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The location and structure of NRP in 
Slovenia from january 2015

- Točka je locirana na Centru RS za poklicno 
izobraževanje

- Imenovani smo s strani MIZŠ na pobudo evropske 
mreže za zagotavljanje kakovosti PSIU – t.i. mreže 
EQAVET

- Od septembra 2016 smo tim 6 ljudi (pred tem eno leto 5)
- Financirani smo z nacionalnimi sredstvi in evropskimi 

sredstvi (preko razpisov - Erasmus + in s pomočjo ESS 
sredstev, ki jih dobimo od MIZŠ)



EQAVET NRP in SLOVENIA (at annual
conference on Bled in May 2016)



EQAVET NRP in SLOVENIA (at annual
conference on Bled in May 2016)



Smer delovanja (v skladu s strateškimi 
dokumenti mreže EQAVET)

ZA SISTEM 
PSIU

ZA IZVAJALCE
PSI



Aktivnosti NRP za sistem

1.) NA RAVNI 
SISTEMA

- Priprava nacionalnega poročila o 
kakovosti (glede na 7 nacionalnih in 10 
EQAVET indikatorjev) – nacionalna 
sredstva

http://www.cpi.si/files/cpi/userfiles/Datoteke/evalvacija/Kakovost
/Porocilo_o_kakovosti_za_2014_15_junij_2016.pdf

- Priprava nacionalnega okvira za 
kakovost izobraževanja (od vrtca, 
preko OŠ, gimnazije in poklicne in 
strokovne šole) – ESS projekt 

- ERASMUS + projekti 
(EQAVET restricted call
ESQA: European Solutions on QA,     
VARE: Vocational Assessor
Requirements in Europe) 

- Aktivno sodelovanje na EQAVET 
dogodkih (PLA-ji, delovna skupina za 
pripravo EQAVET + okvira, letni forum)

http://www.cpi.si/files/cpi/userfiles/Datoteke/evalvacija/Kakovost/Porocilo_o_kakovosti_za_2014_15_junij_2016.pdf


Support by EQAVET NRP in SLO

1.) ZA 
IZVAJALCE

- Letna konferenca UZK in VET 
- V pripravi je spletna stran
- Usposabljanja: modeli zagotavljanja 

kakovosti na ravni izvajalcev, proces 
vodenja kakovosti, proces izvajanja 
samoevalvacije

- Nudenje orodij, priporočil, priročnikov, 
primerov dobrih praks, zagotavljanje 
izmenjave izkušenj med izvajalci

- Prispevki na temo UZK na nacionalnih 
konferencah

- Nudenje podpore mrežam izvajalcev 
na temo UZK

- Metoda kolegialne presoje kakovosti 
(na nacionalni ravni in na evropski 
ravni) 



Ozadje 1: UZK s samoevalvacijo izvajalcev 
je predpisano v zakonu 

1. Zakon o organizaciji in financiranju (2007):
- Ravnatelj je odgovoren za UZK s pomočjo 

samoevalvacije, letno poročilo o samoevalvaciji je 
predpisano 

- Samoevalvacijsko poročilo potrdi svet šole
- Indikatorji in metodologija za UZK naj se določita na 

nacionalni ravni 



Ozadje 2: 

1. Zakon o poklicnem in strokovnem izobraževanju (2006)
- Šola mora izvajati proces UZK po principih TQM in ob 

upoštevanju evropskega okvira UZK
- Indikatorji kakovosti se opredelijo na nacionalni ravni
- Za UZK je na ravni šol odgovorna komisija za kakovost
- Na nacionalni ravni naj se pripravlja poročilo o kakovosti 

PSIU
- Šola je obvezna vsako leto pripraviti poročilo o kakovosti 

ter ga objaviti na spletni strani šole 



EQAVET
European Quality Assurace in 

VET

Valter Urh



• EQAVET (European Quality Assurance
in VET)

• ERASMUS +
• CPI – Nacionalna Referenčna točka
• April 2016 – marec 2017 (75/25)
• April 2017 – marec 2019 (80/20)



• 2 primera
• 2 seminarja
• 3 PLA (Dubrovnik, Bukarešta, Bonn)
• Publikacija



IZZIVI ZA NAPREJ

• Promocija
• Primeri dobrih praks (izmenjava)
• EQAVET forum
• Priprava in izvedba PLA-jev v 

sodelovanju
• Povezovanje EQAVET z nacionalnim 

okvirjem





Vzpostavitev, dopolnitev in 
pilotni preizkus modela

ugotavljanja in zagotavljanja
kakovosti na področju vzgoje in 

izobraževanja

(sept. 2016 – avg. 2018)



 Namen uvedbe programa je opredelitev skupnega 
koncepta ugotavljanja in zagotavljanja kakovosti 
(krajše koncept UZK) na ravni vzgojno-
izobraževalnih institucij (raven vrtca, osnovnih in 
srednjih šol) ter posredno evalvacije na ravni 
izobraževalnega sistema. 

