šoli. Šele nato lahko zaključimo, kaj zaposlene vodi v dejstvo 

neformalnega izobraţevanja. Starost je pomemben element, ki lahko posredno vpliva na 

številne ţivljenjske odločitve. Preko nje lahko odkrijemo, kako so izraţene potrebe po 

posameznih stopnjah hierarhije potreb, ki so predstavljene v sklopu motivacijskih teorij 

teoretičnega dela. Smiselno je torej preveriti zadovoljenost fizioloških potreb tudi po starosti. 

Posameznike smo razdelili v 5 starostnih kategorij in jih kasneje zaradi laţje analize 

razporedili še v skupini »mlajši zaposleni« in »starejši zaposleni«. 

Hipoteza I: Na odločitev za neformalno izobraževanje vpliva starost.  

Z omenjeno hipotezo lahko odkrijemo, ali zaposlene k odločitvi po neformalnem 

izobraţevanju vodijo fiziološke potrebe, ki jih zaposleni lahko zadovoljijo z ustreznim 

standardom in je posredno povezan s kvaliteto ţivljenja. Predstavniki starejših zaposlenih so 

si s svojimi sredstvi ţe lahko ustvarili finančno varnost, kot mlajši zaposleni, ki so zaposleni 

krajši čas. Prav tako lahko zadovoljstvo s standardom izmerimo preko zadovoljstva z 

izobrazbo, ki ta standard tudi na nek način omogoča. 

Materialne potrebe 

- Hipoteza I/1: 

H0: V zadovoljstvu s standardom ni bistvenih razlik med mlajšimi in starejšimi 

zaposlenimi. 

H1: Starejši zaposleni so bolj zadovoljni s standardom kot mlajši zaposleni. 
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- Hipoteza I/2: 

H0: Zaposleni, ki so zadovoljni z izobrazbo, so zadovoljni tudi s standardom. 

H1: Med zadovoljstvom s standardom in zadovoljstvom z izobrazbo ni povezave. 

- Hipoteza I/3: 

H0: V zadovoljstvu z izobrazbo ni bistvenih razlik med mlajšimi in starejšimi 

zaposlenimi. 

H1: Starejši zaposleni so manj zadovoljni z izobrazbo kot mlajši zaposleni. 

Potrebe po varnosti 

Ko zaposleni oziroma posameznik zadovolji osnovne fiziološke potrebe, pridejo na površje 

druge potrebe, ki so bolj druţbene narave. Naslednja potreba, ki jo lahko zaznamo v 

vprašalniku, je potreba po varnosti. Varnost posameznik, kot trdi Maslow (1943), začuti, ko 

ţivi v urejenem, zakonitem, predvidljivem in organiziranem svetu. Izraţa se tudi kot ţelja po 

zaposlitvi za nedoločen čas, ţelja po varčevanju ali zavarovanju. Tako lahko potrebo po 

varnosti pri zaposlenih v osnovni šoli izmerimo tudi s pomočjo podatka o starosti in statusom 

zaposlitve za določen oz. nedoločen čas. Upravičeno lahko sklepamo, da imajo tisti, ki so 

zaposleni za nedoločen čas, prav gotovo bolj zadovoljeno potrebo po varnosti kot tisti, ki so 

zaposleni za določen čas. Lahko pa preko odgovorov vprašanih sklepamo, da so tisti, ki so 

zaposleni za nedoločen čas, manj motivirani za neformalno izobraţevanje za potrebe poklica, 

ker je ta potreba ţe zadovoljena, in iščejo zadovoljitev drugih, višjih potreb, npr. potrebe po 

samouresničitvi ali po ugledu za potrebe svoje osebne rasti ali prostega časa. 

- Hipoteza I/4: 

H0: Starejši zaposleni imajo večkrat status zaposlitve za nedoločen kot mlajši zaposleni. 

H1: V statusu zaposlitve ni razlik med mlajšimi in starejšimi zaposlenimi. 

Prav gotovo pa varnost pri zaposlitvi lahko merimo tudi z ustreznimi referencami, ki jih ima 

zaposleni in mu omogočajo stalnost zaposlitve. Takšno referenco posameznega zaposlenega 

predstavlja tudi strokovni naziv zaposlenega, ki ga uvršča tudi v ustrezen plačni razred. 

Takšno referenco si lahko pridobimo tudi s stalnim neformalnim izobraţevanjem in 

spopolnjevanjem. Torej bomo lahko iz odgovorov in s potrditvijo ene od spodaj navedenih 

hipotez našli odgovor, ali na odločitev za neformalno izobraţevanje vpliva višina naziva. 

- Hipoteza I/5: 

H0: Starejši zaposleni imajo praviloma višji naziv kot mlajši zaposleni. 

H1: Med mlajšimi in starejšimi zaposlenimi ni razlik v nazivu. 
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3.1.2 Neformalno izobraževanje za potrebe poklica in dela 

Vse ostale potrebe zaposlenih vprašanih bomo opazovali preko načinov, vzrokov in oblik 

neformalnega izobraţevanja. Sklepamo namreč lahko, da je pri obravnavanju teme motivacije 

zaposlenih za neformalno izobraţevanje ravno izobraţevanje lahko tisto, ki človeku z 

zadovoljenenimi osnovnimi potrebami, kot so fiziološke potrebe in potreba po varnosti lahko 

predstavlja udejanjenje vseh ostalih potreb. 

Tako se potreba po varnosti lahko udejanji, kot smo ţe omenili, tudi z višino naziva, ki je pa 

posredno odvisen od neformalnega izobraţevanja. Tako lahko hipotezo o vplivu višine naziva 

ali razvrstitve v plačni razred na odločitev o neformalnem izobraţevanju obdelamo s pomočjo 

odgovorov o razlogih za neformalno izobraţevanje, kot so »pridobitev boljše ocene pri 

delovni uspešnosti« in »napredovanje v naziv«. 

Hipoteza: Na odločitev za neformalno izobraževanje vpliva višina naziva oz. razvrstitve v 

plačni sistem. 

- Hipoteza I/6: 

H0: Starejšim zaposlenim je bolj pomemben razlog za izobraţevanje »pridobitev boljše 

ocene pri delovni uspešnosti« kot mlajšim zaposlenim. 

H1: Mlajšim in starejšim zaposlenim je enako pomemben razlog za izobraţevanje 

»pridobitev boljše ocene pri delovni uspešnosti« . 

- Hipoteza I/7: 

H0: Mlajšim zaposlenim je bolj pomemben razlog za izobraţevanje »napredovanje v 

naziv« kot starejšim zaposlenim. 

H1: Ne obstaja razlika med mlajšimi in starejšimi zaposlenimi pri odločitvi za 

izobraţevanje zaradi »napredovanja v naziv« . 

Potreba po pripadnosti 

Gre za osnovne druţbene potrebe, ki »silijo« ljudi k navezovanju stikov in gradnji toplih 

odnosov s soljudmi (Heylighen 1992). Maslow (1982, 100) trdi, da vsaka druţba, če ţeli 

preţiveti ali zgolj ţiveti na zdravi osnovi, mora na tak ali drugačen način zadovoljiti potrebo 

po pripadnosti. Prav gotovo se tudi zaposleni v osnovni šoli izobraţujejo tudi zato, ker čutijo, 

da to počnejo zaradi pripadnosti sodelavcem, učencem ali organizaciji nasploh. Tako lahko 

povezave poiščemo v odgovorih na zastavljeno vprašanje, ali je neformalno izobraţevanje 

pomembno tudi zaradi dobrih odnosov v kolektivu. Odgovore lahko poveţemo tudi s starostjo 

zaposlenih, in sicer: 
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- Hipoteza I/8: 

H0: Starejšim zaposlenim so bolj pomemben razlog za izobraţevanje »dobri odnosi na 

delovnem mestu« kot mlajšim zaposlenim. 

H1: Mlajšim in starejšim zaposlenim je enako pomemben razlog za izobraţevanje zaradi 

»dobrih odnosov na delovnem mestu«. 

Potreba po ugledu 

Po Maslowem (1943, 10) mnenju imajo vsi ljudje v druţbi potrebe in ţeljo po visokem in 

stabilnem mnenju o sebi, potrebo po samospoštovanju in da so spoštovani. Mednje sodijo 

ţelja po moči, doseţkih, obvladovanju delovnih nalog in kompetentnosti, samozavesti ob 

soočanju z izzivi sveta, potreba po neodvisnosti in potreba po svobodi, pa tudi ţelja, da smo 

na dobrem glasu, in ţelja po prestiţu, statusu, slavi, imetju, priznanjih, pozornosti, 

pomembnosti in dostojanstvu. 

Tako lahko zadoščenost potrebe pri posameznih vprašanih odkrijemo z vprašanjem, ali je 

zanje pomembna pohvala nadrejenih in ugled v druţbi, odločanju za neformalno 

izobraţevanje. Tako lahko poveţemo omenjeni vprašanji tudi s starostjo udeleţencev in 

predvidevamo. 

- Hipoteza I/9: 

H0: Med mlajšimi in starejšimi zaposlenimi pri odločitvi za neformalno izobraţevanje 

pohvala nadrejenih ni motivacijsko pomembna.  

H1: Zaposlenim je pohvala nadrejenega pomemben razlog pri odločitvi za neformalno 

izobraţevanje. 

- Hipoteza I/10: 

H0: Mlajši zaposleni se za neformalno izobraţevanje bolj odločajo zaradi večje 

uveljavitve v druţbi kot starejši zaposleni. 

H1: Mlajšim in starejšim zaposlenim je enako pomemben razlog za odločitev za 

neformalno izobraţevanje večja uveljavitev v druţbi. 

V naziv lahko napreduje zaposleni, ki pridobi ustrezno število točk z neformalnim 

izobraţevanjem in hkrati pridobi dobro oceno nadrejenega in sozaposlenih. Tako lahko 

predvidevamo, da je pohvala nadrejenega bistvena, najprej za odločitev za izobraţevanje, nato 

pa neposredno vpliva tudi na oceno zaposlenega s strani nadrejenega. 

- Hipoteza I/11: 

H0: Pohvala nadrejenih je pomembnejša pri odločitvi za neformalno izobraţevanje tistih, 

ki imajo niţji naziv, kot tistih, ki so dosegli ţe najvišji naziv.  
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H1: Ni razlik med tistimi, ki imajo večji ali manjši naziv, pri odločitvi za neformalno 

izobraţevanje zaradi pohvale nadrejenega. 

Potreba po samouresničitvi 

Ko posameznik zadovoljuje potrebe, niţje v hierarhiji, dejansko odpravlja primanjkljaje, 

razlike med dejanskim stanjem in nekim fiksnim optimalnim oziroma ravnoteţnim stanjem, ki 

ga določajo vrednosti fizioloških in psiholoških spremenljivk – posameznik se pribliţuje 

ţelenemu cilju in zmanjšuje razliko med obema prej omenjenima stanjema (Heylighen 1992, 

41). Z ravnanjem, ki nam ga narekuje potreba po samouresničitvi, ali, kot jo imenuje Maslow, 

s potrebo po rasti, se povečuje razlika med dejanskim in ţelenim ravnoteţnim stanjem. Tako 

posameznik raste. Rast je vidna v napredku posameznikove celotne osebnosti kot razvijanja 

ostalih človekovih potencialov. Omenjeno razhajanje med stanjema spodbuja človeka, da se 

razvija bolj in bolj; v njem se kaţe samouresničitev kot neskončen razvijajoči se proces 

(Heylighen 1992, 41). To stanje označi Maslow kot najvišje stanje psihološkega zdravja. Tako 

lahko potrebo po neformalnem izobraţevanju vidimo tudi kot potrebo po samouresničitvi, ko 

posameznik začuti, da je izobraţevanje pomembno za njegovo notranjo zadovoljstvo. 

Najpomembnejši je občutek lastne kontrole ali neodvisnost, ki jo uvrščamo med 

samouresničitvene potrebe. Če ima delavec znanja to neodvisnost, kar je predpogoj za 

nastanek notranje motivacije, potem lahko pričakujemo dobre rezultate pri prenosu in 

ustvarjanju znanja v podjetju. Prav gotovo pa se takšna potreba lahko uresničuje in pojavlja 

šele, ko ima posameznik zadovoljene vse niţje potrebe oziroma ko začuti, da ga delo, ki ga 

opravlja izpopolnjuje in zadovoljuje vse njegove lastne interese. Tako je človek lahko tisto, 

kar ţeli biti, ter ţeli pri tem rasti in se izpolnjevati. Če izhajamo iz omenjenih dejstev, lahko 

postavimo predvidevanja, da starost lahko ali pa tudi ne vpliva na takšne potrebe. Vpliva, če 

je posameznik usmerjen zgolj v zadovoljevanje niţjih potreb, s katerimi si zadovoljuje le 

osnovne potrebe (potreba po varnosti in fiziološke potrebe). Posredno s starostjo lahko na vse 

to vpliva tudi dolţina delovne dobe, vendar lahko kontradiktorno daljša delovna doba zmanjša 

veselje do dela in se zanimanje preusmerja drugam. Predvidevanja, ki jih lahko zapišemo: 

- Hipoteza I/12: 

H0: Starejšim zaposlenim so ţelja, veselje in lastno zadovoljstvo do izobraţevanja 

pomembnejši razlog za neformalno izobraţevanje kot mlajšim zaposlenim. 

H1: Med mlajšimi in starejšimi zaposlenimi je enako pomemben razlog za odločitev za 

neformalno izobraţevanje ţelja, veselje in lastno zadovoljstvo do izobraţevanja. 

- Hipoteza I/13: 

H0: Zaposlenim z daljšim delovnim staţem so ţelja, veselje in lastno zadovoljstvo do 

izobraţevanja manj pomemben razlog za neformalno izobraţevanje kot mlajšim 

zaposlenim. 
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H1: Ni razlike med zaposlenimi z različno dolţino delovne dobe pri izbiri razloga za 

izobraţevanje zaradi ţelje, veselja in lastnega zadovoljstva do izobraţevanja. 

- Hipoteza I/14: 

H0: Mlajši zaposleni se pogosteje odločajo za neformalno izobraţevanje zaradi uspeha pri 

delu kot starejši zaposleni. 

H1: Ni razlike med mlajšimi in starejšimi zaposlenimi pri izbiri razloga za izobraţevanje 

»uspeh pri delu in v stroki«. 

Na motivacijo za neformalno izobraţevanje ne vpliva le zadovoljevanje notranjih potreb 

posameznika, temveč je pomembna tudi zunanja motivacija. Ta je lahko izraţena kot finančni 

dejavniki, skriva pa se lahko tudi v odnosih okolja na posameznega zaposlenega. Večina 

avtorjev pravi, da je denar pomemben element pri zaposlovanju delavcev znanja, vendar pa ne 

igra vloge motivacijskega dejavnika. S tem se strinja Tampoe (1993, 52), ki pravi, da ko 

dohodek delavca v posamezni panogi doseţe določeno raven, ne igra več pomembne vloge pri 

motivaciji posameznika. Vse povedano kaţe na Maslowo teorijo potreb. Zaposleni v šoli, ki 

so prenašalci znanja, imajo z denarjem ţe zadovoljene niţje potrebe.  

Poleg denarja je eden od elementov zunanje motivacije tudi velikost organizacije, ki lahko 

pomembno vpliva na to, koliko se bodo izobraţevali njeni zaposleni, saj se v veliki 

organizaciji lahko zaposleni strogo specializirajo in pokrivajo ozko področje dela, hkrati pa 

takšna organizacija razpolaga z večjo količino finančnih sredstev, namenjenih izobraţevanju. 

V večji organizaciji je lahko potreba po izobraţevanju manjša, ker zaposleni za ozko področje 

ne čutijo potrebe po izobraţevanju, hkrati pa lahko informacije in znanja izmenjujejo s 

sodelavci bolj kot v majhni organizaciji. V primeru večje količine finančnih sredstev 

namenjenih za izobraţevanje je tudi moţnost za izobraţevanje večja. Res pa je tudi, da je v 

velikih organizacijah moţna večja konkurenčnost, še zlasti v časih, ki v šolo vodijo vedno 

manj učencev zaradi česar se mora število zaposlenih krčiti. Tisti, ki imajo boljše reference, so 

na trgu dela prav gotovo konkurenčnejši. 

Hipoteza II: Na odločitev za neformalno izobraževanje vpliva velikost organizacije. 

- Hipoteza II/1: 

H0: Zaposleni v manjših organizacijah se manj neformalno izobraţujejo kot zaposleni v 

velikih organizacijah. 

H1: Ni razlike med različno velikimi šolami pri količini neformalnega izobraţevanja. 

Količino neformalnega izobraţevanja zaposlenih v osnovni šoli pa lahko izmerimo tudi preko 

nazivov, ki so jih dosegli njeni zaposleni. Pri pridobitvi naziva je namreč treba pridobiti tudi 

ustrezno število potrdil za izobraţevanje in drugo strokovno delo, ki ga lahko opravimo le, če 



 

43 

imamo ustrezna pridobljena znanja, pridobljena pri neformalnem izobraţevanju. Prav zato 

lahko postavimo predvidevanje, da: 

- Hipoteza II/2: 

H0: Obstaja razlika med majhno in veliko šolo v številu zaposlenih z najvišjim nazivom. 

H1: Ni razlike med različno velikimi šolami v številu zaposlenih z najvišjim nazivom. 

Prav gotovo tudi okolje, v katerem organizacija deluje, pomembno vpliva na odločitev za 

izobraţevanje.  

Hipoteza III: Na odločitev za neformalno izobraževanje vpliva okolje, v katerem šola deluje. 

- Hipoteza III/1: 

H0: Zaposleni v primestnih in podeţelskih šolah se manj neformalno izobraţujejo kot 

zaposleni v mestnih – urbanih šolah. 

H1: Ni razlik med šolami z različnih območij pri količini neformalnega izobraţevanja. 

Hipoteza IV: Na odločitev za neformalno izobraževanje zaposlenih v osnovni šoli 

vpliva način vodenja ravnatelja. 

- Hipoteza IV/1: 

H0: Zaposleni, s katerimi ravnatelj opravi letni razgovor, se pogosteje neformalno 

izobraţujejo kot zaposleni, kjer letni razgovor ni bil opravljen. 

H1: Letni razgovor ravnatelja z zaposlenim ne vpliva pomembno na količino 

neformalnega izobraţevanja. 

- Hipoteza IV/2: 

H0: Zaposleni, s katerih ravnatelj spodbuja izobraţevanje, se pogosteje neformalno 

izobraţujejo kot zaposleni, kjer ravnatelj manj spodbuja izobraţevanje. 

H1: Spodbuda ravnatelja za neformalno izobraţevanje bistveno ne vpliva na količino 

neformalnega izobraţevanja zaposlenih. 

3.1.3 Neformalno izobraževanje in prosti čas 

Splošno neformalno izobraţevanje izhaja iz človekovih osebnih potreb in ni nujno povezano s 

posameznikovo poklicno ali druţbeno vlogo. Zajema izobraţevanje za individualne potrebe v 

umetnosti, zgodovini, filozofiji, za prosti čas, za druţbene vloge (v druţini, prostovoljnih in 

drugih organizacijah), za druţbeno blaginjo (za mir, temeljne demokratične vrednote, podporo 

druţbenim gibanjem, varstvo okolja, zdravja). Neformalno izobraţevanje posamezniku lahko 
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daje znanje, s katerim je politično aktiven ali aktiven soudeleţenec druţbenih procesov tudi 

zunaj delovnega mesta ali trga. Pri tem lahko predpostavimo: 

- Hipoteza V/1: 

H1: Zaposleni v organizacijah na podeţelju se pogosteje neformalno izobraţujejo v 

namene prostega časa kot zaposleni v mestnih šolah. 

H0: Okolje, v katerem deluje šola, ne vpliva pomembno na količino neformalnega 

izobraţevanja v namen prostega časa. 

Prva hipoteza je izraţena z vidika, da je majhna podeţelska šola tesneje povezana z 

ţivljenjem in delom oţjega okolja, v katerem deluje. 

- Hipoteza V/2: 

H1: Zaposleni z višjim nazivom se večkrat neformalno izobraţujejo v namen dejavnosti 

prostega časa kot zaposleni z niţjim nazivom. 

H0: Višina naziva ne vpliva na količino neformalnega izobraţevanja v namene prostega 

časa. 

