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1 UVOD 

Kolegialna presoja je metoda zagotavljanja kakovosti, ki so jo na področju poklicnega in strokovnega 

izobraževanja razvili na mednarodni ravni v okviru projektov Leonardo da Vinci. Ker smo v lanskem 

poročilu o pilotnem uvajanju1 kolegialno presojo kot metodo predstavili zelo natančno, se v 

letošnjem poročilu posvečamo zgolj drugi izvedbi. 

V prvem letu smo izpeljali vzajemno obliko presojanja znotraj mreže šol s podporo nacionalne 

razvojne institucije in strokovne sodelavke za področje zagotavljanja kakovosti v izobraževanju. Z 

izvedbo smo bili zadovoljni vsi udeleženci in zato podprli nadaljnje izvedbe in razvoj metode. 

V zaključke prve pilotne izvedbe smo zapisali sledeče: 

 Časovna uskladitev sodelujočih: V bodoče smo želeli pripraviti natančnejši časovni načrt in z 

izvedbo začeti nekaj mesecev prej.  

 Prisotnost na srečanjih in prizadevnost ter kakovost same presoje: Predlagali smo, da pri 

predstavitvi metode na začetku izvedbe večjo pozornost namenimo predstavitvi pomena 

redne udeležbe in pripravljenosti usklajevanja načrta tako, da bo zagotovljena udeležba vseh 

sodelavcev. Predvsem smo želeli okrepiti angažiranost presojevalcev in kakovost zapisov o 

presoji presojevalcev. 

 Metodologija in orodja: To smo smatrali za zadovoljivo urejeno. Že v prvi izvedbi smo 

metodologijo in orodja prilagodili našim okoliščinam. V nadaljevanju smo želeli obdržati 

opredelitev področja s kazalniki, z merili in s pomožnimi vprašanji, kar je osnova za 

samoevalvacijo, analizo samoevalvacije in poročilo o kolegialni presoji. Smiselno se nam je 

zdelo, da je dokumentacija, ki je vezana na šolo, sestavljena iz štirih obrazcev: za zbiranje 

uvodnih informacij, za pripravo samoevalvacijskega poročila, poročila o presoji in akcijskega 

načrta izboljšav. Skupina presojevalcev je koristno uporabila tudi pripomoček za analizo 

samoevalvacijskega poročila. Omenjeno dokumentacijo in pripomočke smo z nekaj 

spremembami uporabili v drugi izvedbi. 

 Izbiro področij za presojo je dobro prilagoditi glede na potrebe sodelujočih šol, a pri uvajanju 

metode moramo paziti na postopen razvoj, zato smo se omejili na presojo enega področja v 

okviru ene izvedbe. V prihodnjem letu smo želeli razširiti možnost presoje na še katero od 

možnih področij. 

 Izvedbi samoevalvacije, presoje in načrtovanja izboljšav bi bilo v nadaljevanju smiselno 

nameniti dodatno pozornost pri usposabljanju. Več pozornosti smo nameravali nameniti 

podrobnejši predstavitvi metode vsem udeležencem enako, ne glede na njihovo konkretno 

vlogo pri izvedbi. V nadaljnjih srečanjih pa se nam je zdelo pomembno, da se podrobneje 

posvetimo omenjenim fazam, in sicer časovno bližje fazi oziroma sami aktivnosti. Korak 

naprej bi pomenila tudi vključitev praktičnih vaj v usposabljanje. 

                                                           
1
 Knavs, S. idr. (2010) Kolegialno presojanje v srednjem poklicnem in strokovnem izobraževanju. Poročilo o 

pilotnem uvajanju metode kolegialnega presojanja. Ljubljana: Center RS za poklicno izobraževanje. Dostopno 
na: http://www.siqa-vet.si/projekti/sl-2009-2010/. 
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 Posebno pozornost smo želeli nameniti spremljanju izvedbe. Zato smo načrtovali razviti vrsto 

krajših vprašalnikov za sodelujoče, s katerimi bi pridobili povratne informacije tako glede 

doseganja ciljev metode kot glede njenih razvojnih potencialov. (Prim. Poročilo 2010, str. 27) 

 

Nekatere od načrtov smo uresničili brez težav, nekatere spremembe smo uvedli še dodatno med 

samo izvedbo, nekaterih dilem pa nismo uspeli preseči. V nadaljevanju vam tako predstavljamo 

drugo izvedbo kolegialne presoje in izkušnje, ki nam jih je prinesla. 

Tako kot v poročilu o prvi izvedbi smo tudi k temu priložili gradiva ter orodja, ki smo jih uporabili, in 

sicer iz dveh razlogov. Prvi je razvojne narave. Raziskovalcem in tistim, ki se ukvarjamo z razvojem, je 

vedno zanimivo opazovati razvojne korake neke dejavnosti in se iz tega razvoja učiti. Drugi pa je v 

želji, da bi bila takšna natančnejša predstavitev v spodbudo in na voljo za uporabo metode kolegom s 

področja izobraževanja. Če bi namreč želeli sami začeti z izvedbo metode kolegialne presoje v krogu 

partnerskih organizacij ne glede na področje izobraževanja, si lahko vsaj na začetku s primeri 

konkretnih orodij, ki smo jih uporabili mi, izdatno pomagate.  

2 DRUGA PILOTNA IZVEDBA KOLEGIALNE PRESOJE 

Druga izvedba kolegialne presoje je sledila navdušenju nad tem, da smo bili s prvo izvedbo zelo 

zadovoljni vsi udeleženci. Zaznane težave in predlagane rešitve so nas le dodatno spodbujale. A smo 

v drugi izvedbi naleteli na skupek raznovrstnih novih težav. Nekatere so nastale na osnovi v prvi 

izvedbi še obvladljivih manjših težav, nekaterim težavam so botrovale nekatere povsem 

nepričakovane novonastale okoliščine, nekatere pa smo povzročili sami, s svojim ne dovolj natančnim 

načrtovanjem. Kar pa ne pomeni, da druga izvedba ni uspela. Nasprotno, naredili smo velik korak 

naprej, hkrati pa smo se tudi zelo veliko naučili. 

2.1 PODROČJA PRESOJE 

Naj spomnimo, da smo se, za razliko od področij, ki so opredeljena v Evropskem priročniku, pri nas 

odločili, da področje presoje natančneje opredelimo. Nekatere države, ki so sodelovale v omenjenem 

projektu, imajo v okviru samoevalvacijskih in drugih postopkov, ki pri njih že potekajo, področja že 

pripravljena oziroma do neke mere opredeljena. Ali pa potrebe po taki opredelitvi niso imeli iz drugih 

razlogov. Mi smo se odločili za natančnejšo opredelitev, in sicer tako, da področje presoje opredelimo 

s kazalniki, kazalnike z merili, merila pa do določene mere predstavimo s t. i. pomožnimi vprašanji. 

V prvi izvedbi smo skupaj s tremi šolami (eno samostojno in dvema šolskima centroma – enkrat z 

dvema in enkrat s tremi enotami) in projektno skupino, ki so jo sestavljali sodelavci z omenjenih šol 

ter s podporo dr. Tanje Možina, pripravili področje »samoevalvacija«. K drugi izvedbi so se nam zopet 

pridružile iste tri šole (eden od šolskih centrov je svojo udeležbo povečal s treh enot na vseh šest), 

skupaj z eno od novih šol pa so bili pobudniki priprave področja presoje »učenje in poučevanje«. V 

projektni skupini sodelavcev na CPI smo zaradi prevelike obremenjenosti sodelavcev s šol v kolegialni 

presoji menili, da bi bilo bolj smotrno k sodelovanju pri pripravi novega področja presoje povabiti 

druge sodelavce, šolnike, učitelje praktike, ki pri kolegialni presoji niso sodelovali. 
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2.1.1 Področje »učenje in poučevanje« 

Oblikovali smo delovno skupino, v kateri sta sodelovala dva učitelja in tri sodelavke s CPI. Tekom 

decembra 2010 in januarja 2011 smo po isti metodologiji, kot smo jo uporabili prejšnje leto za 

področje »samoevalvacija«, pripravili tudi področje »učenje in poučevanje«. Pri tem smo sledili tudi 

enaki logiki zamejitve področja, ki pa smo ji dodali še en del (kazalniki 5 do 8 pri področju »učenje in 

poučevanje«). Področje smo pripravili za nivo šole oz. centra (in ne na primer PUZ-a, oddelka, učitelja 

ipd.). V skladu s pedagoškim vodenjem izobraževalne institucije, z načelom prenove PSI in sodobne 

pedagogike ter v skladu z načeli zagotavljanja kakovosti smo področje strukturirali takole (glej Prilogo 

2): 

*Namen prvega kazalnika je bil pregled stanja z vidika koncepta, ki je na šoli uveden oziroma 

ozaveščen, kar pomeni, da je področje jasno predstavljeno in vključeno v strategije in razvojne 

aktivnosti ter seveda prepoznavno v vsakodnevnih aktivnostih učiteljev in drugih strokovnih 

sodelavcev. Prvi kazalnik tako igra tudi vlogo načrtovanja v t. i. krogu kakovosti. 

*Izobraževanje (drugi kazalnik) je v vsebinskem smislu podpora didaktično-metodičnemu konceptu, 

saj faze kroga kakovosti niso izvedljive brez izobraževanja, gotovo pa brez njega ne moremo 

pričakovati razvojnih premikov. Hkrati ta kazalnik sega (v našem primeru) v fazo načrtovanja in 

ukrepanja.  

* Priprava in izpeljava (tretji in četrti kazalnik) različnih procesov učenja in poučevanja sta v 

tehničnem smislu tesno vezani na konkretno načrtovanje in izpeljevanje načrtovanega, kot to 

narekuje krog kakovosti. Priprava je torej tretji in najbolj konkreten element načrtovanja dela na tem 

področju. Izpeljava pa je, čeprav ključna, najtežje opisljiva faza učiteljevega dela. Opredelitev tega 

kazalnika in kasneje opisovanje aktivnosti na šoli pod tem kazalnikom se je izkazalo za eno težjih 

nalog. Premisliti bi veljalo, ali je to le težava terminološke narave, ali je povzročena zaradi včasih 

premalo reflektiranih aktivnosti pri delu na šoli. Slednje naj ne zveni kot kritika dela učiteljev, temveč 

kot premislek o morebitni sistemski pomanjkljivosti, saj se na ravni navodil, pravil dela ipd. na 

področju »učenje in poučevanje« veliko več pozornosti namenja načrtovanju kot pa vrednotenju, 

samoevalviranju narejenega in podobno. 

* Kazalnike od 5 do 8 (učni mediji, ključne kompetence, individualizacija in diferenciacija ter 

sodelovanje z mentorji v podjetjih) smo vključili v nabor predvsem zato, ker predstavljajo ključna 

področja, ki jih narekuje tako področje »učenje in poučevanje« samo, pa tudi poudarki prenove ter 

sodobnega razvoja pedagogike na področju poklicnega in strokovnega izobraževanja. Hkrati pa do 

neke mere tudi konkretizirajo preostale bolj procesne kazalnike. V krogu kakovosti tako nimajo 

pripadajoče faze, temveč se njihova vsebina praviloma pojavlja v vseh štirih fazah. V metodološkem 

smislu se v tej točki dosedanji dve opredelitvi področij presoje (»samoevalvacija« in »učenje in 

poučevanje«) bistveno razlikujeta. Kazalnikov te vrste v opredelitvi prvega področja ni. V praksi so se 

sicer izkazali za pomemben premislek med notranjim in zunanjim evalviranjem, a so bili hkrati ti štirje 

kazalniki ravno tisti, ki so področje »učenje in poučevanje« naredili občutno obsežnejše, kot je bilo 

področje »samoevalvacija«. S tega vidika bi veljalo razmisliti, ali jih je v prihodnjih izvedbah mogoče 

bolje izključiti ali jih celo vzeti za samostojno področje. Vsekakor bi glede na nedvoumno izkušnjo, da 

je bilo področje »učenje in poučevanje« za praktično izvedbo preobsežno in zato izjemno težko 

obvladljivo (pa četudi bi kolegialno presojo raztegnili na daljše obdobje), svetovali, da se pred 

ponovno uporabo tega dokumenta omenjene štiri kazalnike v celoti izpusti. Tudi z vidika 

metodologije priprave področja presoje to ne bi bilo sporno. 
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* Zadnji oziroma deveti kazalnik združuje zadnji dve fazi kroga kakovosti: evalvacijo in ukrepanje. 

