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Za boljso prakso

v

EVALVACIJA DIDAKTICNE
IZVEDBE PREDMETA
POSLOVODENJE
POVZETEK
/zvajanje izobrazevalnega procesaje v veliki meri odvisno od njegove vsebinske, strokovne in didakticne izvedbe. Usklajena kombinacija omenjenih treh dejavnikov je pogo} tako za kakovostno
izvedbo pedagoskega procesa kot tudi za uspesno opravljen izpit. Seveda pa si vsak predavatelj
zeli, da bi znanja, spoznanja in nove poglede studentje tudi po opravljenem izpitu koristno uporabljali pri svojem poklicnem delu. V razpravi je predstavljena evalvacija didakticne izvedbe
predmeta Poslovodenje v programu Komercialist visje strokovne sole. Prikazani so rezultati
anket in njihova analiza. Omenjeni podatki so povratna informacija, ki bo predavateljici sluzila
za izboljsanje izvedbe predmeta Poslovodenje v naslednjem studijskem letu. Bralec razprave pa
bo lahko dobil nove ideje za posodobitev svojih didakticnih metod poucevanja.
Kljulne besede: poslovodenje, didakticna izvedba, andragogika, metode poucevanja,
evalvacija

Program poslovodenje je uvrscen med
skupne strokovne predmete programa komercialist. Cilj studijskega programa za pridobitev visje strokovne izobrazbe komercialista je
izobraziti organizatorje poslovanja s sirokim
strokovno-teoreticnim in prakticno-uporabnim znanjem s podrocja komerciale.

PREDSTAVITEV PREDMETA
POSLOVODENJE
Predmet poslovodenje je uvrscen v program
1. letnika studija. Cilji predmeta so, da student:
• spozna pomembnost in vlogo vodenja za
uspesnost podjetja in posameznika,
• spozna zakonitosti uspesne komunikacije,
• spozna vlogo in pomen motivacije pri
vodenju,

• spozna orodja za izboljsanje kakovosti dela
sodelavcev,
• z vajo krepi tiste elemente vodenja, ki so
nujno potrebni za kasnejse samostojno izpopolnjevanje,
• zna pridobljeno znanje prenasati v prakso.
Vsebina predmeta obsega 17 zaokrozenih poglavij, ki jih prikazuje slika na naslednji strani.
V sebine predmeta poslovodenje so povezane
s skupnimi in temeljnimi strokovnimi predmeti, predvsem z znanji iz predmetov:
• tdenje,
• psihologija prodaje in poslovno komuniciranje ter
• kultura podjetja.
Za studente je zelo pomembno, da znanja, ki
jih dobijo pri vseh stirih predmetih, med seboj
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11. manager kat komunikator
12. manager kat moderator, svetovalec
13. manager kat resevalec sporov
14. manager kat
sinergetik skupinskega
del a
15. manager kat ocenjevalec
delovne uspesnosti
16. manager kat nosilec
celovite kakovosti
17. manager kat oblikovalec
organizacijske kulture

povezujejo. Zato je pomembno, da predavatelji razlicnih predmetov studente vedno znova
opozarjamo na povezanost tematik med posameznimi predmeti.

DIDAKTICNE PRIPRAVE ZA
PREDAVAN]A
Pri pripravi vsakega predavanja oz. vaj je potrebno upostevati dolocene didakticne korake
in pristope:
• cilj predavanja,
• intelektualno-spoznavni in formativni cilj,
• cilj poklicne socializacije,
• oblike predavanja,
• vsebino dolocenega predavanja in znanje,
ki ga mora student osvojiti,
• metode, ki bodo uporabljene.
Pri predavanjih za studente ob delu je potrebno upostevati dolocene znacilnosti pravil poucevanja odraslih (Pozarnik, 1997):
• raznolike in bogate izkusnje, ki jih imajo iz
prakse na razlicnih podrocjih,
• orientacijo studentov na dejanske zivljenjske probleme in vprasanja iz prakse,
• njihova samopodobo kot o samostojnem in
odraslem bitju,
• variabilno pripravljenost za ucenje,
• starost studentov,
• razlicno predznanje studentov,

1. slovensko gospodarstvo
2. vodenje poslov (oddelka)
3. upravljalno vodstveni procesi
4. oblikovanje politike podjetja
5. iskanje strateskih moznosti
6. manager kat celovita osebnost
7. manager kat resevalec problemov
B. manager kat organizator
9. manager kat strateg
10. manager kat vizionar in motivator