Predvidevam, da zaposleni, ki so dosegli najvišji moţni naziv na področju svojega dela in 

poklica, vidijo izzive tudi v napredovanju v oţjem ter širšem druţbenem okolju, bodisi da v 

njem ţivijo ali samo delajo. 

- Hipoteza V/3: 

H1: Mlajši zaposleni se manj pogosto neformalno izobraţujejo v namene prostega časa 

kot starejši zaposleni. 

H0: Starost ni pomemben faktor pri količini neformalnega izobraţevanja v namen 

prostega časa. 

Starejši zaposleni so tudi na področju druţine in svojega zasebnega ţivljenja ponovno bolj 

»prosti« (osamosvojeni otroci, ustvarjen dober ţivljenjski standard) in iščejo izzive, s katerimi 

lahko zapolnijo svoj prosti čas. Mlajši zaposleni pa imajo še vedno ţeljo po poklicnem uspehu 

ali pa stremijo k ureditvi druţinskega okolja. 

Zanimivi bodo tudi podatki, ki jih bomo pridobili s pomočjo vprašanj in razsevnih diagramov 

o moči določenih dejavnikov – razlogov, ki so motivatorji ali demotivatorji in bodisi 

povečujejo ali pa celo zmanjšujejo količino neformalnega izobraţevanja. Z vprašalnikom 

bomo lahko razbrali tudi najpogostejše oblike ter najbolj ţelene in iskane vsebine 

izobraţevanja. 

S kvalitativno analizo bo omogočena še dodatna osvetlitev rezultatov kvantitativne analize, ki 

bo temeljila na omenjenih hipotezah. Poleg preverjanja zastavljenih hipotez in iskanja 

potrditve ali zavrnitve teh je raziskava poiskala tudi najbolj pogoste in obiskane oblike 
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izobraţevanja, ki jih učitelji vidijo kot iskane in zaţelene, kar je lahko odlično merilo tistim, 

ki se ukvarjajo z iskanjem področij, ki bi jih ponudili v katalogih izobraţevanj. 

3.2 Metodologija  

3.1.4 Vzorec in opredelitev enot 

Vzorec je bil neverjetnostni oziroma nenaključni in sicer namenski, saj je zajel organizacije in 

posameznike, ki smo jih najlaţe pridobili za sodelovanje in nam bodo o proučevani temi dali 

največ informacij. Namenski vzorec je primeren zaradi manjše zajete populacije in sicer je 

bilo v vzorec zajeto manjše število organizacij – šol mestnega in primestnega okoliša z 

različnim številom zaposlenih, saj študija primera omogoča globlji vpogled v dogajanja in jo 

Merriam (1998) priporoča za raziskovanja na področju izobraţevanja. V vzorec je bilo zajetih 

pet šol oziroma njihovih zaposlenih, ki so izhajale iz različnih okolij in so se razlikovale po 

količini zaposlenih. Izbrane so bile naključno in zlasti tiste, ki so bile pripravljene sodelovati 

v omenjeni raziskavi. 

Demografske značilnosti vzorca 

 

Slika 4: Struktura vprašanih po spolu 
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Slika 5: Struktura vprašanih po starosti 

Kot lahko opazimo iz danih diagramov (slika 4), je spol v šolstvu domena ţensk, kar prav 

gotovo ni vedno prednost (v mislih imamo predvsem vrednost poklica, vendar je to stvar 

drugačne raziskave) in iz vzorca razberemo, da so moški zaposleni v manjšini. Prav tako je 

starostna struktura vprašanih (slika 5) od šole do šole različna in prav gotovo zelo pisana. 

Tako bomo lahko iz odgovorov zaznali različnost odgovorov glede na starost, kar je bilo 

glavno vodilo predvidenih hipotez. Pravzaprav iz zgornjega diagrama ne moremo razbrati 

ponavljajočega vzorca in ne moremo sklepati o pravilu starostne stopnje glede na velikost šole 

ali območje delovanja šole. 

 

Slika 6: Struktura vprašanih po višini formalne izobrazbe 

Iz predstavljenega vzorca lahko razberemo (slika 6), da je povprečna izobrazba vprašanih v 

večini visoka univerzitetna, le v nekaterih primerih prevladuje tudi višja. V slednjih se le-ta 
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pojavlja kot posledica višje starostne strukture zaposlenih, ki so treba izobrazbo pridobili še 

po prejšnjih sistemih in se z njo tudi uspešno zaposlili. Niso pa te izobrazbe nadgrajevali, ker 

to od njih ni zahteval sistem ali nadrejeni. Tako opazimo pojav večje količine vprašanih z 

izobrazbo višje stopnje pri veliki mestni šoli. Se pa v sledeh ţe pojavljajo novejši trendi, ki 

vse več zaposlenih vodijo v ţeljo in potrebo po višji izobrazbi, kot jo zahteva delovno mesto, 

in sicer po podiplomskem študiju. Posledično ţe lahko sklepamo na ţeljo in potrebo po 

formalnem izobraţevanju med zaposlenimi. Ali to pomeni manjšo količino neformalnega 

izobraţevanja pri posameznikih, pa bomo lahko razbrali iz rezultatov, ki sledijo. 

 

Slika 7: Struktura vprašanih po nazivu 

V prebranem na sliki 7 lahko razberemo, da je v povprečju največkrat pridobljen naziv mentor 

ali svetovalec. Iz danih rezultatov ni mogoče razbrati, kaj vpliva na višino pridobljenega 

naziva (ali je to velikost ali območje delovanja šole ali celo motivacijski element katerekoli 

vrste). Prav gotovo pa nam pričujoči podatki lahko povedo veliko o neformalnem 

izobraţevanju na posameznih šolah, saj količina neformalnega izobraţevanja, povezana z 

delom, pelje v moţnosti pridobitve višjega naziva. Iz do sedaj videnega torej lahko sklepamo, 

da se zaposleni na šoli, kjer je veliko najvišjih nazivov, očitno tudi veliko izobraţujejo. 

Seveda je višina naziva odvisna tudi od starostne stopnje zaposlenih. Vpliv starosti na višino 

naziva bomo lahko nekoliko kasneje razbrali iz opravljenih primerjalnih analiz obeh faktorjev. 
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Slika 8: Struktura vprašanih po načinu zaposlitve 

V večini primerov vprašanih lahko opazimo, da so delavci zaposleni za nedoločen čas, kar jim 

omogoča varnost in s tem zadovoljeno potrebo po varnosti. Sklepamo lahko, da je zaposlitev 

za nedoločen čas očitna lastnost zaposlenih v osnovnem šolstvu ne glede na velikost ali 

območje delovanja šole. 

3.1.5 Vprašalnik  

Za preverjanje hipotez je bil pripravljen vprašalnik, ki je bil sestavljen na osnovi dognanj 

literature, deloma pa je temeljil tudi na nekaterih vprašalnikih, ki so bili predhodno 

uporabljeni za raziskovanje podobnih vprašanj. Pri sestavljanju vprašalnika so bila izhodišča 

cilji in hipoteze raziskave. Zanesljivost in kredibilnost raziskave je bila doseţena z natančnim 

opisom postopkov pri zbiranju in obdelavi podatkov (Yin 1994; Tratnik 2002) in z 

metodološko triangulacijo, zato so podatki dopolnjeni tudi z elementi kvalitativne študije 

primera. 

Vsa vprašanja v vprašalniku so bila zaprtega tipa. Na večino vprašanj vprašani odgovarja 

tako, da izbira med ponujenimi odgovori ali izbira in vrednoti moč svojega odgovora s 

petstopenjsko lestvico. Vprašalnik je zgrajen iz treh sklopov: splošni podatki, kjer nas 

zanimajo demografski podatki vprašancev; drugi sklop, kjer nas zanimajo podatki (količina in 

moč) o neformalnem izobraţevanju z namenom poklica in dela, ter tretji sklop, kjer 

postavljamo vprašanja v povezavi z neformalnim izobraţevanjem, ki se nanaša na prosti čas 

ali druţbeno ali politično dejavnost posameznega anketiranca. V drugem in tretjem sklopu 

vprašane poleg tega, da se opredelijo o vključevanju oziroma nevključevanju v neformalno 

izobraţevanje, sprašujemo tudi po dejavnikih motiviranja, ki najprej odločajo o odločitvi, nato 

pa še o moči te odločitve. Poleg dejavnikov motiviranja pa smo z vprašalnikom ţeleli 
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preveriti, katere so vsebine, ki posameznika pritegnejo za neformalno izobraţevanje, in oblike 

dela pri neformalnem izobraţevanju. V predzadnjem elementu drugega sklopa z vprašanji 

preverjamo vlogo ravnatelja kot predpostavljenega in njegovih ukrepov pri motiviranju za 

neformalno izobraţevanje. V zadnjem sklopu vprašalnika nas zanima neformalno 

izobraţevanje v namen prostega časa, saj v eni od hipotez predvidevamo tudi, da se zlasti pri 

starejših zaposlenih, ki so si ţe uredili standard, ali pri tistih zaposlenih, ki ţivijo v manjšem 

kraju, pojavi tudi potreba po neformalnem izobraţevanju iz omenjenih vzgibov. 

Zbrani podatki so bili obdelani z ustreznimi statističnimi metodami; ustreznost uporabljenih 

statističnih metod bo zagotovljena z velikostjo vzorca in številom obravnavanih spremenljivk. 

Raziskava je obogatena še s kvalitativnimi podatki, pridobljenimi s polstrukturiranimi 

intervjuji. Pri sami študiji primera bo upoštevanih 5 sestavin raziskovalnega načrta, kot jih 

priporoča Yin (1994), in sicer: vprašanja študije primera, predvidevanja, enota analize (ki je 

povezana s samim bistvom primera in njegovo opredelitvijo – z upoštevanjem literature in 

ugotovitvami ţe opravljenih raziskav – predvsem opravljenih evalvacijskih poročil 

Andragoškega centra Slovenije), logično povezovanje podatkov s predvidevanji, interpretacijo 

ugotovitev. 

3.3 Omejitve 

Ţe sama študija primera predstavlja omejitev, saj ne moremo posploševati na osnovi nekaj 

primerov (Yin 1994) in teţko govorimo o zunanji veljavnosti ter prenosljivosti, saj študije ne 

moremo ponoviti v enakem kontekstu. Hkrati tudi število vprašanih in realnost njihovih 

odgovorov teţko dajeta celostno predstavo o dogajanju na tem področju. 

Določeno omejitev veljavnosti in zanesljivosti zbranih podatkov (Easterby Smith, Thorpe in 

Lowe 2005) predstavlja vprašanje, ali je predvideni vprašalnik dejansko ustrezen instrument 

za merjenje dejanskega stanja obravnavanega pojava, ter vprašanje resnosti in odkritosti 

vprašancev pri pristopanju k reševanju. Za večjo veljavnost raziskave bo izvedena pilotna 

stopnja raziskave – izvedba vprašalnika na manjšem vzorcu in po analizi še na ostali 

populaciji, po potrebi z ustreznimi popravki – k zagotavljanju zanesljivosti pa bo prispevala 

kontrola podatkov, zbranih v raziskavi, z razpoloţljivimi objektivnimi podatki in podatki, 

zbranimi v polstrukturiranih intervjujih. 
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3.4 Analiza in rezultati raziskave 

3.1.6 Kvantitativna analiza 

Demografske značilnosti vzorca so bile predstavljene ţe v poglavju 3.2, tako da lahko analizo 

nadaljujemo s pregledom rezultatov in pridobljenih podatkov na vprašanja o neformalnem 

izobraţevanju zaposlenih v osnovni šoli, ki so tudi temelj naše raziskave. 

 

Slika 9: Zadovoljstvo vprašanih z ţivljenjskim standardom 1 

 

Slika 10: Zadovoljstvo vprašanih z ţivljenjskim standardom 2 

Iz danih rezultatov lahko razberemo, da se večina zaposlenih in vprašanih o zadovoljstvu z 

ţivljenjskim standardom v povprečju bolj nagiba k višji vrednosti – zadovoljen, kar priča tudi 

o relativno dobri situiranosti, s katero lahko vprašani zadovoljujejo svoje osnovne fiziološke 
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potrebe (po Maslowu) in nato posegajo tudi po zadovoljevanju ostalih potreb. Seveda ne 

smemo zanemariti, da le redki posegajo po najvišji oceni, kar pa je morda povsem logično, saj 

vprašani še niso dosegli vseh moţnih ciljev, ki bi jim zagotovili odličen ţivljenjski standard 

(so še aktivni pri doseganju zastavljenih ţivljenjskih ciljev). Lahko pa ugibamo, da je 

vrednotenje učiteljevega dela sicer dobro, ne pa odlično. Glede na to, da je večina zaposlenih 

v osnovni šoli ţenskega spola, lahko sklepamo tudi na to, da je ţivljenjski standard morda 

izboljšan tudi zaradi podpore s strani ţivljenjskih sopotnikov (vendar so tudi to zgolj 

ugibanja, ki bi podporo našla v drugi raziskavi). 

 

Slika 11: Zadovoljstvo anketiranih s formalno izobrazbo 

Kot lahko iz rezultatov opazimo, je zadovoljstvo med zaposlenimi v osnovni šoli veliko, kar 

se tiče formalne izobrazbe. Ta podatek smo lahko opazili ţe na sliki 3, kjer smo razbrali, da 

ima večina vprašanih ustrezno izobrazbo za delo v osnovni šoli. Je pa tudi najbrţ nekaj tistih 

zaposlenih, ki so si postavili višje cilje in ţelijo zadovoljiti z nadgrajeno izobrazbo tudi t. i. 

potrebe po ugledu ali samouresničitvi. Iz naslednjega vprašanja lahko razberemo prav to, da 

se izobraţujejo formalno še tisti zaposleni, ki imajo ţe ustrezno izobrazbo (podiplomski 

študij) ali pa tisti, ki so zaposleni, kljub temu da še nimajo ustrezne izobrazbe za delo v 

osnovni šoli. 
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Slika 12: Deleţ zaposlenih, ki se je ali se še formalno izobraţuje 

Iz predstavljenih podatkov lahko razberemo, da je potreba zaposlenih v osnovni šoli po 

formalnem izobraţevanju izredno močna in da so se ali se še zaposleni formalno izobraţujejo 

iz različnih vzrokov. Iz podatkov predstavljenih v nadaljevanju (slika 13) lahko razberemo, da 

je izobraţevanje zaposlenih predvsem zaradi dokončanja formalne izobrazbe, nadgradnje 

obstoječe izobrazbe zaradi sprememb zaposlovalne politike (iz višje akademije se je pred leti 

uvedla zahteva po visoki univerzitetni izobrazbi zaposlenih). 

 

Slika 13: Vzrok nadaljnjega formalnega izobraţevanja po šolah 

Iz prikazanih grafov na slikah 12 in 13 lahko opazimo, da so vzroki za nadaljnje formalno 

izobraţevanje predvsem nadgradnja obstoječe izobrazbe zaradi sprememb v zahtevah 

zaposlovanja v osnovni šoli oziroma v novejšem času vpisovanje in izobraţevanje v aktualnih 
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podiplomskih študijih in sicer zlasti zaradi potrebe po samouresničitvi ali ugledu ali preprosto 

zaradi lastnega preseţka. Iz komentarjev v anketi lahko razberemo, da se tisti vprašani, ki se 

tudi formalno izobraţujejo, pa ne dopolnjujejo višino svoje izobrazbe, izobraţujejo z 

namenom pridobitve dodatnih znanj in certifikatov, licenc, ki bodo razširile njihov spekter 

znanj in povečale konkurenčnost na trgu zaposlovanja. Slednje je najbrţ še kako pomembno, 

ko se obetajo časi viška zaposlenih tudi v šolstvu in bo prekvalifikacija oziroma razširitev 

usposobljenosti še kako zaţelena. 

Potrebe zaposlenih 

V poglavju postavljene hipoteze ţelimo v nadaljevanju potrditi ali zavrniti ter preveriti, ali 

lahko pridobljene rezultate prenesemo na populacijo. Izmed opravljenih analiz smo najprej 

izvedli analizo za preverjanje domnev o povprečnih vrednostih spremenljivk na populaciji. 

Nato je bila opravljena še analiza variance, s katero smo ţeleli preveriti značilnost razlik med 

povprečji na populaciji v več skupinah. 

V hipotezah, kjer smo predvidevali, da odločilno vlogo tako pri zadovoljevanju 

najrazličnejših potreb kot tudi na druge odločitve vpliva starost, si lahko pomagamo s tako 

imenovanim t-testom bivariatne analize, ki omogoča preverjanje domnev. Pri tem smo 

oblikovali dve starostni kategoriji, mlajši in starejši. V kategorijo mlajših sodijo zaposleni v 

osnovni šoli, ki dosegajo starost do 40 let, v drugo kategorijo pa vsi ostali zaposleni. Iz 

pridobljenih rezultatov in preglednic lahko razberemo naslednje podatke. 

Materialne potrebe 

- Hipoteza I/1: 

H0: V zadovoljstvu s standardom ni bistvenih razlik med mlajšimi in starejšimi 

zaposlenimi. 

H1: Starejši zaposleni so bolj zadovoljni s standardom kot mlajši zaposleni. 

Za prvo postavljeno hipotezo lahko iz izračunanih vrednosti za ugotavljanja razlik ali enakosti 

med povprečnimi vrednostmi danega odgovora v eni in drugi skupini enot razberemo, da ni 

statistično pomembnih razlik med skupinama mlajši in starejši, tako da potrdimo H0. 

Sklepamo torej lahko, da so tako mlajši kot starejši zaposleni v povprečju enako zadovoljni s 

standardom. 

- Hipoteza I/2: 

H0: Zaposleni, ki so zadovoljni z izobrazbo, so zadovoljni tudi s standardom. 

H1: Med zadovoljstvom s standardom in zadovoljstvom z izobrazbo ni povezave. 
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Tabela 2: Korelacija zadovoljstvo s standardom in izobrazbo 

Correlations 

  Zadovoljstvo anketiranega s 

standardom 

Zadovoljstvo anketiranega 

z izobrazbo 

Zadovoljstvo 

anketiranega s 

standardom 

Pearson 

Correlation 
1,000  ,328

**
 

Sig. (2-tailed)   ,000 

N 181,000 181 

Zadovoljstvo 

anketiranega z 

izobrazbo 

Pearson 

Correlation 
 ,328

**
 1,000 

Sig. (2-tailed)  ,000  

N 181 181,000 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 

Kot lahko razberemo iz tabele 2, je Pearsonov koeficient korelacije različen od nič in sicer 

pozitiven iz česar torej lahko sklepamo, da obstaja korelacija med izobrazbo in standardom. 

Povezanost je tudi statistično značilna, saj je stopnja značilnosti manj kot 0,001 in jo lahko 

posplošimo na populacijo. Ker je koeficient pozitiven lahko povzamemo, da bolj kot so 

vprašani zadovoljni z izobrazbo bolj so zadovoljni tudi s standardom.  

- Hipoteza I/3: 

H0: V zadovoljstvu z izobrazbo ni bistvenih razlik med mlajšimi in starejšimi 

zaposlenimi. 

H1: Starejši zaposleni so manj zadovoljni z izobrazbo kot mlajši zaposleni. 

Tabela 3: Razlike znotraj starostnih skupin z zadovoljstvom z izobrazbo 

Test of Homogeneity of Variances 

Zadovoljstvo anketiranega z izobrazbo 

Levene Statistic df1 df2 Sig. 

2,154 1 178 ,144 

ANOVA 

Zadovoljstvo anketiranega z izobrazbo    

 Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

Between Groups 1,422 1 1,422 2,654 ,105 

Within Groups 95,378 178 ,536   

Total 96,800 179    

Iz podanih podatkov tabele 3 lahko razberemo, da je stopnja značilnosti 0,105 torej ničelne 

domneve ne moremo zavrniti – variance so v vseh skupinah enake. Iz tabele ANOVA pa 

razberemo, da je stopnja značilnosti previsoka in z dovolj majhnim tveganjem ne moremo 
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zavrniti ničelne domneve. Iz povedanega lahko sklenemo, da ne obstaja razlika med mlajšimi 

in starejšimi zaposlenimi v zadovoljstvu z izobrazbo. 

Potrebe po varnosti 

- Hipoteza I/4: 

H0: Starejši zaposleni imajo večkrat status zaposlitve za nedoločen kot mlajši zaposleni. 

H1: V statusu zaposlitve ni razlik med mlajšimi in starejšimi zaposlenimi. 

