
 

                                                        

Konferenca je financirana s strani dveh projektov: Erasmus + »Action Grant 2017 – Support to the Quality Assurance in VET and EQAVET NRP«, ki ga sofinancirata 
Evropska Unija in Ministrstvo za izobraževanja, znanost in šport, ter s strani projekta OPK, ki ga sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega 
socialnega sklada. Program se izvaja v okviru Operativnega programa za izvajanje Evropske kohezijske politike v obdobju 2014–2020, prednostne osi 10: »Znanje, 
spretnosti in vseživljenjsko učenje«, prednostne naložbe 10.1: »Krepitev enake dostopnosti vseživljenjskega učenja za vse starostne skupine v formalnem, neformalnem 
in priložnostnem okolju, izpopolnjevanje znanj, spretnosti in kompetenc delovne sile ter spodbujanje prožnih možnosti učenja, vključno prek poklicnega usmerjanja in 
validiranja pridobljenih kompetenc«, specifičnega cilja 3: »Spodbujanje prožnih oblik učenja ter podpora kakovostni karirerni orientaciji za šolajočo se mladino na vseh 
ravneh izobraževalnega sistema« 

 

Tradicionalna letna konferenca 

KAKOVOST POKLICNEGA IN STROKOVNEGA                  
IZOBRAŽEVANJA 

 

Hotel Astoria Bled, petek, 1. 6. 2018 

 
Ura 

 
Vsebina 

 
   
  8.30 – 9.00 

 
Registracija udeležencev 
 

  9.00 – 9.30 Plenarni del: 
 
Elido Bandelj, direktor Centra RS za poklicno izobraževanje 

 Uvodni nagovor  
 
Saša Grašič, vodja EQAVET NRP v Sloveniji 

 Predstavitev nacionalne referenčne točke EQAVET NRP v Sloveniji in 
storitev, ki jih nudimo izvajalcem 

 Predstavitev programa konference 
 

  9.30 – 10.00 Tiina Halmevuo, vodja kakovosti, Keuda Group, Vocational Education and 
Training, Finska  
 

 Usmeritve in poudarki trenutne finske reforme poklicnega in strokovnega 
izobraževanja  

 Sistematičen razvoj kakovosti praktičnega usposabljanja z delom na na-
cionalni ravni in na ravni izvajalcev – uvod v delavnico 1 

 
10.00 – 10.30 Mag. Christoph Kimbacher, vodja kakovosti, Höhere Technische Bun-

deslehranstalt Steyr, Avstrija:  
 

 Okvir zagotavljanja kakovosti na poklicnih in strokovnih šolah/šolskih 
centrih v Avstriji in predstavitev primera lastne prakse 

 Kolegialna presoja kakovosti kot ena izmed možnih podpor razvoju ka-
kovosti poklicne in strokovne šole/šolskega centra – uvod v delavnico 2 

 
10.30 – 11.00 Dr. Simona Bezjak, Center RS za poklicno izobraževanje 

 
 Nacionalni okvir kakovosti vzgoje in izobraževanja v Sloveniji 
 Usklajevanje evropskega okvira kakovosti poklicnega izobraževanja in 

usposabljanja - okvira EQAVET z Nacionalnim okvirom kakovosti vzgoje 
in izobraževanja – uvod v delavnico 3 
 



Kakovost poklicnega in strokovnega izobraževanja –  
Program konference 1.6.2018 

EQAVET NRP v Sloveniji, Center RS za poklicno izobraževanje     
 

11.00 – 11.30 Odmor: 
 

 Kava, čaj, voda, sok, prigrizki 
 Razvrstitev v tri predavalnice za prvo izvedbo delavnic 

 
11.30 – 13.00 
 

Prva izvedba delavnic 
 

 Delavnica 1: Sistematično ugotavljanje, zagotavljanje in razvoj kakovo-
sti praktičnega usposabljanja z delom na ravni izvajalca 

 Tiina Halmevuo, vodja delavnice  
 

 Delavnica 2: Kolegialna presoja kakovosti kot ena izmed možnih podpor 
razvoju kakovosti poklicne in strokovne šole/šolskega centra 

 mag. Christoph Kimbacher, vodja delavnice 
 

 Delavnica 3: Uporaba kazalnikov kakovosti v podporo razvoju poklicne 
in strokovne šole/šolskega centra 

 dr. Simona Bezjak, vodja delavnice 
 

13.00 – 13.15 Odmor in priprava na drugo izvedbo delavnic 
 

13.15 – 14.45 Druga izvedba delavnic 
 

 Delavnica 1: Sistematično ugotavljanje, zagotavljanje in razvoj kakovo-
sti praktičnega usposabljanja z delom na ravni izvajalca 

 Tiina Halmevuo, vodja delavnice  
 

 Delavnica 2: Kolegialna presoja kakovosti kot ena izmed možnih podpor 
razvoju kakovosti poklicne in strokovne šole/šolskega centra 

 mag. Christoph Kimbacher, vodja delavnice 
 

 Delavnica 3: Uporaba kazalnikov kakovosti v podporo razvoju poklicne 
in strokovne šole/šolskega centra 

 dr. Simona Bezjak, vodja delavnice 
 

15.00  Kosilo 
 

Tiina Halmevuo je vodja kakovosti desetega največjega izvajalca poklicnega in strokovnega izobraževanja in 
usposabljanja na Finskem, konzorcija Keuda group. Konzorcij ima 11 izobraževalnih enot, preko 7000 dijakov in 
odraslih udeležencev in 620 zaposlenih. Poleg formalnega izobraževanja na vseh poklicnih področjih izvaja us-
posabljanja za podjetja ter razvojne storitve za regijo, v kateri se nahaja. V vlogi vodje kakovosti Tiina Halmevuo 
koordinira notranjo in zunanjo evalvacijo konzorcija, implementacijo razvojne strategije, načrtovanje in ocenjeva-
nje v poučevanju, mednarodno sodelovanje in mobilnost udeležencev, profesionalni razvoj zaposlenih ter nekaj 
razvojnih projektov.  

Mag. Christoph Kimbacher je učitelj matematike in kemije ter vodja kakovosti na Höhere Technische Bun-
deslehranstalt Steyr, eni največjih in najstarejših poklicnih šol v Avstriji, ki bo naslednje leto praznovala 145. 
obletnico obstoja. Tesno sodeluje z avstrijsko nacionalno referenčno točko za kakovost ARQA VET, in sicer kot 
predavatelj v programu usposabljanja za vodje kakovosti poklicnih šol, presojevalec kakovosti, svetovalec šolam 
v postopku presoje in mentor presojevalcem. Od leta 2015 deluje tudi kot profesor didaktike na Johannes Kepler 
University v Linzu.  

Dr. Simona Bezjak je zaposlena na Centru RS za poklicno izobraževanje kot članica nacionalne referenčne 
točke za kakovost - EQAVET NRP v Sloveniji. Deluje predvsem v okviru programa »Vzpostavitev, dopolnitev in 
pilotni preizkus modela ugotavljanja in zagotavljanja kakovosti na področju vzgoje in izobraževanja«, in sicer pri 
pripravi kazalnikov kakovosti in usmerjevalnega gradiva za vodenje kakovosti na ravni šole in vrtca ter v pro-
gramski skupini, ki strokovno vodi potek celotnega programa.  


