NOVIČNIK
maj 2018

Nacionalna referenčna točka za kakovost poklicnega
in strokovnega izobraževanja in usposabljanja –
EQAVET NRP v Sloveniji se predstavi
Nacionalna referenčna točka za kakovost poklicnega in strokovnega izobraževanja in usposabljanja v Sloveniji ali krajše EQAVET NRP v Sloveniji ima sedež na Centru RS za poklicno
izobraževanje. Deluje z namenom spodbujanja kulture sistematičnega ugotavljanja, zagotavljanja in razvoja kakovosti poklicnega in strokovnega izobraževanja in usposabljanja
(PSIU). Aktivnosti, ki jih izvajamo, služijo tako v podporo sistemu PSIU kot tudi izvajalcem
PSIU. Pri našem delovanju skrbimo za vpetost v oba, nacionalni in evropski prostor.
V pričujočem Novičniku vam predstavljamo nekatere aktivnosti točke. Vabimo vas, da si
več o naših aktivnostih preberete na naših novih spletnih straneh www.eqavet-nrp-slo.si,
na katerih smo skrbno zbrali informacije s področja kakovosti tako na nacionalni kot tudi
na mednarodni ravni.
Veselimo se sodelovanja z vami!
Saša Grašič, vodja EQAVET NRP v Sloveniji
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IZPOSTAVLJENO PRESOJA KAKOVOSTI

Metodologija in orodja za izvedbo mednarodne
kolegialne presoje
Več: www.peer-review-network.eu/

Peer Review European Network na svoji spletni strani ponuja celovite informacije in metodološka orodja za izvedbo
mednarodne kolegialne presoje (PRA). V nekaterih evropskih državah se PRA kot element, ki lahko pripomore k
dvigu kakovosti izvajalcev poklicnega in strokovnega izobraževanja in usposabljanja (PSIU), nekoliko težje uveljavlja. Prav z namenom promocije in celovite predstavitve PRA je v okviru projekta EQAVET v septembru 2017
v Splitu potekalo prvo mednarodno srečanje. Na srečanju so udeleženci partnerskih držav pridobili poglobljen
vpogled v postopek mednarodne kolegialne presoje ter

izmenjali znanja in izkušnje na področju kolegialne presoje. Osredotočili so se na najpomembnejšo točko srečanja – prenovo kriterijev in kazalnikov znotraj štirinajstih
področij kakovosti, kot jih trenutno opredeljuje evropski
priročnik za izvajanje Mednarodne kolegialne presoje
(European Transnational Peer Review).

Mednarodna kolegialna presoja kakovosti na
Šolskem centru Velenje
Več: www.cpi.si/mednarodno-sodelovanje/erasmus-/eqavet-nrp.aspx

Kolegialna presoja postaja eno ključnih orodij ugotavljanja
in zagotavljanja kakovosti na ravni izvajalcev poklicnega in
strokovnega izobraževanja in usposabljanja (PSIU). V okviru projekta Finančne podpore EQAVET (European Quality

Assurance in VET) nacionalnim referenčnim točkam za kakovost 2017 je, kot ena ključnih aktivnosti projekta, v dneh
10. in 11. aprila 2018 potekala pilotna izvedba mednarodne kolegialne presoje na Šolskem centru Velenje (Center).
Vodstvo Centra se je odločilo za presojo dveh šol: Šole za
rudarstvo in okoljevarstvo ter Strojne šole. Presoja je potekala na dveh zelo pomembnih področjih, učenje in poučevanje ter ocenjevanje in certificiranje. Ob obisku šole
so bili poleg ogleda izvedeni intervjuji z različnimi skupinami – dijaki, učitelji, vodstvom… V timu presojevalcev so
sodelovali trije slovenski in en avstrijski presojevalec, kot
opazovalci pa so sodelovali en avstrijski in dve slovenski
opazovalki s Centra RS za poklicno izobraževanje.
Kolegialna presoja je oblika zunanje evalvacije, za katero
se izvajalec odloči prostovoljno. Kolegi presojevalci so
učitelji, ki delujejo v podobnem okolju. Osredotočena je
na »močna« področja izvajalca, seveda pa se skozi sam
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proces evalvacije pokažejo tudi področja, ki imajo potencial razvoja, oziroma izboljšav. Kolegialna presoja prinaša
koristi vsem vključenim:

•

Kolegom presojevalcem ponuja priložnost za učenje
in izmenjavo izkušenj s kolegi učitelji, ki sodelujejo v
presoji.