- Hipoteza I/5: 

H0: Starejši zaposleni imajo praviloma višji naziv kot mlajši zaposleni. 

H1: Med mlajšimi in starejšimi zaposlenimi ni razlik v nazivu. 

Za obe postavljeni hipotezi lahko iz izračunanih vrednosti za ugotavljanja razlik ali enakosti 

med povprečnimi vrednostmi danega odgovora v eni in drugi skupini enot razberemo, da 

statistično ni pomembnih razlik med skupinama mlajši/starejši, tako da H0 zavrnemo. 

Sklepamo torej lahko, da so tako mlajši kot starejši zaposleni v povprečju enaki pri statusu 

zaposlitve kot pri pridobljenem strokovnem nazivu. 

Kot smo omenili ţe v poglavju Namen in cilji raziskave, bomo zadovoljenost ostalih potreb 

zaposlenih v šoli merili preko odgovorov o neformalnem izobraţevanju v namen poklica ali 

prostega časa. 

Neformalno izobraževanje v povezavi s poklicem in delom 

V uvodu analize sklopa o neformalnem izobraţevanju zaposlenih v osnovni šoli nas prav 

gotovo zanima primarno vprašanje ali se zaposleni sploh neformalno izobraţujejo. Iz 

pridobljenih rezultatov lahko sklepamo, da je neformalno izobraţevanje stalna spremljevalka 

zaposlenih v šoli in prav je tako. Kako pa je z neformalnim izobraţevanjem, lahko odkrijemo 

iz naslednjih grafov. 
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Slika 14: Deleţ zaposlenih, ki se neformalno izobraţuje 

Prikazani grafi (sliki 14) odkrijejo, da naše predvidevanje, da se zaposleni v osnovni šoli 

neformalno izobraţujejo, drţi. Iz danih rezultatov namreč lahko sklepamo, da so zelo redki 

zaposleni, ki se ne izobraţujejo neformalno, pa še tu gre morda za tiste zaposlene, ki so 

zaposleni za krajši čas. Iz odgovorov anketiranih v sliki 14 razberemo tudi, da je neformalno 

izobraţevanje ne le prisotno, temveč se celo dogaja večkrat letno. 

V nadaljevanju se torej lahko posvetimo vzrokom oziroma motivatorjem, ki zaposlene vodijo 

v neformalno izobraţevanje. 

 

Slika 15: Razlogi za neformalno izobraţevanje 
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Kot lahko sklepamo iz grafa na sliki 15, je najpomembnejši razlog za odločitev za neformalno 

izobraţevanje uspešnost pri delu in v stroki ter ţelja oz. veselje do učenja in lastno 

zadovoljstvo. Oboje kaţe na to, da zaposleni v šoli niso samo podajalci znanja, temveč jim 

znanje pomeni tudi lastno vrednoto. Ţe kar na tem mestu na podlagi ravnokar omenjenih 

podatkov lahko sklepamo na visoko stopnjo zadovoljenih potreb (Maslow 1982), saj učitelji z 

izobraţevanjem kaţejo najvišjo stopnjo v omenjeni kategorizaciji, in sicer z izobraţevanjem 

zadovoljujejo potrebo po samouresničitvi. Prav gotovo ne smemo zanemariti podatka, da je 

pomemben motivator za udeleţbo v neformalnem izobraţevanju tudi pridobitev naziva, 

pridobitev boljše ocene pri delovni uspešnosti ter s tem tudi boljše plače. Pomembno je tudi 

dejstvo, ki smo ga omenjali tudi pri sliki 9, in sicer je pomembno povprečno oceno pridobil 

tudi razlog obdrţati sluţbo, kar še enkrat nakazuje veliko ţeljo po sluţbi tudi v prihodnosti, ki 

ţe kaţe potrebe po prekvalifikacijah in dodatnih znanjih. Da so zaposlenim pomembni tudi 

medsebojni odnosi, nakazuje tudi relativno visoka povprečna ocena za ta razlog, ki še dodatno 

podkrepi misel, kako potrebna je tudi zadovoljitev potrebe po pripadnosti. Zaposleni izbirajo 

namreč tudi oblike izobraţevanja, ki izboljšujejo klimo v organizaciji. 
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Hipoteza: Na odločitev za neformalno izobraževanje vpliva višina naziva oz. razvrstitve v 

plačni sistem. 

Tabela 4: Korelacija višine naziva z odločitvijo za neformalno izobraţevanje 

   Strokovni naziv anketiranega 

   nimam 

naziva 
mentor svetovalec svetnik skupaj 

Letna količina 

neformalnega 

izobraţevanja  

večkrat Count 23 56 57 12 148 

 % within Letna količina 

neformalnega izobraţevanja  15,5 % 37,8 % 38,5 % 8,1 % 
100,0 

% 

 % within Strokovni n aziv 

anketiranega 
69,7 % 90,3 % 82,6 % 92,3 % 83,6 % 

 % of Total 13,0 % 31,6 % 32,2 % 6,8 % 83,6 % 

enkrat Count 8 6 10 1 25 

 % within Letna količina 

neformalnega izobraţevanja  32,0 % 24,0 % 40,0 % 4,0 % 
100,0 

% 

 % within Strokovni n aziv 

anketiranega 
24,2 % 9,7 % 14,5 % 7,7 % 14,1 % 

 % of Total 4,5 % 3,4 % 5,6 % ,6 % 14,1 % 

drugo Count 2 0 2 0 4 

 % within Letna količina 

neformalnega izobraţevanja  50,0 % ,0 % 50,0 % ,0 % 
100,0 

% 

 % within Strokovni n aziv 

anketiranega 
6,1 % ,0 % 2,9 % ,0 % 2,3 % 

 % of Total 1,1 % ,0 % 1,1 % ,0 % 2,3 % 

skupaj Count 33 62 69 13 177 

 % within Letna količina 

neformalnega izobraţevanja  18,6 % 35,0 % 39,0 % 7,3 % 
100,0 

% 

 % within Strokovni n aziv 

anketiranega 
100,0 

% 
100,0 % 100,0 % 100,0 % 

100,0 

% 

 % of Total 
18,6 % 35,0 % 39,0 % 7,3 % 

100,0 

% 

 

Iz tabele 4 lahko razberemo, da naše predvidevanje drţi, saj je razvidno, da se odstotek 

neformalnega izobraţevanja večkrat letno povečuje z višjim nazivom, ki ga ima zaposleni. Ali 

je povezanost statistično značilna in jo lahko prenesemo na celotno populacijo, pa lahko 

razberemo iz naslednjih tabel. Najprej preverimo, ali je test zanesljiv. Ţe pri tem pa na ţalost 

opazimo, da je test hi kvadrat nezanesljiv, ker nimamo pokritih odgovorov v eni ali drugi 

spremenljivki. Torej sklepamo, da ni značilne povezave med količino neformalnega 

izobraţevanja in višino naziva zaposlenih. Preverili smo tudi koeficiente asociacije v 
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naslednji tabeli in odkrili, da bo najbolj enostaven t. i. Cramerjev koeficient V. Opazimo, da je 

vrednost 0,158, ki kaţe na šibko povezanost med obema spremenljivkama, kar smo sklepali 

ţe na začetku. Sklepamo torej lahko, da je višina naziva odvisna od količine neformalnega 

izobraţevanja. 

Tabela 5: Korelacija višine naziva in razvrstitve v plačni sistem z odločitvijo za 

neformalno izobraţevanje – preverjanje 

Chi-Square Tests 

 Value df Asymp. Sig. (2-sided) 

Pearson Chi-Square 8,800a 6 0,185 

Likelihood Ratio 9,605 6 0,142 

Linear-by-Linear Association 2,182 1 0,140 

N of Valid Cases 177   

a. 6 cells (50,0 %) have expected count less than 5. The minimum expected count is ,29. 

Symmetric Measures 

  Value Approx. Sig. 

Nominal by Nominal Phi 0,223 0,185 

Cramer's V 0,158 0,185 

Contingency Coefficient 0,218 0,185 

N of Valid Cases 177  

 

- Hipoteza I/6: 

H0: Mlajšim in starejšim zaposlenim je enako pomemben razlog za izobraţevanje 

pridobitev boljše ocene pri delovni uspešnosti. 

H1: Starejšim zaposlenim je pridobitev boljše ocene pri delovni uspešnosti bolj 

pomemben razlog za izobraţevanje kot mlajšim zaposlenim. 

- Hipoteza I/7: 

H0: Ne obstaja razlika med mlajšimi in starejšimi zaposlenimi pri odločitvi za 

izobraţevanje zaradi napredovanja v naziv. 

H1: Mlajšim zaposlenim je napredovanje v naziv bolj pomemben razlog za izobraţevanje 

kot starejšim zaposlenim. 

Pri analizi podatkov za obe zgoraj navedeni domnevi z bivariatno analizo in sicer t. i. t-testom 

(tabele priloga 2) odkrijemo, da sta varianci v obeh skupinah (mlajši, starejši) za obe 

spremenljivki enaki pri tveganju manjšem od 5 %. Pri tem iz tabel razberemo ter ugotovimo, 

da tako pri vzroku za izobraţevanje »napredovanje v naziv« kot »boljša ocena pri delovni 

uspešnosti« obstaja razlika med starejšimi in mlajšimi pri odločitvi za izobraţevanje. Pri 
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vzroku »napredovanje v naziv« to trdimo z manj kot 1 % tveganja, pri drugem vzroku, 

»pridobitev boljše ocene pri del. uspešnosti«, pa z 1,1 % tveganjem. Pri potrditvi ali zavrnitvi 

hipoteze upoštevamo bivariatno analizo s tabelo ANOVA (priloga 2), kjer lahko za prvi vzrok 

za izobraţevanje, »napredovanje v naziv«, odkrijemo, da z zanemarljivim tveganjem lahko 

zavrnemo H0 in sklepamo, da obstajajo razlike med mlajšimi in starejšimi. Pri vzroku »boljša 

ocena« odkrijemo, da lahko ničelno domnevo s tveganjem 0,011 zavrnemo in trdimo, da 

obstajajo razlike med skupinama mlajši, starejši pri odločitvi za neformalno izobraţevanje iz 

omenjenega razloga. 

Tabela 6: Povezanost spremenljivk starost in odločitev za izobraţevanje zaradi delovne 

uspešnosti ali napredovanja v naziv 

Correlations 

  
Starost 

anketirane 

osebe 

Pridobitev 

boljše ocene 

pri del 

uspešnosti 

Napredovanje 

v naziv 

Starost anketirane osebe Pearson Correlation 1,000 -0,193* -,343** 

Sig. (2-tailed)  0,011 0,000 

N 181,000 174 176 

Pridobitev boljše ocene 

pri del uspešnosti 

Pearson Correlation -0,193* 1,000 0,648** 

Sig. (2-tailed) 0,011  0,000 

N 174 175,000 175 

Napredovanje v naziv Pearson Correlation -0,343** 0,648** 1,000 

Sig. (2-tailed) 0,000 0,000  

N 176 175 177,000 

*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed). 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 

Pri odkrivanju moči povezanosti posameznih dejavnikov v tabeli 6 odkrijemo, da starejši kot 

je zaposleni, manj mu je pridobitev boljše ocene pri delovni uspešnosti pomemben razlog za 

izobraţevanje. Prav tako, starejši kot je zaposleni, manj pomembna za izobraţevanje je 

pridobitev višjega naziva. Je pa pridobitev boljše ocene pri delovni uspešnosti prav gotovo 

močneje povezana s starostjo kot napredovanje v naziv in po vsej verjetnosti odločilneje 

vpliva na odločitev za izobraţevanje. 

Potreba po pripadnosti 

- Hipoteza I/8: 

H0: Mlajšim in starejšim zaposlenim so enako pomemben razlog za izobraţevanje dobrih 

odnosi na delovnem mestu. 
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H1: Starejšim zaposlenim so dobri odnosi na delovnem mestu bolj pomemben razlog za 

izobraţevanje kot mlajšim zaposlenim. 

Pri pregledu podatkov (priloga 2) za omenjeno hipotezo na populaciji ne obstaja razlika med 

skupinama starejši, mlajši pri izbiri izobraţevanja zaradi dobrih odnosov na delovnem mestu. 

Torej potrdimo ničelno hipotezo. 

Potreba po ugledu 

- Hipoteza I/9: 

H0: Med mlajšimi in starejšimi zaposlenimi pohvala nadrejenih ni motivacijsko 

pomembna pri odločitvi za neformalno izobraţevanje.  

H1: Zaposlenim je pohvala nadrejenega pomemben razlog pri odločitvi za neformalno 

izobraţevanje. 

- Hipoteza I/10: 

H0: Mlajšim in starejšim zaposlenim je večja uveljavitev v druţbi enako pomemben 

razlog za odločitev za neformalno izobraţevanje. 

H1: Mlajši zaposleni se za neformalno izobraţevanje bolj odločajo zaradi večje 

uveljavitve v druţbi kot starejši zaposleni. 

Tabela 7: Pomen starosti pri odločitvi za izobraţevanje zaradi pohvale nadrejenih ali 

uveljavitve v druţbi 

Correlations 

  Starost 

anketirane 

osebe 

Pohvala 

nadrejenih 

Uveljavitev v 

druţbi 

Starost anketirane osebe Pearson Correlation 1,000 -0,094 -0,045 

Sig. (2-tailed)  0,221 0,556 

N 181,000 171 173 

Pohvala nadrejenih Pearson Correlation -0,094 1,000 0,501
**

 

Sig. (2-tailed) 0,221  0,000 

N 171 172,000 172 

Uveljavitev v druţbi Pearson Correlation -0,045 0,501
**

 1,000 

Sig. (2-tailed) 0,556 0,000  

N 173 172 174,000 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 

Iz dane tabele 7 o povezavi omenjenih vzrokov za izobraţevanje in starostjo sicer opazimo 

zelo šibko povezanost (koeficient korelacije je zelo nizek), vendar zaradi prevelike stopnje 

značilnosti ni statistično značilna za populacijo. Pri povezanosti bi lahko sklepali, da starejši 
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kot so vprašani, manj pomembni so jim razlogi za izobraţevanje, kot so dobri odnosi in 

pohvala nadrejenih, in obratno. Tudi pri interpretaciji statistike hi-kvadrat in Cramarjevega 

koeficienta V (priloga 3) odkrijemo zelo šibko povezanost, ki pa ni statistično značilna in tako 

ničelne domneve ne zavrnemo. 

Potreba po samouresničitvi 

- Hipoteza I/12: 

H0: Med mlajšimi in starejšimi zaposlenimi je ţelja, veselje in lastno zadovoljstvo do 

izobraţevanja enako pomemben razlog za odločitev za neformalno izobraţevanje. 

H1: Starejšim zaposlenim je ţelja, veselje in lastno zadovoljstvo do izobraţevanja kot 

mlajšim zaposlenim pomembnejši razlog za neformalno izobraţevanje. 

Tabela 8: Povezanost starosti z odločitvijo za izobraţevanje zaradi ţelje in veselja do 

učenja  

   Ţelja, veselje do učenja 

   nepomem

bno 

manj 

pomembno pomembno 

zelo 

pomembno 

najpomemb

nejše skupaj 

S
ta

ro
st

 a
n
k
et

ir
an

e 
o
se

b
e 

pod 25 let 

do 40 let 

Count 0 1 11 20 55 87 

 % within Starost 

anketirane osebe 
0,0 % 1,1 % 12,6 % 23,0 % 63,2 % 100,0 % 

 % within Ţelja, 

veselje do učenja 
0,0 % 100,0 % 57,9 % 41,7 % 50,9 % 48,9 % 

od 41 do 

več kot 51 

let 

Count 2 0 8 28 53 91 

 % within Starost 

anketirane osebe 
2,2 % ,0 % 8,8 % 30,8 % 58,2 % 100,0 % 

 % within Ţelja, 

veselje do učenja 
100,0 % ,0 % 42,1 % 58,3 % 49,1 % 51,1 % 

skupaj Count 2 1 19 48 108 178 

 % within Starost 

anketirane osebe 
1,1 % ,6 % 10,7 % 27,0 % 60,7 % 100,0 % 

 % within Ţelja, 

veselje do učenja 
100,0 % 100,0 % 100,0 % 100,0 % 100,0 % 100,0 % 
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Slika 16: Vpliv starosti na ţeljo, veselje do učenja 

Pri primerjavi spremenljivk starost in izobraţevanje zaradi ţelje in veselja do učenja je iz 

tabele 9 in pripadajočega grafa razvidno enako močno izraţena ţelja pri obeh starostnih 

skupinah. Tako potrdimo ničelno domnevo, da razlike med mlajšimi in starejšimi za 

izobraţevanje iz potrebe, ţelje in veselja po učenju ni. 

- Hipoteza I/13: 

H0: Ni razlike med zaposlenimi z različno dolţino delovne dobe pri izbiri razloga za 

izobraţevanje »ţelja, veselje in lastno zadovoljstvo do izobraţevanja«. 

H1: Zaposlenim z daljšim delovnim staţem so ţelja, veselje in lastno zadovoljstvo do 

izobraţevanja manj pomemben razlog za neformalno izobraţevanje kot mlajšim 

zaposlenim. 
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Slika 17: Primerjava vpliva dolţine delovne dobe na odločitev za izobraţevanje iz 

razloga ţelje do učenja 

Tudi dolţina delovne dobe ne odloča o tem, da se zaposleni v osnovni šoli ne bi udeleţevali 

učenja in izobraţevanja zaradi lastne ţelje in veselja do učenja. Šibko povezanost lahko 

razberemo tudi iz Cramerjevega V koeficienta, prav tako pa ne moremo zavrniti ničelne 

hipoteze zaradi prevelike stopnje tveganja. Tudi analiza z ANOVO pokaţe neustrezno stopnjo 

značilnosti. Ker nam torej vsi kazalci kaţejo na to, potrdimo ničelno domnevo. 

- Hipoteza I/14: 

H0: Ni razlike med mlajšimi in starejšimi zaposlenimi pri izbiri razloga za izobraţevanje 

»uspeh pri delu in v stroki«. 

H1: Mlajši zaposleni se pogosteje odločajo za neformalno izobraţevanje zaradi uspeha pri 

delu kot starejši zaposleni. 
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Tabela 9: Povezanost starosti in odločitve za izobraţevanje zaradi uspešnosti pri delu 

Starost anketirane osebe * Uspešnost pri delu, stroki Crosstabulation 

   Uspešnost pri delu, stroki 

   nepomem

bno 

manj 

pomembno pomembno 

zelo 

pomembno 

najpome

mbnejše skupaj 

S
ta

ro
st

 a
n

k
et

ir
an

e 
o

se
b

e
 

pod 25 let 

do 40 let 

Count 1 1 8 21 55 86 

 % within Starost 

anketirane osebe 
1,2 % 1,2 % 9,3 % 24,4 % 64,0 % 100,0 % 

 % within Uspešnost 

pri delu, stroki 
100,0 % 33,3 % 66,7 % 53,8 % 45,1 % 48,6 % 

od 41 do 

več kot 

51 let 

Count 0 2 4 18 67 91 

 % within Starost 

anketirane osebe 
0,0 % 2,2 % 4,4 % 19,8 % 73,6 % 100,0 % 

 % within Uspešnost 

pri delu, stroki 
0,0 % 66,7 % 33,3 % 46,2 % 54,9 % 51,4 % 

skupaj Count 1 3 12 39 122 177 

 % within Starost 

anketirane osebe 
0,6 % 1,7 % 6,8 % 22,0 % 68,9 % 100,0 % 

 % within Uspešnost 

pri delu, stroki 
100,0 % 100,0 % 100,0 % 100,0 % 100,0 % 100,0 % 

 

Iz pridobljenih podatkov tako s t-testom, kot ANOVO ni mogoče zavreči ničelne domneve in 

med omenjenima spremenljivkama zaznamo le zelo šibko korelacijo. 

- Hipoteza I/11: 

H0: Ni razlik med tistimi, ki imajo večji ali manjši naziv, pri odločitvi za neformalno 

izobraţevanje zaradi pohvale nadrejenega.  