 Partnerji: ŠR, ZRSŠ, CPI, RIC
 Projekt je podprt z ESS sredstvi 



Model ugotavljanja in zagotavljanja kakovosti na 
področju vzgoje in izobraževanja

• Temeljni namen modela (na katerem temelji program) je dinamično 
ohranjanje kakovosti, kjer je dosežena, ter doseganje in razvoj 
kakovosti, kjer je prenizka



Cilji programa
Temeljni cilji programa so:
• vzpostaviti enotnejši sistem ugotavljanja in zagotavljanja kakovosti, 

okvirno poenotiti razumevanje in pristop k samoevalvaciji šol in vrtcev z 
upoštevanjem področnih specifik,

• krepiti zmožnosti za izvajanje samoevalvacije na sistemski, 
organizacijski in individualni ravni,

• razviti in pripraviti izbrane obvezne ter izbirne referenčne okvire in 
kazalnike za uvajanje izboljšav in s tem povezano samoevalvacijo vrtcev 
in šol,

• vzpostaviti strokovna jedra na javnih zavodih za podporo vrtcem in 
šolam pri ugotavljanju in zagotavljanju kakovosti,

• vzpostaviti sodelovanje med MIZŠ in strokovnimi jedri za 
kontinuirano (tudi po zaključku programa) učinkovito delovanje sistema 
ugotavljanja in zagotavljanja kakovosti. 

Kot ciljna skupina so predvideni ravnatelji, učitelji in ostali strokovni sodelavci vzgojno 
izobraževalnih organizacij ter strokovni sodelavci javnih zavodov (upravičenca in 
konzorcijskih partnerjev), ki bodo tvorili strokovna jedra. 



European Solutions on 
Quality Assurance –

ESQA

Sept. 2014 – Avg. 2016



Namen projekta 

Izmenjati izkušnje in informacije na področju ugotavljanja 
in zagotavljanja kakovosti med partnerskimi državami z 
namenom ustvariti katalog primerov dobrih praks. 

Katalog primerov dobrih praks naj bi podpiral poklicne in 
strokovne šole, njihove podporne inštitucije ter kreatorje 
šolske politike pri izvajanju nalog vezanih na ugotavljanje 
in zagotavljanje kakovosti. 

Partnerske države: 
Slovenija, Estonija, Velika Britanija in Poljska 



Rezultati projekta 

- Študijski obiski z namenom predstaviti rešitve na področju 
ugotavljanja in zagotavljanja kakovosti na ravni sistema in na 
ravni izvajalcev v partnerskih državah (1 teden vsak študijski 
obisk)

- nacionalna poročila partnerskih držav o ugotavljanju in 
zagotavljanju kakovosti ter 

- primerjalno poročilo o ugotavljanju in zagotavljanju kakovosti 
(razlike in podobnosti med partnerskimi državami)

- Katalog primerov dobrih praks (vsaka država 6 primerov)
- Diseminacijski seminar (Bled, petek 13.5.2016) 
- Novičnik



Vocational Assessor
Requirements in Europe

(VARE)

Erasmus+

Sept. 2015 – Avg.2017



Namen projekta 

Ta projekt ugotavlja, kakšna znanja in sposobnosti se 
zahtevajo od tistih, ki so pristojni za ocenjevanje 
udeležencev začetnega poklicnega in strokovnega 
izobraževanja (na nivoju 3 in 4 po EQF-u) v vsaki od 28 
držav članic. 

To naj bi zagotovilo preglednost in večje zaupanje med 
državami, in s tem olajšalo izvajanje postopkov v okviru 
ECVET-a „

Partnerji: Slovenija, Avstrija, Poljska in Velika Britanija



Rezultati projekta 

• Vsaka država partnerica je pripravila opis 7 od 28 
držav članic EU. 

Opisi so usmerjeni na sistem, proces, postopke, poti priznavanja znanja,
kontekst ocenjevanja ter predvsem kdo so osebe, ki ocenjujejo v
posameznih segmentih.

• Na tej podlagi bo v sledečem letu oblikovan spletni
katalog ugotovitev s primeri dobre prakse na področju 
zahtev, ki jih imajo posamezne države do 
ocenjevalcev znanja. 