•

•

Vsem vključenim omogoča mreženje na nacionalni
in mednarodni ravni ter ponuja priložnost za izboljšanje lastnega dela, s tem pa širjenja kulture kakovosti.

Izvajalcu PSIU ponuja kritično, hkrati pa razumevajočo zunanjo informacijo o kakovosti izobraževanja.
Pomaga mu odkriti dobre prakse, ki se jih morda sam
ne zaveda, in hkrati opozori na še neizkoriščene priložnosti za razvoj.

VTISI IZ MEDNARODNE KOLEGIALNE PRESOJE KAKOVOSTI

Jadranka Uranjek,
koordinatorka presoje na šoli (ŠC Velenje)

Maja Radšel,
članica tima za kakovost

Kot koordinatorko kolegialne presoje na našem centru me veseli, da je vse potekalo po urniku, saj smo v
pripravo skupaj s kolegi vložili veliko dela. Pri ustnem
podajanju analize stanja na naših dveh šolah (Šoli za
rudarstvo in varstvo okolja in Strojni šoli) mi je bilo
všeč, da želijo presojevalci nekatere stvari, ki jih pri
nas dobro delamo, uvesti tudi v svoji šoli. Veselim se
kolegialne presoje v Avstriji, udeležila se je bom kot
mednarodna presojevalka, ker bom videla podobnosti in razlike obeh šolskih sistemov.

Izkušnja kolegialne presoje se mi zdi odlična. Prestala
sem jo v vlogi anketirane članice skupine za kakovost.
Všeč mi je bil pristop presojevalcev, ki so bili zelo mirni in pozitivno naravnani. Vprašanja so bila konkretna
in korektna. Sprva sem bila malo napeta, ker nisem
vedela kako se bo intervju odvijal. V nadaljevanju
se je začetna napetost izgubila ... Zelo dobro je bilo,
da smo dobili prvo povratno informacijo tako hitro.
Mislim, da je tak pristop odlična priložnost za iskanje
dobrih in šibkih področij.

Peter Rozman,
v. d. ravnatelj Strojne šole, ŠC Velenje

Miloš Frelih,
presojevalec (ŠC Kranj)

Glede na načrtovano združitev obeh šol v eno, ki nas
čaka v jeseni, je bila kolegialna presoja in zaključno
poročilo o njej zelo dobrodošlo, saj ga bomo lahko
uporabili za načrtovanje vzgojno izobraževalnega
dela. Že prva povratna informacija presojevalcev
kaže, da na šoli vlada zelo dobra, pozitivna klima med
dijaki, učitelji in starši. Potrdila so se naša predvidevanja o kakovosti – delamo dobro, nekaj »rezerv« pa
najbrž še imamo v izvajanju pedagoškega dela.

Naloga presojevalca je zahtevna in moram priznati, da sem bil na začetku skeptičen, ali ji bom kos.
Ključni elementi za uspešno delo presojevalca so
individualna priprava posameznika pred presojo,
skupno usklajevanje in pametna izbira vprašanj za
intervjuje, izkušnje presojevalcev pridobljene v letih
dela na šoli, timsko delo in seveda pomoč opazovalcev z EQAVET NRP. Zelo koristna izkušnja, ki bi jo z
veseljem ponovil.

mag. Albin Vrabič,
ravnatelj Šole za rudarstvo in okoljevarstvo
Mednarodna kolegialna presoja na Šoli za rudarstvo in varstvo okolja je pokazala, da imamo na šoli zelo dobro
šolsko klimo. Te ugotovitve sem kot ravnatelj zelo vesel, ker verjamem, da je to odlično izhodišče za izboljšanje na
področjih, kjer je presoja pokazala, da imamo še rezerve.
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IZPOSTAVLJENO MEDNARODNE AKTIVNOSTI