Čeprav sta to izjemno pomembni fazi, pa ni motilo, da sta bili združeni v enem kazalniku. Z 

vsebinskega vidika sta to namreč tesno povezani fazi kroga kakovosti. Tej odločitvi je botrovalo tudi 

dejstvo, da so naše šole, čeprav so v svoje delo že precej vpele zagotavljanje kakovosti, na teh dveh 

področjih še vedno nekoliko šibke. Skupen nastop teh dveh faz kroga kakovosti smo ohranili torej 

tudi zato, ker se nam je zdelo pomembno s tem poudariti, da naj uvajanje izboljšav izhaja iz 

rezultatov evalvacije in je edino smotrno, da se evalvacija zaključi z ukrepi, ki temeljijo na njenih 

ugotovitvah  oziroma izboljšavah.  

Ne glede na to, kdo in s katerega področja se bi v bodoče lotil presoje, je vedno zelo priporočljivo, da 

se opredelitev področja natančneje pregleda in po potrebi prilagodi. Veljalo bi razmisliti o tem, da bi  

pred začetkom samoevalvacije uvedli kot posebno dejavnost temeljitejši pregled področja, z 

namenom ugotoviti, ali je v danem trenutku realno iti v presojo tako opredeljenega področja ali pa so 

potrebne prilagoditve pri opredelitvi področja v smislu obsega in pristopa k presoji. Prevelik obseg 

področja namreč predstavlja zelo veliko oviro za kakovosten zaključek kolegialne presoje. 

Področje »učenje in poučevanje« smo presojali na treh šolah oz. šolskih centrih, ki so že sodelovali v 

prvi izvedbi (ko se je presojalo le na področju »samoevalvacija«) in na enem šolskem centru, ki se je 

pridružil prvič. Izkazalo se je, da so samoevalvacijsko fazo na tem področju presoje veliko uspešneje 

izpeljali tam, kjer so že imeli izkušnjo s kolegialno presojo in/ali jim je (skupini sodelavcev s šole, ki je 

intenzivneje sodelovala) celotna filozofija in metodologija zagotavljanja kakovosti bolj domača, 

razumljiva oziroma imajo na tem področju več izkušenj. Praviloma so imeli velike težave pri presoji na 

področju »učenje in poučevanje« tudi tisti presojevalci, ki so se v tej vlogi znašli prvič.  

Sodelujoči tudi s tistih šol, ki so fazo samoevalvacije vseeno uspešno opravili, so poročali o težavah 

zaradi obsega področja in o težavah pri razlikovanju med nekaterimi merili in pomožnimi vprašanji. 

Težavno mesto je bilo na primer drugo merilo prvega kazalnika in kazalnik 7, kjer se v obeh primerih 

govori o individualizaciji, le da v prvem primeru o tem, kako (in če) je to didaktično načelo vključeno v 

koncept dela šole, v drugem primeru pa, ali so (in kako ter kje) konkretnejši načini realizacije 

pedagoškega načela opredeljeni. Res je, da se je neizogibno v določenih primerih dotakniti npr. iste 

dejavnosti ali istega dokumenta, kar pa seveda pisce obeh poročil lahko zmede do te mere, da to 

prepoznajo kot ponavljanje in se sprašujejo o smiselnosti tega. Tudi to je na primer dilema, ki bi jo 

lahko preverili v dodatni ali razširjeni fazi pred pripravo samoevalvacijskega poročila. K temu bi bilo 

posebej smiselno pritegniti sodelavce, ki so že bili v vlogi pisca samoevalvacijskega poročila in 

presojevalca v preteklih letih. 

Vsekakor priporočamo, da se področje »učenje in poučevanje« pred nadaljnjo uporabo pregleda, saj 

je možno, da smo pripravljavci področja dejansko po nepotrebnem podvajali teme. Opisana dilema je 

zagotovo pokazala tudi na to, da določena merila in pomožna vprašanja niso bila dovolj natančno in 

enoznačno opredeljena (kadar avtorji opredelitve področja menijo, da ne gre za podvajanje), da ne bi 

sodelujočim povzročala omenjenih težav. Pojavlja se tudi vprašanje, ali je sploh mogoče, da 

samoevalvacijo in presojo, po metodologiji aktualno opredeljenih področij presoje, uspešno izvajajo 

strokovni sodelavci, ki nimajo izkušenj z delovanjem na ravni celotne institucije (npr. pri konceptu, 

načrtovanju usposabljanj, uvajanju izboljšav ipd.) ter v kolikšni meri je z vidika pedagoške stroke taka 

analiza preveč podrobna in strokovno (teoretično, terminološko) prezahtevna za učitelje, katerih 

pedagoška izobrazba sloni zgolj na dveh semestrih pedagoško-andragoške izobrazbe.  
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Med nadaljnjimi usposabljanji se učitelji pogosto srečujejo tudi z raznovrstnimi terminologijami. Zato 

bi veljajo razmisliti tudi o terminologiji, ki jo aktualna opredelitev področja uporablja (npr. didaktično-

metodični koncept), ki pa med učitelji ni nujno dovolj dobro poznana in razumljena. In pa tudi o tem, 

kako nujne oziroma nove terminološke izraze sodelavcem na primeren način predstaviti. Dilema 

»praksa vs. teorija« nikakor ni nova, jo je pa ravno v metodah, kot je kolegialna presoja, smiselno 

resno upoštevati in intenzivno iskati primerne rešitve.  

Prav to dilemo smo želeli do neke mere preseči, s tem, da smo v delovno skupino, ki je opredelila 

področje »učenje in poučevanje«, vključili dva učitelja praktika, ki jima je področje domače, saj že 

vrsto let sodelujeta pri razvojnih projektih s področja učenja in poučevanja. Morebiti pa njuno 

»uravnavanje« bolj teoretičnega pristopa sodelavk s CPI-ja ni bilo uspešno do tiste mere, ki bi si jo za 

uspešnejšo izvedbo kolegialne presoje želeli. Razlog najverjetneje tiči v tem, da v tej delovni skupini 

nihče ni imel izkušnje biti pisec samoevalvacijskega poročila oziroma bi verjetno morali v skupino 

povabiti vsaj še dva kolega, ki sta pri kolegialni presoji že sodelovala tako kot pisca 

samoevalvacijskega poročila kot tudi poročila o presoji. 

Glede vsega povedanega je jasno, da ne priporočamo nadaljnje uporabe področja »učenje in 

poučevanje« v takšni obliki, kot smo jo uporabili v tej drugi izvedbi kolegialne presoje. In svetujemo, 

da se pred nadaljnjo uporabo področje nujno preuredi glede obsega, če je le mogoče pa tudi z vidika 

kompleksnosti stičišč med kazalniki (podvajanje).  

2.1.2 Področje »samoevalvacija« 

Področje presoje »samoevalvacija« smo v drugi izvedbi ohranili povsem enako kot v prvi, s tem, da se 

je tekom izvedbe pokazalo, da ni smiselno ločevati drugega in sedmega kazalnika, saj projektno 

sodelovanje služi predvsem strokovnemu razvoju sodelujočih in institucije v celoti. Tudi zapisi v 

samoevalvacijskih poročilih in poročilih o presoji (gledano skupaj v obeh izvedbah) niso kazali, da 

prinaša ločenost teh dveh področij pomembne dodatne vrednosti. Predlagamo torej, da se v bodoče 

omenjena kazalnika združita tako, da sedmi kazalnik postane eno od meril drugega kazalnika. 

2.2 ORGANIZACIJA KOLEGIALNE PRESOJE 

Ker smo bili opogumljeni z dobrimi rezultati prve pilotne izvedbe, se nam je zdelo naravno, da 

kolegialno presojo glede na prvo izvedbo razširimo, da naredimo korak naprej. V prejšnjem poglavju 

smo že predstavili drugo področje presoje, ki smo ga v tem smislu širitve pripravili. Omenili smo tudi 

že, da je sodelovalo več šol. Število šol/šolskih centrov smo podvojili. V prvi izvedbi so sodelovale 

Srednja ekonomska šola v Ljubljani, ŠC Velenje (Strojna šola in Šola za storitvene dejavnosti) in TŠC 

Nova Gorica (Biotehniška šola, MIC in Višja strokovna šola). Te šole so v drugi izvedbi zopet 

sodelovale, s to razliko, da se je TŠC Nova Gorica pridružil v celoti, torej z vsemi šestimi enotami. 

Poleg tega se je pridružil ŠC Celje z eno enoto, in sicer s Srednjo šolo za strojništvo, mehatroniko in 

medije, ŠC Ptuj z vsemi štirimi srednješolskimi enotami in TŠC Kranj z obema srednješolskima 

enotama. Ker smo v vseh primerih pripravljali samoevalvacijsko poročilo in poročilo o presoji za vsako 

enoto posebej, smo tako presojo razširili s šestih šol v prvi izvedbi na 13 šol v drugi izvedbi. V 

primeru, da je sodeloval šolski center, smo, če je bilo to glede na število sodelujočih enot smiselno, 

pripravili še skupno oceno področja za šolski center. Pri tej spremembi števila sodelujočih šol pa se 

število sodelavcev s CPI-ja, ki so sodelovali, ni spremenilo, temveč se je zaradi sinergijskega učinka 
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nenačrtovanih dogodkov realno celo zmanjšalo. Zaradi večje skupine šol, kompleksnejše organizacije 

posamezne presoje in v kombinaciji z drugimi predstavljenimi težavami smo s precejšnjim naporom 

izvedbo pripeljali do konca, posebej problematično pa je bilo to, da posledično nismo mogli 

zadovoljivo dvigniti kakovosti izvedbe. Mestoma (pri pripravi poročil o presoji) celo nismo dosegli 

nivoja preteklega leta. 

Dejstvo je, da so naše pilotne izvedbe, poleg prilagajanja metode našim razmeram in metodološkim 

pripravam področij presoje, namenjene pridobivanju izkušenj posameznih strokovnih sodelavcev, ki 

so za učinkovitost metode nujno potrebne. Zato se nam je zdelo (in se je kasneje tako tudi izkazalo) 

kot izjemno dragoceno, da se je kar pet sodelavcev ponovno aktivno pridružilo izvedbi v istih ali 

podobnih vlogah ter da smo to izkušnjo ponovili z vodstvi šol in šolskih centrov, ki so se vključili 

ponovno. V prihodnje si želimo, da bi skupino strokovnih sodelavcev s šol, ki bi si take izkušnje 

pridobili, lahko še povečali. S kolegialno presojo bi bilo namreč smiselno nadaljevati in v bodoče 

doseči, da bi lahko izvajali presoje glede na potrebe posamezne šole in ne nujno v okviru mreže šol 

ter na vzajemen način. Močnejša skupina izkušenih presojevalcev bi bila dobrodošla tudi zato, ker 

ugotavljamo, da bi bilo sodelovanje teh sodelavcev na usposabljanjih pomembna dopolnitev. Tako 

predlagamo, da se ob nadaljnjih izvedbah razvija in dopolnjuje t. i. listo izkušenih presojevalcev in s 

tem omogoči, da se posamezna šola ob zanjo primernem času odloči za presojo in tako ni odvisna od 

sodelovanja drugih šol v, kot smo to počeli do sedaj, mreži šol. 