Slo je pripravila opise za: 
SLO, Finsko, Švedsko, Luxemburg, Belgijo, Malto in Hrvaško 



Uporabnost rezultatov projektov

Neposredna uporabnost Posredna uporabnost
(POTENCIAL ZA 

NADALJNJE PROJEKTE)

za sistem - Koncept strokovnega 
jedra NOK

- Kazalniki kakovosti NOK

- Katalog primerov dobrih 
praks VARE

- Študijski obiski ESQA 
- Nacionalna in primerjalno 

poročilo ESQA
- Model kakovosti    

EQAVET + (delovna 
skupina)

za izvajalce - Katalog primerov dobrih 
praks ESQA

- Protokol vodenja 
kakovosti na šoli NOK

- Priročnik EQAVET 
(restricted call)

- Kazalniki kakovosti NOK



Mednarodne mreže

EPALE

Europass

ReferNET



EPALE

Tanja Logar, CPI



O EPALE

• EPALE je elektronska platforma za 
izobraževanje odraslih v Evropi in predstavlja
odprto spletno skupnost za strokovnjake na
področju izobraževanja odraslih.

• Na voljo je v 24 uradnih jezikih EU, za potrebe
večjezikovne skupnosti pa v Evropi deluje 36 
nacionalnih podpornih služb (NSS).



CILJNE SKUPINE

• mreže in organizacije na področju IO
• nosilci projektov in sodelujoči v projektih 
• akademiki, študentje, raziskovalci 
• oblikovalci politik 
• mediji

• splošno/poklicno izobraževanje odraslih, 
Erasmus+ prijavitelji, novinci …



EPALE V ŠTEVILKAH

• Število uporabnikov: 17. 496 (SLO 203)
• Sledilcev na socialnih omrežjih: 70.000
• Ogledov strani: 114. 095 (oktober 2016)
• Število objav: 8781

− (SLO januar 2015 - oktober 2016): 765

• Spletni dnevniki, Novice, Dogodki, Viri



NALOGE CPI-ja

• Spremljanje objav na EPALE
• Aktivno sodelovanje na portalu EPALE
• Promoviranje dejavnosti EPALE
• Udeležba na dogodkih in sestankih 

ekspertne skupine
• Priprava poročil



AKTIVNOSTI EUROPASS 2016
MIZŠ, 23. 11. 201&



15 PREDSTAVITEV

Center za RS poklicno 
izobraževanje



3 SEJEMSKI DOGODKI



PUBLIKACIJE



PUBLIKACIJA – POVEZOVANJE Z DRUGIMI AKTERJI

Center za RS poklicno 
izobraževanje



DELAVNICE ZA IZDAJO PRILOGE K SPRIČEVALU

Center za RS poklicno 
izobraževanje



PRIPRAVA NOVEGA SISTEMA ZA IZDAJO 
POTRDILA EUROPASS MOBILNOST

Center za RS poklicno 
izobraževanje



SODELOVANJE Z OSTALIMI EUROPASS 
CENTRI

Center za RS poklicno 
izobraževanje



SODELOVANJE Z EU MREŽAMI V SLOVENIJI

Center za RS poklicno 
izobraževanje



PREVODI ZA EU PORTAL

Center za RS poklicno 
izobraževanje



Center za RS poklicno 
izobraževanje

CV ON-LINE

- Največ sodelovanja z: Europe Direct 
- CV ostaja središče zanimanja na predstavitvah



JEZIKOVNA IZKAZNICA ON-LINE

Center zaRS poklicno 
izobraževanje

- Po absolutnih številkah zaostaja za CV-jem
- Uspešna od grafične prenove l. 2014



EUROPASS MOBILNOST

Center za RS poklicno 
izobraževanje

- v največji meri še vedno vezano na EU programe mobilnosti 
- delovna skupina je v sodelovanju z Cedefopom pripravila posodobljen  

obrazec



PRILOGA K SPRIČEVALU

Center za RS poklicno 
izobraževanje

- delavnice za uporabo aplikacije v 2016
- nadgradnje aplikacije: tehnično-administratorski vidik
- novosti: SOK, EOK, ISCED 2011



HVALA 



Cedefop - ReferNet

Metka Šlander

Ljubljana, 2.12.2016



Organiziranost in naloge 

• Cedefop
• ReferNet

- Poročilo o politikah s področja PSI
- Opis sistema PSI 
- Tematski članki
- Spotlight
- Nacionalne novice



Rezultati 

• Publikacije
• Analize
• Primerjalne študije
• Baze podatkov



Katere so prave spretnosti?

• Analiza neusklajenosti med ponudbo in 
povpraševanjem.

• Napovedovanje trendov ponudbe in 
povpraševanja po spretnostih.

• Vzdrževanje platforme Panorama 
spretnosti (Skills panorama).

• Ostalo: blog, novice



Hvala za pozornost!
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