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Nacionalna referenčna točka EQAVET (European Quality Assurance in Vocational
Education and Training) v Sloveniji ima sedež na Centru RS za poklicno izobraževanje. Glavne aktivnosti točke EQAVET v Sloveniji:
•

implementacija in spremljanje kazalnikov kakovosti na ravni sistema in na ravni
izvajalcev;

•

predstavitev našega dela in primerov dobrih praks izvajalcev na nacionalnih in
mednarodnih dogodkih;

•

aktivno sodelovanje v mreži EQAVET, njenih dogodkih za izmenjavo izkušenj ter
delovnih skupinah za pripravo okvira kakovosti EQAVET in EQAVET+;

•

razvojno delo na področju ugotavljanja in zagotavljanja kakovosti ob finančni
podpori mednarodnih Erasmus+ projektov in nacionalnih projektov, podprtih
z evropskimi sredstvi;

•

podpora izvajalcem poklicnega in strokovnega izobraževanja pri ugotavljanju
in zagotavljanju kakovosti. Storitve, ki jih ponujamo za izvajalce, so:
– kolegialna presoja kakovosti (na nacionalni in mednarodni ravni);
– izvedba seminarjev in delavnic na temo samoevalvacije;
– ponudba priporočil in priročnikov na temo ugotavljanja in zagotavljanja kakovosti;
– izvedba letne nacionalne konference;
– podpora mrežam izvajalcev pri aktivnostih na področju ugotavljanja, zagotavljanja in razvoja kakovosti.
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Uvod
Priročnik, ki je pred vami, smo pripravili v prvi vrsti zato, da bi ga lahko vodstva šol
in šolske komisije za kakovost uporabljale pri vzpostavitvi in nadgrajevanju notranjega sistema vodenja kakovosti na ravni šole.
Priročnik je namenjen tudi predstavnikom sistemske ravni, saj pregledno in
večplastno predstavlja kazalnike kakovosti, tako na ravni šol in drugih izvajalcev
poklicnega in strokovnega izobraževanja kakor na ravni sistema.
Okvir EQAVET za ugotavljanje in zagotavljanje kakovosti poklicnega in strokovnega izobraževanja in usposabljanja je evropski okvir kakovosti, ki naj bi ga po priporočilih Evropske komisije upoštevale vse države članice. Okvir priporoča samoevalvacijo kot osrednjo metodo vodenja kakovosti, da pa bi zaživela v polnosti, naj bi
se uporabljala tudi v kombinaciji z zunanjo evalvacijo.
Okvir EQAVET vsebuje deset kazalnikov kakovosti. Ti so oblikovani tako, da so
usmerjeni k rezultatom in temeljijo na dokazih. Šolam olajšajo vrednotenje svojega delovanja in doseganje zastavljenih ciljev. Na podlagi samoocene lažje načrtujejo izboljšave in jih tudi izpeljujejo, na dolgi rok pa zagotovijo:
•

kakovostno izobraževanje in usposabljanje;

•

odziven sistem vodenja;

•

odzivnost na potrebe učencev, zaposlenega osebja, delodajalcev, lokalnega
okolja in drugih deležnikov v okolju;
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•

dostopnost poklicnega in strokovnega izobraževanja za vse;

•

enako obravnavo vseh udeležencev in

•

maksimalni izkoristek izobraževanja za udeležence.

Priročnik smo pripravili tako, da smo zbrali, prevedli in povzeli temeljna gradiva, ki
smo jih v mreži EQAVET pripravili za nacionalne referenčne točke, izvajalce in nacionalne sisteme poklicnega in strokovnega izobraževanja in usposabljanja v Evropi.
Šole vabimo k uporabi priročnika kot enega od virov s področja ugotavljanja in
zagotavljanja kakovosti. Ker je področje obsežno in v marsičem za naš prostor tudi
novo, pa šolam priporočamo, da priročnik uporabljajo skupaj z drugimi temeljnimi
usmerjevalnimi gradivi na tem področju. Pri implementaciji okvira EQAVET vam
bomo z veseljem zagotavljali podporo tudi v obliki svetovanj in usposabljanj.
Veselimo se sodelovanja z vami!
Saša Grašič

Elido Bandelj

vodja Nacionalne referenčne točke

direktor
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Mreža EQAVET
ter okvir EQAVET
za ugotavljanje
in zagotavljanje
kakovosti
Mreža EQAVET (European Quality Assurance in
Vocational Education and Training) je evropska
mreža, v katero so vključene vse države članice
Evropske unije, tudi Slovenija. Poslanstvo mreže
je podpreti države članice tako na ravni sistema
poklicnega in strokovnega izobraževanja kakor
na ravni izvajalcev. Zato smo v mreži pripravili
skupna orodja za upravljanje kakovosti.
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Čeprav so sistemi različni in kompleksni ter so raznoliki tudi pristopi h kakovosti v
sistemih držav članic, je mreži uspelo oblikovati skupni okvir, imenovan okvir kakovosti EQAVET (European Quality Assurance Reference Framework for VET).
Namen okvira je državam članicam ponuditi skupen jezik komuniciranja na tem
področju, referenčno točko, s katero se lahko primerjamo. To na dolgi rok vodi v
transparentnost, konsistentnost, prehodnost med različnimi sistemi, rast medsebojnega zaupanja ter posledično povečanje mobilnosti udeležencev izobraževanja in pozneje delovne sile.
Okvir je bil razvit leta 2009 v sodelovanju z Evropsko komisijo ter sta ga sprejela
Evropski parlament in Evropski svet. Je ključno orodje pri prenovi evropskih sistemov izobraževanja in usposabljanja.
Okvir EQAVET lahko implementiramo na dveh ravneh, in sicer:
•

na ravni sistema poklicnega in strokovnega izobraževanja ter

•

na ravni izvajalcev (srednjih poklicnih in strokovnih šol, ljudskih univerz ter drugih izvajalcev poklicnega in strokovnega izobraževanja in usposabljanja).