Ker se je izvedbi priključilo večje število sodelavcev (vsega skupaj 55 strokovnih sodelavcev in vodilnih 

s šol), smo tokrat kot prilogo k vabilu za sodelovanje pripravili krajšo pisno predstavitev metode 

(Priloga 3). Zaradi časovne uskladitve smo v mesecu decembru (v letu 2010) izvedli dve predstavitvi 

izvedbe. V januarju smo s šol že prejeli prijavne obrazce (v Prilogi 3) s podatki, ki smo jih potrebovali 

za začetek izvedbe. V drugi polovici januarja smo pripravili dve srečanji, ki sta bili namenjeni 

usposabljanju (v razmiku enega tedna) za tiste sodelavce, ki so sodelovali pri pripravi 

samoevalvacijskega poročila. Gradiva s teh dveh srečanj prilagamo (Priloge 5 do 13). Pri pripravi 

programa srečanj smo izhajali iz programa usposabljanja, ki ga je pripravila dr. Tanja Možina (Priloga 

4). Na prvem srečanju smo podrobneje predstavili metodo kolegialne presoje, vlogo in metodologijo 

samoevalvacije znotraj kolegialne presoje, strukturo samoevalvacijskega poročila in načrta izvedbe 

samoevalvacije ter v dveh skupinah posamezno področje presoje. Drugo srečanje usposabljanja za 

pripravo samoevalvacije smo namenili najprej načrtovanju izvedbe samoevalvacije na šolah, 

kratkemu pregledu strukture samoevalvacijskega poročila, večji del pa delu na praktičnih primerih.  

Med srečanjema smo šolske skupine spodbudili, da si s pomočjo obrazca za načrtovanje pomagajo pri 

organizaciji samoevalvacije in s tem pri pripravi samoevalvacijskega poročila. Kar pa so žal uspeli 

uporabiti le redki posamezniki v času med obema srečanjema, saj smo ponudili, da se v drugem 

dnevu usposabljanja posvetimo tudi dilemam, ki bi se jim ob načrtovanju pokazale. Vsebinskih dilem 

ni bilo. Menimo, da je ta element (načrtovanje samoevalvacije in priprave samoevalvacijskega 

poročila) smiseln in ga je vredno v bodočih izvedbah okrepiti. Če bi izvedbo kolegialne presoje 

časovno podaljšali, bi bilo to lažje izvedljivo, hkrati pa bi ta faza prinesla zelo potrebne povratne 

informacije sodelujočih šol glede nadaljnjega dela in s tem podlago za sprotno prilagajanje določenih 

elementov, načinov izvedbe ipd. ter s tem bolj učinkovito izvedbo. Časovno bi to dejavnost povezali z 

že prej predlaganim natančnejšim pregledom opredelitve področja, in sicer z namenom, da se po 

potrebi prilagodi tudi to. 
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Informiranje sodelujočih med potekom kolegialne presoje smo želeli glede na prvo izvedbo okrepiti. 

Pripravili smo spletno učilnico na Slovenskem izobraževalnem omrežju (SIO), v kateri smo pripravili 

»knjižnico« gradiv z namenom, da posameznik na tem mestu najde vse informacije v zvezi z izvedbo, 

omogočala pa je tudi spletno komunikacijo. Spletna učilnica ni povsem zaživela. Vanjo se je prijavilo 

le manjše število sodelujočih, spletna komunikacija preko te strani pa se ni izvajala. Razlog za to leži 

predvsem v tem, da uvajanje novih komunikacijskih poti zahteva dodatno pozornost in čas 

sodelujočih. Priključili so se predvsem tisti, ki so z orodjem že seznanjeni. Po drugi strani pa je 

obveščanje preko elektronske pošte povsem zadoščalo. V nadaljevanju predlagamo, da se spletna 

učilnica še nadgradi z gradivi in informacijami ter odpre za javnost (vstop za goste), saj je vsak 

dodaten vir informacij za promocijo metode zelo dobrodošel. V nadaljnjih izvedbah pa je smiselno 

spletno učilnico nadgrajevati in če bi se pokazal interes med sodelujočimi uporabiti tudi za osrednji 

komunikacijski kanal.  

V okviru organizacijskih vidikov kolegialne presoje naj izpostavimo le še dva. Obe izvedbi kolegialne 

presoje smo organizirali v vzajemni obliki oziroma znotraj t. i. mreže šol. Šole so se odločile za 

sodelovanje na podlagi povabila koordinatorja (CPI) in vsi sodelujoči pri izvedbi so prihajali iz teh 

organizacij. Skupine kolegov presojevalcev smo oblikovali iz predlaganih sodelujočih s strani 

organizacij, s tem, da smo koordinatorstvo v tej izvedbi šestih šol prevzele sodelavke CPI. Sestava 

šestih skupin kolegov presojevalcev je tako nastala na predlog koordinatorja. Prvi vidik je priporočilo, 

da se v nadaljevanju skuša k izvedbam pritegniti krog sodelavcev, ki bi si v več izvedbah krepili te 

izkušnje in bili v nadaljevanju v primerno velikem številu na voljo za sodelovanje v posamezni izvedbi. 

Tako izkušeni bi bili lahko tudi izobraževalci bodočim presojevalcem in mentorji šolam, podobno kot 

imajo to organizirano v Avstriji (informacijo smo pridobili tekom razgovorov s kolegi iz avstrijske 

referenčne točke EQAVET na srečanju v Veržeju septembra 2011). Drugi vidik pa predstavlja 

premislek o tem, da bi t. i. lista izkušenih presojevalcev omogočala, da se posamezna šola odloči za 

izvedbo kolegialne presoje na izbranem področju časovno in organizacijsko neodvisno od sodelovanja 

drugih šol. 

2.3 PRIPRAVA SAMOEVALVACIJSKIH POROČIL 

Šolske skupine so imele šest tednov časa za pripravo samoevalvacijskih poročil. Zaradi kombinacije 

nekaterih nepričakovanih sprememb v nekem drugem projektu, v katerem je večina njih sodelovala, 

in drugih rednih aktivnosti, ki so na sporedu v tem času, smo tokrat (ponovno) ugotovili, da šolam ta 

termin ni bil najbolj naklonjen. Žal teh težav nismo uspeli zadovoljivo rešiti, saj v časovnem načrtu 

nismo imeli dovolj rezerve, kljub temu da smo naslednji korak (oddaja nekaterih samoevalvacijskih 

poročil) nato dejansko prestavili za en teden (s šest na sedem tednov). Iz tega izhaja, da bi bilo 

potrebno razmisliti, če je smiselno vztrajati pri takem časovnem načrtu (od novembra do septembra 

– celotna izvedba, mesec in pol za pripravo samoevalvacijskega poročila ipd.) in ali ni morebiti bolj 

smiselno faze kolegialne presoje razporediti časovno občutno manj skoncentrirano. Ugotavljamo, da 

bi morali v naslednjih izvedbah takega obsega kadrovsko okrepiti koordinatorstvo. S tem bi tudi 

veliko lažje začeli z izvedbo že takoj ob začetku šolskega leta in ne šele v mesecu novembru, ko so bila 

poslana vabila za sodelovanje. 

Časovna stiska je gotovo botrovala tudi vsebinsko nižji kakovosti nekaterih poročil, kot bi si jo želeli 

doseči na šolah in kot bi si jo želeli tudi presojevalci. Ugotavljamo pa tudi, da so le redki sodelavci 

(ugotovitev sloni le na podlagi pogovorov z nekaterimi) zaradi časovne stiske izkoristili fazo oziroma 
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orodje za načrtovanje priprave samoevalvacijskega poročila. Tisti, ki so s pomočjo obrazca opravili 

vsaj miselni pregled prihodnjih dejavnosti (nekateri so ga izpolnjevali že kar na srečanju samem), pa 

so dejansko poročilo uspešneje pripravili. Čeprav tega mnenja ne moremo podpreti z relevantnimi 

podatki, menimo, da načrtovanje samoevalvacije dejansko je smiselno in za kakovost izvedbe zelo 

dobrodošlo. 

V nekaterih primerih, kjer je v izvedbi sodelovalo več enot istega šolskega centra, se je zaradi stiske s 

časom dogodilo, da so nekatere enote oddale samoevalvacijsko poročilo, ki je nastalo na osnovi 

poročila ene izmed drugih enot. Na ta način se je žal izgubilo kar nekaj učinka z vidika zagotavljanja 

kakovosti, ki se ga doseže, če je pisec primoran zapisati lastne zapise brez »predlogov« iz drugih 

poročil. Čeprav razumemo stisko pripravljavcev poročil, si želimo, da do take izgube učinka ne bi 

prihajalo. Pisci poročil na šolah so se razlikovali z različnih vidikov. Razlikovali so se glede izkušenj in 

veščin, ki so pri pisanju take vrste besedil dobrodošle, razlikovali so se glede tega, kolikšen je njihov 

dejanski vpogled v celovito situacijo na šoli (področje je namreč opredeljeno z vidika šole kot celote), 

razlikovali so se glede siceršnje narave dela na šoli in s tem povezane zasedenosti in obremenjenosti, 

razlikovali pa so se tudi v razumevanju smisla in motiviranosti. Vsekakor velja naštete razlike med 

sodelujočimi na nek način izkoristiti v prid kakovosti izvedbe.  

Čeprav to ne moremo podpreti z dokazi, pa se je pojavil tudi pomislek glede načina odločanja o tem, 

kdo s šole bo v projektu sodeloval. Vsekakor v bodoče svetujemo, da v kolegialni presoji sodelujejo 

izključno tisti strokovni sodelavci, ki bi se za tako sodelovanje odločili prostovoljno oziroma se določi 

in predlaga za sodelovanje vsaj tiste sodelavce, ki jim je področje zagotavljanja kakovosti dovolj 

poznano, ki jim je poznano tudi področje presoje ter da v tako zahtevni (časovno in delovno) 

aktivnosti vidijo smisel.  

Poleg tega se poraja ideja, da bi, v primeru sodelovanja več enot enega šolskega centra, vsaka enota 

ločeno posredovala svoje samoevalvacijsko poročilo koordinatorju skupine presojevalcev in ne center 

kot celota (skupek vseh samoevalvacijskih poročil vseh enot). Na srečanju sodelujočih v drugi izvedbi 

v Veržeju v septembru 2011 smo ugotavljali, ali je pri uporabi metod zagotavljanja kakovosti 

smiselno, da se jih poslužujejo (kolikor je mogoče) vse enote šolskega centra istočasno. Menili smo, 

da se na tak način namreč ne spodbuja »večtirnega razvoja« temveč sodelovalni oziroma vzporedni 

razvoj vseh enot centra. Vendar pa po drugi strani menimo, da če je samo ena enota centra vključena 

v kolegialno presojo, to nima tako negativnega vpliva v smislu »večtirnega razvoja«, kot ga po drugi 

strani lahko ima ne dovolj prostovoljno in s sredstvi ter motivacijo ne dovolj podprto sodelovanje pri 

metodi s strani katere od enot. 