• dejstvo, da se ze mnogo let niso formalno
izobrazevali,
• razlicne ucne navade,
• pricakovanja, da bodo poslusali cim manj
teorije in kar najvec prakticnih primerov,
• veliko pozornost in motiviranost studentov
za studij,
• primerno disciplino pri predavanjih,
• problem »pismenosti« (seminarske naloge,
diploma).
Po leg tega se je potrebno ves cas pedagoskega procesa zavedati svojih nalog andragoskega delavca:
• organizirati, voditi in kakovostno izvajati
izobrazevalni proces,
• svetovati studentom v izobrazevalnem procesu,
• spodbujati studente k ucenju in aktivnemu
sodelovanju,
• pomagati studentom z nasveti, kako studirati,
• uporabljati ucinkovite in sodobne metode
izobrazevanja,
• uporabljati sodobne tehnicne pripomocke,
• vzpodbuditi pri studentih interes, potrebe in
zeljo po znanju,
• nauciti studente samostojnega in kriticnega
razmisljanja,
• studentom na jasen in razumljiv naCin podati predpisano snov,
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• ustvariti dobro fizicno in psihicno klimo v
predavalnici,
• vzpodbujati studente k definiranju lastnih
ciljev,
• pomagati studentom pri doseganju zadanih
ciljev.
Priprava predavanj vkljucuje tudi pripravo,
ureditev predavalnice pred pricetkom predavanj. Osebno menim, da bi moral biti predavatelj vsaj 15 minot pred pricetkom predavanj
v predavalnici. Pripraviti mora pisne materiale, tehnicne pripomocke, dodatne materiale,
prezraciti prostor in pricakati studente. Predavanja je potrebno zaceti tocno.

IZVEDBA EVALVACIJE PO
KONCU PREDAVANJ
Predavanja za odrasle v zimskem semestru
obsegajo 30 ur predavanj in 10 ur vaj v dveh
skupinah po 30 studentov. Razdeljena so na 8
srecanj po 5 solskih ur ob torkih in cetrtkih z
zacetkom ob 16. uri in zakljuckom ob 20.30.
uri. v tern casu sta predvidena dva odmora po
25 minot. V sebina poglavij, ki jih je potrebno
obdelati, je dolocena z ucnim nacrtom. Med

odmorom se pridruzim studentom ob pltJU
kave in z njimi poklepetam. Praviloma se zelo
aktivno pogovmjamo o tematiki, ki je bila na
programu pred odmorom. Nemalokrat pa po
koncu predavanj se ostane
skupina najbolj aktivnih studentov, s katero nadaljujemo
debato. Na zadnjem predavanju jim razdelim pisna navodila o pisnem in ustnem delu
izpita. V skladu s pravili, tj.
kodeksom sole, zahtevamo, da na izpit pridejo primerno obleceni (v oblekah in kravatah).
Najpogostejsa metoda pridobivanja povratnih
informacij so vprasalniki. Po predavanjih (in
pred izpitom) iz predmeta poslovodenje studentje izpolnijo anonimni anketni vprasalnik
s 14 vprasanji, ki so razvidna iz analize evalvacije v nadaljevanju.

.Za evalvacijo ~tcne
ga procesa naJpogosteje uporabimo
vprasalnike.

RAZISKAVA - ANALIZA
EVALVACIJE
V nadaljevanju zelim predstaviti tudi analiza evalvacije ucnega procesa pri predmetu
poslovodenje, ki je bila narejena na vzorcu
44 studentov. Dobljene rezultate anketnih

Tabela 1: Evalvacija vprasalnika o vodenju ucnega procesa pri predmetu poslovodenje

odnos predavatelja do studentov
dinamicnost in zanimivost podajanja snovi ter moznost sodelovanja in izrazanja mnenj
vzpodbujanje k razmisljanju in oblikovanju lastnih stalisc
ali je predavatelj predstavil vsebino predmeta
ali je predavatelj razlozil naCin ocenjevanja, vsebino in obliko izpita
angaziranost in prizadevnost ter strokovnost predavatelja
vzpodbujanje k razmisljanju in samostojnemu oz. timskemu delu
aktualnost podajanja snovi
povezanost primerov s prakso in uporabnost v praksi
nacin in izvedba predavanj ter vaj
pestrost uporabe ucnih metod ter jasnost in razumljivost podajanja snovi
sistematicnost in preglednost podajanja snovi
ustreznost studijskih gradiv
uporaba tehnicnih pripomockov

skupaj povprecna ocena

4,9
4,9
4,9
4,8
4,8
4,8
4,8
4,8
4,8
4,6
4,6
4,6
4,5
4,3
4,7
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vprasalnikov smo statisticno obdelali in dobili rezultate, ki so prikazani po padajocem
povprecju ocen za posamezna vprasanja in so
razvidni iz tabele 1.