RAVEN
SISTEMA

RAVEN
IZVAJALCEV

OKVIR EQAVET
ZA UGOTAVLJANJE
IN ZAGOTAVLJANJE
KAKOVOSTI

Slika 1: Okvir EQAVET za ugotavljanje in zagotavljanje kakovosti srednjega poklicnega in
strokovnega izobraževanja lahko implementiramo na obeh ravneh, tako na ravni sistema
kot na ravni izvajalcev.
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Pomembno je poudariti, da okvir EQAVET ni bil razvit za nadzor in kontrolo, pač
pa za podporo izobraževalnim sistemom držav članic ter njihovim izvajalcem poklicnega in strokovnega izobraževanja in usposabljanja pri nenehnem napredku
in izboljševanju kakovosti. Vsaka država sme in mora okvir EQAVET prilagoditi nacionalnemu sistemu in ga uporabljati skladno z nacionalno zakonodajo in prakso.
Okvir predpostavlja potrebo po:
•

rednem spremljanju (vključujoč samoevalvacijo in zunanjo evalvacijo);

•

rednem poročanju o napredku;

•

spremljanju kakovosti in poročanju o kakovosti glede na deset kazalnikov;

•

zagotavljanju kakovosti sistemov in izvajalcev poklicnega in strokovnega izobraževanja po desetih kazalnikih.

Okvir EQAVET dopolnjuje drugi dve evropski orodji poklicnega in strokovnega izobraževanja, in sicer Evropsko ogrodje kvalifikacij (EQF) in Evropski kreditni sistem
(ECVET).
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A Kazalniki kakovosti EQAVET

Okvir EQAVET vsebuje deset kazalnikov kakovosti z opisniki. Kazalnik je vidik kakovosti, ki je dodatno pojasnjen in konkretiziran z opisniki.
Kazalniki z opisniki služijo kot orientacija za:
•

ugotavljanje kakovosti izobraževanja (vključujoč samoevalvacijo in zunanjo
evalvacijo) z dokumentiranjem in poročanjem ter

•

zagotavljanje kakovosti v smeri razvoja po predlaganih desetih kazalnikih.

Tabela 1: Kazalniki EQAVET z opisniki so:
Kazalniki EQAVET

Opisniki posameznega kazalnika

KAZALNIK 1:
Ustreznost sistemov
zagotavljanja
kakovosti za
izvajalce poklicnega
in strokovnega
izobraževanja in
usposabljanja
(v nadaljevanju: PSIU)

a) Delež izvajalcev, ki uporabljajo notranje
sisteme zagotavljanja kakovosti (ki so
opredeljeni z zakonodajo ali na lastno
pobudo)

KAZALNIK 2:
Vlaganje v
usposabljanje
učiteljev in mentorjev

a) Delež učiteljev in mentorjev, ki sodelujejo v
nadaljnjem usposabljanju

b) Delež akreditiranih izvajalcev

b) Znesek vloženih sredstev
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Kazalniki EQAVET

Opisniki posameznega kazalnika

KAZALNIK 3:
Stopnja udeleženosti
v programih PSIU

Število udeležencev v programih PSIU glede na
vrsto programa in druga merila1

KAZALNIK 4:
Stopnja dokončanosti
v programih PSIU

Število oseb, ki so uspešno zaključile/opustile
programe PSIU, glede na vrsto programa in druga
merila

KAZALNIK 5:
Stopnja zaposljivosti v
programih PSIU

a) Zaposlitveni položaj udeležencev PSIU v
določenem času po končanem izobraževanju
glede na vrsto programa in druga merila
b) Delež zaposlenih udeležencev PSIU v
določenem času po končanem izobraževanju
glede na vrsto programa in druga merila

KAZALNIK 6:
Uporaba pridobljenih
spretnosti na
delovnem mestu

a) Informacije o zaposlitvi posameznikov po
zaključenem izobraževanju glede na vrsto
programa in druga merila
b) Stopnja zadovoljstva posameznikov in
delodajalcev s pridobljenimi veščinami/
kompetencami

KAZALNIK 7:
Stopnja brezposelnosti
glede na posamezna
merila

1 Druga merila se določijo na ravni posamezne države oziroma na ravni posameznega izvajalca. To so lahko poleg vrste programa (šolska/vajeniška oblika) še strokovno področje, stopnja izobraževanja, konkretni izobraževalni program, spol, regija, generacija idr.
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Kazalniki EQAVET

Opisniki posameznega kazalnika

KAZALNIK 8:
Razširjenost ranljivih
skupin

a) Odstotek udeležencev v PSIU, ki so opredeljeni
kot prikrajšane skupine (na nekem območju/v
neki regiji) glede na starost in spol
b) Stopnja uspešnosti prikrajšanih skupin glede
na starost in spol

KAZALNIK 9:
Mehanizmi
prepoznavanja
izobraževalnih potreb
na trgu dela

a) Informacije o mehanizmih za prepoznavanje
spreminjajočih se zahtev na različnih ravneh

KAZALNIK 10:
Programi spodbujanja
boljšega dostopa do
PSIU

a) Informacije o obstoječih programih na
različnih ravneh

b) Dokaz o njihovi učinkovitosti

b) Dokaz o njihovi učinkovitosti

A.1 Uporaba kazalnikov EQAVET na ravni sistema PSIU
Kazalnike EQAVET z opisniki je treba na ravni posamezne države in na ravni posameznega izvajalca konkretizirati, da bi jih osmislili. Pri nekaterih kazalnikih je
treba opredeliti »druga oziroma posamezna merila«, po katerih bomo posamezen
kazalnik oziroma opisnik spremljali. Tako moramo jasno opredeliti, kaj točno nas
pri posameznem kazalniku zanima kot »drugo merilo«. Če za primer vzamemo
kazalnik 5, opisnik a), ki spremlja zaposlitveni položaj udeležencev v določenem času
po končanem izobraževanju glede na izobraževalni program in druga merila, moramo
na ravni države opredeliti:
•

v kakšnih časovnih intervalih po zaključku programa izobraževanja bomo spremljali zaposlitveni položaj udeležencev (6 mesecev po zaključku, 1 leto po zaključku, 2 leti po zaključku, 5 let po zaključku, vse navedeno ali kako drugače
in zakaj itd.);

•

kaj nas zanima kot »druga merila« poleg izobraževalnega programa, na primer
strokovno področje, regija, spol, starost, leto zaključka programa, vrsta izobraževalnega programa (šolska/vajeniška oblika itd.).
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Vse to so za sprejemanje nadaljnjih odločitev v izobraževalni politiki pomembni
podatki.
Center RS za poklicno izobraževanje kot osrednja nacionalna ustanova za razvoj
poklicnega in strokovnega izobraževanja v skladu z Zakonom o poklicnem izobraževanju redno spremlja kakovost poklicnega in strokovnega izobraževanja. To je
ena pomembnih nalog nacionalne referenčne točke za kakovost PSI, ki ima sedež
na Centru. Nacionalna poročila o kakovosti poklicnega in strokovnega izobraževanja objavljamo na spletnih straneh in predstavimo ustreznemu strokovnemu svetu pri Ministrstvu za izobraževanje, znanost in šport. Podatki, vezani na kazalnike
na nacionalni ravni, dolgoročno omogočajo sprejemanje objektivnejših odločitev
oziroma odločitev, ki so v »splošno družbeno dobro« ter so podprte in utemeljene
z dokazi.

