
SREDNJE POKLICNE IN 
STROKOVNE ŠOLE

vabimo v:

SKUPNOST 
KOLEGIALNIH ŠOL 
V PSI
Vsaka šola v skupnosti zagotovi nekaj svojih 
sodelavcev v usposabljanje za kolege presojevalce. 

Vsaka šola v skupnosti vstopi v presojo enkrat v 
obdobju 3–5 let na področju kakovosti, ki si ga 
izbere sama. 

Med šolami vzpostavimo enakovredno izmenjavo 
izkušenj, dobrih praks in strokovnega znanja. 

Skupaj gradimo kakovost poklicnega in 
strokovnega izobraževanja v Sloveniji.



SKUPNOST KOLEGIALNIH ŠOL V PSI

V posamezni ekipi presojevalcev, ki opravi presojo šole na izbranem področju kakovosti, so običajno štirje kolegi presojevalci, ki 
prihajajo iz štirih drugih šol. Posamezna šola je tako enkrat v vlogi presojane šole, drugič pa prispeva kolega presojevalca. Tako 
nastaja mreža šol, ki si vzajemno in enakovredno izmenjujejo izkušnje in nudijo medsebojno podporo pri razvoju kakovosti. 
CPI je v vlogi koordinatorja presoj, izvajalca usposabljanj za presojevalce ter organizatorja drugih aktivnosti mreže. V stikih in 
delovanju gradimo skupno pojmovanje kakovosti PSI, določamo vrednote in nam lastno kulturo. Postajamo skupnost.

CPI

Šola, ki je v presoji.

Šole, ki prispevajo 
presojevalce.

LEGENDA



Aktivnosti skupnosti 
kolegialnih šol v PSI
• Letno srečanje skupnosti.

• Predstavitev na letni konferenci o kakovosti PSI.

• Sodelovanje pri prenovi evropskih kazalnikov in meril za 
kolegialno presojo kakovosti izvajalcev PSI.

• Izvajanje kolegialnih presoj na nacionalni in evropski ravni.

• Promoviranje metode kolegialne presoje.

• Evalvacija učinkov kolegialnih presoj na razvoj kakovosti 
presojanih šol.

• Promoviranje skupnosti.



(Z)gradimo zaUPanje in 
delujmo poVEZovalno.

Poslanstvo Skupnosti 
kolegialnih šol v PSI
• Opredeljujemo in nadgrajujemo razumevanja in 

pojmovanja o “kakovostni poklicni in strokovni šoli”.

• Ozaveščamo vrednote kakovosti.

• Spodbujamo razvoj poklicnih in strokovnih šol  
v smeri odličnosti.

• Zagovarjamo enake možnosti za vse dijake in  
učitelje v Sloveniji.

• Radi smo del poklicnega in strokovnega  
izobraževanja in smo nanj ponosni.

• Prizadevamo si za vidnost v  
mednarodnem prostoru.

Nacionalna referenčna točka za kakovost poklicnega in strokovnega 
izobraževanja in usposabljanja v Sloveniji – EQAVET NRP v Sloveniji.

Center RS za poklicno izobraževanje
Kajuhova 32u, 
1000 Ljubljana

Tel.: +386 1 586 42 26
e-pošta: eqavetnrp.slo@cpi.si
www.eqavet-nrp-slo.si

Publikacija je nastala v okviru projekta Erasmus +, KA3: 2019 financial Support to EQAVET NRP, EACEA 44/2018, ki ga financirata Evropska unija 
in Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport (Decision No.-2019-0489/001 – 001, Project No.-609182-EPP-1-2019-1-SI-EPPKA3-EQAVET-NRP). 
Evropska komisija ne prevzema odgovornosti za vsebino te publikacije.