H1: Pohvala nadrejenih je pomembnejša pri odločitvi za neformalno izobraţevanje tistim, 

ki imajo niţji naziv, kot tistim, ki so ţe dosegli najvišji naziv. 
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Tabela 10: Povezanost višine naziva s pomenom pohvale nadrejenega 

  pohvala nadrejenih 

  
nepomembno 

manj 

pomembno 
pomembno 

zelo 

pomemb

no 

najpome

mbnejše 
skupaj 

strokovni naziv 

anketiranega 

nimam naziva 3 9 15 5 1 33 

mentor 12 23 19 5 0 59 

svetovalec 26 15 15 9 1 66 

svetnik 5 2 1 5 0 13 

Total 46 49 50 24 2 171 

Symmetric Measures 

  Value Approx. Sig. 

Nominal by Nominal Phi 0,405 0,005 

Cramer's V 0,234 0,005 

N of Valid Cases 171  

Correlations 

  

Pohvala nadrejenih 

Strokovni naziv 

anketiranega 

Pohvala nadrejenih Pearson Correlation 1,000 -0,146 

Sig. (2-tailed)  0,057 

N 172,000 171 

Strokovni naziv anketiranega Pearson Correlation -0,146 1,000 

Sig. (2-tailed) 0,057  

N 171 181,000 

 

 

Slika 18: Korelacija med pohvalo nadrejenih in višino naziva zaposlenega 
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Ker iz tabele hi kvadrat v tabeli 10 ne moremo razbrati ustreznih podatkov o povezanosti in 

moči povezanosti zaradi premajhnega vzorca in je le-ta nezanesljiva (»nepokriti« odgovori), 

pa lahko iz računanega koeficienta asociacije iz Cramerjevega koeficienta V razberemo, da je 

povezanost dejavnikov naziv in pohvala nadrejenega pri izobraţevanju 0,234, kar kaţe na 

srednje močno povezanost, ki je zaradi prevelike stopnje signifikance ne moremo prenesti na 

populacijo. 

Tudi pri linearni povezanosti med dvema spremenljivkama opazimo enako povezanost, ki 

zaradi predznaka, kaţe kar smo povedali ţe zgoraj, torej: višji je naziv, manj je pomembna 

pohvala nadrejenih; zaradi prevelikega tveganja tega ne moremo posplošiti na populacijo in 

potrdimo ničelno domnevo. 

Najpogostejše oblike oziroma načini neformalnega izobraţevanja so, kot lahko razberemo iz 

grafa na sliki 19, kratki seminarji in branje strokovnega gradiva, sledi udeleţba na srečanjih 

študijskih skupinah za različna področja, ki so seveda organizirana ravno v namen 

izobraţevanja učiteljev ter za njihovo aktivno izmenjavo izkušenj. Relativno visoko 

povprečno oceno so učitelji namenili tudi uporabi medmreţja, kar je seveda skladno z 

branjem gradiva, saj je to ponavadi v novejšem času močno povezano s spletom. Učitelji in 

šole se veliko odločajo za način vključevanja v mreţo učečih se šol, kjer se po navadi 

oblikujejo oţji timi, v katerih učitelji pripravljajo gradiva in predstavitve za ostale sodelavce. 

Ta oblika je bila omenjena ţe v teoretičnem delu pri predstavljenih oblikah neformalnega 

izobraţevanja za zaposlene v osnovni šoli. 

 

Slika 19: Oblike neformalnega izobraţevanja zaposlenih v osnovni šoli 
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Slika 20: Vsebine neformalnega izobraţevanja 

Najpogostejša vsebina (slika 20), ki privabi zaposlene v osnovni šoli k neformalnemu 

izobraţevanju, je učinkovito poučevanje in učenje ustreznih učnih pristopov. Omenjen 

najpogostejši odgovor, ovrednoten z najvišjo povprečno oceno, je prav gotovo pričakovan, saj 

nenazadnje raziskava vključuje zaposlene v šoli. Prav tako pomembna sta za zaposlene v šoli 

tudi izpopolnjevanje stroke (predmetna področja) in lasten profesionalni razvoj posameznika, 

kar se je kot odgovor pokazalo tudi pri odkrivanju nadaljnjega formalnega izobraţevanja ali 

napredovanja v nazive. Zanimiv je podatek (za tiste, ki načrtujejo in pripravljajo 

izobraţevanja za učitelje), da se najmanj odločajo za vsebine, ki bi prinesla znanja za delo z 

učenci iz drugih kulturnih območij. Prav ta podatek pove, da pa bo vse večja pojavnost 

učencev, ki prihajajo iz drugih jezikovnih in kulturnih območij, nujno zahtevala tudi take 

vsebine neformalnega izobraţevanja. Da dobri odnosi in ustrezna komunikacija zaposlenim v 

osnovni šoli pomenijo veliko vrednoto, smo razbrali tudi v grafu na sliki 11, kar najbrţ ni 

presenetljivo, saj je delo v organizaciji, kot je šola, močno povezano ravno s takšno obliko. 

Vpliv okolja na motivacijo zaposlenih za neformalno izobraževanje 

Kot zunanjo motivacijo za neformalno izobraţevanje za namen poklica in dela lahko pri 

zaposlenih v osnovni šoli izpostavimo okolje, v katerem šola deluje, ter velikost šole. Iz 

literature lahko razberemo tudi, da so mnenje, odločitve oziroma delovanje ravnatelja 

pomemebno pri odločitvah za neformalno izobraţevanje. Tako lahko razberemo iz spodnjega 

grafa naslednje ugotovitve: 
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Slika 21: Dodatni motivatorji za neformalno izobraţevanje 

Opazimo lahko, da je delovanje ravnatelja na posameznih šolah različno. Po naštetih 

predvidevanjih lahko namreč tudi to vpliva na odločitev za neformalno izobraţevanje. Očitno 

lahko spodbuda preko individualnega letnega plana izobraţevanja in letni razgovor na isto 

temo spodbudita ter pozitivno vplivata ne samo na načrtovanje neformalnega izobraţevanja, 

temveč tudi na njegovo realizacijo. Pomembno vlogo pri izbiri neformalnega izobraţevanja 

ima tudi uporabnost vsebine pri samem delu. Iz prikazanega lahko razberemo tudi, da so 

učitelji pri izbiri neformalnega izobraţevanja avtonomni, da izbirajo vsebine po lastni presoji 

(ni nujno, da je vedno le strokovna vsebina) in ne nujno vedno le v prostem času. Morda je za 

delovanje šole, ki se trudi delovati kot organizacija, ki se uči tudi z izkušnjami drugih (učeča 

se šola), malo manj ugoden rezultat, da je treba vsebino izobraţevanja predstaviti sodelavcem. 

Tu bi lahko ravnatelji izkoristili medsebojno izmenjavo znanj, ki jih zaposleni pridobijo na 

različne načine in pri različnih oblikah izobraţevanja (v mislih imamo predvsem znanja, ki so 

splošnega značaja). 

Iz zastavljenih hipotez o vplivu okolja na odločitev za neformalno izobraţevanje lahko ob 

pridobljenih podatkih sklepamo na nekatere ugotovitve, ki jih lahko zapišemo ob navedenih 

domnevah. 

Hipoteza II: Na odločitev za neformalno izobraževanje vpliva velikost organizacije. 

- Hipoteza II/1: 

H0: Zaposleni v manjših organizacijah se manj neformalno izobraţujejo, kot zaposleni v 

velikih organizacijah. 

H1: Ni razlike med različno velikimi šolami pri količini neformalnega izobraţevanja. 
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- Hipoteza II/2: 

H0: Obstaja razlika med majhno in veliko šolo v številu zaposlenih z najvišjim nazivom.  

H1: Ni razlike med različno velikimi šolami v številu zaposlenih z najvišjim nazivom. 

Iz priloţene tabele 11 lahko razberemo, da je velikost šole dejavnik oz. spremenljivka, ki se 

najmočneje povezuje s samostojno izbiro oblik in vsebin izobraţevanja.  

Tabela 11: Povezanost velikosti šole in vodenja ravnatelja pri neformalnem 

izobraţevanju 

Correlations 
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iz
o

b
ra

ţe
v

an
ja

 

Velikost šole Pearson Correlation 1,000 -,245
**

 -,173
*
 ,065 ,031 -,072 -,304

**
 

Sig. (2-tailed)  ,001 ,024 ,391 ,681 ,337 ,000 

N 182,000 174 170 177 174 178 177 

Individualni letni 

plan 

izobraţevanja 

Pearson Correlation -,245
**

 1,000 ,348
**

 ,127 -,114 ,311
**

 -,030 

Sig. (2-tailed) ,001  ,000 ,095 ,138 ,000 ,696 

N 174 174,000 169 173 171 174 173 

Letni razgovor Pearson Correlation -,173
*
 ,348

**
 1,000 ,122 ,048 ,305

**
 ,086 

Sig. (2-tailed) ,024 ,000  ,113 ,538 ,000 ,265 

N 170 169 170,000 169 167 170 169 

Samostojna 

izbira oblik in 

vsebin 

izobraţevanja 

Pearson Correlation ,065 ,127 ,122 1,000 -,117 ,410
**

 -,157
*
 

Sig. (2-tailed) ,391 ,095 ,113  ,126 ,000 ,037 

N 177 173 169 177,000 173 177 176 

Izobraţevanje 

izven delovnega 

časa 

Pearson Correlation ,031 -,114 ,048 -,117 1,000 -,120 ,247
**

 

Sig. (2-tailed) ,681 ,138 ,538 ,126  ,116 ,001 

N 174 171 167 173 174,000 174 174 

Ravnatelj 

spodbuja 

izobraţevanje 

Pearson Correlation -,072 ,311
**

 ,305
**

 ,410
**

 -,120 1,000 ,120 

Sig. (2-tailed) ,337 ,000 ,000 ,000 ,116  ,110 

N 178 174 170 177 174 178,000 177 

Ravnatelj izbira 

vsebino 

izobraţevanja 

Pearson Correlation -,304
**

 -,030 ,086 -,157
*
 ,247

**
 ,120 1,000 

Sig. (2-tailed) ,000 ,696 ,265 ,037 ,001 ,110  

N 177 173 169 176 174 177 177,000 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 

*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed). 

Iz njenega predznaka lahko sklepamo, da večja kot je šola, večja je moţnost samostojne izbire 

oblik in vsebine izobraţevanja. Takšna povezava sicer ni statistično značilna, ker gre za 
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preveliko stopnjo tveganja, je pa statistično značilna korelacija v zadnjem stolpcu, ki 

pravzaprav sprašuje po istem, in sicer ugotavljamo, da večja kot je šola, manjkrat izbira 

vsebino izobraţevanja ravnatelj. Zanimiv je tudi podatek oz. opaţanje, da večja kot je šola, 

manjkrat se pojavlja individualni plan izobraţevanja in letni razgovor. Obe dejstvi (korelaciji) 

sta statistično značilni in ju lahko posplošimo na celotno populacijo, ker je stopnja značilnosti 

manjša od 0,05. 

Hipoteza III: Na odločitev za neformalno izobraževanje vpliva okolje, v katerem šola deluje. 

- Hipoteza III/1: 

H0: Ni razlik med šolami z različnih območij pri količini neformalnega izobraţevanja. 

H1: Zaposleni v primestnih in podeţelskih šolah se manj neformalno izobraţujejo kot 

zaposleni v mestnih – urbanih šolah. 

Tabela 12: Primerjava primestnih in mestnih šol do neformalnega izobraţevanja 

Group Statistics 

 Vrsta okolja 

šole N Mean Std. Deviation Std. Error Mean 

Letna količina neformalnega 

izobraţevanja 

mestna 83 1,20 ,435 ,048 

primestna 95 1,17 ,453 ,046 

Independent Samples Test 

  Levene's Test 

for Equality 

of Variances t-test for Equality of Means 

  

F Sig. t df 

Sig. (2-

tailed) 

Mean 

Differ

ence 

Std. 

Error 

Differe

nce 

95 % Confidence 

Interval of the 

Difference 

  Lower Upper 

Letna 

količina 

neformal

nega 

izobraţev

anja  

Equal 

variances 

assumed 

,701 ,403 ,545 176 ,587 ,036 ,067 -,095 ,168 

Equal 

variances not 

assumed 

  

,546 174,425 ,586 ,036 ,067 -,095 ,168 

 

Kot lahko opazimo iz prve tabele 12, je neformalnega izobraţevanja v primestnih šolah 

nekoliko več. Vendar lahko iz narejenega t-testa razberemo, da razlika med mestnimi in 

primestnimi šolami v količini neformalnega izobraţevanja ni značilna za celotno populacijo. 

Zaradi prevelike signifikance ničelne domneve ne moremo zavrniti. 
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Pri opazovanju neformalnega izobraţevanja in odločitev zanj smo izpostavili tudi okolje, v 

katerem šola deluje. Šole smo tako kot ţe v prejšnjih poglavjih razdelili v mestne in 

primestne. Pri ustrezni stopnji tveganja (manj kot 0,001) lahko na populacijo posplošimo 

dejstvo, da je v primestnih šolah manjkrat oblikovan individualni plan izobraţevanja. Ta 

korelacija je tudi v prikazani tabeli najmočnejša. Prav tako je pomembna korelacija, ki jo na 

populacijo lahko posplošimo z manj kot 5 % tveganjem, da se v mestnih šolah pogosteje 

izobraţujejo izven delovnega časa in redkeje ravnatelj izbira vsebino izobraţevanja. 

Tabela 13: Povezanost okolja šole in vodenja ravnatelja pri neformalnem izobraţevanju 

Correlations 
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Vrsta okolja šole Pearson Correlation 1,000 -,329
**

 -,063 -,082 ,221
**

 -,123 ,235
**

 

Sig. (2-tailed)  ,000 ,412 ,275 ,003 ,102 ,002 

N 182,000 174 170 177 174 178 177 

Individualni letni 

plan 

izobraţevanja 

Pearson Correlation -,329
**

 1,000 ,348
**

 ,127 -,114 ,311
**

 -,030 

Sig. (2-tailed) ,000  ,000 ,095 ,138 ,000 ,696 

N 174 174,000 169 173 171 174 173 

Letni razgovor Pearson Correlation -,063 ,348
**

 1,000 ,122 ,048 ,305
**

 ,086 

Sig. (2-tailed) ,412 ,000  ,113 ,538 ,000 ,265 

N 170 169 170,000 169 167 170 169 

Samostojna izbira 

oblik in vsebin 

izobraţevanja 

Pearson Correlation -,082 ,127 ,122 1,000 -,117 ,410
**

 -,157
*
 

Sig. (2-tailed) ,275 ,095 ,113  ,126 ,000 ,037 

N 177 173 169 177,000 173 177 176 

Izobraţevanje 

izven delovnega 

časa 

Pearson Correlation ,221
**

 -,114 ,048 -,117 1,000 -,120 ,247
**

 

Sig. (2-tailed) ,003 ,138 ,538 ,126  ,116 ,001 

N 174 171 167 173 174,000 174 174 

Ravnatelj 

spodbuja 

izobraţevanje 

Pearson Correlation -,123 ,311
**

 ,305
**

 ,410
**

 -,120 1,000 ,120 

Sig. (2-tailed) ,102 ,000 ,000 ,000 ,116  ,110 

N 178 174 170 177 174 178,000 177 

Ravnatelj izbira 

vsebino 

izobraţevanja 

Pearson Correlation ,235
**

 -,030 ,086 -,157
*
 ,247

**
 ,120 1,000 

Sig. (2-tailed) ,002 ,696 ,265 ,037 ,001 ,110  

N 177 173 169 176 174 177 177,000 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 

*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed). 
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Tabela 13 – nadaljevanje 

Independent Samples Test 

  Levene's Test 

for Equality 

of Variances t-test for Equality of Means 

  

F Sig. t df 

Sig. (2-

tailed) 

Mean 

Differenc

e 

Std. 

Error 

Differe

nce 

95 % Confidence 

Interval of the 

Difference 

  
Lower Upper 

Vrsta 

okolja 

šole 

Equal variances 

assumed 
,126 ,723 ,176 163 ,860 ,014 ,079 -,142 ,170 

Equal variances 

not assumed 

  
,176 150,874 ,860 ,014 ,079 -,142 ,170 

Velikos

t šole 

Equal variances 

assumed 
4,684 ,032 3,015 163 ,003 ,372 ,124 ,129 ,616 

Equal variances 

not assumed 

  
3,100 161,924 ,002 ,372 ,120 ,135 ,610 

 

Pri opazovanem t-testu smo primerjali vrsto in velikost šole s količino opravljenih letnih 

razgovorov. Tako lahko iz zgornje tabele razberemo, da sta varianci različni v primeru 

velikosti šole, kjer lahko opazimo, da obstajajo statistično pomembne razlike med velikimi in 

manjšimi šolami pri izvedbi količin letnih razgovorov. 

Hipoteza IV: Na odločitev za neformalno izobraževanje zaposlenih v osnovni šoli vpliva način 

vodenja ravnatelja. 

- Hipoteza IV/1: 

H0: Letni razgovor ravnatelja z zaposlenim ne vpliva pomembno na količino 

neformalnega izobraţevanja. 

H1: Zaposleni, s katerimi ravnatelj opravi letni razgovor, se pogosteje neformalno 

izobraţujejo kot zaposleni, pri katerih letni razgovor ni bil opravljen. 
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Tabela 14: Odvisnost količine neformalnega izobraţevanja z opravljenim letnim 

razgovorom 

Correlations 

  Letna količina 

neformalnega 

izobraţevanja 

Letni razgovor 

Letna količina neformalnega 

izobraţevanja  

Pearson Correlation 1,000 ,005 

Sig. (2-tailed)  ,950 

N 178,000 169 

Letni razgovor Pearson Correlation ,005 1,000 

Sig. (2-tailed) ,950  

N 169 170,000 

 

Zaradi prevelike stopnje tveganja zgoraj zapisane ničelne hipoteze ne moremo zavrniti, kar 

dokazuje tudi prikazana tabela 14, v kateri razberemo, da ni korelacije med omenjenima 

spremenljivkama. 
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Slika 22: Primerjava prisotnosti letnega razgovora in individualnega plana 

izobraţevanja na različnih šolah 

Na sliki 22 odkrijemo nekoliko večjo izvedbo letnih razgovorov na manjših šolah kot velikih, 

kar je morda povezano tudi s količino zaposlenih in pomanjkanjem časa ravnatelja. 
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- Hipoteza IV/2: 

H0: Spodbuda ravnatelja za neformalno izobraţevanje bistveno ne vpliva na količino 

neformalnega izobraţevanja zaposlenih. 

H1: Zaposleni na šolah, kjer ravnatelj spodbuja izobraţevanje, se pogosteje neformalno 

izobraţujejo kot zaposleni na šolah, kjer ravnatelj manj spodbuja izobraţevanje. 

Kot lahko opazimo iz tabele 15 med ravnateljevo spodbudo za neformalno izobraţevanje in 

letno količino neformalnega izobraţevanja ni povezave oz. je zelo šibka. Tudi stopnja 

značilnosti nam ne dovoljuje, da bi to povezavo prenesli na celotno populacijo. Tako lahko 

tudi potrdimo ničelno domnevo, da ravnateljeva spodbuda ni nujno tista, ki vpliva na količino 

neformalnega izobraţevanja, ter zavrnemo alternativno domnevo. To dokazuje tudi naslednja 

tabela, s katero pri dovolj nizki stopnji tveganja ne moremo zavrniti ničelne hipoteze. 

Tabela 15: Količina neformalnega izobraţevanja v odvisnosti od ravnateljeve spodbude 

Correlations 

  Letna količina 

neformalnega 

izobraţevanja 

Ravnatelj spodbuja 

izobraţevanje 

Letna količina neformalnega 

izobraţevanja  

Pearson Correlation 1,000 -,114 

Sig. (2-tailed)  ,132 

N 178,000 177 

Ravnatelj spodbuja 

izobraţevanje 

Pearson Correlation -,114 1,000 

Sig. (2-tailed) ,132  

N 177 178,000 

ANOVA 

Ravnatelj spodbuja izobraţevanje     

 Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

Between Groups 2,032 2 1,016 1,149 ,319 

Within Groups 153,843 174 ,884   

Total 155,876 176    

 

Iz slike 23 lahko razberemo, da na obravnavanih šolah ravnatelji nekoliko bolj spodbujajo na 

večjih kot manjših šolah, čeprav smo zapisali ţe zgoraj, da je ta razlika premajhna, da bi jo 

smeli prenesti kot pravilo na celotno populacijo. 
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Slika 23: Primerjava ravnateljeve spodbude in njenega učinka za neformalno 

izobraţevanje na različno velikih šolah 

Neformalno izobraževanje in prosti čas 

 

Slika 24: Neformalno izobraţevanje v povezavi s prostim časom, druţbeno ali politično 

dejavnostjo 

Iz obdelanih podatkov vprašanih zaposlenih lahko zaznamo, da je za razliko z neformalnim 

izobraţevanjem v namen poklica in dela, upad neformalnega izobraţevanja za prosti čas, 

druţbeno ali politično dejavnost. Sklepamo lahko, da, ker se posamezni zaposleni intenzivno 
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neformalno izobraţujejo za namene poklica in dela, jim po vsej verjetnosti za ostale osebne 

interese zmanjka časa.  