A.2 Uporaba kazalnikov EQAVET na ravni izvajalcev PSIU
V skladu z zakonodajo so srednje poklicne in strokovne šole dolžne z metodo samoevalvacije redno spremljati kakovost svojega dela in pripravljati poročilo o kakovosti, ki mora biti po zakonodaji objavljeno na spletnih straneh šole.
Kazalniki EQAVET nam dajo hitro povratno informacijo o celovitem delovanju šole
glede na preteklost in glede na nacionalno povprečje ter nam omogočajo hitro
odzivnost na morebitne težave ali slabše segmente v delovanju šole. Smiselno pa
je za samoevalvacijo poleg kazalnikov EQAVET uporabljati tudi druge kazalnike
(glede na trenutne razvojne cilje šole). Več o tem lahko preberete v drugih publikacijah.

Kako spremljati posamezne od desetih kazalnikov EQAVET na ravni šole
1. Ustreznost sistema zagotavljanja kakovosti na šoli
Obvezna vprašanja:
•

Ali ima šola imenovan tim (komisijo) za kakovost?

•

Ali je pripravljen letni načrt ugotavljanja in zagotavljanja kakovosti?

•

Ali je poročilo o kakovosti s predlogi ukrepov za izboljšanje redno pripravljeno
(kot določa zakonodaja)?
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Druga mogoča vprašanja:
•

Ali je tim za kakovost oblikovan v skladu z zakonodajo?

•

Ali so naloge tima jasno opredeljene in njegova odgovornost jasna?

•

Ali je določen vodja tima za kakovost? So njegove naloge jasne?

•

Ali ima vodja za kakovost podporo vodstva?

•

Se tim za kakovost redno sestaja?

•

Ali so tim za kakovost in vodja tima ustrezno usposobljeni za svoje delo?

•

Ali tim za kakovost deluje povezano z vodstvom šole in celotnim kolektivom?

•

Ali je celotni kolektiv ustrezno usposobljen za izvajanje procesa ugotavljanja in
zagotavljanja kakovosti (vključujoč samoevalvacijo)?

•

Ali je določena in osmišljena zgradba poročila o kakovosti?

•

Ali se poročilo o kakovosti redno (v skladu z zakonodajo) objavlja na spletnih
straneh šole?

•

Ali obstoječi sistem zagotavljanja kakovosti, ki ga ima šola, deluje? Ali služi svojemu namenu? Ali je šoli v pomoč pri stabilnosti in tudi pri razvoju?

•

Ali vodstvo uporablja ugotovitve samoevalvacije in poročila o kakovosti za nadaljnje razvojno načrtovanje?

2. Vlaganje v usposabljanje učiteljev in mentorjev
Obvezna vprašanja:
•

Delež učiteljev in mentorjev z ustrezno formalno stopnjo izobrazbe?

•

Delež učiteljev in mentorjev, ki sodelujejo v nadaljnjem strokovnem izobraževanju, spopolnjevanju in usposabljanju ter delež2 vloženega denarja?

2 Gre za delež vloženega denarja glede na celotne odhodke v danem letu oz. nekem izbranem časovnem obdobju.
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Druga mogoča vprašanja:
•

Ali na ravni šole obstaja načrt profesionalnega razvoja zaposlenih?

•

Ali je načrt profesionalnega razvoja zaposlenih povezan z razvojnimi cilji šole?

•

Ali se uresničevanje načrta profesionalnega razvoja zaposlenih spremlja?

3. Stopnja udeleženosti v programih PSIU
Obvezna vprašanja:
•

Število/delež udeležencev v posameznih izobraževalnih programih in programih usposabljanja, ki jih izvaja šola?

•

Število/delež udeležencev šole glede na strokovno področje, vrsto programov
(šolska/vajeniška oblika), raven izobraževanja (nižje poklicno, srednje poklicno,
srednje strokovno)?

Druga mogoča vprašanja:
•

Število/delež udeležencev v izobraževalnih programih, ki jih izvaja šola, glede
na spol?

•

Število/delež udeležencev v izobraževalnih programih, ki jih izvaja šola, glede
na druge mogoče parametre, ki jih želimo spremljati (socialno-ekonomski status, posebne potrebe itd.)

4. Stopnja dokončanosti v programih PSIU
Obvezna vprašanja:
•

Število/delež udeležencev posameznega izobraževalnega programa na šoli, ki
so uspešno zaključili izobraževanje v predvidenem času?

•

Uspešnost na zaključnem izpitu in poklicni maturi?
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Druga mogoča vprašanja:
•

Število/delež udeležencev, ki so uspešno zaključili izobraževanje v predvidenem
času glede na strokovno področje, vrsto programa (šolska/vajeniška oblika), raven izobraževanja (nižje poklicno, srednje poklicno, srednje strokovno), spol idr.?

5. Stopnja zaposljivosti v programih PSIU
Obvezna vprašanja:
a) Zaposlitveni položaj udeležencev PSIU v določenem času po končanem izobraževanju oziroma usposabljanju glede na izobraževalni program in druga merila:
•

delež zaposlenih udeležencev v določenem času po končanem izobraževanju glede na izobraževalni program in druga merila.

b) Zaposlitveni položaj (ali so udeleženci zaposleni, brezposelni ali v nadaljnjem
izobraževanju) po zaključku izobraževalnega programa oziroma usposabljanja,
in sicer:
•

6 mesecev in 1 leto po zaključenem izobraževalnem programu.

Druga mogoča vprašanja:
•

Čas po končanem izobraževanju lahko podrobneje razdelamo in udeležence
spremljamo v daljšem obdobju (2 leti, 5 let po zaključenem izobraževanju).

•

Spremljamo lahko različne kategorije udeležencev; poleg posameznega izobraževalnega programa so kategorije udeležencev lahko določene še glede
na spol, strokovno področje, vrsto programa (šolska/ vajeniška oblika), raven
izobraževanja (nižje poklicno, srednje poklicno in srednje strokovno izobraževanje) idr.
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6. Uporaba pridobljenih spretnosti na delovnem mestu
Obvezna vprašanja:
a) Informacije o zaposlitvi posameznikov po zaključenem izobraževanju glede na
izobraževalni program in druga merila
•

Zaposlitveni položaj udeležencev lahko podrobneje razdelamo (ali so udeleženci zaposleni na svojem področju ali kje drugje; vrsta pogodbe, ki jo imajo –
nedoločen čas, določen čas, lastno podjetje; mesto v hierarhiji zaposlenih idr.)