Odločanje za sodelovanje na bolj prostovoljni ravni bi glede teh dilem prineslo pozitivnejše rezultate 

(kakovostnejše presoje). Prostovoljnost je eno ključnih načel, ki se vedno znova poudarja kot eno 

najpomembnejših na področju zagotavljanja kakovosti v izobraževanju. Da bi izničili morebitno 

spodbujanje razvoja različnih hitrosti, kadar bi sicer želeli skozi proces kolegialne presoje pripeljati 

celoten šolski center, bi veljalo premisliti o izvedbeni rešitvi, pri kateri bi se presoje posameznih enot 

izvedle zaporedno z isto skupino kolegov presojevalcev ali pa na primer z različnimi skupinami 

presojevalcev, vendar z istim koordinatorjem skupine presojevalcev v časovnem obdobju enega in 

pol ali dveh šolskih let. Menimo, da bi bilo nekoliko več svobode odločanja o tem, kdaj naj se 

posamezne faze na posamezni šoli izvajajo, zelo dobrodošlo.  
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2.4 KOLEGIALNA PRESOJA PODROČJA 

Jedro metode in posamezne izvedbe je sama presoja, katere cilj je priprava poročila o presoji oziroma 

povratne informacije sodelujoči šoli. Za ta namen smo oblikovali posamezne skupine kolegov 

presojevalcev, ki so bile zadolžene za izvedbo presoje za posamezno šolo. Skupina presojevalcev je 

bila deležna usposabljanja in se na delovnem srečanju pred obiskom pripravila nanj. Obisk je seveda 

eden ključnih elementov metode in izvedbe. Zadnja faza dela presojevalcev pa je priprava poročil ter 

v primeru, da šola to želi, tudi predstavitev poročila sodelujočim s strani presojevalcev. 

2.4.1 Skupine kolegov presojevalcev 

Šole smo prosili, da izmed sodelujočih sodelavcev predlagajo po dve osebi za sodelovanje v vlogi 

presojevalca. Koordinator izvedbe je pripravil predlog sestave skupin, s katerimi so se sodelujoči 

strinjali. Sodelovalo je 18 presojevalcev.  

S strani koordinatorja izvedbe (CPI) smo sodelovali štirje strokovni sodelavci. Vsi smo sodelovali kot 

presojevalci, tri sodelavke pa tudi kot koordinatorice skupin presojevalcev. Skupino šestih šol smo si 

razdelile tako, da je vsaka prevzela koordinatorstvo dveh skupin presojevalcev. V vsaki skupini sta 

(tako kot v prvi izvedbi kolegialne presoje) sodelovala po dva s CPI. Tako je en sodelavec CPI 

sodeloval kot presojevalec v dveh skupinah, dve sodelavki v treh presojah, ena pa v štirih. 

Velikost skupin je bila od 4 do 6 presojevalcev, odvisno od velikosti sodelujoče šole oziroma šolskega 

centra. Skupina za ŠC Ptuj (4 enote) je štela 5, skupina za TŠC Nova Gorica 6, za ostale šole pa 4 

presojevalce. Preostalih 14 presojevalcev je prihajalo s sodelujočih šol. V skupine smo jih porazdelili 

tako, da so v vsaki skupini sodelovali sodelavci z dveh ali treh različnih šol. Ena presojevalka s šol je 

sodelovala v dveh skupinah, saj je bila le ona predlagana s strani njene šole. 

 

koordinator presojevalec presojevalec presojevalec presojevalec presojevalec 

A B Ptuj Velenje     

C D Celje Ljubljana NG   

B A Kranj NG     

B C Velenje NG     

A C NG Kranj     

C D Kranj Ljubljana Velenje Velenje 

Tabela 1: Razpored presojevalcev v skupinah 

 

Kot presojevalci so sodelovali štirje od šestih koordinatorjev s šol. Razen ene presojevalke so bili vsi 

tudi soavtorji samoevalvacijskih poročil svoje šole. Pet presojevalcev je sodelovalo v tej vlogi že v prvi 

izvedbi kolegialne presoje v preteklem šolskem letu.  

Skupine presojevalcev pa tudi posamezni presojevalci so korektno sodelovali. Težave so se pojavljale 

pri izvedbi presoje za večje šolske centre, saj so imele te skupine precej več dela kot na primer 

skupine, ki so se ukvarjale z manjšimi šolami (samostojna, ena ali dve sodelujoči enoti). Menili smo, 

da ni primerno, da bi bile skupine presojevalcev na šolskih centrih z več sodelujočimi enotami 

sorazmerno večje. Organizacija enodnevnega obiska tega ni dopuščala. Če bi želeli doseči enako 
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razmerje med šolo in številom presojevalcev pri vseh obiskih/presojah, bi največjo šolo (šolski center 

s šestimi enotami) moralo obiskati 24 oseb. Slednje seveda ni bilo smiselno, glede na to, da smo se 

odločili za enodnevni obisk in skupno presojo za celoten center. Kot je bilo že omenjeno, se na tem 

mestu pojavljajo dileme o učinkovitosti sodelovanja tako velikega šolskega centra v eni enotni, skupni 

izvedbi in v predstavljeni organizaciji izvedbe. Predlagamo, da se v nadaljevanju premisli o tem, kako 

bi lahko presojo šolskih centrov organizirali bolj učinkovito.  

2.4.2 Priprava na presojo 

V začetku marca smo s šol prejeli samoevalvacijska poročila. Posredovana so bila koordinatorju oz. 

koordinatorjem skupin kolegov presojevalcev. Tik pred prejemom samoevalvacijskih poročil smo 

organizirali prvo od dveh srečanj, namenjenih usposabljanju kolegov presojevalcev, ki sta bili prav 

tako organizirani v razmiku enega tedna. Prvo srečanje je bilo namenjeno usposabljanju za pripravo 

obiska, za izvedbo obiska in pripravo poročila o presoji. Priprava obiska vsebuje analizo 

samoevalvacijskih poročil, pripravo vprašanj oziroma pripravo na intervjuje ter organizacijo obiska. 

Pripravljali smo se tudi s pomočjo pregleda konkretnih primerov. Drugo srečanje je bilo namenjeno 

natančnemu pregledu dveh presojanih področij in že konkretnejšim aktivnostim, katerih rezultat je 

bil pravzaprav že začetek analiziranja samoevalvacijskih poročil.  

Na drugem srečanju so skupine presojevalcev prejele samoevalvacijska poročila šol ter napotke in 

obrazec za pripravo analize samoevalvacijskih poročil, ki smo ga poimenovali pripomoček za presojo 

(Priloga 18). Pripomoček je bil metodološko enak pripomočku, ki smo ga uporabljali v prvi izvedbi. 

Pripravljen je tako, da se za posamezno merilo opredeli ali ga šola dosega oziroma ali ima skupina 

presojevalcev na razpolago podatke v zvezi s tem. V drugem delu pa obrazec narekuje že prve zapise 

o presoji, kolikor je le ta v danem trenutku mogoča, o močnih točkah, področjih za izboljšavo in 

predlogih za izboljšave. 

V primeru sodelovanja dveh ali več enot šolskega centra smo zaradi ekonomičnosti analizo, intervjuje 

in pripravo poročila o presoji med člane skupine presojevalcev razdelili tako, da je posamezen 

presojevalec presojal področje za največ dve enoti. Čeprav naj bi celotna skupina presojevalcev 

pregledala presojano področje za celoten šolski center, tega ni bilo mogoče izvesti iz povsem 

objektivnih razlogov. Metodologija, iz katere smo izhajali (prim. Evropski priročnik), te dileme ne 

obravnava, zato smo rešitev iskali sami. V primerih, ko je par presojevalcev, ki je presojal posamezno 

enoto, učinkovito sodeloval, težav ni bilo. Pojavljale pa so se v primerih, ko je priprava poročila v 

precejšnjem deležu prešla na ramena koordinatorja, ki je imel nalogo iz prispevkov posameznih 

presojevalcev pripraviti celoten dokument. Nekatere skupine presojevalcev so pripravile seznam 

vprašanj za posamezne intervjuvance oziroma za skupine intervjuvancev. 

Omenjen pripomoček za presojo je bil namenjen pripravi analize področja na posamezni šoli oziroma 

enoti šolskega centra (glede na dane vire) vsakega posameznega presojevalca ter za pripravo 

vprašanj, ki naj bi jih med obiskom na šoli postavili intervjuvancem. Presojevalci smo imeli na 

razpolago približno mesec dni časa za pripravo teh analiz. Vsaka skupina presojevalcev se je ponovno 

srečala najmanj teden dni pred obiskom na šoli. Na tem srečanju smo uskladili naše poglede na 

vsebino gradiv, pristop do področja na šoli (glede na dane vire) ter se dogovorili o organizacijskem in 

vsebinskem vidiku obiska na šoli. V nadaljevanju sta se koordinator skupine presojevalcev in 

koordinator na šoli dogovorila o podrobnostih obiska. 
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Pripomoček za presojo so posamezni presojevalci zelo različno uspešno uporabili za pripravo. Večini 

je analize uspelo posredovati koordinatorju skupine še pred zadnjim srečanjem skupine pred 

obiskom, nekaterim to zaradi drugih obveznosti ni uspelo. Žal iz povsem objektivnih razlogov vsi 

presojevalci niso bili prisotni na teh srečanjih. Zamujeno smo nadoknadili z dodatnim srečanjem, 

telefonskim pogovorom in/ali spletno komunikacijo. Presojevalci so večinoma aktivno sodelovali med 

razpravo in pomembno prispevali k pripravi. 

Predlagamo, da se v prihodnje v primeru sodelovanja šolskega centra z več enotami premisli o 

prilagoditvi izvedbe.  

2.4.3 Obiski na šolah 

Enodnevne obiske na šolah oziroma šolskih centrih smo organizirali podobno kot v prvi izvedbi. Kot 

rečeno, smo si presojevalci razdelili enote v primeru šolskih centrov in izvajali razgovore vzporedno 

na dveh ali treh enotah hkrati. Razgovori so potekali kot v prvi izvedbi z vodstvom, skupinami, ki so 

zadolžene za razvoj presojanega področja, z učitelji in dijaki oziroma študenti (v obeh izvedbah je 

sodelovala tudi enota višje šole šolskega centra).  

Kdaj Kje Kaj Kdo 

8.00 – 
8.20 

Sejna soba TŠC - Cankarjeva Predstavitev poteka obiska in predstavitev 
urejenosti področja na šolskem centru 

Direktor, ravnatelji, koordinator na 
šoli, vsi presojevalci : 

Trije pari presojevalcev se preselijo vsak na eno od svojih enot, kjer sledi: 
Višja šola; Strojna, prometna in lesarska šola; Tehniška gimnazija in zdravstvena šola 

8.30 – 
9.30 

Višja šola 
Pisarna ravnatelja 

Pogovor o razvoju področja učenja in poučevanja 
na enoti 

Ravnatelj:  
Predstavnik kom. za kakovost:  
Dva presojevalca:  

Strojna, prometna in 
lesarska šola 
Pisarna ravnatelja 

Ravnatelj:  
Svetovalna služba:  
Vodja PUZ:  
Predstavnik kom. za kakovost:  
Dva presojevalca:  

Tehniška gimnazija in 
zdravstvena šola 
Učilnica št.: S32 – sejna soba 

Ravnateljica:  
Svetovalna služba:  
Vodja PUZ:  
Predstavnik kom. za kakovost: 
Dva presojevalca: 

9.45 – 
10.15 

Višja šola 
Pisarna ravnatelja 

Razgovor s tremi učitelji o poznavanju usmeritve 
na področju učenja in poučevanja 

Učitelj:  
Učitelj:  
Učitelj:  
Dva presojevalca:  

Strojna, prometna in 
lesarska šola 
Pisarna ravnatelja 

Učitelj:  
Učitelj:  
Učitelj:  
Dva presojevalca:  

Tehniška gimnazija in 
zdravstvena šola 
Učilnica št.: S32 – sejna soba 

Učitelj:  
Učitelj:  
Učitelj:  
Dva presojevalca: 