Študijski obisk Estonskih strokovnjakov v Sloveniji
Več: www.eqavet-nrp-slo.si

Skupina estonskih strokovnjakov za akreditacijo izvajalcev poklicnega in strokovnega izobraževanja je v
letu 2017 in v organizaciji estonske nacionalne referenčne točke za kakovost poklicnega izobraževanja in
usposabljanja, ki je prav tako kot slovenska referenčna
točka članica mreže EQAVET, obiskala Slovenijo.
Študijski obisk je EQAVET NRP v Sloveniji organizirala v
povezavi s ŠC BIC Ljubljana, mrežo slovenskih izvajalcev
s področja tehnike, t. i. mrežo EPOS, MIZŠ in Agencijo
Nakvis. V nadaljevanju objavljamo nekaj misli, ki jih je
strnila naša gostja, ga. Marge Kroonmäe (Estonian Higher
Education Quality Agency (EKKA):
»Študijski obisk v Slovenijo smo izvedli v povezavi z razvojnimi aktivnostmi na področju poklicnega izobraževanja in usposabljanja, ki potekajo v Estoniji. Omogočil nam
je medsebojno primerjavo obeh sistemov in primerjavo
praktičnih rešitev. Slovenija in Estonija sta se lahko učili
druga od druge.
Slovenske šole pri razvoju kurikula zelo resno upoštevajo
potrebe lokalne skupnosti in delodajalcev, na katere odgovorijo predvsem v t. i. odprtem kurikulu. Upoštevanje

potreb dijakov in odraslih udeležencev pri razvoju odprtega kurikula pa se nam je zdelo premalo poudarjeno.
Impresionirani smo bili nad tem, da se v Sloveniji šole samoiniciativno organizirajo v mreže, ki delujejo na področju sistematičnega razvoja kakovosti, razvijajo vprašalnike
in organizirajo samoevalvacijske kampanje. Najbolj ključni
vidik pri tem se nam je zdelo ukrepanje na podlagi rezultatov samoevalvacije. Učitelji se namreč po samoevalvaciji pogovorijo z dijaki o rezultatih, o morebitnih razlikah pri
zaznavanju, o morebitnih težavah, ki se v samoevalvaciji
pokažejo ter skupaj z dijaki iščejo in načrtujejo rešitve.
Na sistemski ravni nas je navdušilo več rešitev, kot npr.
posvetovalna in odločevalska vloga Strokovnega sveta RS
za poklicno izobraževanje pri MIZŠ ter trenutno aktualna
priprava skupnega nacionalnega okvira kakovosti VIZ. V
skupnem okviru kakovosti je enako kot v Estoniji razvoj
učenja in poučevanja v ospredju, upoštevani pa so tudi
kazalniki kakovosti EQAVET. Ko bo okvir pripravljen, nas
bodo estonske strokovnjake zanimali zlasti kazalniki kakovosti šolske klime in kulture, saj je to vidik, ki ga je v Estoniji v prihodnosti treba bolj vključiti v sam proces evalvacije.
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Med oblikami zunanje evalvacije se v Sloveniji na nivoju
srednjega poklicnega in strokovnega izobraževanja najbolj uveljavlja metoda kolegialne presoje (Peer Review
Activity), za katero se šole odločajo prostovoljno. Vrsta zunanje evalvacije, ki je v Estoniji obvezna tudi na nivoju srednjih in poklicnih strokovnih šol, je v Sloveniji prisotna le
na nivoju višjega strokovnega šolstva. Ocenjevalni postopki v procesu akreditacije slovenskih višjih strokovnih šol, ki
jih izvaja agencija NAKVIS so zelo podobni ocenjevalnim
postopkom estonske agencije EKKA, ki pa poleg izvajalcev
višjega in visokega šolstva akreditira tudi izvajalce na nivoju srednjega poklicnega in strokovnega izobraževanja.

Kaj se Estonci lahko naučimo od Slovenije in to upoštevamo pri reviziji procesa akreditacije estonskih izvajalcev?
Vse zgoraj omenjene dobre prakse, ki smo jih videli v
Sloveniji, bi bilo smiselno prenesti tudi v estonsko okolje.
Predvsem pa bi bilo smiselno razmisliti, kako podobno
kot so to naredili v Sloveniji preiti iz zunanje evalvacije, temelječe na kontroli, k zunanji evalvaciji, ki nudi povratno
informacijo, ki je v podporo izvajalcem.«
V letu 2017 nas je poleg estonske obiskala tudi švedska
delegacija, ki je bila prav tako navdušena nad znanji in izkušnjami, ki smo jih podelili z njimi.