•

Spremljamo lahko različne kategorije udeležencev; poleg posameznega izobraževalnega programa so kategorije udeležencev lahko določene še glede
na spol, strokovno področje, vrsto programov (šolska, vajeniška oblika), raven
izobraževanja (nižje poklicno, srednje poklicno in srednje strokovno izobraževanje) idr.

b) Stopnja zadovoljstva posameznikov in delodajalcev s pridobljenimi veščinami /
kompetencami
•

Delodajalce in bivše dijake naše šole vprašamo o uporabnosti znanja, ki so ga
pridobili med izobraževanjem, zdaj – na svojem delovnem mestu

Nekatere šole v ta namen izvajajo telefonske ankete v obdobju enega leta po zaključku programa.

7. Stopnja brezposelnosti glede na posamezna merila
Tudi stopnjo brezposelnosti je smiselno ugotavljati glede na posamezni izobraževalni program, strokovno področje, vrsto programa (šolska/vajeniška oblika), raven
izobraževanja (nižje poklicno, srednje poklicno in srednje strokovno izobraževanje),
spol idr. Glede na navedene parametre je prav tako smiselno ugotavljati povprečno
trajanje brezposelnosti glede na posamezne kategorije.
Kazalnike EQAVET 3, 4, 5, 6 in 7 je smiselno opazovati skupaj za posamezne kategorije
udeležencev, se pravi glede na posamezni izobraževalni program, strokovno področje, vrsto programa (šolska/vajeniška oblika), raven izobraževanja (nižje poklicno, srednje poklicno in srednje strokovno izobraževanje), spol idr. Tako lahko nekako ocenimo, kateri izobraževalni programi, ki jih na šoli izvajamo, dijake dobro pripravljajo na
trg dela in jim omogočijo hitro zaposlitev, kateri pa so morda manj aktualni in bi jih
bilo treba posodobiti v vsebini, didaktični izvedbi, obojem ali pa preprosto zmanjšati
število vpisnih mest na račun drugih, aktualnejših izobraževalnih programov.
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8. Razširjenost ranljivih skupin:
a) Odstotek udeležencev v PSIU, ki so opredeljeni kot prikrajšane skupine, glede
na starost in spol
b) Stopnja uspešnosti prikrajšanih skupin glede na starost in spol
Uspešnost prikrajšanih oseb (oseb s posebnimi potrebami) je smiselno spremljati
in ugotavljati, da bi lahko pravočasno ukrepali z dodatnimi programi podpore in
pomoči, usposabljanjem kadra ipd.

9. Mehanizmi prepoznavanja izobraževalnih potreb na trgu dela
a) Informacije o mehanizmih za prepoznavanje spreminjajočih se zahtev na različnih ravneh
b) Dokazi o njihovi učinkovitosti
Vprašanja
•

Ali imamo na ravni šole mehanizme za prepoznavanje spreminjajočih se potreb
na trgu dela?

•

Ali so podatki, ki jih zbiramo, objektivni?

•

Ali redno pridobivamo povratne informacije o spreminjajočih se potrebah?

•

Ali pri tem vključimo vse relevantne deležnike (delodajalce, predstavnike lokalnega okolja, razvojne agencije ipd.)?

•

Ali se na spreminjajoče se potrebe na trgu dela ustrezno odzivamo (s posodabljanjem vsebin in oblik izvedbe kurikula, usposabljanjem zaposlenih ipd.)?
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10. Programi spodbujanja boljšega dostopa do PSIU
a) Informacije o obstoječih programih na različnih ravneh
b) Dokazi o njihovi učinkovitosti
Vprašanja
•

Ali imamo na ravni šole programe informiranja in spodbujanja potencialnih
kandidatov za vpis v naše izobraževalne programe?

•

Ali od potencialnih kandidatov zbiramo povratne informacije o kakovosti (privlačnosti, preglednosti, razumljivosti, aktualnosti, motivacijski vrednosti) naših
programov informiranja in spodbujanja vpisa?

•

Ali spremljamo učinkovitost teh programov (povezanost z dviganjem ali padanjem stopnje vpisa v posamezne izobraževalne programe)?

Posamezne kazalnike je smiselno spremljati dolgoročno in primerjalno, kar pomeni, da opazujemo spreminjanje podatkov po posameznih kazalnikih v daljšem
obdobju in ugotavljamo trend (stabilnost, rast, upad).
Poleg tega jih spremljamo in interpretiramo tako individualno kot povezano. Ni
namreč smiselno spodbujati vpisa v izobraževalne programe, katerih absolventi
so nizkozaposljivi ipd.
Pomembno je, da se na osnovi podatkov, ki jih dobimo v povezavi s kazalniki EQAVET, opravi premislek, diskusija z relevantnimi deležniki ter da so nam ugotovitve
podlaga za sprejemanje odločitev pri razvojnem načrtovanju na ravni šole. Sami
podatki nam ne koristijo, če niso pospremljeni z dobro interpretacijo in poznejšim
ukrepanjem. Rabili naj bi pri oblikovanju politike razvoja šole, zato da ta temelji
na objektivnih dokazih, argumentih in skupnem dobrem, ne pa na subjektivnih
vplivih in interesih.

26

B Proces vodenja kakovosti po krogu
kakovosti

Tudi okvir EQAVET tako kot mnogi drugi okviri kakovosti predlaga, da si v procesu
ugotavljanja in zagotavljanja kakovosti pomagamo s krogom kakovosti, ki ga lahko ponazorimo s štirimi fazami. Krog kakovosti lahko uporabimo na kateremkoli
področju razvoja na ravni sistema poklicnega in strokovnega izobraževanja ali na
ravni šole.
Slika 2: Krog kakovosti

KROG KAKOVOSTI
evropskega referenčnega okvira za zagotavljanje
kakovosti poklicnega in strokovnega izobraževanja
1. Namen in načrt