Iz podanih rezultatov grafa na sliki 25 lahko sklepamo, da se posamezniki neformalno ne 

izobraţujejo za namene prostega časa, ker jim za takšno dejavnost bodisi zmanjka časa ali pa 

ponujene vsebine niso ustrezne. Opaţamo tudi, da imajo druţinske obveznosti prednost pred 

neformalnim izobraţevanjem za prosti čas ter da oblike, ki bi dopolnile ali izboljšale znanje 

za lastno rast, niso na prvem mestu in vprašanim pomenijo predrago dopolnilno dejavnost. 

Nekateri posamezniki se neformalnega izobraţevanja ne udeleţijo, takšne oblike 

izobraţevanja se jim ne zdijo pomembne ali pa imajo zdravstvene zadrţke in se določenih 

oblik izobraţevanja niso udeleţili iz tega vzroka. 

 

Slika 25: Vzroki za neudeleţbo na neformalnem izobraţevanju iz namena prostega časa 

Če natančneje pogledamo razloge, zaradi katerih se neformalnega izobraţevanja, namenjenega 

prostemu času, druţbeni ali politični dejavnosti, udeleţujejo tisti, ki so se opredelili z »da«, pa 

je rezultat naslednji: 
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Slika 26: Razlogi za neformalno izobraţevanje v namen prostega časa, druţbene ali 

politične dejavnosti 

Kot smo predvidevali, so razlogi za neformalno izobraţevanje za namen prostega časa 

povsem drugačni od tistih, ki vodijo vprašane na neformalno izobraţevanje za namen poklica 

oziroma dela, ki ga opravljajo. Najpogosteje so vprašani podelili najvišjo oceno razlogu za 

udeleţbo »pridobiti dodatne veščine«. Tudi ta podatek do neke mere nakazuje, kako je v 

sodobnem času zaposlenim v osnovni šoli pomembna multifunkcionalnost. Veliko jim 

pomeni, da so usposobljeni za različna področja, kar jim, kot smo omenili ţe na prejšnjih 

straneh, prav gotovo povečuje vrednost in konkurenčnost na trgu dela, saj so vse reference 

pomembne pri iskanju nove sluţbe. Hkrati pa opaţamo, da vprašani, ki so se opredelili za 

neformalno izobraţevanje za prosti čas, to počno zaradi veselja do učenja in lastnega 

zadovoljstva, lastne uspešnosti (tudi karierni napredek) ali celo zaradi pogostejših in boljših 

druţabnih stikov. 
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Slika 27: Primerjava mestnih in primestnih šol po količini neformalnega izobraţevanja 

za prosti čas 

Rezultate pridobljene v ta namen pa lahko pogledamo nekoliko bliţje in sicer preko 

postavljenih domnev. 

- Hipoteza V/1: 

H0: Okolje, v katerem deluje šola, ne vpliva pomembno na količino neformalnega 

izobraţevanja v namen prostega časa. 

H1: Zaposleni v organizacijah na podeţelju se pogosteje neformalno izobraţujejo v 

namene prostega časa kot zaposleni v mestnih šolah. 

Tabele 16: Primerjava količine neformalnega izobraţevanja za prosti čas med 

zaposlenimi na mestnih ali primestnih šolah 

Group Statistics 

 vrsta okolja šole N Mean Std. Deviation Std. Error Mean 

neformalno izobraţevanje 

anketiranega za prosti čas 

mestna 83 1,40 0,492 0,054 

primestna 96 1,51 0,562 0,057 
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Tabela 16 – nadaljevanje 

Independent Samples Test 

  Levene's 

Test for 

Equality of 

Variances 

t-test for Equality of Means 

  

F Sig. t df 
Sig. (2-

tailed) 

Mean 

Differe

nce 

Std. 

Error 

Diffe

rence 

95 % Confidence 

Interval of the 

Difference 

  Lower Upper 

neformalno 

izobraţevan

je 

anketiraneg

a za prosti 

čas 

Equal variances 

assumed 
5,928 ,016 -1,418 177 ,158 -,113 ,080 -,270 ,044 

Equal variances 

not assumed 

  

-1,432 176,964 ,154 -,113 ,079 -,268 ,043 

ANOVA 

Neformalno izobraţevanje anketiranega za prosti čas   

 Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

Between Groups 0,567 1 0,567 2,011 0,158 

Within Groups 49,869 177 0,282   

Total 50,436 178    

 

Pri opravljeni analizi preverjanja domnev s t-testom lahko iz pridobljenih podatkov 

razberemo, da lahko pri dovolj nizki signifikanci (0,016) zavrnemo ničelno hipotezo ter 

sklenemo, da sta varianci v skupinah »mestna« in »primestna« različni. Vendar pri preveliki 

stopnji značilnosti omenjene hipoteze ne moremo prenesti na populacijo. To dokazuje tudi 

opravljena analiza variance enega faktorja. 

- Hipoteza V/2: 

H0: Višina naziva ne vpliva na količino neformalnega izobraţevanja v namene prostega 

časa. 

H1: Zaposleni z višjim nazivom se večkrat neformalno izobraţujejo v namen dejavnosti 

prostega časa kot zaposleni z niţjim nazivom. 
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Tabela 17: Odvisnost količine neformalnega izobraţevanja za prosti čas od višine naziva 

Correlations 

  Neformalno izobraţevanje 

anketiranega za prosti čas 

Strokovni naziv 

anketiranega 

Neformalno 

izobraţevanje 

anketiranega za prosti čas 

Pearson Correlation 1,000 ,093 

Sig. (2-tailed)  ,219 

N 179,000 178 

Strokovni naziv 

anketiranega 

Pearson Correlation ,093 1,000 

Sig. (2-tailed) ,219  

N 178 181,000 

 

Iz navedene analize v tabeli 17 in iskanja korelacij med omenjenima količinama ne opazimo 

značilne povezave med višino naziva in količino neformalnega izobraţevanja za namen 

prostega časa. Torej lahko potrdimo ničelno domnevo. 

- Hipoteza V/3: 

H0: Starost ni pomemben faktor pri količini neformalnega izobraţevanja v namen 

prostega časa. 

H1: Mlajši zaposleni se manj pogosto neformalno izobraţujejo v namene prostega časa 

kot starejši zaposleni. 

Z opravljeno analizo preverjanja domnev o povprečnih vrednostih s t-testom opazimo pri 

dovolj nizki signifikanci, da obstaja razlika med variancami, in lahko ničelno domnevo 

zavrnemo. Prav tako lahko pri ustrezni stopnji značilnosti sklenemo, da obstajajo statistično 

značilne razlike med »mlajšimi« in »starejšimi« v količini neformalnega izobraţevanja za 

namen prostega časa in to trditev prenesemo tudi na populacijo. 
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Tabela 18: Odkrivanje povezanosti starosti vprašanega in količine neformalnega 

izobraţevanja v namen prostega časa 

Correlations 

  Starost anketirane 

osebe 

Neformalno izobraţevanje 

anketiranega za prosti čas 

Starost anketirane osebe Pearson Correlation 1,000 0,192
*
 

Sig. (2-tailed)  0,010 

N 181,000 178 

Neformalno izobraţevanje 

anketiranega za prosti čas 

Pearson Correlation 0,192
*
 1,000 

Sig. (2-tailed) 0,010  

N 178 179,000 

*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed). 

Group Statistics 

Starost anketirane osebe 

N Mean 

Std. 

deviation 

Std. Error 

Mean 

Neformalno 

izobraţevanje 

anketiranega za prosti čas 

pod 25 let do 40 let 87 1,36 0,482 0,052 

od 41 do več kot 51 let 91 1,56 0,562 0,059 

 

Independent Samples Test 

  Levene's Test 

for Equality 

of Variances t-test for Equality of Means 

  

F Sig. 

t df 

Sig. 

(2-

tailed) 

Mean 

Differe

nce 

Std. 

Error 

Differen

ce 

95 % 

Confidence 

Interval of the 

Difference 

       Lower Upper 

Neformalno 

izobraţevanje 

anketiranega 

za prosti čas 

Equal 

variances 

assumed 

8,680 ,004 -2,597 176 ,010 -,204 ,079 -,359 -,049 

Equal 

variances 

not assumed 

  

-2,606 173,966 ,010 -,204 ,078 -,359 -,050 

 

Ob koncu si lahko ogledamo še zanimanja posameznikov za posamezne oblike izobraţevanja, 

namenjenega prostemu času. 
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Slika 28: Oblike neformalnega izobraţevanja za namen prostega časa 

Rezultati v grafu na sliki 28 kaţejo na to, da se posamezniki, ki se udeleţujejo neformalnega 

izobraţevanja za namen prostega časa, druţbene ali politične dejavnosti, posluţujejo zelo 

raznolikih oblik izobraţevanja, od katerih so jim najbliţji branje gradiva, kratki seminarji, 

upoaraba medmreţja in uporaba računalniških programov, svetovanje … Ni torej predpisne 

oblike izobraţevanja, ki bi bolj privabljala posameznika. Sklepamo še lahko, da so 

najpogostejše oblike priročnejše, najbrţ tudi zaradi pomanjkanja prostega časa.  

3.1.7 Kvalitativna analiza 

V okviru kvalitativne analize smo izpeljali zlasti potrditev v vprašalniku pridobljenih 

podatkov o podpori in spremljanju neformalnega izobraţevanja s strani delodajalca, v našem 

primeru ravnatelja. Tako smo v ta namen opravili intervju z nekaterimi ravnatelji šol, ki so 

bile vključene v opravljeno kvantitativno analizo. 

Tako smo intervjuje opravili po vnaprej pripravljenih vprašanjih, ki se vsebinsko povezujejo 

tudi z vprašalnikom in so predstavljena v Prilogi 3. Tako z analizo pridobljenih informacij 

lahko podamo naslednje ugotovitve. 

Pri vprašanju o kriterijih, ki jih imajo ravnatelji pri iskanju in zaposlovanju novega kadra, je 

ravnateljem v največji meri pomembna ustrezna izobrazba, osebnostni vidik poklica, 

komunikacijski odnos in njegov pomen, dodatne kvalifikacije, pridobljene s formalnim in 

neformalnim izobraţevanjem, pričakovanja o delu in poklicu. 
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Ker je osnovna tema naše raziskave izobraţevanje, je naslednje vprašanje spraševalo po 

vsebini, izbiri in pogostosti neformalnega izobraţevanja učiteljev. Pri tem smo zasledili, da 

vsi zaposleni na podlagi analize lastnega dela in pomanjkanja znanj izbirajo vsebino 

izobraţevanja. Izbira vsebine izobraţevanja je vodena s strani ravnatelja v primerih, ko v 

sistem vstopajo spremembe zakonodaje ali učnih načrtov. Večkrat se v kolektivih pojavlja 

kolektivno izobraţevanje, medtem ko se za dolga individualna izobraţevanja po navadi pojavi 

finančna ali časovna stiska. Vendar kljub vsemu ravnatelji v večini primerov moţnost izbire 

prepuščajo učitelju po določenem razgovoru ali strokovni diskusiji. Ravnatelji dopuščajo 

moţnost samostojne izbire izobraţevanja zaposlenemu z delno podporo, če je ţelja in potreba 

po določeni obliki izobraţevanja močno izraţena. 

V veliko primerih uporabijo ravnatelji za motiviranje zaposlenih tudi t. i. karierni razvoj ter 

preko letnega razgovora in individualnega plana izobraţevanja skušajo zaposlene spodbuditi 

ali usmeriti k tistim oblikam izobraţevanja, ki bi zaposlenim omogočile takšen razvoj. Prav 

tako odločitev o vsebini neformalnega izobraţevanja ravnatelji najdejo z analizo dotedanjega 

izobraţevanja, bodisi da se pokaţe potreba zaradi rezultatov in analize zunanjih preverjanj 

znanja učencev (npr. nacionalni preizkus, mednarodne raziskave TIMSS, PISA ...), trenutna 

problematika šole (nasilje, učenci s posebnimi potrebami …) ali zgolj potrebe zaradi 

primankljajev na določenem področju (sodelovanje s starši, mediacija). 

Ravnatelji preverijo oziroma evalvirajo izobraţevanje zaposlenih s pobudo, da zaposleni 

predstavijo ostalim kolegom pridobljena znanja, hospitacije na učiteljevo pobudo za kolege in 

nadrejenega. Čeprav v naši raziskavi nedokazano, pa na motivacijo zaposlenih za neformalno 

izobraţevanje prav gotovo vplivajo tudi vzori in izobraţevanje ravnatelja ali sodelavcev. 

3.5 Interpretacija 

Pri interpretaciji pridobljenih podatkov ţelimo odkrite in potrjene domneve nekoliko razširiti 

in medsebojno povezati. 

Izhodiščna problematika raziskave je bila motivacija zaposlenih za neformalno izobraţevanje. 

Tako smo v uvodu pridobljenih in analiziranih podatkov najprej raziskali zajeto populacijo ter 

skušali preveriti, za kaj in kako so posamezniki sploh motivirani. Temelj raziskave so bile 

postavljene teorije o motivaciji zaposlenih, znane iz literature. Tako lahko pri povzemanju 

izhajamo, da večina postavljenih teorij temelji na potrebah posameznika, ki pokaţe 

usmerjenost motivacije (notranja ali zunanja). Tako zaznane potrebe zajete populacije v 

raziskavi pokaţejo, kakšna je motiviranost posameznika te populacije. 

V zajeti populaciji vprašanih so sodelovali zaposleni v osnovni šoli, ki so večinoma ţenskega 

spola. Torej spol ni ustrezen indikator o motiviranosti zaposlenih, saj preko njega ni mogoče 
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identificirati razlik v motiviranju. Nam pa pridobljeni podatek prav gotovo pričuje o 

feminizaciji obravnavanega poklica, kar po mnenju številnih lahko tudi zmanjšuje vrednost 

učiteljevega poklica. Vendar omenjena problematika ni bila predmet naše raziskave. 

Populacija, zajeta v raziskavo, ima v povprečju dokončano višjo ali visoko univerzitetno 

izobrazbo. Starostna struktura zaposlenih je raznolika in ni mogoče razbrati značilnega vzorca 

v različno velikih šolah oziroma med šolami iz različnega okolja (na sliki 5, stran 46). 

Čeprav so vprašani zaposleni v povprečju ocenili zadovoljstvo s formalno izobrazbo z oceno 

zadovoljen in zelo zadovoljen, se je ali se še (v povprečju okoli 40 %, na sliki 11, stran 51) 

kar precej vprašanih zaposlenih nadalje formalno izobraţuje. Pri tem opaţamo, da se zlasti 

tisti zaposleni z višjo izobrazbo večinoma izobraţujejo za namen pridobitve visoke izobrazbe. 

Trend je povezan z dejstvom iz literature na strani 20, da je v Sloveniji višješolski študij za 

pridobitev poklica predmetnega učitelja prerasel v visokošolskega ţe leta 1987, dve leti 

kasneje pa mu je sledil tudi študij za pridobitev poklica razrednega učitelja. Torej so zaposleni 

sledili prehodu in v veliki meri formalno izobrazbo pridobili tudi ob delu (po komentarjih 

okoli 20 % anketiranih). V tem delu lahko iz pridobljenih rezultatov o pridobitvi formalne 

izobrazbe zasledimo pojav t. i. zunanje motivacije, po kateri po mnenju Marentič Poţarnikove 

(2000, 188) človek deluje – v našem primeru se torej izobraţuje, zaradi zunanjih posledic 

oziroma, kot trdita Ryan in Deci (2000, 60), zaradi plače, drugih materialnih dobrin, prestiţa 

ali dejstva, da nas bodo drugi zaradi naših dejanj cenili in spoštovali. Pri pridobitvi dodatne 

strokovne in formalne izobrazbe v našem primeru lahko sklepamo, da velja predvsem zunanji 

motivator plača, saj zaposleni, ki nima ustrezne izobrazbe, zasluţi manj, hkrati pa je tudi manj 

konkurenčen in hitro predmet kadrovskega viška. 

V nadaljevanju raziskave zasledimo, da se na šolah, kjer je izobrazbena struktura zaposlenih 

večinoma ţe visoka univerzitetna, pojavi nov trend – večja količina zaposlenih, ki se 

izobraţuje za namen pridobitve še višje izobrazbe, kot se trenutno zahteva za delo, ki ga 

opravljajo. Tako se zaposleni masovno izobraţujejo za pridobitev specializacije, magisterija 

ali doktorata. Trend zaposlenih v osnovni šoli je prav gotovo teţnja k stalnemu izobraţevanju 

in nadgradnji ţe obstoječe formalne izobrazbe ter velika motiviranost za to. Sistem 

zaposlovanja učiteljev v osnovni šoli trenutno ne zahteva več kot visoke univerzitene 

izobrazbe. Ali je to trend, ki ga postavljajo trenutne druţbene razmere (kadrovski viški zaradi 

zmanjševanje natalitete, recesija ...) in silijo posameznika, da postaja vse bolj zanimiv za trg 

dela tudi s svojimi dobrimi in vedno boljšimi referencami, ne moremo zaslediti, tudi naša 

raziskava ni predvidevala natančnejše analize teh podatkov. Lahko pa se s posplošitvijo 

rezultatov zavedamo, da se izobrazba nekaterih zaposlenih v osnovni šoli bliţa samemu vrhu 

izobrazbe učiteljev v Evropi. Če se na tem mestu poveţemo s teoretičnim delom v poglavju 

2.3.1, lahko sklepamo, da učitelji, ki so sodelovali pri raziskavi, v veliki meri skrbijo za 

pridobivanje novih znanj bodisi s področja profesionalnih znanj, znanj, potrebnih za 
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vpeljevanje novih šolskih reform, ali znanj, ki posamezniku daje moţnost osebne rasti. Tako 

zadostimo dejstvom, pridobljenim v literaturi (stran 32), da se zaposleni v osnovni šoli 

izobraţujejo tudi zato, da se uspešneje in bolj samozavestno spopadajo z izzivi v današnjem 

izobraţevalnem okolju. Iz rezultatov v opravljeni raziskavi je razvidno tudi, da so za to več 

kot očitno motivirani, ker se ponovno lahko navezujemo na potrebe, ki pogojujejo 

motiviranost. Če povzamemo, lahko sklepamo, da zaposleni v osnovni šoli čutijo potrebo po 

formalnem izobraţevanju in jo tudi na različne načine zadovoljujejo. S tem pa se kaţe tudi 

močna povezanost in preplet vrednot posameznika z vrednotami okolja, v katerem delujejo. 

Vsi omenjeni podatki pričajo in potrjujejo prisotnost notranje motivacije saj je očitno, kot 

nam predstavljajo podatki na sliki 15, da o neformalnem izobraţevanju odloča predvsem 

veselje in ţelja po tem. Velika je verjetnost, da enako dejstvo motivira posameznika tudi za 

formalno izobraţevanje. Po mnenju Stipkove (2002) je notranja motivacija prirojeno in 

naravno nagnjenje za razvoj notranjih sposobnosti preko učenja. Tako lahko upravičeno 

sklepamo, da so zaposleni zelo notranje motivirani pri pridobivanju trenutno nezahtevane 

formalne izobrazbe. 