Slovenija se je kot primer dobre prakse predstavila
na dogodku mreže EQAVET
Več: www.eqavet.eu/What-We-Do/peer-learning-activities/Using-the-EQAVET-indicatorsto-accredit-VET-provid

Septembra 2017 se je slovenska referenčna točka za kakovost PSIU – EQAVET NRP v Sloveniji v sodelovanju s
ŠC BIC Ljubljana predstavila na izobraževalnem dogodku, ki ga je za evropske referenčne točke organizirala
mreža za kakovost poklicnega izobraževanja in usposabljanja v Evropi – mreža EQAVET.

na ravni izvajalcev. V Sloveniji smo 10 kazalnikov okvira

Poleg Estoncev in Latvijcev smo Slovenci predstavili, kako
uporabljamo kazalnike kakovosti EQAVET v podporo evalvaciji in razvoju kakovosti PSI tako na ravni sistema kot

izvajalec PSI, EQAVET NRP pa mora po 11 nacionalnih ka-

kakovosti EQAVET z rahlimi modifikacijami pretvorili v 11
kazalnikov ter jih aprila 2017 na seji Strokovnega sveta
RS za poklicno izobraževanje predlagali v potrditev. Tako
smo dobili 11 obveznih nacionalnih kazalnikov kakovosti
PSI, ki jih mora v proces samoevalvacije vključiti sleherni
zalnikih spremljati kakovost sistema PSI ter redno pripravljati Nacionalno poročilo o kakovosti PSI.
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IZPOSTAVLJENO AKTIVNOSTI 2018

Priprava nacionalnega poročila o kakovosti PSI v Sloveniji
Več: www.cpi.si/razvojno-in-raziskovalno-delo/evalvacije-in-spremljanje/evalvacijska-porocila.aspx

Od leta 2009 na Centru RS za poklicno izobraževanje
v skladu z Zakonom o poklicnem izobraževanju pripravljamo nacionalna poročila o kakovosti poklicnega in
strokovnega izobraževanja v Sloveniji.
V poročilih prikazujemo stanje glede na kazalnike kakovosti, ki jih je sprejel Strokovni svet RS za poklicno izobraževanje pri Ministrstvu za izobraževanje, znanost in šport.
V prvih treh poročilih je prikazano stanje pri prvih treh
kazalnikih kakovosti, v četrtem pa stanje pri vseh dotakratnih kazalnikih kakovosti (sedem nacionalnih in deset
evropskih – EQAVET kazalnikih, ki pa se medsebojno deloma prekrivajo). Zadnje, peto poročilo, pa se osredotoča na
posnetek stanja kakovosti poklicnega in strokovnega izobraževanja v Sloveniji po vseh 11 nacionalnih kazalnikih
kakovosti. Vsa dosedanja poročila so na voljo na spletnih
straneh Centra RS za poklicno izobraževanje.

Letna konferenca o kakovosti poklicnega in
strokovnega izobraževanja 2018
Več: www.cpi.si/ponudba-usposabljanja.aspx

Letošnja konferenca, ki jo ponovno organiziramo na
Bledu, bo mednarodno obarvana, gostili bomo priznane strokovnjake iz Finske in Avstrije.
Nacionalna referenčna točka za kakovost poklicnega in
strokovnega izobraževanja (EQAVET NRP v Sloveniji) v
okviru projekta Finančne podpore EQAVET NRP pripravlja
že tretjo nacionalno konferenco o kakovosti v poklicnem
in strokovnem izobraževanju. Konferenca, ki bo 1. junija
2018 znova potekala na Bledu, bo »mednarodno obarvana«. Predstavljeno bo usklajevanje evropskega okvira
kakovosti z nacionalnim okvirom kakovosti VIZ, priložnosti in izzivi individualizacije in usposabljanja z delom v
novi finski reformi PSIU ter kolegialna presoja kot metoda

zunanje in notranje evalvacije izvajalcev PSIU. Udeležence
čakajo zanimive delavnice. Gradiva vseh konferenc lahko
najdete na novi spletni strani EQAVET NRP v Sloveniji.
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Nacionalni okvir kakovosti
PROGRAM VZPOSTAVITEV, DOPOLNITEV IN PILOTNI PREIZKUS MODELA UGOTAVLJANJA IN
ZAGOTAVLJANJA KAKOVOSTI NA PODROČJU VZGOJE IN IZOBRAŽEVANJA (2016-2018)
Več: www.mizs.gov.si/fileadmin/mizs.gov.si/pageuploads/Aktualno/Nacionalni_okvir_Kakovost_
Feb_2017.docx

Namen programa, ki ga izvajamo Šola za ravnatelje, Zavod RS za šolstvo, Center RS za poklicno izobraževanje
in Državni izpitni center, je priprava izhodišč za poenotenje procesa in vsebine ugotavljanja in zagotavljanja
kakovosti s samoevalvacijo v vrtcih in šolah.