4. Ukrepanje

2. Izvajanje

3. Evalvacija/vrednotenje
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1. FAZA načrtovanja
Pred našim posegom v delovanje šole ali sistema na nekem področju je treba
zelo jasno opredeliti namen in pripraviti dober načrt razvoja področja, ki ga želimo spreminjati. V tej fazi je treba oblikovati ustrezne, jasne in merljive cilje glede
usmeritev, nato pa temu dodati načrt prilagoditve postopkov, ukrepov, določiti
naloge in za izvedbo potrebne človeške vire.
2. FAZA izvajanja
Izvajanje postopkov, aktivnosti in delovanja, ki zagotavljajo doseganje ciljev
(npr. razvoj partnerstev, vključitev deležnikov, razporeditev sredstev ter vzpostavitev organizacijskih, operativnih in razvojnih ukrepov).
3. FAZA evalvacije/vrednotenja
Vzpostavitev pristopov, mehanizmov in aktivnosti ter oblikovanje pripomočkov in
orodij za vrednotenje dosežkov in rezultatov. Proces vrednotenja poteka z zbiranjem in obdelavo podatkov ter se zaključi s pripravo utemeljene ocene in poročila
o kakovosti. Poročilo vsebuje tako utemeljeno oceno rezultatov predhodno implementiranih ukrepov in akcij kot tudi predloge za izboljšanje ali nadgradnjo.
4. FAZA ukrepanja
Po preučitvi rezultatov in pridobitvi povratnih informacij v razpravi in analizi s
ključnimi deležniki pride na vrsto zadnja faza. Faza ukrepanja zajema načrtovanje
ukrepov za nadgradnjo, popravke, izboljšanje predhodnih aktivnosti in načrtovanje novih razvojnih sprememb na višji ravni. Tako se vrnemo v fazo načrtovanja,
ki pa tokrat vsebuje zahtevnejše ali druge cilje na istem področju razvoja in nova
področja razvoja.
Zagotavljanje kakovosti in razvoj naj bi potekala konstantno. Cilj je vzdrževanje
ravni kakovosti, ki smo si jo zastavili, vedno pa tudi obstaja prostor za nadgradnjo
in izboljšanje. V stalni razvojni naravnanosti in skrbi za kakovost sta klima in kultura
na šoli drugačni, rezultati pa boljši.
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C Kazalniki kakovosti procesa vodenja
kakovosti ali okvir EQAVET+
Okvir EQAVET+ je bil dokončno razvit in podprt s primeri iz prakse v letu 2017 kot
nadgradnja okvira EQAVET. Vsaka od štirih faz (načrtovanje, izvajanje, vrednotenje/
evalvacija in ukrepanje) je opisana s kazalnikom kakovosti, ki je dodatno pojasnjen
z nekaj opisniki.
Čeprav je kazalnik kakovosti na ravni sistema in na ravni šole za posamezno fazo
enako opredeljen, pa se opisniki razlikujejo. Za lažje razumevanje so kazalniki in
opisniki podprti s primeri iz prakse (glej www.eqavet.eu).
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Tabela 2: Okvir EQAVET+
KAZALNIK
KAKOVOSTI

NAČRTOVANJE
Načrtovanje
(razvojno,
op. p.) izhaja iz
strateške vizije,
ki pa je plod
razmišljanja
različnih
deležnikov.
Razvojni načrti
vsebujejo
jasne cilje,
aktivnosti in
kazalnike.

OPISNIKI KAZALNIKA NA RAVNI SISTEMA

Nacionalni cilji poklicnega in strokovnega izobraževanja so opisani za
srednjeročno in dolgoročno obdobje ter so povezani z evropskimi cilji
poklicnega izobraževanja.
Socialni partnerji in vsi drugi relevantni deležniki sodelujejo pri pripravi in
določanju usmeritev in ciljev na različnih ravneh.
Cilji se določijo in spremljajo prek namenskih kazalnikov (kriteriji uspešnosti).
Da bi prepoznali potrebe na trgu dela in v družbi, so v sistemu vzpostavljeni
namenski mehanizmi in postopki.
Pri pridobivanju informacij na nacionalni ravni je poskrbljeno za varstvo
osebnih podatkov.
Standardi in smernice za prepoznavanje, potrjevanje in certificiranje
kompetenc posameznika so definirani na nacionalni ravni.
Poklicne in strokovne kvalifikacije so opisane z učnimi izidi.
V sistem so vgrajeni mehanizmi zagotavljanja kakovosti oblikovanja,
ocenjevanja, certificiranja in revizije poklicnih kvalifikacij.

IZVEDBA
Izvedbeni
načrti so
oblikovani
na podlagi
dogovora in
posvetovanja
z deležniki in
vključujejo
jasna načela.

Izvedbeni načrti so oblikovani v sodelovanju s socialnimi partnerji, in sicer
z izvajalci poklicnega in strokovnega izobraževanja ter drugimi ustreznimi
deležniki na različnih ravneh.
V izvedbenih načrtih so upoštevani potrebni viri, kapacitete uporabnikov
(npr. izvajalcev poklicnega in strokovnega izobraževanja, op. p.) ter orodja in
smernice za podporo uporabnikom.
Za implementacijo (izobraževalnih programov, programov usposabljanja,
sistema potrjevanja neformalno pridobljenega znanja itd., op. p.) so na ravni
sistema pripravljeni neki standardi in smernice. Ti standardi in smernice
vključujejo tudi prepoznavanje, potrjevanje in certificiranje kvalifikacij.
Izvedbeni načrti na ravni sistema vključujejo jasno opredeljeno podporo
usposabljanju učiteljev in mentorjev.
Odgovornost izvajalcev poklicnega in strokovnega izobraževanja in
usposabljanja je natančno določena in pregledna.
Na nacionalni ravni obstaja sistem zagotavljanja kakovosti, ki vsebuje
standarde in smernice za izvajalce. Njihov namen je spodbujanje stalnega
izboljševanja in samoregulacije.
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OPISNIKI KAZALNIKA NA RAVNI IZVAJALCA (ŠOLE)

Evropski, nacionalni in regionalni cilji razvoja srednjega poklicnega in strokovnega
izobraževanja se odražajo v ciljih razvoja, ki si jih zastavi šola.
Šola si postavi jasne cilje in usmeritve, katerih uresničevanje tudi spremlja. Za
uresničevanje razvojnih ciljev so oblikovani različni akcijski programi.
Šola ima za prepoznavanje potreb v lokalnem okolju in potreb posameznikov
vzpostavljen dialog s socialnimi partnerji in preostalimi deležniki.
Odgovornost za vodenje in razvoj kakovosti je na šoli natančno opredeljena.
V proces načrtovanja (tudi načrtovanja razvoja kakovosti) na šoli je že v zgodnjih
fazah vključen celotni kolektiv.
V svoje načrte šola vključuje različne oblike sodelovanja z drugimi izvajalci/šolami in
drugimi deležniki (delodajalci, predstavniki lokalnega okolja, dijaki).
Ključni deležniki sodelujejo v procesu analiziranja potreb lokalnega okolja šole.
Šola ima natančno določen in transparenten sistem zagotavljanja kakovosti, ki deluje.