Se pa lahko pri pridobivanju nezahtevane formalne izobrazbe skriva tudi potreba, ki ima 

povsem značaj zunanje motivacije, in sicer izobraţevanje zaradi tega, da bi zaposlene zaradi 

višje izobrazbe bolj cenili in spoštovali. Se morda v tem čuti tudi zapostavljenost zaposlenih v 

osnovni šoli in pomanjkanje lastne vrednosti poklica v druţbi? Iz natančnega pregleda 

podanih odgovorov smo opazili tudi, da se za nadaljnje formalno izobraţevanje odločajo 

predvsem zaposleni na tistih šolah, kjer se tudi ravnatelj intenzivno izobraţuje oziroma je na 

šoli ţe nekaj zaposlenih z višjo izobrazbo, kot se zahteva za opravljanje nalog delovnega 

mesta. V teh opaţanjih lahko zasledimo konkurenčnost in tekmovalnost zaposlenih, ki se na 

takšen način lahko kaţe tudi kot vir pozitivne zunanje motivacije zaposlenih. Poleg tega to 

opaţanje prikazuje tudi pomen in vpliv okolja (ravnatelj, sodelavci) na odločitve 

posameznika. Vsekakor pa lahko na tem mestu odkrijemo, da se zaposleni v osnovni šoli ne 

izobraţujejo le neformalno, temveč vse bolj intenzivno tudi formalno, kar bi lahko bil 

predmet nadgradnje naše raziskave, ki se je ukvarjala zgolj z motivacijo za neformalno 

izobraţevanje. 

Če se osredotočimo zgolj na neformalno izobraţevanje, smo iz pridobljenih rezultatov odkrili, 

da so zaposleni v osnovni šoli zelo motivirani tako za formalno kot neformalno izobraţevanje 

(na sliki 14, stran 56). Ţe samo dejstvo, da je neformalno izobraţevanje za razliko od 

formalnega neobvezno, nam priča o tem, da so zaposleni, ki se neformalno izobraţujejo, 

notranje motivirani. Kaj pa jih pelje k notranji motiviranosti, lahko torej v povezavi sklepamo 

z dognanji iz literature, kjer zasledimo, da so motivirani zaradi razvoja kariere (Javrh 2008) 

ali pa, da ustreţejo zahtevam delodajalca oziroma okolja, v katerem delujejo. Seveda lahko 

zaposlene k neformalnemu izobraţevanju peljejo tudi ţelje po novih znanjih, ki jim bodo 

omogočala osebni in poklicni razvoj (Urh 2006, 80). Morda zaposleni z neformalnim 



 

88 

izobraţevanjem celo zadovoljujejo potrebo po doseţkih, sodelovanju ali moči, ki jih v svojem 

delu kategorizira Daft (2000). Kaj je dejanski motivator, smo ţeleli odkriti z analizo in 

različnimi pogledi na rezultate pridobljene z anketo. 

Kakšna je motiviranost in kaj so motivatorji zaposlenih za neformalno izobraţevanje, smo 

ţeleli odkriti preko potreb. Ker so zadovoljene potrebe nujne, da je lahko posameznik notranje 

motiviran za kakršnokoli ţivljenjsko dejavnost, tudi izobraţevanje, smo analizo podatkov in 

morebitno povezanost dejstev iskali pri zadovoljenosti potreb posameznika. Kot smo navedli 

ţe v teoretičnem delu, je Luthans (1985, 141) motivacijo opisal kot proces, ki izhaja iz 

nezadovoljenih potreb, ki pogojujejo vedenje, da posameznik te potrebe doseţe in zadovolji. 

Iz pridobljenih podatkov lahko sklepamo, da so zaposleni vprašani večinoma zadovoljni s 

svojim ţivljenjskim standardom (na slikah 9 in 10, stran 50), kar ocenjujejo največkrat z 

oceno zadovoljen. Iz tega podatka torej lahko sklepamo, da tako zaposleni v osnovni šoli 

lahko zadovoljujejo t. i. temeljne človeške oziroma materialne potrebe in po vsej verjetnosti 

zaradi tega teţijo k zadovoljevanju naslednje stopnje potreb. Ţe Maslow (1943) namreč trdi, 

da pri nezadovoljenih materialnih oz. fizioloških potrebah lahko vse ostale potrebe izginejo 

oz. se pomaknejo v ozadje. Če pa so zadovoljene osnovne potrebe, se lahko pojavi nov niz 

potreb. Torej lahko sklepamo, da zadovoljenost materialnih potreb zaposlenih v osnovni šoli 

omogoča teţnjo k višjim potrebam in njihovemu zadovoljevanju. Pri zadovoljstvu s 

standardom ne opazimo statistično pomembnih razlik med mlajšimi in starejšimi zaposlenimi, 

kar je bila naša prvotna domneva (v tabeli 3, stran 54). Torej lahko sklepamo, da je standard 

tudi mlajših zaposlenih zadovoljiv in omogoča zadovoljitev osnovnih ţivljenjskih potreb. 

Opazili pa smo, da so tisti, ki imajo ustrezno oz. višjo izobrazbo, v povprečju bolj zadovoljni 

s standardom, kar je nekako razumljivo, saj višja izobrazba prinaša tudi večji mesečni 

dohodek. S tem podatkom lahko poveţemo količino tistih, ki se ob delu še formalno 

izobraţujejo. V povezavi z dejstvi iz prebrane literature lahko torej sklepamo, da je visoka 

motiviranost zaposlenih za neformalno izobraţevanje povezana tudi z dejstvom, da lahko 

človek, ki ima zadovoljene t. i. biološke potrebe, nato zadovoljujejo tudi potrebe po doseganju 

in rasti (Herzberg 1968, 57). Tudi Lipičnik (2002) se nagiba k podobnemu razmišljanju, da le 

zaposleni, ki je preskrbljen za ţivljenje in ne dela zgolj zato, da bi pridobil denar, lahko na 

zaposlitev in vse njene dejavnosti (tudi izobraţevanje) gleda tako, da se z delom pravzaprav 

uveljavlja. 

Da si ţeli posameznik zadovoljevati potrebe po ugledu in samouresničitvi, mora imeti 

zadovoljene niţje potrebe, kot je npr. potreba po varnosti. Potreba po varnosti se lahko kaţe 

na različne načine tudi z zaposlitvijo za nedoločen čas ali z ustrezno pridobljenim nazivom. Iz 

raziskave lahko ugotovimo, da ima večina zaposlenih vprašanih zaposlitev za nedoločen čas 

(na sliki 8, stran 48). Pri analizi višine nazivov vprašanih opazimo, da se najvišji nazivi v 

večjem številu pojavljajo pri zaposlenih v manjši ali srednje veliki šoli (na sliki 7, stran 47). 

Očitno velikost oz., kot bi v tem primeru lahko trdili, majhnost šole omogoča večjo količino 
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neformalnega izobraţevanja oziroma je, kar je še bolj verjetno, bolj usmerjena v posameznika. 

Ali pa je morda v takšnem okolju oziroma na takšni šoli, kot piše Moţina (2006), ravnanje z 

ljudmi pomemben koncept ravnanja z znanjem, kjer so pomembni politika kadrovanja, razvoj 

kariere, izobraţevanje in usposabljanje ter kot zunanja motivacija med drugim tudi ustrezen 

motivacijski in nagrajevalni sistem, ki v zaposlenih krepijo pripravljenost in ţeljo za 

pridobivanje, medsebojno delitev in uporabo znanj. To so potrdili tudi opravljeni intervjuji z 

ravnatelji teh šol. 

Iz pridobljenih podatkov lahko sklepamo, da je pri vprašanih zaposlenih zadovoljena potreba 

po varnosti tudi s pridobitvijo dovolj visokega naziva, ki v šoli omogoča ustrezno 

konkurenčnost. Prav to pa doseţe zaposleni v šoli z ustreznimi referencami, med katere 

nedvomno sodi tudi naziv. In visoka konkurenčnost prinaša veliko moţnost zaposljivosti, kar 

zaposlenemu v osnovni šoli prav gotovo daje ustrezno varnost. Tako iz rezultatov ankete 

lahko sklepamo, da dovolj visoko varnost zaposlenim v veliki meri prinaša tudi relativno 

visoka stopnja nazivov (na sliki 7, stran 47), ki je med anketiranimi v povprečju največkrat 

mentor ali svetovalec. Tudi pri domnevah, postavljenih v ta namen opazimo, da ni razlik med 

mlajšimi in starejšimi zaposlenimi (stran 57 in v preglednici v prilogi 2). Prav zato lahko 

sklepamo, da imajo tako mlajši kot starejši zaposleni v osnovni šoli iz tega naslova 

zadovoljeno potrebo po varnosti. Prav tako je iz pridobljenih podatkov moţno sklepati, da 

imajo višji naziv praviloma tisti zaposleni, ki se v povprečju večkrat letno neformalno 

izobraţujejo (v tabeli 6, stran 60). Ker smo sklepali, da je višina naziva neposredno povezana 

s količino neformalnega izobraţevanja, se pri tej potrebi torej dejansko lahko prične naša 

raziskava. Tako smo iz pridobljenih podatkov lahko razbrali, da vsi vzgibi posameznika 

izhajajo iz notranje motivacije, ki je usmerjena k zadovoljevanju višjih potreb, kot so potreba 

po pripadnosti, samospoštovanju in samouresničitvi, ki se lahko uresničijo tudi z neformalnim 

izobraţevanjem. 

Z obdelanimi podatki odkrijemo, da neformalno izobraţevanje za zaposlene v osnovni šoli 

sploh ni vprašanje, temveč vsakdanja potreba in praksa za dobro opravljanje njihovega dela. 

To dokazujejo podatki (na sliki 14, stran 56), ki nas prepričajo, da se prav na vseh vrstah 

obravnavanih šol zaposleni v večini primerov celo večkrat letno neformalno izobraţujejo. 

Seveda nas je v raziskavi zanimalo, kaj in kako vpliva na odločitev za neformalno 

izobraţevanje. Pri tem smo vprašanim s ponujenimi odgovori dali moţnost, da ocenijo 

vrednost posameznega motivacijskega dejavnika. S pomočjo motivacijskih dejavnikov lahko 

opredelimo, za kakšno vrsto motivacije gre – notranjo ali zunanjo. Z analizo smo odkrili, da 

sta v povprečju najbolj pogosta in najmočnejša motivacijska dejavnika za neformalno 

izobraţevanje »uspešnost« ter »veselje do učenja in znanja« (na sliki 15, stran 56). Oba 

dejavnika potrjujejta prisotnost tako zunanje motivacije (uspešnost) kot notranje motivacije za 

neformalno izobraţevanje (ţelja, veselje). Tako potrjujemo dejstva iz literature, da je notranje 
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motiviran tisti posameznik, ki mu aktivnost, ki jo opravlja, sama po sebi predstavlja zabavo, 

veselje (Ryan in Deci 2000, 55). 

Pri natančnejši analizi teh dejavnikov smo lahko posredno določili tudi, katere potrebe z 

neformalnim izobraţevanjem vprašani zadovoljujejo. Ker smo v uvodu postavili hipoteze, s 

katerimi smo trdili, da k neformalnemu izobraţevanju motivirajo posameznika materialne 

potrebe in potreba po varnosti, smo sklepali, da bo obstajala razlika med tistimi, ki imajo 

manjšo ali večjo plačo, ker so posredno mlajši ali starejši ter imajo niţji ali višji naziv. Torej 

jih motivira potreba po pridobitvi bodisi boljše ocene za bolj ovrednoteno delovno uspešnost 

bodisi pridobiti boljši naziv in s tem višji osebni dohodek. Pri analizi podatkov (v tabelah 7 in 

8, stran 61 in 62) smo odkrili, da naše predvidevanje drţi in obstaja razlika med mlajšimi in 

starejšimi zaposlenimi v osnovni šoli, saj mlajše ponavadi v neformalno izobraţevanje 

pogosteje privabi ţelja po boljši oceni oziroma po pridobitvi referenc za pridobitev višjega 

naziva. Tako nekako potrdimo, da tudi potreba po zadovoljevanju fiziolških oz. materialnih 

potreb in potreb po varnosti zaposlene vodi k neformalnemu izobraţevanju. 

Ali morda zaposlene vprašane vodi v neformalno izobraţevanje tudi potreba po pripadnosti, 

smo ţeleli poiskati preko dejavnika »dobri odnosi na delovnem mestu«. Pri tem smo odkrili 

(na sliki 15, stran 56), da je omenjeni dejavnik relativno visoko ovrednoten (s povprečno 

oceno 2,8), kar nas upravičeno pripelje do zaključka, da je lahko neformalno izobraţevanje 

tudi način, s katerim doseţemo oz. zadovoljimo potrebo po pripadnosti, saj s pridobljenimi 

znanji lahko obogatimo in izboljšamo odnose na delovnem mestu in še utrdimo pripadnost 

organizaciji. Hkrati pa se potrdi tudi teoretično razmišljanje Dafta in Marciceve (2001), ki v 

tem vidijo tudi potrebo po sodelovanju ter je posamezniku pomembno izogibanje konfliktnim 

situacijam in formiranju tesnih medsebojnih odnosov. Torej lahko upravičeno sklepamo, da je 

pri zaposlenih v osnovni šoli zadovoljena tudi ta potreba, ki jo posameznik zadovoljuje preko 

neformalnega izobraţevanja tedaj, kadar se zanj odloča zaradi dobrih medsebojnih odnosov. 

Če izhajamo iz zelo pogosto izbranega dejavnika za odločitev neformalnega izobraţevanja – 

uspešnost, ki zaposlene sili v izobraţevanje, potem lahko sklepamo, da posamezniki z 

neformalnim izobraţevanjem zadovoljujejo (čeprav morda nevede) tudi višjo potrebo in sicer 

potrebo po ugledu in spoštovanju. Ta podatek je zanimiv še zlasti tudi zato, ker »uveljavitev v 

druţbi« vprašanim ni pogosto izbran dejavnik pri odločitvi za neformalno izobraţevanje. Prav 

tako nismo odkrili, da bi bila statistično zanimiva razlika med mlajšimi in starejšimi 

zaposlenimi, kar se tiče omenjenega dejavnika (v tabeli 9, stran 65). Vendar pa se v 

pridobljenih podatkih kaţe tudi potreba po doseţkih, ki jo omenjajo Daft in drugi (2001), in 

sicer kot ţelja po biti boljši in si zagotoviti visok standard uspešnosti. 

Ko posameznik doseţe vse niţje potrebe, teţi k zadovoljevanju najvišjih potreb – potreb po 

samouresničitvi, ki so pravzaprav potrebe po rasti in razvijanju človekovih potencialov. Glede 
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na to, kar smo odkrili do sedaj, večina zaposlenih v osnovni šoli zadovoljuje prav te. To 

dejstvo še posebej potrdi podatek, da so s skoraj najvišjo povprečno oceno (4,5) vprašani 

ovrednotili vzrok za neformalno izobraţevanje »ţelja in veselje do učenja« (na sliki 15, stran 

56). Pri natančnejši analizi smo ţeleli ponovno odkriti, kako na takšno odločitev vpliva starost 

in dolţina delovne dobe. Pri tem smo ugotovili, da so se za neformalno izobraţevanje s tega 

razloga odločali vprašani različnih starosti in z različno dolţino delovne dobe (v tabeli 8, stran 

62). Tako lahko sklepamo, da tako starost kot dolţina delovne dobe ne vplivata pomembno na 

odločitev za neformalno izobraţevanje zaradi veselja in lastne ţelje (v tabeli 10, stran 66). 

Čeprav teh razlik ni bilo mogoče zaznati iz opravljenih statističnih analiz, pa kljub temu iz 

diagramov (slika 16 in 17, stran 63 in 64), lahko zaznamo šibko razliko med različno starimi 

zaposlenimi in zaposlenimi različno dolgo. Razlika se opazi pri intenziteti odgovorov. Tako 

lahko opazimo manj pogosteje zaznan odgovor »najpomembenjše« pri starejših in zaposlenih 

z daljšo delovno dobo. Tudi to nam lahko nakaţe šibek upad notranje motivacije pri 

izobraţevanju zaradi veselja in ţelje po tem. 

Ko opazujemo motivacijske dejavnike, prav gotovo ne moremo mimo dejavnikov, ki bi lahko 

bili osnova zunanje motivacije za neformalno učenje in izobraţevanje zaposlenih v osnovni 

šoli. Pri analizi ovrednotenih ponujenih motivatorjev smo posebno pozornost namenili okolju, 

v katerem deluje šola, velikosti šole ter načinu ravnateljevega vodenja zaposlenih v osnovni 

šoli. Prav ravnatelj je po mnenju Purgajeve (2008) tisti, ki spodbuja in ustvarja ustrezno klimo 

za izobraţevanje, pripravi izobraţevalni načrt in tudi evalvira opravljeno ter, kot trdi 

Piskarjeva (2006), mora manager aktivno usmerjati in preverjati proces učenja zaposlenih. 

Prav zaradi tega nam je bilo vodilo pri analizi pridobljenih podatkov prav ravnateljevo 

motiviranje za izobraţevanje in nato tudi samo evalviranje izobraţevanja zaposlenih. Iz 

pridobljenih podatkov ter povprečne vrednosti posameznih zbranih ocen lahko ugotovimo, da 

ravnatelji najpogosteje (na sliki 21, stran 69) neformalno izobraţevanje spodbujajo in celo 

dopuščajajo zaposlenim samostojno izbiro oblik in vsebin izobraţevanja. To potrjujejo tudi 

izjave ravnateljev v opravljenih intervjujih (stran 83), kjer zazanamo enake rezultate razen v 

primerih, ko gre za kurikularne spremembe in spremembe zakonodaje ter ravnatelj zahteva 

določeno vsebino izobraţevanja. Dejstvo je še posebej pomembno tudi zato, ker s tem 

zadostimo in potrdimo teoretične teze, ki pravijo, da je poznavanje zanimanj zaposlenih 

pomembno, saj s tem lahko uspešno vplivamo na notranjo motivacijo zaposlenega (Lindgren, 

Stenmark in Ljungberg 2003, 28). In če je posameznik notranje motiviran, ne potrebuje ne 

spodbud ali kaznovanja, ker je ţe aktivnost sama po sebi nagrada (Woolfolk Hoy 2002, 320). 

Tako je lahko posamezniku samostojna izbira oblik in vsebin izobraţevanja pomembna, saj 

mu je ţe to notranja motivacija za izobraţevanje in izobraţevanje samo nagrada. To potrjujejo 

tudi podatki, predstavljeni na sliki 21 (stran 69), kjer lahko razberemo, da je izbira 

izobraţevanj, kjer pridobimo znanja za vsakdanjo uporabo pri delu, zelo pogosto izbran 

motivator za neformalno izobraţevanje. Če torej sklenemo, je zaposleni, ki sam izbere obliko 
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in vsebino neformalnega izobraţevanja, notranje motiviran in prav to pripelje do uporabe 

pridobljenih znanj v prakso. Predstavljeni podatek je tudi spodbudna informacija za 

ravnatelje, ki opazujejo in analizirajo delo zaposlenih ob koncu šolskega leta tudi na področju 

izobraţevanja. 

Zanimiva je natančnejša analiza dejavnika »pohvala nadrejenega« v povezavi z odločitvijo za 

neformalno izobraţevanje. Pri tej odkrijemo, da pa v nasprotju s prejšnjimi podatki sama 

pohvala nadrejenega ni statistično povezana z odločitvijo za neformalno izobraţevanje. 

Čeprav po znani literaturi nekako lahko sklenemo, da je ravnateljeva spodbuda zelo 

pomemben zunanji dejavnik za neformalno izobraţevanje (Fullan in Hargreaves 2000), prav 

gotovo ni edini dejavnik, kar se je pokazalo pri natančnejši analizi količine neformalnega 

izobraţevanja in ravnateljeve spodbude, kjer kljub šibki povezavi korelacije ne moremo 

prenesti na populacijo (v tabeli 13, stran 72). Prav s tem ponovno poudarimo, da vsi smerniki 

kaţejo na notranjo motiviranost posameznika za neformalno izobraţevanje. 

Pri podrobnejši analizi ravnateljeve spodbude za neformalno izobraţevanje smo prikazana 

povprečja danih motivatorjev povezali med sabo ter dodali še druge vidike zunanje 

motivacije, kot sta velikost in okolje šole, torej vpliv ravnateljevega vodenja v povezavi z 

velikostjo šole in okolja, v katerem šola deluje. Pri tem smo pri natančnejši analizi odkrili, da 

sicer opazimo rahlo razliko v količini neformalnega izobraţevanja med primestnimi in 

mestnimi šolami (v prid primestnim), vendar pa razlika ni statistično značilna (v tabeli 14, 

stran 74). Čeprav očitno lahko okolje vpliva na odločitev za neformalno izobraţevanje, pa 

tega ne moremo trditi z gotovostjo. Vzorec zajetih šol je bil prav gotovo premajhen za 

posploševanje dejstev, kar dokazujejo tudi ugotovitve iz tabele 14. Prav gotovo pa moramo 

pri primestnih in mestnih šolah upoštevati tudi njihovo velikost, ki lahko enako pomembno 

vpliva na pridobljene podatke. 