Trije pari presojevalcev se srečajo z dijaki obeh enot skupaj 

10.30 
−11.00 

Višja šola,  
MIC 
Pisarna ravnatelja 

Razgovor s tremi dijaki oz. študenti o področju 
učenja in poučevanja na enoti 

Trije študenti: 
En udeleženec izobraževanja 
odraslih za MIC:  

Strojna, prometna in 
lesarska šola; 
Biotehniška šola 
Učilnica št.: C12 

Trije dijaki SPLŠ:  
Trije dijaki Biotehniške šole: 

Tehniška gimnazija in 
zdravstvena šola; 
Elektrotehniška in 
računalniška šola 
Učilnica št.: S32  

Trije dijaki TGZŠ: 
Trije dijaki ERŠ: 
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11.00 – 
11.45 

Jedilnica TŠC - kosilo 
Srečanje presojevalcev in odmor 

Vsi presojevalci 

Trije pari presojevalcev se preselijo na drugo od svojih enot, kjer sledi: 

11. 45 – 
12.45 

MIC 
Sejna soba Cankarjeva 

Pogovor o razvoju področja učenja in poučevanja 
na enoti 

Vodja MIC:  
Vodja izobraževanja odraslih:  
Predstavnik kom. za kakovost:  
Dva presojevalca: 

Biotehniška šola 
Pisarna ravnateljice 

Ravnateljica:  
Svetovalna služba:  
Vodja PUZ:  
Predstavnik kom. za kakovost:  
Dva presojevalca:  

Elektrotehniška in 
računalniška šola 
Učilnica št.: S 32 

Ravnatelj:  
Svetovalna služba:  
Vodja PUZ:  
Predstavnik kom. za kakovost:  
Dva presojevalca: 

13.00 
−13.30 

MIC 
Sejna soba Cankarjeva 

Razgovor s tremi učitelji o poznavanju usmeritve 
na področju učenja in poučevanja 

Učitelj:  
Učitelj:  
Učitelj:  
Dva presojevalca:  

Biotehniška šola 
Učilnica št. 17 

Učitelj:  
Učitelj:  
Učitelj:  
Dva presojevalca:  

Elektrotehniška in 
računalniška šola 
Učilnica št.: S 32 

Učitelj:  
Učitelj:  
Učitelj:  
Dva presojevalca:  

13.45 
−14.15 

Sejna soba, Cankarjeva 
Srečanje presojevalcev 

Vsi presojevalci 

14:15 – 
15.00 

Sejna soba, Cankarjeva 
Zaključno srečanje 

Direktor, ravnatelji, koordinator na 
šoli, vsi presojevalci : 
 

Tabela 2: Primer urnika; urnik obiska na TŠC Nova Gorica 

Iz Tabele 2, ki prikazuje urnik obiska na TŠC Nova Gorica, je razvidna kompleksnost obiska 

presojevalcev na tako velikem šolskem centru. Imena sodelujočih, ki so bila zapisana v urniku,  so bila 

za namen te predstavitve izbrisana.  

Z vidika kompleksnosti izvedbe takega obiska ponovno apeliramo na premislek o tem, da se v 

prihodnjih izvedbah premisli o smiselnosti tovrstne izvedbe. Kot rečeno, predlagamo, da se razmisli o 

izvedbi, pri kateri bi se presoja in s tem obisk šolskega centra razdelil glede na sodelujoče enote.  

2.4.4 Poročilo 

Po obisku na šoli in tam pridobljenih informacijah je posamezen presojevalec pripravil svoje predloge 

za vsebinski del poročila o presoji. Večinoma je presojevalcem v roku enega meseca uspelo 

koordinatorju skupine presojevalcev poslati svoj prispevek. Dogovorjeno je bilo, da dopolnijo obrazec 

Pripomoček za presojo (Priloga 18), ki smo ga uporabili že za pripravo na obisk. S pomočjo poslanih 

dokumentov je koordinatorka skupine presojevalcev oblikovala osnutek poročila v celoti ter ga 

poslala presojevalcem v pregled. V vseh primerih presojevalci niso imeli dodatnih predlogov na 

osnutek. Dokončno oblikovano poročilo je bilo posredovano šoli – koordinatorju na šoli, vodstvu šole 

in skupini presojevalcev, skupaj s predlogom za akcijski načrt za izboljšave ter predlogom, da par 

presojevalcev predstavi vsebino poročila na srečanju na šoli. 

Ugotavljamo, da je bila priprava poročil o presoji za šole (predvsem takrat, ko se je presojalo 

področje »učenje in poučevanje«) izjemno zahtevna tako z vsebinskega kot z organizacijskega vidika, 
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ko je šlo za šolski center z več sodelujočimi enotami. Posledično so bila poročila pripravljena v 

nekaterih primerih občutno kasneje, kot je bilo predvideno. Kot v prvi izvedbi smo pripravo poročila o 

presoji načrtovali v roku meseca dni po obisku. Razen izjemoma, so bila poročila manjših šol 

pripravljena v roku dveh do treh mesecev. Predvidevamo, da bi bilo načrt mogoče realizirati, če bi se 

pri tem bolje organizirali. Predvsem je pri tem problematično to, da smo poročila sestavljali v času, ko 

se na šolah hiti z zaključevanjem ocen, maturo in zaključnim izpitom. Časovni termin za tako nalogo je 

vsekakor problematičen. Težavo je povzročalo tudi dejstvo, da smo se vsi, vključno s sodelavci CPI-ja, 

poleg kolegialne presoje ukvarjali še z drugimi delovnimi nalogami. Obdobje pred obiskom in čas 

obiskov je bil že tako delovno zelo intenziven, po obiskih pa smo bili večinoma zaposleni z drugimi 

nalogami. To in dejstvo, da je veliko presojevalcev predloge za poročilo o presoji pripravilo na način 

kratkih zapisov, ki jih je bilo potrebno oblikovati v razumljive zapise, je botrovalo večini zamud pri 

pripravi poročil o presoji.  

Za prihodnje izvedbe priporočamo, da se časovni načrt izvedbe bolje prilagodi tako splošnemu 

šolskemu koledarju kot drugim obveznostim sodelujočih. Potrebno bi bilo zagotoviti, da imajo 

presojevalci v mesecu po obisku dovolj časa za pripravo poročil. Hkrati bi bilo smiselno, da se več 

naredi na področju oblikovanja zapisov posameznih presojevalcev. Koordinatorji skupin presojevalcev 

naj bi pri poročilu sodelovali do te mere, da ga oblikovno uredijo, kar se tiče vsebine pa le minimalno 

– v smislu, da uredijo vsebine, ki bi si nasprotovale ali se podvajale. V naših dveh izvedbah pa je bilo 

delo koordinatorja precej obremenjeno z vsebinsko pripravo besedila in v nekaterih primerih skoraj 

zamenjalo delo presojevalcev.  

2.5 SPREMLJANJE IZVEDBE 

V prvi izvedbi smo k spremljavi metode pristopili tako, da smo pripravili racionalno evalvacijo ter 

refleksije dveh sodelujočih sodelavcev s šol. Zato smo v drugi izvedbi želeli ta del nadgraditi. 

Racionalno evalvacijo (Priloga 22), ki jo je pripravila dr. Tanja Možina v prvi izvedbi glede na celotno 

izvedbo, je pripravila tudi v drugi izvedbi in jo vsebinsko prilagodila. Analizirala je elemente izvedbe, 

in sicer glede na to, kako so bili spremenjeni od prve izvedbe, ovrednotila je izbor področij, ki so bila 

predmet kolegialne presoje ter  program usposabljanja v podporo izpeljavi kolegialne presoje, s 

poudarkom na njegovih učinkih, ko gre za kakovost priprave samoevalvacijskih poročil.  

Avtorica je na določenih mestih že tako, kot že mi sami ob refleksiji pri pripravi poročila o drugi 

izvedbi, ugotavljala podobne pomanjkljivosti, vzroke za težave in podobno. Mednje avtorica vključuje 

 premislek o združitvi dveh kazalnikov pri področju »samoevalvacija«;  

 analizira težave obsežnosti področja »učenje in poučevanje« ter predlaga racionalizacijo v 

smislu obsega pa tudi prilagoditev usposabljanja za pripravo samoevalvacijskih poročil tako, 

da bi se več pozornosti namenilo predstavitvi raznovrstnih metod pridobivanja podatkov, 

potrebnih za izvedbo samoevalvacije na šoli; 

 pregled izvedbe usposabljanj pa narekuje povečati delavnični sklop dela na primerih opisov 

stanja, okrepiti poudarek namenjen pripravi opisov stanj in konkretizaciji opisov, vključiti 

opozorilo glede »kopiranja« poročil in posledice tega za kakovostno izvedbo presoje, avtorica 

pa za usposabljanje za presojevalce predlaga vključitev metode igre vlog ter čas posebej 
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namenjen pripravi vprašanj za obisk ter izvedbi razgovorov na podlagi teh vprašanj med 

obiskom. 

3 IZHODIŠČA ZA NADALJNJI RAZVOJ 

Kot je bralec poročila lahko razbral že iz zgornjega besedila, smo se pri analizi druge izvedbe 

predvsem ali celo izključno osredotočili na tiste točke, ki so nam povzročale težave. Naš namen 

namreč ni bil predstavitev pozitivnih vidikov izvedbe, temveč izpostaviti šibke točke, saj smo želeli na 

izvedbo pogledati kritično ter v tem smislu postaviti izhodišča za nadaljnje delo. Da pa ne bi 

izzvenelo, da je izvedba kolegialne presoje polna težav, naj na tem mestu poudarimo, da so 

sodelujoči kljub temu metodo in izvedbo doživljali kot zelo koristno, učinkovito tako na ravni 

pregleda stanja dela na presojanem področju na šolah kot tudi z vidika spodbud za njihov nadaljnji 

razvoj. Strinjali pa smo se, da kolegialna presoja zahteva dokaj visok nivo aktivnosti, da posega na 

področja dela in predlaga izvedbene rešitve, ki jih ni mogoče izpeljati v krajšem časovnem obdobju 

npr. enega šolskega leta, ampak segajo v dolgoročnejše, organizacijsko kompleksne pa tudi strokovno 

zahtevne vidike dela na šoli. S tega vidika se nam zdi še posebej pomembno, da z razvojem metode 

nadaljujemo in jo v nadaljnjih letih izoblikujemo do te mere, da bi lahko postala redna dejavnost s 

področja zagotavljanja kakovosti v poklicnem in strokovnem izobraževanju tudi pri nas. Zato se velja 

v prihodnje posvetiti tudi celoviti analizi metode, in sicer tako, da strokovni javnosti natančneje 

prikažemo tudi vse pozitivne vidike. 

Za konec želimo le še povzeti ugotovitve, ki izhajajo iz tega poročila in tako izpostaviti smernice za 

nadaljnji razvoj. 

Področje presoje »učenje in poučevanje« je potrebno prilagoditi tako, da bo izvedba z vidika obsega 

lažje izvedljiva ali pa temu področju primerno prilagoditi izvedbo presoje. Posebno pozornost je 

potrebno nameniti pripravam na izvedbo, usposabljanju, ki naj vključuje več praktičnih vaj in se še 

bolj posvetiti predstavitvi samega področja sodelujočim sodelavcem s šol. V prvi vrsti pa je potrebno 

področje vsebinsko prilagoditi glede na več ugotovljenih težav: obseg, struktura kazalnikov in meril, 

uporabljena terminologija in konkretni zapisi meril ter vprašanj, problematika podvajanja meril 

oziroma vprašanj. Z vidika priprave področja presoje pa velja razmisliti, da se k pripravi pritegne tako 

sodelavce, ki so se že izkusili v vlogi pisca samoevalvacijskega poročila in presojevalca v preteklih letih 

ter, da se pred samo izvedbo za posamezno šolo (ali mrežo šol) izpelje zelo natančen pregled 

presojanega področja ter se ga prilagodi (seveda metodološko korektno) potrebam in zmožnostim 

posamezne šole.  