Viri (materialni, človeški, infrastrukturni idr., op. p.) so ustrezno in namensko
razporejeni, tako da podpirajo uresničitev ciljev in izvedbenih načrtov.
Ustrezno in vključujoče partnerstvo (tudi med učitelji in mentorji na delovnem
mestu) je izrecno podprto za uresničitev načrtovanih aktivnosti.
V strateškem načrtu za razvoj zaposlenih so opredeljene izobraževalne potrebe
učiteljev in mentorjev.
Zaposleni na šoli se redno usposabljajo in razvijajo sodelovanje z relevantnimi
deležniki v zunanjem okolju, da bi krepili svoje zmogljivosti, razvijali kakovost in
povečali svojo učinkovitost.
Izobraževalni programi, ki jih šola izvaja, učencem omogočajo doseganje
pričakovanih učnih izidov in aktivno sodelovanje v procesu učenja.
Šola se odziva na učne potrebe posameznih učencev z uporabo ustreznih
pedagoških pristopov in pristopov ocenjevanja, ki učencem omogočajo doseganje
pričakovanih učnih izidov.
Šola uporablja veljavne, natančne in zanesljive metode ocenjevanja učnih izidov.
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KAZALNIK
KAKOVOSTI

OPISNIKI KAZALNIKA NA RAVNI SISTEMA

EVALVACIJA/
VREDNOTENJE

Za evalvacijo na ravni sistema je oblikovana metodologija, ki vključuje tako
samoevalvacijo kot zunanjo evalvacijo.

Evalvacija
rezultatov in
procesov se
izvaja redno
in je podprta z
merjenjem.

Vključenost deležnikov v proces evalvacije je jasno opisan in dogovorjen.
Standardi (kazalniki, merila) in procesi za zagotavljanje kakovosti in stalno
izboljševanje so ustrezni in usklajeni s potrebami posameznih sektorjev.
Tudi na ravni sistema poteka samoevalvacija ter po potrebi interna in
eksterna revizija.
V sistem so vgrajeni mehanizmi zgodnjega opozarjanja (na primanjkljaje).
Sistem se redno spremlja po kazalnikih učinkovitosti.
Na ravni sistema obstaja redno in medsebojno povezano zbiranje ustreznih
podatkov za merjenje učinkovitosti in določitve področij, ki bi jih bilo treba
izboljšati.
Oblikovana je bila ustrezna metodologija za zbiranje podatkov
(npr. vprašalniki in kazalniki).

UKREPANJE
(izboljšanje)

Na ravni sistema so opredeljene procedure, mehanizmi in orodja za
izboljševanje kakovosti storitev na vseh ravneh.
Procesi se redno pregledujejo in za potrebne spremembe se oblikujejo
akcijski načrti. Na podlagi tega se potem prilagaja sistem.
Informacije o evalvaciji sistema so javno dostopne.

EQAVET Annual Network Meeting, Haarlem 2016
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OPISNIKI KAZALNIKA NA RAVNI IZVAJALCA (ŠOLE)

Šola izvaja samoevalvacijo redno, bodisi na lastno pobudo bodisi na pobudo od
zunaj (zakonski predpisi).
Evalvacija in ukrepi so usmerjeni na izboljšanje procesa izobraževanja in na rezultate/
izide izobraževanja. Pri evalvaciji se upoštevata zadovoljstvo učencev ter tudi
učinkovitost in zadovoljstvo zaposlenih.
Evalvacijo in ukrepe za izboljšanje šola oblikuje tako, da zbira podatke, ki jih uporabi
kot dokaze za oblikovanje ugotovitev, in na podlagi tega začrta izboljšave. Pri tem ima
šola izdelane ustrezne in učinkovite načine za vključevanje notranjih in tudi zunanjih
deležnikov.
Šola ima v svojem sistemu delovanja vgrajene sisteme zgodnjega opozarjanja (na
pomanjkljivosti v delovanju, op. p.)

Povratne informacije, ki jih šola pridobi od učencev, so usmerjene na njihove
individualne izkušnje z učenjem in tudi na njihovo doživljanje učnega okolja in
procesa poučevanja, ki jim ga ponuja šola. Preden pa šola začrta ukrepe za izboljšanje,
o tem pridobi povratne informacije še od drugih deležnikov, npr. učiteljev in
mentorjev na delovnem mestu.
Informacije o rezultatih in učinkih delovanja šole so javno dostopne.
Šola strateško izrablja proces samoevalvacije in oblikovanja ukrepov za izboljšanje
(razvojnega načrtovanja) za svoje lastno organizacijsko učenje, podporo in razvoj
visokokakovostnih storitev in za izboljšanje priložnosti za učence.
Rezultati in ugotovitve evalvacije se prediskutirajo z relevantnimi deležniki, potem pa
se pripravijo ustrezni akcijski načrti za izboljšanje.
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D Šest aktivnosti do implementacije
procesa vodenja kakovosti na šoli –
gradniki za začetek

Za tiste šole in druge izvajalce poklicnega in strokovnega izobraževanja in usposabljanja, ki so s procesom sistematičnega ukvarjanja s kakovostjo šele na začetku, je
mreža EQAVET v letu 2012 opredelila šest potrebnih aktivnosti. Gre za tehnike, ki so
v pomoč pri začetnem razmišljanju o tem, kako začeti sam proces vzpostavljanja
okvira zagotavljanja kakovosti.
Gradniki so pripravljeni kot konceptualna podpora vsem izvajalcem poklicnega in
strokovnega izobraževanja in usposabljanja, vključno s tistimi, ki izvajajo vajeništvo, podjetjem, ki izvajajo praktično usposabljanje z delom, in izvajalcem, ki izvajajo neformalne oblike poklicnega usposabljanja.
Gradniki imajo več funkcij:
•

identificirajo ključna vprašanja, ki jih je treba upoštevati, prav tako pa opredeljujejo tudi dejavnike uspeha;

•

nakazujejo nove poti za prihodnost, saj se naslanjajo na spoznanja in izkušnje,
pridobljene na podlagi analize aktualnih dejavnosti evropskih izvajalcev poklicnega in strokovnega izobraževanja in usposabljanja;

•

spodbujajo k ukrepanju;

•

služijo kot konceptualni okvir za povezovanje s krogom (procesom) zagotavljanja kakovosti.

Za lažje razumevanje so podprti s primeri, ki jih najdete na naslovu:
www.eqavet.eu/index2.html.
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Kultura
vodenja

Podpora
usposabljanju
osebja

Pristopi odsevajo
okoliščine izvajalca
poklicnega in
strokovnega
izobraževanja

Uporaba
podatkov in
povratnih
informacij

Kultura
samoevalvacije

Sodelovanje
deležnikov
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01

Kultura vodenja
Zagotoviti obstoj kulture vodenja, ki je predana zagotavljanju
kakovosti.