V okviru programa razvijamo gradiva, ki bodo šolam in
vrtcem v pomoč pri izvajanju samoevalvacije na področju učenja in poučevanja (dosežkov učencev, profesionalnega razvoja strokovnih delavcev ter šolske klime in
kulture), ravnateljevanja in vodenja kakovosti. Na vseh
omenjenih področjih pripravljamo nabor standardov in
kazalnikov, s katerimi bodo šole in vrtci lahko samoevalvirali svoje stanje, načrtovali izboljšave in uvajali spremembe. V program je poleg javnih zavodov vključenih
tudi 32 razvojnih in pilotnih šol in vrtcev, ki z medsebojnim mreženjem in sodelovanjem v delovnih skupinah
pomembno prispevajo k nastajanju gradiv ter njihovemu
sprotnemu preizkušanju v praksi.

Usposabljanja timov za kakovost
Več: www.eqavet-nrp-slo.si

EQAVET NRP Slovenija bo v letu 2018 izvedla deset
usposabljanj za time za kakovost v poklicnih in strokovnih šolah. Tema usposabljanj je predstavitev kazalnikov
kakovosti EQAVET v povezavi z aktivnostmi, ki jih šole
na ravni kakovosti že izvajajo na šolah.
Z delavnicami želimo vzpodbuditi šole k še aktivnejšemu
spremljanju kazalnikov kakovosti ter lažjemu povezovanju
letnih delovnih načrtov, že obstoječih poročil o kakovosti
z novimi smernicami. Na delavnicah se pogovarjamo o
metodah, ki jih šole že izvajajo ter področjih, ki bi jih želeli
dodatno razviti. Do maja 2018 so bile izvedene že tri delavnice, ostale bodo izvedene do konca koledarskega leta.

Oblikovanje: Kofein dizajn, Tisk: Cicero, Izdal: CPI, 2018.

Okvir EQAVET
PRIROČNIK ZA IMPLEMENTACIJO EVROPSKEGA OKVIRA KAKOVOSTI
POKLICNEGA IN STROKOVNEGA IZOBRAŽEVANJA IN USPOSABLJANJA
NA RAVNI ŠOLE

V priročniku, ki ga je za uporabo na nacionalni ravni ppripravila točka EQAVET NRP v Sloveniji, lahko najdete opise posameznih kazalnikov EQAVET, obvezna ter druga mogoča vprašanja za spremljanje kazalnikov EQAVET, opis kazalnikov okvira EQAVET+ na ravni sistema
in na ravni izvajalca ter opis gradnikov oz. aktivnosti za implementacijo procesa vodenja
kakovosti na šoli.

Okvir EQAVET za
ugotavljanje in
zagotavljanje kakovosti
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Kultura vodenja
Zagotoviti obstoj kulture vodenja, ki je predana zagotavljanju
kakovosti.

Razmerje med gradnikom in štirimi fazami kroga
kakovosti EQAVET

Priročnik za implementacijo evropskega okvira
kakovosti poklicnega in strokovnega izobraževanja
in usposabljanja na ravni šole

Načrtovanje

Izvajanje

Evalvacija

Ukrepanje









Kaj gradnik pomeni?

Spodbuda za delo

V središču izvajanja
okvira EQAVET je
kultura, ki podpira
in ceni zagotavljanje
kakovosti.

Ali vodstvo podpira zagotavljanje kakovosti?
Ali vsi vodje sodelujejo pri zagotavljanju visoke
kakovosti poklicnega in strokovnega izobraževanja?
Ali vodstvo prevzema odgovornost za zagotavljanje
kakovosti?

Priročnik je dostopen na povezavi: www.cpi.si/files/cpi/userfiles/Publikacije/Prirocnik_EQAVET_2017.pdf

Člani EQAVET NRP v Sloveniji
Saša Grašič, dr. Simona Bezjak, mag. Majda Gartner, Jurij Lenar, Špela Pogačnik Nose, Igor Leban
Nacionalna referenčna točka za kakovost poklicnega in strokovnega izobraževanja in usposabljanja
v Sloveniji – EQAVET NRP v Sloveniji
Center RS za poklicno izobraževanje
Kajuhova 32 U, 1000 Ljubljana | Tel.: +386 1 586 42 26 | E-pošta: eqavetnrp.slo@cpi.si | www.eqavet-nrp-slo.si

Povej mi in bom pozabil. Pokaži mi in si bom zapomnil. Vzbudi mi zanimanje in bom razumel.
Kitajski pregovor