Glede področja »samoevalvacija« smo si enotni v predlogu, da se v bodoče drugi in sedmi kazalnik 

združita tako, da sedmi kazalnik postane eno od meril drugega kazalnika.  

V tokratni izvedbi se je še bolj kot v prvi pokazalo, kako ključnega pomena so predznanje in izkušnje 

sodelujočih sodelavcev s šol tako pri pripravi samoevalvacijskega poročila kot za kakovost presoje 

presojevalcev. Zato ponavljamo priporočilo, da naj vodstva šol k izvedbi kolegialne presoje povabijo 

izključno tiste strokovne sodelavce, ki bi se za tako sodelovanje odločili prostovoljno oziroma tiste 

sodelavce, ki jim je področje zagotavljanja kakovosti dovolj poznano, ki jim je poznano tudi področje 

presoje ter v tako zahtevni (časovno in delovno) aktivnosti vidijo smisel. Pomembno je tudi, da 

sodelujoči zmorejo o področju presoje misliti na ravni celotne šole ali šolskega centra, zato se je 

izkazalo v mnogih primerih, da so bili uspešnejši tisti sodelavci, ki so imeli izkušnje z vodenjem ali vsaj 
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večletne izkušnje s sodelovanjem v razvojnih aktivnostih na ravni celotnega zavoda, kamor na primer 

že samo po sebi sodi področje zagotavljanja kakovosti. 

Tudi pri dilemi sodelovanja več enot šolskega centra v eni sami izvedbi, ki je na ta način veliko bolj 

zahtevno kot v primeru presoje ene ali dveh enot, bi radi poudarili, da je načelo prostovoljnosti zelo 

pomembno. Slednja oblika sodelovanja namreč zahteva nesorazmerno več dela, spretnosti in časa. 

Če se temu pridruži še težava z manj kakovostnimi rezultati dela sodelujočih, se izvedba lahko 

nevarno približa neuspehu ali časovno neprimernim zaostankom s pripravo poročila o presoji. 

Dvomimo pa tudi o kakovosti takega poročila. Predlagamo, da se v nadaljevanju temeljito premisli o 

tem, kako bi lahko presojo šolskih centrov organizirali bolj učinkovito. 

Kakovostno delo presojevalcev je izjemnega in ključnega pomena za uspešno izvedbo metode. Za 

dosego tega cilja je pomembna izbira sodelavcev s strani šol, okrepiti je potrebno usposabljanje 

presojevalcev ter izvedbo časovno prilagoditi tako, da se priprava poročil ne prekriva z bolj 

obremenjenimi obdobji šolskega koledarja. Predlagamo, da se ob nadaljnjih izvedbah razvija in 

dopolnjuje t. i. listo izkušenih presojevalcev, ki bi tako lahko sodelovali tudi pri usposabljanjih 

sodelujočih s šol ter svojo vlogo morebiti celo razširili z mentorstvom v presoji vključenih šol v fazah 

predhodnih sami presoji. S tem bi med drugim omogočili tudi, da se posamezna šola ob zanjo 

primernem času odloči za presojo in tako ni odvisna od sodelovanja drugih šol v, kot smo to počeli do 

sedaj, mreži šol, kar bi znalo biti koristno tudi za reševanje dileme sodelovanja velikih šolskih centrov. 

Menimo, da je načrtovanje priprave samoevalvacijskega poročila faza, ki jo je vredno v bodočih 

izvedbah okrepiti, hkrati pa celotno izvedbo časovno prilagoditi tako, da druge obveznosti sodelujočih 

ne ogrožajo kakovosti sodelovanja v kolegialni presoji. 

Uporabo spletne učilnice je smiselno nadgradi ter odpreti javnosti (vstop za goste).  

Časovna izvedba kolegialne presoje nedvomno potrebuje prilagoditev. Predlagamo premislek o tem, 

da se izvedba ene kolegialne presoje razširi na najmanj dve šolski leti. Tako bi se lahko tudi 

intenzivneje posvetili fazi priprave izboljšav, ki je do sedaj ostajala povsem na ramenih posamezne 

šole, te pa so pokazale zanimanje za nadaljnje sodelovanje.  

V primeru sodelovanja šole v dveh zaporednih izvedbah v dveh zaporednih šolskih letih na dveh 

različnih področjih presoje se je izkazalo, da je to absolutno prevelika obremenitev za šolo, 

koordinatorstvo in presojevalce. Tudi ta izkušnja je pokazala, da je za šolo izjemno težko na enem 

področju oblikovati in izvajati izboljšave, hkrati pa na drugem področju izvajati samoevalvacijo in se 

vključiti v presojo, hkrati pa ne imeti za prvo omenjeno dodatne strokovne pomoči. Menimo, da ta 

izkušnja podpira predlog razširitve izvedbe na dve šolski leti. 

Čeprav to ni nujna pot za uspešno izvedbo, vendarle priporočamo, da šola ob prvi odločitvi za 

kolegialno presojo to izpelje na področju presoje »samoevalvacija«. Ključno je, da se z metodo 

seznanijo najprej tisti, ki se že sicer ukvarjajo z zagotavljanjem kakovosti na šoli. Posebej to velja, če 

zagotavljanje kakovosti na šoli še ni močno področje.  
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5.1 PRILOGA 1: KAZALNIKI IN MERILA – SAMOEVALVACIJA 
 
 

Kolegialno presojanje 2010/2011 

KAZALNIKI IN MERILA ZA PRESOJO KAKOVOSTI NA PODROČJU 
»SAMOEVALVACIJA« 

 

Presojanje kakovosti področja 

Kakovost posameznega področja opredeljujemo z dveh vidikov. Prvi (a) je kakovost področja v ožjem pomenu 
besede, drugi (b) pa ugotavljanje in zagotavljanje (vodenje) kakovosti tega področja. Kakovost področja (a) v 
ožjem smislu določajo sestavine področja samega kot so na primer: obseg doseganje strokovnih in 
zakonodajnih ciljev, strokovnost izvedbe posameznih postopkov, procesov, uporabe primernih sredstev, obseg 
doseženih učinkov, rezultatov ipd. Za vodenje (razvoj ali zagotavljanje) kakovosti področja (b) pa je ključna 
uporaba metodologije zagotavljanja kakovosti, kot je na primer krog kakovosti (načrt, izvedba, pregled, ukrep). 

Kazalniki, merila, orientacijska vprašanja in predvideni viri so elementi, s katerimi opredeljujemo kakovost 
presojanega področja. Kazalniki so ključne sestavine področja, ki določajo obseg izbranega področja. Merila pri 
posameznem kazalniku predvidevajo določeno raven kakovosti, ki naj bo vodilo pri nadaljnjem razvoju. Z 
orientacijskimi vprašanji skušamo področje opredeliti na čim bolj praktični in konkretni ravni in sicer tako, da z 
odgovori na ta vprašanja pridobimo vse ključne podatke in informacije, za katere navedemo tudi vire. 

Samoevalvacija 

Zagotavljanje kakovostne izobrazbe sodi med cilje vzgojno izobraževalnega sistema. Celovit sistem vodenja 
kakovosti z upoštevanjem evropskega okvirja zagotavljanja kakovosti na ravni izvajalcev poklicnega in 
strokovnega izobraževanja (PSI) določata dva zakona. Določbe predvidevajo oblikovanje komisije za kakovost 
(predlaga jo vodstvo, imenuje pa svet zavoda), ki jo sestavljajo predsednik komisije in najmanj 5 članov 
(predstavniki strokovnih delavcev šole, delodajalcev, dijakov in staršev). Šolski centri z več organizacijskimi 
enotami lahko oblikujejo le eno komisijo. Komisija oblikuje letno poročilo in ga objavi na spletnih straneh šole. 
Vodstvo šol je zavezano na letni ravni opraviti samoevalvacijo, pripraviti poročilo ter ga predlagati svetu zavoda 
v sprejem (glej: ZPSI-1 v Ur.l. RS, št. 79/2006 in ZOFVI-G, Ur.l. RS, št. 36/2008). 

Osrednji metodološki princip celovitega vodenja kakovosti predstavlja t.i. krog kakovosti (načrtovanje, 
izvajanje, ovrednotenje, ukrepanje). Štiri faze so prenosljive v raznovrstne dejavnosti vzgojno izobraževalnih 
institucij in njihova uporaba že sama po sebi spodbuja sistematičen pristop k razvoju sistema kakovosti. 
Samoevalvacija, ki vključuje princip kroga kakovosti, ni več le način ugotavljanja stanja temveč priporočena 
metoda razvoja sistema kakovosti. Notranje oblike ugotavljanja in zagotavljanja kakovosti spodbujajo postopno 
in avtonomno razvijanje sistema kakovosti konkretne izobraževalne institucije (glej: www.siqa-vet.si).  

Kazalniki 

1 DELOVANJE KOMISIJE ZA KAKOVOST 

2 USPOSABLJANJE ZA IZVAJANJE SAMOEVALVACIJE 

3 NAČRTOVANJE SAMOEVALVACIJE 

4 IZPELJEVANJE SAMOEVALVACIJE 

5 POROČILO O KAKOVOSTI 

6 UKREPI ZA IZBOLJŠEVANJE KAKOVOSTI 

7 SODELOVANJE ŠOLE V PROJEKTIH, KI PODPIRAJO RAZVOJ SAMOEVALVACIJE 
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KAZALNIK 1 

DELOVANJE KOMISIJE ZA KAKOVOST 
MERILA 

1.1 Šola ima oblikovano komisijo za kakovost. 

1.2 Komisija za kakovost aktivno deluje pri usklajevanju in izvajanju različnih nalog, povezanih z 
razvijanjem kakovosti. 

PODROBNEJŠA 
MERILA 

VPRAŠANJA 

Imenovanje in sestava 
komisije za kakovost 

 Ali ima šola oblikovano komisijo za kakovost? 

 Kakšne so organizacijske rešitve pri delovanju komisij/e za kakovost v 
primeru, da gre za šolski center z več organizacijskimi enotami v njegovi 
sestavi? 

 Ali je komisija za kakovost imenovana za določeno mandatno obdobje? Če 
da, za koliko let je imenovana? 

 Kakšen je bil postopek oblikovanja komisije za kakovost?  

 Koliko članov šteje komisija za kakovost?  

 Kakšna je sestava komisije za kakovost? (So vanjo vključeni strokovni 
delavci šole, delodajalci, dijaki oz. udeleženci izobraževanja, starši, drugi 
…?) 

Aktivnost komisije za 
kakovost 

 Kako pogosto se komisija za kakovost sestaja (tedensko, mesečno …)? 

 So srečanja komisije za kakovost formalne ali neformalne narave (npr. 
uradna vabila, lista prisotnosti, zapisnik …)? 

 Kako na šoli ocenjujejo aktivnost članov komisije za kakovost? (Se 
sestankov udeležujejo, so s tem kakšne težave? Če da, kako jih rešujejo?) 

Načrtovanje dela in 
naloge komisije za 
kakovost 

 Na kakšen način komisija za kakovost načrtuje svoje delo? (npr. Ali ima 
zapisan letni načrt dela ipd.?) 

 Katere so temeljne naloge komisije za kakovost? 

Obveščanje o delu 
komisije za kakovost 

 Ali komisija za kakovost seznanja s svojim delom različne javnosti? 

 Kdo in na kakšen način seznanja z delom komisije za kakovost? 

