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PROGRAM USPOSABLJANJA PRESOJEVALCEV KOLEGIALNE PRESOJE IZVAJALCEV 

POKLICNEGA IN STROKOVNEGA IZOBRAŽEVANJA IN USPOSABLJANJA 

 

Izvedba: delavnica bo izvedena v dveh delih 

Datum: 10. september 2020 od 11.00 do 16.00 in 24. september od 11.00 do 15.30 

Lokacija: CPI, Kajuhova 32 U, Ljubljana (velika sejna soba RIC v pritličju poleg recepcije) 

Izvajalki programa: Saša Grašič, mag. Majda Gartner 

 

Četrtek, 10. september 2020 
10.45 – 11.00 Prihod udeležencev  

11.00 – 11.30 Kratka predstavitev nacionalne referenčne točke v mreži EQAVET, njene 
vloge v odnosu do izvajalcev in pregled urnika delavnice 
 
Predstavitev udeležencev (morebitne izkušnje s kolegialno presojo, 
pričakovanja glede delavnice) 
 

11.30 – 12.15 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
12.15 – 13.00 
 

Proces kolegialne presoje, vloge udeležencev in dokumentacija 

 Kaj je kolegialna presoja (peer review)? 

 Prednosti in izzivi, ki jih kolegialna presoja prinaša izvajalcu PSIU 

 Proces kolegialne presoje – naloge in vloge udeležencev kolegialne 
presoje 

 Priprava izvajalca PSIU na izvedbo postopka kolegialne presoje 

 Vloga koordinatorja na šoli (peer facilitator) 

 Načrtovanje evalvacijskega obiska 

 Kdo je lahko presojevalec (peer)? 

 Naloge in vloge presojevalcev v timu  

 Dokumentacija v postopku kolegialne presoje (kaj, kdo, kdaj, kje se 
pripravi) 

 
Delo v obliki delavnice: 
Uvod v temo delavnice - Udeleženci se razdelijo v skupine 
Pregled kriterijev in meril prenovljenih področij kakovosti (QA 1,2) 
 
Diskusija o kazalnikih, primerih meril in virih podatkov 
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13.00 – 13.30 Odmor (prigrizek, kava) 

13.30 – 14.00 
 
 
 
14.00 – 14.30 

Osredotočenje na mednarodno kolegialno presojo 

 Različnost kultur in jezikov – posledice 

 Vloga »mehkih veščin« pri izvajanju evalvacijskega obiska 
 
Delo v obliki delavnice: 
Uvod v temo delavnice - Udeleženci se razdelijo v skupine 
Pregled kriterijev in meril prenovljenih področij kakovosti (QA 3,4) 
 
Diskusija o kazalnikih, primerih meril in virih podatkov 
 

14.30 – 14.45 Odmor  

14.45 – 15.15 
 
 
 
 
 
15.15 – 16.00  

Priprava na evalvacijski obisk 

 Katere informacije boste iskali kot presojevalci in zakaj? 

 Tehnike spraševanja  

 Področja prednosti in področja priložnosti za izboljšanje (ugotovljena 
na osnovi dokazil) 

 
Delo v obliki delavnice: 
Uvod v temo delavnice - Udeleženci se razdelijo v skupine 
Pregled kriterijev in meril prenovljenih področij kakovosti (QA 5) 
 
Diskusija o kazalnikih, primerih meril in virih podatkov 
 

 

*** V času do drugega srečanja udeleženci pripravijo vprašanja za izvedbo intervjuja (glede na 

dogovorjeno področje kakovosti).  
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Četrtek, 24. september 2020 
11.00 – 12.00 Povzetek in refleksija prejšnjega srečanja  

 
Delo v obliki delavnice: Izvedba intervjuja 
Uvod v temo delavnice – udeleženci se razdelijo v skupine 
Izvedba intervjuja v obliki igre vlog 
 

12.00 – 12.45 
 
 
 
 
 

Podajanje prve povratne informacije izvajalcu PSI po izvedbi intervjujev 

 Kaj je prva povratna informacija 

 Komu je namenjena  

 Način priprave in način predstavitve prve povratne informacije 
 

12.45 – 13.15  Odmor (prigrizek, kava) 

13.15 – 14.15 Delo v obliki delavnice:   
Uvod v temo delavnice – udeleženci se razdelijo v skupine 
Oblikovanje prve povratne informacije - vaja  
 
Poročanje skupin – predstavitev oblikovane prve povratne informacije 
 

14.15 – 15.00  
 
 
 
 
15.00 – 15.30 

Priprava poročila o kolegialni presoji 

 Struktura poročila 

 Vloga presojevalcev pri pripravi poročila 

 Sodelovanje z izvajalcem PSIU pri pripravi poročila  
 
Delo v obliki delavnice: 
Uvod v temo delavnice – udeleženci se razdelijo v skupine 
Pregled primera zaključnega poročila o kolegialni presoji 
 

 

 

 

 

 