Razmerje med gradnikom in štirimi fazami kroga
kakovosti EQAVET
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?
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Ključna vprašanja
Vprašanja o ključnih dejavnikih uspeha

Spoznanja
Predlogi novih poti za prihodnost

Kako lahko vodstvo:

Vodstva izvajalcev poklicnega
in strokovnega izobraževanja
lahko okvir EQAVET uporabijo za
spremljanje in razvoj pristopa k
zagotavljanju kakovosti.

•

vodi zagotavljanje kakovosti,

•

razvija kulturo zagotavljanja kakovosti, ki
vključuje učenje iz izkušenj drugih,

•

spodbuja sodelovanje zaposlenih pri
zagotavljanju kakovosti,

•

zagotovi stroškovno učinkovit in
ustrezen pristop k zagotavljanju
kakovosti?

Kako je najbolje spodbujati zaposlene
k izboljšanju njihovega pristopa k
zagotavljanju kakovosti?

Zunanje priznanje učinkovitih
sistemov zagotavljanja kakovosti
motivira in spodbuja vodstvo in
zaposlene.
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02

Pristopi odsevajo okoliščine
izvajalca PSI
Razviti pristope na osnovi izvajalčevih okoliščin.

Razmerje med gradnikom in štirimi fazami
kroga kakovosti EQAVET
Načrtovanje

Izvajanje

✔

✔

Evalvacija

Ukrepanje

Kaj gradnik pomeni?

Spodbuda za delo

Okvir EQAVET zajema
vse vidike izvajanja
PSI. PSI se lahko
izboljšuje z razvojem
obstoječih dejavnikov
zagotavljanja kakovosti.

Kako lahko izvajalci PSI uporabijo okvir EQAVET za
izboljšanje pristopa k zagotavljanju kakovosti?
Ali je pristop k zagotavljanju kakovosti obvladljiv in
uresničljiv?
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Ključna vprašanja

Spoznanja

Kaj morajo izvajalci PSI upoštevati
pri razvoju pristopa k zagotavljanju
kakovosti?

Skladen pristop k visoki kakovosti
izobraževanja in usposabljanja ter
njihovih rezultatov podjetjem in
izvajalcem PSI pomaga izboljšati
njihovo konkurenčno prednost.

Vprašanja o ključnih dejavnikih uspeha

Kako lahko izvajalci PSI uporabijo
spoznanja, pridobljena iz izkušenj
drugih?
Kako lahko nacionalne referenčne točke
za zagotavljanje kakovosti izvajalcem PSI
pomagajo zagotoviti, da je njihov pristop
skladen z okvirom EQAVET?

Predlogi novih poti za prihodnost

Izvajalci PSI imajo pogosto dolgo
tradicijo zagotavljanja kakovosti;
uspeh dosežejo lažje, če te izkušnje
uporabijo kot temelj nadaljnjega
razvoja.
Postopnost pristopa, ki zagotovi
obvladljivo uvajanje ali krepitev
zagotavljanja kakovosti, lahko
prinese pomembne izboljšave.
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03

Kultura samoevalvacije
Razviti samoevalvacijsko kulturo.

Razmerje med gradnikom in štirimi fazami
kroga kakovosti EQAVET
Načrtovanje

Izvajanje

Evalvacija

Ukrepanje

✔

✔

Kaj gradnik pomeni?

Spodbuda za delo

Kultura, ki spodbuja
razmislek in
samoocenjevanje/
samoevalvacijo, vodi
k izboljšanju kakovosti
dela.

Ali vsi, ki se ukvarjajo s PSI, sodelujejo pri
samoocenjevanju/samoevalvaciji?
Ali vodstvo podpira samoocenjevanje/
samoevalvacijo?
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Ključna vprašanja

Spoznanja

Kako lahko vodstvo spodbuja zaposlene
in preostale zainteresirane deležnike k
stalnemu razmisleku o kakovosti PSI?

Preglednost vsem deležnikom
olajša ugotavljanje kakovosti dela in
premislek o tem, kako jo je mogoče
izboljšati.

Vprašanja o ključnih dejavnikih uspeha

Kako se lahko izvajalci PSI učijo drug od
drugega?

Predlogi novih poti za prihodnost

Kako se rezultati samoocenjevanja/
samoevalvacije uporabljajo za izboljšave?

Namesto nadzora dela sta
izboljševanje poučevanja in učenja
verjetneje učinkovitejša pristopa k
zagotavljanju kakovosti.

Kako naj si izvajalci PSI predstavljajo
učinkovito prakso v komercialnem in
konkurenčnem okolju?

Stalni dialog in komunikacija sta
osrednji značilnosti uspešnega
samoocenjevanja/samoevalvacije.
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04

Podpora usposabljanju osebja
Podpora zaposlenim pri usposabljanju na področju
zagotavljanja kakovosti.

Razmerje med gradnikom in štirimi fazami
kroga kakovosti EQAVET
Načrtovanje

Izvajanje

✔

✔

Evalvacija

Ukrepanje

✔

Kaj gradnik pomeni?

Spodbuda za delo

PSI je odvisno od
znanja, spretnosti
in usposobljenosti
zaposlenih. PSI se lahko
izboljša, če so zaposleni
ozaveščeni o pomenu
zagotavljanja kakovosti.

Ali sta vsem, ki sodelujejo v PSI, na voljo podpora in
usposabljanje iz zagotavljanja kakovosti?
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Ključna vprašanja

Spoznanja

Kako lahko vodstva zagotovijo, da je
usposabljanja iz zagotavljanja kakovosti
deležen vsak, ki ga potrebuje?

Kratka usposabljanja iz zagotavljanja
kakovosti so lahko zelo učinkovita.

Vprašanja o ključnih dejavnikih uspeha

Kako lahko dosežemo, da je
usposabljanje zaposlenih stroškovno
učinkovito in da tudi spodbuja visoko
kakovost dela?

Predlogi novih poti za prihodnost

Vodstvo mora podpirati
usposabljanje iz zagotavljanja
kakovosti.
Nadgradnja obstoječih ureditev
zagotavljanja kakovosti prinese večji
uspeh.
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05

Uporaba podatkov in
povratnih informacij
Uporaba podatkov in povratnih informacij za
izboljševanje PSI.
Razmerje med gradnikom in štirimi fazami
kroga kakovosti EQAVET
Načrtovanje

Izvajanje

Evalvacija

Ukrepanje

✔

✔

Kaj gradnik pomeni?