 Kako pogosto komisija za kakovost seznanja različne javnosti s svojim 
delom? 

Evalvacija dela 
komisije za kakovost 

 Ali se delo komisije za kakovost evalvira? Če da, na kakšen način? 

VIRI 

LDN, sklep sveta šole/zavoda; zapisniki sestankov komisije; poslovnik komisije za kakovost; poročilo o 
kakovosti, spletna stran šole …   

 



 

 
iii 

 

KAZALNIK 2 

USPOSABLJANJE ZA IZVAJANJE SAMOEVALVACIJE 
MERILA 

2.1 Šola načrtno skrbi za usposobljenost zaposlenih za izvajanje samoevalvacije. 

PODROBNEJŠA 
MERILA 

VPRAŠANJA 

Vključenost 
zaposlenih v zunanje 
oblike usposabljanje 

 Ali so bili zaposleni v izobraževalni organizaciji doslej že vključeni v 
kakršne koli zunanje oblike usposabljanj na temo samoevalvacije? 

 Če da, za kakšna usposabljanja je šlo? Kdo je bil (so bili) zunanji 
izvajalec/ci usposabljanj/a? 

 Kdo je bil vključen v tovrstna usposabljanja (vsi zaposleni, člani skupine za 
kakovost, vodstvo šole, učitelji, dijaki/udeleženci izobraževanja, zunanji 
sodelavci, drugi …)? 

 Kakšen je bil namen in vsebina tovrstnih usposabljanj? 

 Kako je/so usposabljanje/a potekalo/a? (način dela, metode, sodelovanje 
udeleženih …)? 

Vključenost 
zaposlenih v interna 
usposabljanja 

 Ali so bila doslej v izobraževalni organizaciji izvedena kakršna koli interna 
usposabljanja zaposlenih na temo samoevalvacije? 

 Če da, za kakšna usposabljanja je šlo? Kdo je bil (so bili) zunanji 
izvajalec/ci usposabljanj/a? 

 Kdo od zaposlenih je bil vključen v tovrstna usposabljanja (člani skupine za 
kakovost, vodstvo šole, učitelji, udeleženci, zunanji sodelavci …)? 

 Kakšen je bil namen in vsebina tovrstnih usposabljanj? 

 Kako je/so usposabljanje/a potekalo/a (način dela, metode, sodelovanje 
udeleženih …)? 

Usposobljenost 
zaposlenih 

 Kakšna je po vašem mnenju usposobljenost zaposlenih (članov komisije za 
kakovost, učiteljev…drugih) za načrtovanje in izvajanje postopkov 
samoevalvacije?  Ali obstajajo morebitne potrebe po dodatnih 
usposabljanjih? 

VIRI 

LDN, poročilo o kakovosti, program usposabljanja, gradiva usposabljanja … 
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KAZALNIK 3 

NAČRTOVANJE SAMOEVALVACIJE 
MERILA 

3.1 Pri načrtovanju samoevalvacije šola uporablja sistematičen in načrten pristop. 

3.2 
Pri načrtovanju samoevalvacije je zagotovljena vključenost ocen, mnenj, stališč, različnih 
deležnikov/javnosti. 

3.3 Pri načrtovanju samoevalvacije je zagotovljena izbira raznovrstnih metod samoevalvacije. 

PODROBNEJŠA 
MERILA 

VPRAŠANJA 

Sistematičen in 
načrten pristop 

 Ali šola pripravi načrt izpeljave samoevalvacije? (Ali je v načrtu 
opredeljena časovna in finančna shema ter porazdelitev odgovornosti?) 

 Kdo sodeluje pri pripravi načrta samoevalvacije? (člani komisije za 
kakovost, še kdo drug?) 

 Kateri so elementi samoevalvacijskega načrta? (Je iz načrta jasno razviden 
namen in temeljni cilji oz. vsebinska področja samoevalvacije? So iz načrta 
razvidna temeljna samoevalvacijska vprašanja, sodelujoči in metode 
zbiranja podatkov?) 

Vključenost različnih 
deležnikov/ javnosti 

 Koliko je šola že pri načrtovanju samoevalvacij/e pozorna na to, da v 
pridobivanje mnenj, stališč vključuje predstavnike različnih interesnih 
skupin (npr. notranje: dijaki/udeleženci, učitelji, vodstvo šole; zunanje: 
delodajalci, predstavniki lokalne skupnosti, lokalne razvojne agencije …)? 

Uporabljene metode 
zbiranja podatkov 

 Kakšnih metod zbiranja podatkov (mnenj, stališč) se je šola doslej že 
posluževala pri samoevalvacijah (kvalitativne/kvantitativne)? 

 Ali ima šola poleg metod zbiranja podatkov, ki jih opredeli v vsakokratnem 
evalvacijskem načrtu še druge (stalne) načine zbiranja npr. povratnih 
informacij dijakov/udeležencev (redno merjenje zadovoljstva dijakov, 
knjiga pritožb in pohval, nabiralnik za predloge in pohvale itd.)? 

Umeščenost načrta 
samoev.  v delo šole 

 Ali je načrt samoevalvacije del npr. celovitega koncepta kakovosti, 
razvojne strategije šole, LDN? 

VIRI 

LDN, poročilo o kakovosti … 
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KAZALNIK 4 

IZPELJEVANJE SAMOEVALVACIJE 
MERILA 

4.1 Za izpeljevanje samoevalvacije šola zagotovi ustrezne kadrovske, materialne in druge potrebne 
pogoje. 

4.2 Šola načrtno skrbi za motiviranje zaposlenih, dijakov in zunanjih partnerjev za sodelovanje v 
samoevalvaciji. 

4.3 Samoevalvacija se izpeljuje v skladu s samoevalvacijskim načrtom, morebitna odstopanja se 
dosledno beležijo. 

PODROBNEJŠA 
MERILA 

VPRAŠANJA 

Pogoji za izvajanje 
samoevalvacije 

 Ali so na šoli izpolnjeni kadrovski, finančni in drugi pogoji za izvajanje 
samoevalvacije (težave, ovire)?  

Sodelovanje pri 
izpeljavi 
samoevalvacije  

 Na kakšne načine so doslej pri izpeljavah samoevalvacij že sodelovali člani 
komisije za kakovost? 

 Na kakšne načine so doslej v izpeljave samoevalvacije že bili vključeni 
učitelji in drugi zaposleni?  

 Na kakšne načine so v izpeljavo samoevalvacije doslej že bili vključeni 
dijaki/udeleženci?  

 Na kakšne načine so bili doslej v izpeljavo samoevalvacij že vključene 
zunanje interesne skupine (delodajalci, lokalna skupnost, medpodjetniški 
izobraževalni centri, regionalne razvojne agencije …)? 

Sodelovanje zunanjih 
strokovnjakov 

 Ali pri samoevalvaciji sodelujejo (zunanji) strokovnjaki za posamezna 
vsebinska področja oz. za metodologije samoevalvacij in kakovosti?  

 Če da, iz katerih institucij prihajajo, podjetij …?  

 V katerih fazah izvajanja samoevalvacije so sodelovali? 

Odziv vključenih v 
samoevalvacijo 

 Kako na šoli ocenjujete odziv vključenih v procese samoevalvacije?  

 Kakšna je motiviranost (zainteresiranost) učiteljev za sodelovanje v 
samoevalvacijah? 

 Kakšna je motiviranost (zainteresiranost) dijakov/udeležencev za 
sodelovanje v samoevalvacijah? 

 Kakšna je motiviranost (zainteresiranost) zunanjih interesnih skupin (npr. 
delodajalcev …) za sodelovanje v samoevalvacijah? 

 Ali so se ob izvajanju samoevalvacije pojavile kakšne težave, ovire in če 
da, kakšne? 

VIRI 

LDN, poročilo o kakovosti …  
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KAZALNIK 5 

POROČILO O KAKOVOSTI 
MERILA 

5.1 Šola pripravi in objavi na spletnih straneh poročilo o kakovosti najmanj enkrat letno. 

5.2 Poročilo o kakovosti je pregledno in jasno strukturirano. 

5.3 Poročilo o kakovosti vsebuje predstavitev rezultatov evalvacij in njihovo interpretacijo. 

5.4 
Poročilo o kakovosti vsebuje zaključno oceno, iz katere je razvidno, v čem je na evalviranih 
področjih šola dobra ter katere so njene šibke točke in iz njih izhajajoči predlogi za izboljšave. 

5.5 Poročilo o kakovosti se predstavi, o rezultatih se opravi/jo razprava/e. 

PODROBNEJŠA 
MERILA 

VPRAŠANJA 

Sodelovanje 
zaposlenih pri pripravi 
poročila o kakovosti 

 Kako je porazdeljeno delo pri pripravi poročila o kakovosti (npr. med člani 
komisije za kakovost)?  

 Ali sodelujejo tudi drugi zaposleni, npr. učitelji, drugi …?  

 Sodelujejo morebiti tudi zunanji sodelavci (npr. svetovalci s CPI, ACS, ŠR, 
SIQ idr.)? 

Metodološka in 
vsebinska ustreznost 
poročila o kakovosti 

Ali poročilo o kakovosti vključuje naslednje elemente:  

 osnovne informacije o šoli (naziv šole, naslov, kratek opis šole …);  

 opis konteksta oz. zapis razlogov za izbor vsebinskih področij evalvacije; 

 predstavitev metodologije samoevalvacije (opis izbranih subjektov, 
metod, instrumentov, opis vzorca …); 

 predstavitev rezultatov samoevalvacije in njihova interpretacija (Ali so 
rezultati pregledno predstavljeni? Je njihova interpretacija vsebinsko in 
metodološko korektna idr.?); 

 zaključki/ocena o doseganju kakovosti in predlogi za izboljšave (Ali so v 
poročilu predstavljeni temeljni sklepi in ocena o doseganju kakovosti na 
evalviranih področjih …?);  

 močne in šibke točke ter predlogi za izboljšave (Je iz zaključne ocene 
razvidno, katere so »močne točke«, kje pa so »šibke točke«, iz katerih 
izhajajo »predlogi za izboljšave«?); 

 priloge (Ali so poročilu priložene priloge, katere …?).  

Predstavitev poročila 
o kakovosti 

 Ali je poročilo o kakovosti predstavljeno? 

 Komu in na kakšne načine se predstavi poročilo o kakovosti (učiteljem, 
vodstvu, svetu šole …)? 

 Ali se rezultati samoevalvacij v primerih, ko se evalvirajo področja, ki tudi 
njih zadevajo, predstavijo tudi dijakom/udeležencem? Če da, na kakšne 
načine? 

 Ali se poročilo o kakovosti javno objavi na spletnih straneh? 

VIRI 

LDN, poročilo o kakovosti …  
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KAZALNIK 6 

UKREPI ZA IZBOLJŠEVANJE KAKOVOSTI 
MERILA 

6.1 Na podlagi rezultatov samoevalvacije in predlogov za izboljšave se šola odloči za ukrepe in 
načrtuje njihovo izvedbo. 

6.2 Šola zagotovi sodelovanje različnih deležnikov pri načrtovanju ukrepov za izboljševanje 
kakovosti.  

6.3 Načrtovani ukrepi izboljšav kakovosti se izpeljujejo, njihova realizacija se načrtno spremlja. 

PODROBNEJŠA 
MERILA 

VPRAŠANJA 

Načrtovanje izboljšav 
kakovosti 

 Ali se na podlagi rezultatov samoevalvacije oblikujejo ukrepi za izboljšanje 
kakovosti? 

 Kdo in na kakšne načine jih oblikuje?  

 Ali je oblikovan načrt izvajanja izboljšav? Komu in na kakšen način je načrt 
predstavljen? 

Izvajanje izboljšav 
kakovosti 

 Ali se ukrepi za izboljševanje kakovosti izvajajo? 