Prav tako smo odkrili zanimivo razliko med t. i. primestnimi in mestnimi šolami, in sicer v 

količini individualnih planov izobraţevanj in letnih razgovorov (v tabeli 14, stran 74). Ta dva 

dejavnika kaţeta tudi na tretji zunanje motivacijski dejavnik – vodenje ravnatelja. Količina 

neformalnega izobraţevanja je namreč nedvomno povezana tudi z omenjenima dejavnikoma. 

Odkrili smo, da se količina neformalnega izobraţevanja na nek način povezuje tudi z večjo 

količino t. i. individualnih planov izobraţevanja, ki se pogosteje pojavljajo v manjših šolah 

skupaj z letnim razgovorom. Iz pridobljenih podatkov smo odkrili, da čeprav vprašani slabše 

vrednotijo dejstva, da ravnatelj s spodbujanjem povečuje udeleţbo na izobraţevanju, lahko 

posredno opazimo, da kljub temu ravnatelj, ki zahteva individualni plan in z zaposlenim 

izvede letni razgovor, zaposlenega na nek način spodbudi, ta pa se morda spodbude niti ne 

zaveda. To je tudi potrdilo teoretične osnove o ravnanju ravnatelja, ki naj bi (Holly in 

Southworth 1989) oblikoval spodbudno okolje za učenje. Iz opravljene analize opazimo tudi, 

da je individualni plan izobraţevanja v povprečju manjkrat izdelan v primestnih kot mestnih 
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šolah. Razlogi in opaţanja za to so morda zgolj naključni in jih gre nedvomno iskati v 

velikosti in številu zaposlenih, ker je prav gotovo laţje izvesti letne razgovore z manj 

zaposlenimi in pregledati ter evalvirati manjše število individualnih planov. Prav tako lahko 

»domače« vzdušje v majhni šoli prav gotovo pripomore k bolj osebnem stiku med 

zaposlenimi in zaposlenim ter vodstvenim delavcem. 

Analiza vprašalnika z vprašanji o oblikah in vsebinah neformalnega izobraţevanja, ki so 

zaposlenim v osnovni šoli najbliţja, daje informacije tudi tistim, ki izobraţevanja 

organizirajo. Pri tem so najbolj priljubljene oblike branje gradiva, kratki seminarji ter 

udeleţba na srečanjih študijskih skupin za posamezna predmetna področja (na sliki 20, stran 

68). Visoko rangirana je bila tudi uporaba medmreţja, kar je seveda odraz trendov druţbe, ker 

se splet vse bolj uporablja v najrazličnejše namene kot najhitrejši dostop do vsakršnih 

informacij. Ta podatek je še posebej razveseljujoč, ker takšne oblike izobraţevanja podpira 

Memorandum o vseţivljenjskem učenju. Vendar je zanimiv nasprotujoč podatek, da se manj 

uporablja lastna spletna učilnica kot dopolnilo pri pouku, ki je tudi spletni medij. Glede na to, 

da se številne šole vključujejo v projekt učeče se šole, se kot oblika pridobivanja znanj 

pojavljajo oţji timi, ki znanje prenašajo na ostale zaposlene. Tu lahko dodamo misel 

Hopkinsa in Harrisove (2003), ki pravi, da je spodbujanje timov zagotovilo k razvoju 

zaposlenih. Torej se glede na zbrane podatke za razvoj zaposlenih z neformalnim 

izobraţevanjem ni bati. Pri tem smo veseli tega pridobljenega rezultata tudi zato, ker ga lahko 

poveţemo z mislijo Kalinove (2004), da je le učitelj profesionalec pripravljen na 

participatorno učenje skupaj z drugimi. Glede na to, da učitelji ţelijo prenašati v svoje delo 

konkretne novosti, ki jih pridobijo pri izobraţevanju, je zanimivo, da jih manj zanimajo 

hospitacije pri sodelavcih in delavnice, ki bi jih izpeljali sodelavci. V raziskavi pridobljeni 

podatki sovpadajo s priporočili o izobraţevanju v organizacijah tudi šolah iz strokovne 

literature. Tako Jereb (1998) navaja različne študijske sestanke, simulacijske metode in 

oblike, metode opazovanja in posnemanja in druge, po čemer lahko sklepamo, da oblike 

izobraţevanj, ki jih obiskujejo zaposleni v osnovni šoli, sovpadajo z omenjenimi priporočili. 

Vsebine, ki so bile najpogosteje izbrane kot zanimive za neformalno izobraţevanje, so seveda 

učni pristopi in izpopolnjevanje predmetne stroke, velik deleţ pa je namenjen tudi temam o 

komunikaciji in odnosih. S tem spet potrjujemo teoretična izhodišča, kjer naj bi učitelji v 

svojem izobraţevanju pridobili kompetence, ki bi poglabljale, kot navaja Marentič 

Poţarnikova (2006), komunikacijo in odnose, učinkovito poučevanje, profesionalni razvoj in 

druge. Po Jerebovih (1998) izobraţevalnih ciljih zaposleni najpogosteje dosegajo t. i. 

kognitivne, s katerimi pokrivajo zlasti področja razuma in obvladujejo znanja, kot pa smo ţe 

omenili, bi bilo v prihodnosti prav gotovo smiselno razmišljati tudi o afektivnih ciljih, ki bi 

pokrivali in dosegali cilje vedenja. Da je temu res tako, sklepamo iz analize podatkov o 

vsebini izobraţevanj za namen poklica, kjer niţje povprečne vrednosti (na sliki 21, stran 69) 

dosegajo npr. vsebina o teţavah in oblikah za delo z učenci iz drugih medkulturnih območij 
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ter sodelovanje z okoljem. Čeprav so nekatere vsebine izbrane manjkrat, vseeno lahko 

zasledimo izbor vseh, kar dododatno dokazuje, da zaposleni v šolah, ki jih je zajela naša 

raziskava, z neformalnim izobraţevanjem sledijo sodobnim trendom o razvijanju učiteljevih 

kompetenc in teţijo k čim večjemu spektru različnih znanj za široko razgledanega in pri 

svojem delu uspešnega učitelja. 

V zadnjem delu vprašalnika smo pridobili podatke o neformalnem izobraţevanju zaposlenih v 

osnovni šoli, ki je namenjeno prostemu času, druţbeni ali politični dejavnosti. 

V primerjavi s količino neformalnega izobraţevanja za namen poklica in dela pri analizi 

podatkov o prostem času odkrijemo upad zanimanja za neformalno izobraţevanje (izobraţuje 

se pribliţno 48 % vprašanih, na sliki 24). Iz obdelanih podatkov vprašanih zaposlenih lahko 

zaznamo, da je za razliko od neformalnega izobraţevanja v namen poklica in dela viden upad 

neformalnega izobraţevanja za prosti čas, druţbeno ali politično dejavnost. Sklepamo lahko, 

da zaposlenim posameznikom, ki se intenzivno neformalno izobraţujejo za namene poklica in 

dela, po vsej verjetnosti za ostale osebne interese zmanjka časa. Tako sklepamo, ker pri 

raziskovanju podatkov, kateri so vzroki za neudeleţbo v neformalnem izobraţevanju iz 

naslova prostega časa, odkrijemo, da so vzroki za to pomanjkanje časa in neustrezna ponudba. 

Z relativno visoko oceno so vprašani ovrednotili tudi vzroke »predrago« in »druţinske 

obveznosti« (na sliki 25, stran 78). Sklepamo torej lahko, da vprašanim poleg rednega dela, ki 

ga opravljajo v povezavi s poklicem in druţinskih obveznostih zmanjka časa in denarja za 

izobraţevanje za namen prostega časa. Pri natančnejši analizi vzrokov za in proti 

neformalnemu izobraţevanju v prostem času smo odkrili, da se izobraţuje sicer nekoliko več 

tistih, ki prihajajo iz primestnega okolja, vendar statistično zanimive razlike med primestnimi 

in mestnimi šolami ni. Torej lahko sklepamo, da okolje pomembno ne vpliva na odločitev za 

neformalno izobraţevanje v povezavi s prostim časom (v tabelah 18, stran 82). Enake so bile 

ugotovitve pri primerjavi količine neformalnega izobraţevanaj in višine naziva, tako da ne 

moremo sklepati, da se tisti, ki imajo višji naziv in izobraţevanja za ta namen ne potrebujejo, 

izobraţujejo bolj za namen prostega časa. Odkrili in potrdili smo domnevo, da je količina 

neformalnega izobraţevanja za prosti čas različna v skupinah »mlajši« in »starejši«, in sicer v 

prid »starejšim« vprašanim. Torej lahko sklepamo, da »starejši« vprašani, ki imajo urejen 

ţivljenjski status, preskrbljene druţinske člane in uspešno pridobljen poklicni status, lahko 

več časa namenijo izobraţevanju za prosti čas (v tabeli 18, stran 82). Pri pregledu vzrokov 

tistih, ki se odločajo za neformalno izobraţevanje za namen prostega časa, opaţamo, da so 

najpomembnejši vzroki pridobivanje dodatnih veščin, veselje do neke dejavnosti, boljše 

počutje, uspešnost in druţabni stiki (slika 26, stran 79). Izpostavljeni so torej vsi elementi, ki 

se nekako predvidevajo kot tisti, ki naj bi ljudi vabili v dejavnosti prostega časa. Zanimiv je 

podatek, da neformalno izobraţevanje v prostem času lahko pomeni tudi moţnost za karierni 

napredek. Po vsej verjetnosti se pojavlja v prostem času, ker ni spodbujen na delovnem mestu, 

ali pa iz ţelje pridobiti tudi znanja, ki se ne tičejo poklica, ki ga vprašani opravlja, na nek 
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način pa predstavlja tudi karierno napredovanje. Seveda je slednje zgolj ugibanje. Prav gotovo 

pa lahko s pridobljenimi rezultati potrdimo teoretično izhodišče Longwortha in Daviesa 

(1996), ki trdita, da je neformalno izobraţevanje permaneneten podporni proces za razvoj 

človeških potencialov, posamezniku daje moč in razvija njegovo kreativnost ter 

samozaupanje, ter kot trdi Urh (2006), omogoča organizacijski in osebni razvoj. 

Tudi oblike neformalnega izobraţevanja, ki se pojavljajo v namen prostega časa, so podobne 

najpogostejšim za namen dela in poklica, in sicer branje gradiva in kratki seminarji. 

Pomembno vrednost je dosegla tudi uporaba medmreţja. Seveda v skladu z vsebino (prosti 

čas) veliko neformalnega izobraţevanja poteka preko tečajev, delavnic, praktičnega 

preizkušanja in svetovanja. To potrjuje tudi trditev Craftove (1996), da mora kvaliteten 

izobraţevalni proces vsebovati kombinacijo različnih strategij poučevanja. 
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4 ZAKLJUČKI, UGOTOVITVE, PRIPOROČILA ZA PRAKSO 

Ob zaključku naše raziskave lahko na kratko sklenemo povzetke. Zaposleni v osnovni šoli se 

brez dvoma izobraţujejo največkrat predvsem zaradi notranjih vzgibov oz. notranje 

motivacije. To pomeni, da je zavest zaposlenih v osnovni šoli zelo velika, ker z 

izobraţevanjem ne le pridobijo sami (zadovoljijo lastne potrebe), temveč posodabljajo 

pedagoško znanje in spretnosti ter laţje sledijo številnim reformam izobraţevalnega sistema. 

Velika zavest do potrebe po izobraţevanju prav gotovo prinaša tudi poslanstvo, ki ga 

zaposleni opravljajo – so namreč prenašalci znanja in jim je vrednota znanja ena 

najpomembnejših v njihovem ţivljenju, saj so se nenazadnje sami in zavestno odločili za 

delo, ki ga opravljajo. Iz tega lahko sklepamo na visoko raven kakovosti osnovne šole vsaj z 

vidika skrbi za izpopolnjevanje lastnih znanj. 

Med zaposlenimi v osnovni šoli je zelo pogosto tako formalno kot neformalno izobraţevanje. 

Neformalno izobraţevanje poteka sistematično tudi večkrat letno. Pri tem ne opazimo 

bistvenih razlik med mlajšimi in starejšimi zaposlenimi. Pomemben je podatek, da je 

izobraţevanje po navadi posledica notranjega vzgiba in notranje motivacije, saj je eden 

najpomembnejših razlogov za neformalno izobraţevanje veselje in ţelja po učenju. Tako 

mišljenje in delovanje zaposlenih daje organizaciji, v kateri so zaposleni – torej šoli, veliko 

konkurenčnost in uspešnost. Past in kritičnost zasledimo morda le v podatku, da ţelja s 

starostjo in dolţino delovne dobe upada, kar je še posebej pomembno pri motivaciji teh 

zaposlenih. To je prav gotovo pomemben podatek za ravnatelje šol, še zlasti zato, ker so 

omenjeni skupini manj pomembne za odločitev k neformalnemu izobraţevanju zunanje 

spodbude kot je delovna uspešnost ali ravnateljeva pohvala. Tako bodo ravnatelji prav gotovo 

morali več pozornosti in energije vloţiti v iskanje novih motivatorjev za te skupine 

zaposlenih. Prav gotovo se da pomembne odgovore poiskati tudi s podatki, pridobljenimi pri 

študiju teorij motivacije, kjer lahko zasledimo, kako pomembno je poznavanje potreb 

zaposlenih, da bi managerji razumeli, kako te potrebe nato na delovnem mestu zadovoljiti. 

Dober manager, tudi ravnatelj, bo postavil dober motivacijski model in v njem našel uporabno 

vrednost, kjer bo lahko s pričakovanim vedenjem zaposlenih, dosegel zaţelene vedenjske 

vzorce, ki se bodo tudi ponavljali, če bo to potrebno. Pomembno se je pri tem zavedati tudi 

dejstva, zapisanega v uvodu, da je motivacija tisto, zaradi česar ljudje ob določenih 

sposobnostih in znanju delajo. Brez motivacije človek ne more storiti nobene aktivnosti, ne 

more zadovoljiti svojih potreb. To dokazuje tudi analiza rezultatov v nadaljevanju, kjer smo 

odkrili, da je zadovoljenost potreb pri zaposlenih v osnovni šoli visoka in da z udeleţbo na 

formalnem izobraţevanju zadovoljujejo potrebo po varnosti, ker si s pridobitvijo pridobljene 

izobrazbe prav gotovo zagotovijo ustrezno izobrazbo za delovno mesto, ki ga opravljajo, in s 

tem v današnjih, za delo nezanesljivih časih tudi relativno zanesljivost delovnega mesta. Z 

udeleţbo na neformalnem izobraţevanju zaposleni zadovoljujejo ţe tiste najvišje uvrščene 

potrebe po lestvici Maslowa, kot so potreba po ugledu in samouresničitvi. Tako zaposleni v 
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osnovni šoli prav gotovo delujejo po motivacijski teoriji potreb Maslowa in nikakor ne po 

teoriji okrepitve ali teoriji procesov. To podpre dejstvo, da za izobraţevanje zaposleni v 

osnovni šoli po lastnem mnenju prav gotovo ne potrebujejo nagrade, pohvale, priznanja. Torej 

lahko sklepamo, da zaposleni v osnovni šoli ravnajo po definicija Stipka (1998), ki pravi, da 

je notranja motivacija prirojeno in naravno nagnjenje za razvoj naših notranjih sposobnosti 

prek učenja, za katerega ni potrebna zunanja spodbuda. 

Razlike med zaposlenimi v velikih in majhnih šolah ter v mestnih in primestnih so minimalne. 

Pa vendar obstajajo in so prav gotovo pomemben klic tistim, ki vodijo šole. Razlike se 

pojavijo pri opravljenih letnih razgovorih, ki ustrezno izvedeni prav gotovo pomembno 

prispevajo k motiviranju za neformalno ali formalno izobraţevanje, čeprav v očeh zaposlenih 

ni tako. Z njimi zaposleni namreč glasno spregovorijo in predstavijo lastno videnje in 

usmerjenost neformalnega izobraţevanja, glasno izrazijo ţeljo, v katera znanja ţelijo pridobiti 

vpogled, s tem pa hkrati morda začutijo notranjo potrebo po samouresničitvi, ki se pred 

razgovorom ni pokazala. Prav gotovo pomembno odločitev igra tudi individualni letni plan 

izobraţevanja, ki zaposlenemu omogoči ne samo načrtovanje, temveč tudi evalvacijo 

opravljenega in izboljšanju obstoječega. Torej je pomemben apel tudi vodjem, zlasti velikih 

šol, da sta tudi načrtovanje in evalvacija neformalnega izobraţevanja stvar in domena vodje 

ter zaposlenega, ne le zaposlenega samega. Prav gotovo se razlike pojavijo med vrstami šol v 

pogostosti in oblikah izobraţevanja, po vsej verjetnosti tudi zaradi sredstev, ki so namenjena v 

ta namen. Tako je to tudi klic tistim, ki namenjajo in odmerjajo sredstva v ta namen, da se 

večja sredstva namenijo tudi za neformalno izobraţevanje, ki je še kako pomembno za razvoj 

ne le posameznika, temveč tudi organizacije kot celote. 

Pomembno priporočilo za prakso je tudi analiza vsebin in oblik izobraţevanja, ki so blizu 

zaposlenim v šoli in zato radi posegajo po njih. Priporočilo je pomembno zlasti za tiste, ki 

organizirajo izobraţevanja za skupino zaposlenih v šolah, saj s tem lahko pridobijo večjo 

obiskanost posameznih organiziranih oblik. 

Ob koncu smo odkrili tudi, da zaposleni v osnovni šoli z zavzetostjo in obremenjenostjo z 

lastnih poklicem in delom, ki ga opravljajo, teţko posegajo še po neformalnem izobraţevanju 

za pomen prostega časa. Pa vendar se to še vedno nekoliko pogosteje pojavlja pri zaposlenih v 

primestnih šolah. Po vsej verjetnosti je povezanost ljudi v primestju še vedno večja kot v 

mestu ter ima učitelj na podeţelju še vedno večji pomen in vrednost tudi pri druţbenih 

dejavnostih v kraju. Da je količina neformalnega izobraţevanja za namen prostega časa 

manjša, je morda lahko tudi slabo za zaposlene v osnovni šoli, ker le spočit in tudi s sabo 

zadovoljen učitelj lahko uspešno in predano predaja znanje, ki ga ima. Morda je to 

informacija ravnateljem, da organizirajo tudi kakšno obliko izobraţevanja, ki bo imela učinek 

delovanja ne le na stroko in predmet, temveč bo na nek način izpopolnjevala še osebnostno 

raven zaposlenih. 
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Naloga s svojo raziskavo odkriva entuziazem, veselje in pripadnost zaposlenih v osnovni šoli, 

ki se kaţe z veliko mero notranje motiviranosti za lastno neformalno izpopolnjevanje in daje 

dodano vrednost ne le posamezniku, temveč tudi organizaciji. Odkriva pomen poznavanja 

posameznikovih potreb za razumevanje ravnanja, odločanja in vpeljevanja sistema 

izobraţevanja. Odkriva pomen razumevanja zaposlenega in njegovih interesov, če ţeli vodilni 

uspešno razvijati organizacijo, ki bo z zadovoljnimi zaposlenimi postala tudi zadovoljno 

konkurenčna ter inovativna. Raziskava odstira nekatere pomankljivosti šol v načrtovanju in 

izvajanju neformalnega izobraţevanja ter priča o pomenu ravnateljevega vodenja tudi pri 

oblikovanju klime in vzdušja za izobraţevanje. 

Čeprav nas je pri raziskavi delno ovirala velikost vzorca, ki je morda bolj nakazala kot pa 

resnično identificirala trende, pa kljub temu menimo, da so se pokazale najpomembnejše 

značilnosti v motivaciji in motiviranju zaposlenih za neformalno izobraţevanje, ki jih kaţe 

resno uporabiti v vsakdanjem delu in delovanju osnovnih šol. 
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PRILOGE 

Priloga 1 Vprašalnik za učitelje 

Priloga 2 Preglednice statističnih podatkov 

Priloga 3 Intervju za ravnatelje 

 





Priloga 1 

 

VPRAŠALNIK ZA UČITELJE 

Spoštovani, 

sem absolventka podiplomskega študija Management in v okviru svoje magistrske naloge 

delam raziskavo o neformalnem izobraţevanju zaposlenih v osnovni šoli in motiviranosti 

zanj. Neformalno izobraţevanje in učenje je izobraţevanje, ki poteka na vsakem koraku in 

izven formalnih inštitucij z namenom, pridobiti znanja za boljše in kvalitetnejše opravljanje 

dela, za poklicno prekvalifikacijo, ustvarjanje konkurenčnosti posameznika na področju 

poklica in z namenom napredovanja. V ta namen bi ţelela Vaše cenjene odgovore na 

naslednja zastavljena vprašanja, s katerimi bi lahko realno ocenila dejansko stanje o tej temi. 