Spodbuda za delo

PSI mora odgovoriti na
potrebe delodajalcev
in dijakov. Za vsak
sistem zagotavljanja
kakovosti je ključen
način sistematičnega
zbiranja in uporabe
podatkov o dosežkih
za spreminjanje in
izboljšanje dela.

Ali se za izboljševanje izvajanja PSI analizirajo podatki
in povratne informacije?
Ali kazalniki in okvirni opisniki EQAVET pomagajo
identificirati področja, na katerih je potreben razvoj?
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Ključna vprašanja

Spoznanja

Kako lahko izvajalci PSI uporabijo
kazalnike EQAVET?

Sistematičen in dosleden pristop
k zbiranju, analiziranju in uporabi
podatkov zagotavlja varnejši način
sprejemanja odločitev glede PSI.

Vprašanja o ključnih dejavnikih uspeha

Kako lahko izvajalci PSI:
•

določijo relevantne podatke,

•

identificirajo vire in zbirajo podatke,

•

analizirajo podatke,

•

podatke uporabijo za izboljšanje
kakovosti?

Predlogi novih poti za prihodnost

Mnenja dijakov, učiteljev, mentorjev
in delodajalcev so za izboljšave
ključna.
Preglednost omogoča, da vsi
razumejo, katere spremembe so
potrebne – to podpira izboljševanje
kakovosti.
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06

Sodelovanje deležnikov
Zagotoviti, da PSI temelji na sodelovanju zunanjih in
notranjih deležnikov.

Razmerje med gradnikom in štirimi fazami
kroga kakovosti EQAVET
Načrtovanje

Izvajanje

Evalvacija

Ukrepanje

✔

✔

✔

✔

Kaj gradnik pomeni?

Spodbuda za delo

PSI temelji na
učinkovitem partnerstvu
med vlado, socialnimi
partnerji in nacionalnimi
deležniki; delodajalci
in izvajalci PSI; dijaki
ter družbo. Ti so temelj
sistema PSI, ki mu dajejo
moč, relevantnost in
sprejemljivost.

Ali se kakovost izvedbe izboljšuje na podlagi
povratnih informacij deležnikov?
Kako se upoštevajo mnenja notranjih in zunanjih
deležnikov?
Ali obstaja sistematičen pristop k ugotavljanju in
izpolnjevanju potreb deležnikov?
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Ključna vprašanja

Spoznanja

Kako se upoštevajo notranja mnenja o
kakovosti PSI?

Odgovarjanje na potrebe
delodajalcev je za PSI bistveno.

Kako se zbirajo in upoštevajo mnenja
ključnih zunanjih deležnikov?

Sodelovanje v okviru regionalnih
in nacionalnih združenj ter
med podobnimi organizacijami
pripomore k razvoju boljših
procesov zagotavljanja kakovosti.

Vprašanja o ključnih dejavnikih uspeha

Kaj se je mogoče naučiti od svojih
konkurentov ali drugih izvajalcev PSI?

Predlogi novih poti za prihodnost
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Terminološki slovar in seznam kratic

Evalvacija

je sistematično vrednotenje delovanja šole ali izobraževalnega
sistema v celoti ali v posameznem segmentu. Lahko je zunanja
(opravijo jo zunanji strokovnjaki) ali pa samoevalvacija (ko se
evalviramo sami). Zaradi sistematičnosti evalvacija temelji na
vnaprej določenih kriterijih oziroma kazalnikih in navadno tudi
merilih. Podatke pridobimo z za to razvitimi pristopi in orodji ter
obdelamo po metodoloških pravilih. Smisel evalvacije je refleksija obstoječega stanja, da bi dobili povratno informacijo o kakovosti delovanja ter načrtovali nadaljnje izboljšave in/ali razvojne
korake.

Gradniki

so aktivnosti, ki olajšajo začetno vzpostavljanje okvira zagotavljanja kakovosti na šoli.

Kazalniki
kakovosti

so vidiki kakovosti nekega področja, ki so navadno dodatno pojasnjeni in konkretizirani z opisniki.

Krog
kakovosti

je krog (navadno) štirih faz, ki predstavljajo zaporedne korake
v procesu ugotavljanja, zagotavljanja in razvoja kakovosti. Štiri
faze so: načrt, izvedba/implementacija, evalvacija/vrednotenje in
ukrepanje/izboljševanje.

Merilo
opisnika
kakovosti

je stopnja izraženosti kazalnika na izbranem opisniku. Merilo si
lahko določimo v naprej, kot želeno stanje h kateremu težimo z
našimi prizadevanji.

Mreža
EQAVET

(European Quality Assurance in Vocational Education and Training)
je evropska mreža, v katero so vključene vse države članice EU z
namenom razviti skupen okvir ugotavljanja in zagotavljanja kakovosti poklicnega in strokovnega izobraževanja in usposabljanja ter podpreti nacionalne sisteme in izvajalce v razvoju kakovosti njihovega delovanja.
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Nacionalna
referenčna
točka

mreža EQAVET je dala pobudo za imenovanje nacionalne referenčne točke za ugotavljanje in zagotavljanje kakovosti poklicnega in strokovnega izobraževanja in usposabljanja v vsaki državi
članici. Slovenska nacionalna referenčna točka (EQAVET NRP in
Slovenia) ima sedež na Centru RS za poklicno izobraževanje.

Okvir
kakovosti
EQAVET

je okvir, ki ga je izoblikovala mreža EQAVET in naj bi ga po priporočilih Evropske komisije implementirale vse države članice. Oblikovan je za podporo nacionalnim sistemom in izvajalcem PSIU
pri ugotavljanju in zagotavljanju kakovosti njihovega delovanja.
Ker gre za skupen referenčni okvir, naj bi na dolgi rok zagotovil
transparentnost, konsistentnost in prehodnost med različnimi
nacionalnimi sistemi ter tako povečal medsebojno zaupanje in
prehodnost udeležencev med sistemi in pozneje delovne sile.
Okvir EQAVET vsebuje deset kazalnikov kakovosti z opisniki.

Okvir
kakovosti
EQAVET+

je okvir kakovosti procesa vodenja kakovosti na sistemski ravni in
na ravni izvajalcev. Vsaka od štirih faz procesa vodenja kakovosti
(načrtuj – implementiraj – evalviraj – izboljšaj) je opisana s kazalniki
kakovosti in opisniki.

PSIU

poklicno in strokovno izobraževanje in usposabljanje

PSI

poklicno in strokovno izobraževanje
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