PREDLOG SPREMEMB NA
PODLAGI REZULTATOV
EVALVACI]E
Na osnovi rezultatov ankete, kjer smo se osredotocili na tiste kriterije, ki so imeli oceno
manjso od 4,80, smo prisli do naslednjih zakljuckov:
1. Kriterij naCina in izvedbe predavanj je bil
ocenjen z vrednostjo 4,6, kar nas postavlja
pred izziv, da ucne in didakticne metode pri
naslednjih predavanjih se izboljsamo in nacrtujemo, da bomo predavanja in vaje obogatili z elementi e-ucenja.
2. Kriterij pestrosti uporabe ucnih metod ter
jasnosti in razumljivosti podajanja snovi je
bil ocenjen z vrednostjo 4,6. Ucne metode
bomo dodatno popestrili z dolocenimi nalogami, kijih bodo
studentje morali preko ucnega
e-portala narediti doma donaslednjega srecanja. Prav tako
moramo posebno pozornost
predavateifa.~
posvetiti dejstvu, da je potrebno studente vedno znova opozarjati na
rdeco nit snovi in povezanost z ostalo tematiko.
3. Kriterij sistematicnosti in preglednosti podajanja snovi je bil ocenjen z vrednostjo
4,6. Preglednost podajanja snovi se mocno
veze na sistematicnost. Zato bomo temu v
bodoce posvetili se vee pozornosti. Na zacetku vsakega predavanja bomo preleteli
snov, ki je bila razlozena na prejsnjih predavanjih.
4. Kriterij ustreznosti ucnih gradiv je bil ocenjen z vrednostjo 4,5. Poleg skript bo na eportalu na razpolago se dodatno gradivo za
poglobljeni studij.
5. Kriterij uporabe tehnicnih pripomockov je

Llspesnost ucnega
procesa je odvisna
od dobre priprave
_

bil ocenjen z vrednostjo 4,3. Vsako leto je
ta kriterij najnizje ocenjen, zato bo potrebno
razmisljati o dodatnih tehnicnih pripomockih in narediti analizo zelenih pripomockov. Sorazmerno z vse vecjo dostopnostjo
in razvojem tehnicne didakticne opreme
narasca tudi zelja po njihovi uporabi.

ZAKL)UCNE MISLI
Uspesnost in kakovost predavanj za studente ob delu je v veliki meri odvisna od dobre
priprave, strokovnosti predavatelja, njegove
osebnosti ter upostevanja znaCilnosti ucenja odraslih. Zelo pomemben je prvi vtis in
vzpostavitev dobrega vzdusja ter sproscenih
odnosov med predavateljem in studenti. Predavanja in vaje morajo biti cimbolj dinamicni.
Uporabljatije treba razlicne metode in tehnike
poucevanja. Nacin podajanja naj bo kar najbolje prilagojen znanju in izkusnjam studentov. V se povedano je potrebno nenehno povezovati s prakticnimi izkusnjami studentov.
Podajanje snovi naj bo kar najbolj zivljenjsko
in preprosto s primeri iz vsakodnevnega zi vljenja (Musek-Lesnik, 2001).
Rezultati ankete so vsekakor eden izmed moznih kazalcev merjenja zadovoljstva studentov
in iz tega izhajajoca analiza uspesnosti izvajanja pedagoskega procesa.
Poleg anketnega vprasalnika predstavljajo pomembno povratno informacijo tudi odstotek
uspesnosti opravljanja izpitov po posameznih
izpitnih rokih ter nenazadnje tudi povprecna
ocena vseh izpitnih rezultatov.
Poucevanje mora izhajati iz predpostavke, da
se obe strani, torej tako studenti kot predavatelji uCijo drug od drugega in nenehno izmenjujejo svoje vsakodnevne izkusnje iz prakse.
Prav izkusnje studentov lahko izredno obogatijo predavanja.
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