Vprašalnik je anonimen in namenjen izključno za namene omenjene raziskave. Z odkritimi in 

realnimi odgovori mi boste pomagali potrditi ali ovreči zastavljene hipoteze. Tudi sama 

prihajam iz vaših vrst in vem, da ste zelo obremenjeni z različno dokumentacijo, zato se Vam 

za Vaš trud in odkritost še toliko bolj in vnaprej prijazno zahvaljujem ter sem pripravljena 

posredovati povratno informacijo po opravljeni analizi.  

 

Bernarda Sopčič 

 



Priloga 1 

 

I. SPLOŠNI PODATKI 

Starost (Obkroţite.) Spol (Obkroţite.) 

a) pod 25 let 1. moški 

b) od 26 do 30 let 2. ţenski 

c) od 31 do 40 let 

d) od 41 do 50 let  

e) več kot 51 let  

 

Katera je vaša dokončana izobrazba? (Obkroţite.) 

1. srednja šola 

2. višja šola (prva stopnja fakultete, akademije) 

3. višja strokovna šola 

4. visoka strokovna šola 

5. visoka šola/fakulteta/akademija (univerzitetni program) 

6. magisterij, specializacija 

7. doktorat 

 

Kakšno delo opravljate? (Obkroţite.) 

1. za nedoločen čas 

2. za določen čas 

3. delo po pogodbi (študentsko delo) 

4. druge oblike zaposlitve, kakšna zaposlitev je to_____________ 

 

Kako velika je šola v kateri delate? (Obkroţite.) 

a) majhna (do 50 zaposlenih)  

b) srednja (od 51 do 100 zaposlenih) 

c) velika (več kot 101  zaposlenih) 

 

Kakšen naziv imate? (Obkroţite.) 

1. nimam še naziva 

2. mentor 

3. svetovalec 

4. svetnik 

 

Kakšna je vaša delovna doba? (Obkroţite.) 

1. od 0 do 10 let 

2. od 10 do 20 let 

3. od 20 do 30 let 

4. več kot 30 let 
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Ali ste zadovoljni s svojim ţivljenjskim standardom? (Izberite ustrezno stopnjo med eno in 

drugo trditvijo, ki se najbolj pribliţa vašemu stanju.) 

Zelo nezadovoljen 1 2 3 4 5 Zelo zadovoljen 

 

Ali ste zadovoljni s svojo izobrazbo? (Izberite ustrezno stopnjo med eno in drugo trditvijo, ki 

se najbolj pribliţa vašemu stanju.) 

Zelo nezadovoljen 1 2 3 4 5 Zelo zadovoljen 

 

Ali ste se po končani formalni izobrazbi udeleţili še kakršnega koli izobraţevanja, 

usposabljanja, izpopolnjevanja? (Označite samo en odgovor.) 

1. da 

2. ne 

 

Ali ste bili po končanem formalnem izobraţevanju vključeni v program/ih za pridobitev nove 

formalne izobrazbe? 

1. da 

2. ne 

 

Ali ste se izobraţevali zaradi pridobitve: 

1. doktorata 

2. magisterija, specializacije 

3. diplome fakultete ali visoke šole 

4. diplome višje šole 

5. drugo: navedite_______________________ 
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II. IZOBRAŢEVANJE V POVEZAVI S POKLICEM, DELOM 

Ali se udeleţujete izobraţevanja, usposabljanja ali izpopolnjevanja, povezanega z vašim 

delom ali poklicem? 

1. da 

2. ne 

3. ne vem 

 

A) Če ste odgovorili z DA, odgovarjate na vprašanja, zastavljena v nadaljevanju, sicer pa 

nadaljujte z vprašanji od točke B: 

Kolikokrat letno se udeleţite izobraţevanja, usposabljanja ali izpopolnjevanja, povezanega z 

vašim delom ali poklicem? 

1. večkrat 

2. enkrat 

3. drugo___________________________ 

 

Kateri so glavni razlogi, da se udeleţujete izobraţevanja? Nekaj vam jih bomo našteli, vi pa 

določite pomen, ki ga ima posamezni dejavnik za vas osebno, tako da s kljukico ali kriţcem 

označite polje, ki ustreza vaši oceni. (5 – najpomembnejše, 4 – zelo pomembno, 3 – 

pomembno, 2 – manj pomembno, 1 – nepomembno)  

 1 2 3 4 5 

večja uveljavitev v druţbi      

dobri odnosi na delovnem mestu      

pohvala nadrejenih      

uspešnost pri delu, v stroki      

večji dohodek      

pridobitev boljše ocene pri delovni uspešnosti      

napredovanje v naziv      

obdrţati zaposlitev/delo      

pridobiti zaposlitev/delo      

menjava delovnega mesta      

zahteva delodajalca      

ţelja, veselje do učenja in izobraţevanja – lastno zadovoljstvo      

drugo (navedite):_____________________      
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V spodnji tabeli označite, v katero obliko izobraţevanje ste se vključili in kakšna je bila 

pogostost posameznih obiskanih (uporabljenih) oblik izobraţevanja: 5 – najpogosteje, 4 – zelo 

pogosto, 3 – pogosto, 2 – redko, 1 – nikoli? (S kljukico ali kriţcem označite polje, ki ustreza 

vaši oceni.) 

 1 2 3 4 5 

obiskali sejme      

udeleţili kratkih predavanj, seminarjev, delavnic ali pogovorov      

obisk strokovnega posveta ali kongresa      

brali tiskana gradiva      

udeleţili se vodenih izletov, strokovnih ekskurzij      

udeleţili vodenih ogledov muzejev, galerij in drugih zanimivosti      

uporabljali računalniške programe, medmreţje      

sodelovali v spletnih učilnicah      

oblikovanje lastne spletne učilnice      

učili s praktičnim preizkušanjem in s preizkušanjem različnih pristopov      

sodelovanje v oţjem timu šolskega projekta      

udeleţba na srečanjih študijskih skupin      

aktivna udeleţba na srečanjih študijskih skupin      

učili s kroţenjem med različnimi deli organizacije (hospitacije pri kolegih)      

udeleţba na delavnicah sodelavcev      

priprava delavnice za sodelavce      

sodelovanje v oţjem timu šolskega projekta      

 

Katerim vsebinam so bila namenjena vaša izobraţevanja? Ovrednotite pogostost posameznih 

obiskanih oblik izobraţevanja: 5 – najpogosteje, 4 – zelo pogosto, 3 – pogosto, 2 – redko, 1 – 

nikoli. (S kljukico ali kriţcem označite polje, ki ustreza vaši oceni.) 

 1 2 3 4 5 

komunikacija in odnosi      

učinkovito poučevanje (učni pristopi)      

organizacija in vodenje (razreda)      

sodelovanje z delovnim in druţbenim okoljem      

profesionalni razvoj       

izpopolnjevanje stroke – specialnosti      

delo s starši      

delo z učenci s posebnimi potrebami      

delo z učenci iz različnih kulturnih območij      

delo z učenci z vedenjskimi teţavami      

delo z IKT      

drugo (navedite)________________      
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Kako ravnatelj spodbuja in motivira zaposlene za izobraţevanje? (Ovrednotite trditve z oceno 5 – 

vedno, 4 – zelo pogosto, 3 – pogosto, 2 – redko, 1 – nikoli, tako da s kljukico ali kriţcem označite polje, ki 

ustreza vaši oceni.) 

 1 2 3 4 5 

Zaposleni moramo oblikovati individualni letni plan izobraţevanja.      

Z ravnateljem se o izobraţevanju pogovorim na letnem razgovoru.      

Zaposleni lahko sami izbiramo oblike in vsebine izobraţevanja.      

Zaposleni moramo predstaviti vsebino izobraţevanja sodelavcem.      

Zaposleni se lahko izobraţujemo izključno izven delovnega časa.      

Zaposleni lahko izbiramo izključno na stroko vezane oblike izobraţevanja.      

Znanje pridobljeno na izobraţevanjih uporabljam v vsakdanjem delu.      

Ravnatelj spodbuja izobraţevanje.      

Ravnatelj izbira vsebino izobraţevanja.      

 

B) Če ste odgovorili z NE: 

Iz katerih razlogov se niste udeleţili izobraţevanja, usposabljanja ali izpopolnjevanja? (S 

kljukico ali kriţcem označite polje, ki ustreza vaši oceni od 1 do 5, ki pomenijo: 5 – najpomembnejše, 4 – zelo 

pomembno, 3 – pomembno, 2 – manj pomembno, 1 – nepomembno.)  

 1 2 3 4 5 

Prevelika zaposlenost/pomanjkanje časa.      

Ponudba ni ustrezala mojim potrebam.      

Izobraţevanje se mi je zdelo prezahtevno.      

Udeleţba v izobraţevanju se mi ne zdi pomembna.      

Izobraţevanje je predrago.      

Druţinske obveznosti.      

Zdravstveni razlogi.      

Drugo (navedite):_____________________      
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III. DRUGO IZOBRAŢEVANJE – IZOBRAŢEVANJE V POVEZAVI S PROSTIM 

ČASOM, DRUŢBENO ALI POLITIČNO DEJAVNOSTJO 

Ali ste se udeleţili kakšnega izobraţevanja, usposabljanja ali izpopolnjevanja, kot so npr. 

vsebine za splošne potrebe in prosti čas, ki ste se jih udeleţili zaradi svojega osebnega in 

druţinskega interesa v povezavi s prostim časom, druţbeno in politično aktivnostjo, kulturo 

ali drugim osebnim interesom? 

1. da 

2. ne 

3. ne vem 

 

A) Če ste odgovorili z DA: 

Kateri so bili glavni razlogi, da ste se udeleţili tega usposabljanja? Nekaj vam jih bomo 

našteli, vi pa določite pomen, ki ga ima posamezni dejavnik za vas osebno. (S kljukico ali 

kriţcem označite polje, ki ustreza vaši oceni od 1 do 5: 5 – najpomembnejše, 4 – zelo pomembno, 3 – 

pomembno, 2 – manj pomembno, 1 – nepomembno). 

 1 2 3 4 5 

večja uveljavitev v druţbi      

dobri odnosi v kolektivu      

pohvala nadrejenih      

uspešnost pri delu, v stroki      

napredovanje v karieri      

obdrţati zaposlitev/delo      

pridobiti zaposlitev/delo      

pridobiti dodatne veščine      

menjava delovnega mesta      

druţabni stiki      

boljše počutje      

ţelja, veselje do učenja in izobraţevanja – lastno zadovoljstvo      

zapolnitev prostega časa      

drugo (navedite):_____________________      

 

V kakšno obliko izobraţevanja ste se vključili in kolikšna je bila pogostost obiska oz. uporabe 

posamezne oblike izobraţevanja? (S kljukico ali kriţcem označite polje, ki ustreza vaši oceni od 1 do 5, ki 

pomenijo: 5 – najpogosteje, 4 – zelo pogosto, 3 – pogosto, 2 – redko, 1 – nikoli.) 

 1 2 3 4 5 

obiskali sejme, strokovne posvete in kongrese      

udeleţili se kratkih predavanj, seminarjev, delavnic, ali pogovorov      

brali tiskana gradiva      

udeleţili se vodenih izletov, strokovnih ekskurzij      

udeleţili vodenih ogledov muzejev, galerij, in drugih zanimivosti      
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uporabljali računalniške programe, medmreţje      

sodelovali v spletnih učilnicah      

učili z opazovanjem, svetovanjem      

učili s praktičnim preizkušanjem in s preizkušanjem različnih pristopov      

učili s tečaji in delavnicami      

 

B) Če ste odgovorili z NE: 

Iz katerih razlogov se niste udeleţili izobraţevanja, usposabljanja ali izpopolnjevanja? 

(Trditve ocenite z ocenami od 1 do 5, ki pomenijo: 5 – najpomembnejše, 4 – zelo pomembno, 

3 – pomembno, 2 – manj pomembno, 1 – nepomembno, tako da s kljukico ali kriţcem označite 

polje, ki ustreza vaši oceni.) 

 1 2 3 4 5 

prevelika zaposlenost/pomanjkanje časa      

ponudba ni ustrezala mojim potrebam      

izobraţevanje se mi je zdelo prezahtevno      

udeleţba v izobraţevanju se mi ne zdi pomembna      

izobraţevanje je bilo predrago      

druţinske obveznosti      

zdravstveni razlogi      

drugo (navedite):_____________________      
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PREGLEDNICE STATISTIČNIH PODATKOV 

T-test starost in … 

Independent Samples Test 

  Levene's Test for Equality  
of Variances 

t-test for Equality of Means 

  

F Sig. t df 
Sig. 

(2-tailed) 

Mean 

Difference 

Std. Error 

Difference 

95 % Confidence Interval of 

the Difference 

  Lower Upper 

Dokončana izobrazba Equal variances assumed 94,207 ,000 8,832 179 ,000 1,603 ,181 1,245 1,961 

Equal variances not assumed   8,855 148,080 ,000 1,603 ,181 1,245 1,960 

Zadovoljstvo anketiranega s 
standardom 

Equal variances assumed ,480 ,490 ,678 178 ,499 ,078 ,115 -,149 ,304 

Equal variances not assumed   ,678 177,804 ,499 ,078 ,115 -,149 ,304 

Zaposlitev  Equal variances assumed 67,836 ,000 4,227 179 ,000 ,267 ,063 ,143 ,392 

Equal variances not assumed   4,219 159,171 ,000 ,267 ,063 ,142 ,392 

Strokovni n aziv anketiranega Equal variances assumed 1,105 ,295 -9,073 179 ,000 -,969 ,107 -1,179 -,758 

Equal variances not assumed   -9,070 177,835 ,000 -,969 ,107 -1,179 -,758 

Uspešnost pri delu, stroki Equal variances assumed 4,124 ,044 -1,434 175 ,153 -,160 ,112 -,380 ,060 

Equal variances not assumed   -1,427 165,707 ,155 -,160 ,112 -,381 ,061 

Napredovanje v naziv Equal variances assumed 3,379 ,068 4,812 174 ,000 ,835 ,174 ,493 1,178 

Equal variances not assumed   4,821 170,508 ,000 ,835 ,173 ,493 1,178 

Dobri odnosi na delovnem mestu Equal variances assumed 2,580 ,110 -,961 171 ,338 -,183 ,191 -,560 ,193 

Equal variances not assumed   -,961 170,609 ,338 -,183 ,191 -,560 ,193 

Pohvala nadrejenih Equal variances assumed ,073 ,788 1,229 169 ,221 ,199 ,162 -,120 ,518 

Equal variances not assumed   1,228 167,818 ,221 ,199 ,162 -,121 ,518 

Uveljavitev v družbi Equal variances assumed ,000 ,992 ,590 171 ,556 ,092 ,156 -,215 ,399 

Equal variances not assumed   ,590 170,811 ,556 ,092 ,156 -,215 ,399 

Želja, veselje do učenja Equal variances assumed ,031 ,861 ,453 176 ,651 ,054 ,120 -,182 ,290 

Equal variances not assumed   ,454 175,651 ,650 ,054 ,119 -,181 ,290 

Pridobitev boljše ocene pri del 
uspešnosti 

Equal variances assumed 2,422 ,121 2,579 172 ,011 ,437 ,169 ,103 ,771 

Equal variances not assumed   2,579 170,229 ,011 ,437 ,169 ,102 ,771 

 

Preglednice statističnih podatkov 2 

Chi-Square Tests 

 Value df Asymp. Sig. (2-sided) 

Pearson Chi-Square 3,297
a
 4 ,509 

Likelihood Ratio 3,310 4 ,507 

Linear-by-Linear Association ,924 1 ,336 

N of Valid Cases 173   

a. 0 cells (,0 %) have expected count less than 5. The minimum expected count is 7,95. 

 

Symmetric Measures 

  Value Approx. Sig. 

Nominal by Nominal Phi ,138 ,509 

Cramer's V ,138 ,509 

N of Valid Cases 173  
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Preglednica korelacij velikost šole in … 

 

Correlations 

  

Velikost 

šole 

Individualni letni 

plan 

izobraževanja 
Letni razgovor 

Samostojna 

izbira oblik in 

vsebin 

izobraževanja 

Izobraževanje 

izven delovnega 

časa 

Ravnatelj 

spodbuja 

izobraževanje 

Ravnatelj 
izbira 

vsebino 
izobraževanj

a 

Velikost šole Pearson 
Correlation 

1,000 -,245
**
 -,173

*
 ,065 ,031 -,072 -,304

**
 

Sig. (2-
tailed) 

 
,001 ,024 ,391 ,681 ,337 ,000 

N 182,000 174 170 177 174 178 177 

Individualni letni 
plan 
izobraževanja 

Pearson 
Correlation 

-,245
**
 1,000 ,348

**
 ,127 -,114 ,311

**
 -,030 

Sig. (2-

tailed) 
,001 

 
,000 ,095 ,138 ,000 ,696 

N 174 174,000 169 173 171 174 173 

Letni razgovor Pearson 
Correlation 

-,173
*
 ,348

**
 1,000 ,122 ,048 ,305

**
 ,086 

Sig. (2-
tailed) 

,024 ,000 
 

,113 ,538 ,000 ,265 

N 170 169 170,000 169 167 170 169 

Samostojna 
izbira oblik in 
vsebin 
izobraževanja 

Pearson 
Correlation 

,065 ,127 ,122 1,000 -,117 ,410
**
 -,157

*
 

Sig. (2-
tailed) 

,391 ,095 ,113 
 

,126 ,000 ,037 

N 177 173 169 177,000 173 177 176 

Izobraževanje 
izven delovnega 
časa 

Pearson 
Correlation 

,031 -,114 ,048 -,117 1,000 -,120 ,247
**
 

Sig. (2-
tailed) 

,681 ,138 ,538 ,126 
 

,116 ,001 

N 174 171 167 173 174,000 174 174 

Ravnatelj 
spodbuja 
izobraževanje 

Pearson 
Correlation 

-,072 ,311
**
 ,305

**
 ,410

**
 -,120 1,000 ,120 

Sig. (2-
tailed) 

,337 ,000 ,000 ,000 ,116 
 

,110 

N 178 174 170 177 174 178,000 177 

Ravnatelj izbira 
vsebino 
izobraževanja 

Pearson 
Correlation 

-,304
**
 -,030 ,086 -,157

*
 ,247

**
 ,120 1,000 

Sig. (2-
tailed) 

,000 ,696 ,265 ,037 ,001 ,110 
 

N 177 173 169 176 174 177 177,000 

**. Correlation is significant at the 
0.01 level (2-tailed). 

      

*. Correlation is significant at the 
0.05 level (2-tailed). 
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INTERVJU ZA RAVNATELJE 

1. Kakšne kriterije postavite pri procesu zaposlovanja? (na podlagi analize delovnega 

mesta-določanje znanja, sposobnosti in lastnosti) 

2. Ali zaposleni sodelujejo pri izbiri izobraţevalnih vsebin in na kakšen način? Kako 

lastna izbira izobraţevanja vpliva na pogostost in kvaliteto izobraţevanja? 

3. Na kakšen načine spodbujate k izobraţevanju zaposlene? (razpravljanje o problemih, 

napakah) 

4. Ali postavljate tudi dolgoročne načrte pri načrtovanju vrst in oblik izobraţevanja? Na 

kakšen način?  

5. Poznate in uporabljate za spodbujanje k izobraţevanju zaposlene tudi s t. i. kariernim 

razvojem? Podajate povratno informacijo o delovni uspešnosti (prednosti in slabosti) 

ter ali in kako ta vpliva na izbor izobraţevanja? 

6. Kako preverite in ocenite, evalvirate procese, oblike izobraţevanja? Ali in kako 

nagrajujete zaposlene, ki se izobraţujejo? 

7. Kako spodbujate zaposlene, da v svoje delo integrirajo pridobljeno znanje na 

izobraţevanjih? 

 


