
Kolegialna presoja kakovosti je zunanja evalvacija, ki 
ocenjevani šoli pripomore k razvoju kakovosti učenja 
in poučevanja dijakov in odraslih.

Za kolegialno presojo se šola odloči prostovoljno.

Presojevalci kakovosti so kolegi, ki prihajajo iz drugih srednjih poklicnih in 
strokovnih šol. Imajo podobne izkušnje, so metodološko usposobljeni za 
izvedbo presoje in strokovno suvereni na področju, ki ga presojajo. 

KOLEGIALNA PRESOJA 
KAKOVOSTI - 
kot podpora razvoju  
kakovosti šole

za

SREDNJE POKLICNE IN  
STROKOVNE ŠOLE



Kaj s kolegialno presojo 
pridobite?
• Povratno informacijo neodvisnega tima 

zunanjih presojevalcev;

• potrditev dobre prakse na vaši šoli in 
spodbudo za nadaljnje delo;

• podporo pri iskanju prostora in predlogov za 
izboljšave;

• vključitev v mrežo srednjih poklicnih in 
strokovnih šol, ki sodelujejo v presoji;

• mednarodno primerljivost, saj presoja 
poteka v skladu s kazalniki, ki smo jih razvili 
v evropski mreži za kakovost poklicnega in 
strokovnega izobraževanja;

• rast in razvoj tako strokovnih sodelavcev 
vaše šole kot omogočanje novih izkušenj 
presojevalcem;

• vključitev izbranih strokovnih sodelavcev vaše 
šole v usposabljanje za izvedbo presoje in 
nato v mrežo presojevalcev.

Katerim načelom  
v postopku sledimo?
• Izhajamo iz potreb in interesov vaše šole;

• naši presojevalci so izbrani premišljeno in 
dodatno usposobljeni;

• prizadevamo si za objektivnost;

• s podatki šole ravnamo zaupno;

• spodbujamo odprtost in iskrenost vseh 
sodelujočih;

• presoja poteka po evropskih kazalnikih 
kakovosti, ki so usmerjeni na posebnosti 
poklicnega in strokovnega izobraževanja.



ŠTIRJE KORAKI
v kolegialni presoji

PRIPRAVA  
na presojo

Strokovni sodelavci šole 
se na presojo pripravijo 

s samoevalvacijskim 
poročilom.

OBISK 
presojevalcev

Poteka predvsem v obliki pogovorov 
s ključnimi deležniki, kot so 

ravnatelji, učitelji, dijaki idr. Obisk se 
zaključi s prvo povratno informacijo 

presojevalcev strokovnim 
sodelavcem šole.

EVALVACIJSKO  
POROČILO 

Presojevalci s predstavniki šole 
pripravijo končno evalvacijsko 
poročilo.

NAČRT  
IZBOLJŠAV 

Na podlagi ugotovitev evalvacijskega 
poročila strokovni sodelavci šole 
pripravijo akcijski načrt izboljšav, z 
namenom, da bi  
ga pozneje  
implementirali.



(Z)gradimo zaUPanje in delujmo poVEZovalno.
• Presojevalci prihajajo iz drugih srednjih poklicnih in strokovnih šol.

• Presojevalci in presojana šola v procesu presoje vzajemno sodelujejo.

• Prizadevamo si za neodvisnost in objektivnost presojevalnega tima.

• Temeljimo na strokovnosti in zaupnosti.

• Skupaj gradimo kulturo kakovosti v poklicnem in  
strokovnem izobraževanju.

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  
http://www.eqavet-nrp-slo.si 
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