 Kdo sodeluje pri izvajanju ukrepov za izboljševanje kakovosti in na kakšne 
načine? 

 Ali se pojavljajo ob izvajanju ukrepov za izboljševanje kakovosti kakršne 
koli ovire? 

Spremljanje uvajanja 
izboljšav 

 Ali se spremlja uresničevanje načrtovanih ukrepov za izboljšanje 
kakovosti? 

 Kdo in na kakšen način jih spremlja? 

VIRI 

LDN, poročilo o kakovosti … 

 
 

KAZALNIK 7 
SODELOVANJE ŠOLE V PROJEKTIH, KI PODPIRAJO RAZVOJ 

SAMOEVALVACIJE 
MERILA 

7.1 Šola sodeluje v nacionalnih, regionalnih ali mednarodnih projektih, ki podpirajo razvoj 
samoevalvacije. 

PODROBNEJŠA 
MERILA 

VPRAŠANJA 

Sodelovanje šole v 
projektih, ki so vezani 
na samoevalvacijo 

 Ali šola sodeluje v nacionalnih projektih/aktivnostih s področja 
kakovosti/samoevalvacije? Če da, v katerih in kdo je vanje vključen? 

 Ali šola sodeluje v mednarodnih projektih/aktivnostih s področja 
kakovosti/samoevalvacije? Če da, v katerih in kdo je vanje vključen? 

 Ali šola sodeluje v regionalnih projektih/aktivnostih s področja 
kakovosti/samoevalvacije? Če da, v katerih in kdo je vanje vključen? 

VIRI 

LDN, poročilo o kakovosti, projektna dokumentacija … 
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5.2 PRILOGA 2: KAZALNIKI IN MERILA – UČENJE IN POUČEVANJE 
 
 

Kolegialno presojanje 2010/2011 

KAZALNIKI IN MERILA ZA PRESOJO KAKOVOSTI NA PODROČJU 
»UČENJE IN POUČEVANJE« 

 

Presojanje kakovosti področja 

Kakovost posameznega področja opredeljujemo z dveh vidikov. Prvi (a) je kakovost področja v ožjem pomenu 
besede, drugi (b) pa ugotavljanje in zagotavljanje (vodenje) kakovosti tega področja. Kakovost področja (a) v 
ožjem smislu določajo sestavine področja samega, kot so na primer: obseg doseganja strokovnih in 
zakonodajnih ciljev, strokovnost izvedbe posameznih postopkov, procesov, uporabe primernih sredstev, obseg 
doseženih učinkov, rezultatov ipd. Za vodenje (razvoj ali zagotavljanje) kakovosti področja (b) pa je ključna 
uporaba metodologije zagotavljanja kakovosti, kot je na primer krog kakovosti (načrt, izvedba, pregled, ukrep).  

Kazalniki, merila, orientacijska vprašanja in predvideni viri so elementi, s katerimi opredeljujemo kakovost 
presojanega področja. Kazalniki so ključne sestavine področja, ki določajo obseg izbranega področja. Merila pri 
posameznem kazalniku predvidevajo določeno raven kakovosti, ki naj bo vodilo pri nadaljnjem razvoju. Z 
orientacijskimi vprašanji skušamo področje opredeliti na čim bolj praktični in konkretni ravni, in sicer tako, da z 
odgovori na ta vprašanja pridobimo vse ključne podatke in informacije, za katere navedemo tudi vire. 

Učenje in poučevanje 

Učenje in poučevanje je osrednji izobraževalni proces, za katerega šola nosi odgovornost. Izvedbo učenja in 
poučevanja na šoli opredeljuje didaktično-metodični koncept. Učenje in poučevanje je odvisno od sredstev in 
pogojev, ki jih ima šola na razpolago ter od usmeritev, ki jih določajo cilji izobraževalnih programov ter 
didaktični razvoj. Priporočljivo je, da šola sistematično razvija proces učenja in poučevanja ter tako spodbuja 
kakovostno izvedbo pouka ter proces učenja pri dijakih. V tokratni pripravi področja smo skušali zajeti 
najpomembnejše dejavnike, kot so: jasna usmeritev šole pri razvoju področja (koncept), izobraževanje na tem 
področju, priprava in izpeljava procesa učenja in poučevanja, učni mediji, ključne kompetence, individualizacija 
in diferenciacija, sodelovanje z mentorji (PUD), spremljanje izvajanja in uvajanje izboljšav. Pri tem smo skušali 
upoštevati sodobno didaktiko, cilje prenove ter šolsko prakso.  

 
Pri pripravi področja smo sodelovali: Metka Hojnik Verdev (ŠC Celje), Boris Klančnik (ŠC Velenje), Saša Grašič, 
Barbara Bauman, Simona Knavs (vse CPI) in Maja Tomšič (lektura). 
 

Kazalniki  

1 DIDAKTIČNO-METODIČNI KONCEPT 

2 IZOBRAŽEVANJE NA PODROČJU UČENJA IN POUČEVANJA 

3 PRIPRAVA PROCESA UČENJA IN POUČEVANJA 

4 IZPELJAVA PROCESA UČENJA IN POUČEVANJA 

5 UČNI MEDIJI 

6 KLJUČNE KOMPETENCE 

7 INDIVIDUALIZACIJA IN DIFERENCIACIJA  

8 SODELOVANJE Z MENTORJI V PODJETJIH 

9 (SAMO)EVALVACIJA IN SISTEMATIČNO UVAJANJE IZBOLJŠAV 
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KAZALNIK 1 

DIDAKTIČNO-METODIČNI KONCEPT 
MERILA 

1.1 Šola ima oblikovan didaktično-metodični koncept. 

1.2 Didaktično-metodični koncept je strokovno ustrezen in v skladu s cilji prenove.  

1.3 Šola skrbi za razvoj didaktično-metodičnega koncepta. 

 

PODROBNEJŠA MERILA VPRAŠANJA 

Šola ima oblikovan in 
zapisan didaktično-
metodični koncept. 

 Ali na šoli oz. šolskem centru obstaja dogovor o procesu učenja in 
poučevanja in njegovem razvoju (npr. vizija šole, didaktično-
metodični koncept, smernice za delo …)?  

 Ali ta dogovor obstaja na ravni celotnega šolskega centra?  

 Ali ima vsaka šola svoj dogovor?  

 Ali imajo dogovor tudi timi učiteljev (PUZ-i, aktivi, druge skupine)? 

 Ali obstaja zapis o tem dogovoru? Če da, kje? 

 Če na šoli ne obstaja celosten dogovor o razvoju procesa učenja in 
poučevanja, na kakšen način skrbite za proces učenja in 
poučevanja? 

Didaktično-metodični 
koncept je strokovno 
ustrezen in v skladu s cilji 
prenove. 

 Kako koncept vključuje didaktična načela, kot so: timsko delo, 
medpredmetno povezovanje, aktivno vključevanje dijakov v proces 
učenja preplet teorije, prakse in splošnega znanja, povezovanje z 
lokalnim okoljem, diferenciacija in individualizacija, uravnoteženo 
učnosnovno, učnociljno in problemsko zasnovano učenje in 
poučevanje, nazornost in postopnost podajanja snovi ipd.? 

 Kako koncept spodbuja uravnoteženost učnociljne, učnosnovne in 
problemske izpeljave učnega procesa? (Kako koncept spodbuja 
pretežno ciljno, vsebinsko ali problemsko/projektno (projektni 
teden, učna situacija ipd.) načrtovanje?) 

 Kako koncept spodbuja individualizacijo in diferenciacijo pouka? 

 Kako koncept spodbuja povezanost in prepletenost splošnega,  
       strokovno-teoretičnega in praktičnega znanja? 

 Kako koncept spodbuja razvoj inovativnih didaktično-metodičnih 
rešitev? 

 Kako so v konceptu prepoznavne priporočljive didaktične strategije, 
kot so: sodelovalno učenje, problemski pouk (učne situacije), 
projektni pouk ipd.? 

 Ali so v konceptu prepoznavne priporočljive učne metode, kot so na 
primer: demonstracija, delo s tekstom, razlaga, razgovor/diskusija, 
pisni izdelek, praktični izdelek/storitev, laboratorijsko delo, 
eksperiment, predstavitev (govorni nastop, ob plakatu … ) ipd.?  

 Kako so v konceptu prepoznavne priporočljive učne oblike, kot so: 
samostojno delo, delo v paru, skupinsko delo, frontalni pouk?  

 Kako je v konceptu spodbujena uravnotežena uporaba faz učnega 
procesa (uvodna motivacija, usvajanje nove snovi, utrjevanje, 
preverjanje, ocenjevanje)? 

 Kako koncept opredeljuje vlogo učitelja in dijaka? 

 Kako koncept spodbuja timsko delo učiteljev? 

 Kako koncept spodbuja razvoj procesa učenja in poučevanja 
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PODROBNEJŠA MERILA VPRAŠANJA 

mentorjev praktičnega usposabljanja z delom? 

 Kako koncept opredeljuje sodelovanje drugih deležnikov (staršev, 
delodajalcev ipd.)? 

 Katere posebnosti posameznih učnih skupin (posebne potrebe, 
nadarjeni, učne in druge težave, odrasli, zaposleni idr.) koncept 
izpostavlja? 

 Kako koncept opredeljuje učenje, poučevanje in znanje?  

 Ali je koncept didaktično (strokovno) ustrezen? Kako to 
utemeljujete?  

Šola skrbi za razvoj 
didaktično-metodičnega 
koncepta. 

 Kdo je zadolžen/pooblaščen za razvoj procesa učenja in poučevanja 
na ravni šole/centra (direktor, ravnatelj, pomočnik ravnatelja, 
razvojne skupine, vodje strokovnih skupin (PUZ-ov, aktivov ipd.))? 

 Ali se o konceptu razpravlja med strokovnimi delavci šole, na 
aktivih, PUZ-ih ipd.? Na kakšen način? 

 Ali se o konceptu pogovarjate tudi z dijaki, s starši in z delodajalci? 
Na kakšen način (obveščanje, povratne informacije) in če da, kako 
pogosto?  

 Kakšen načrt stalnega strokovnega usposabljanja učiteljev s 
področja učenja in poučevanja koncept vsebuje? (Kako koncept 
spodbuja učiteljevo sledenje razvoju didaktike?) 

 Kako didaktično-metodični koncept določa spremljanje, 
izboljševanje uresničevanja koncepta? 

VIRI 

LDN, vizija šole, didaktično-metodični koncept, smernice za delo, razvojni dokumenti … 
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KAZALNIK 2 

IZOBRAŽEVANJE NA PODROČJU UČENJA IN POUČEVANJA 
MERILA 

2.1 
Učitelji in drugi strokovni delavci se izobražujejo in samoizobražujejo na področju učenja in 
poučevanja. 

2.2 
Učitelji in drugi strokovni delavci se udeležujejo različnih oblik izobraževanja na področju 
učenja in poučevanja. 

2.3 
Na šoli je poskrbljeno za mentorstvo pripravnikom in učiteljem začetnikom na področju učenja 
in poučevanja. 

2.4 Na šoli je poskrbljeno za svetovanje in podporo učiteljem v procesu učenja in poučevanja. 

 

PODROBNEJŠA MERILA VPRAŠANJA 

Učitelji in drugi strokovni delavci se 
izobražujejo in samoizobražujejo 
na področju učenja in poučevanja. 

 Kako se učitelji in drugi strokovni delavci na šoli 
izobražujejo na področju učenja in izobraževanja in kako 
pogosto? 

 Kako se učitelji in drugi strokovni delavci samoizobražujejo 
na področju učenja in poučevanja in kako pogosto? 

 Ali se učitelji samoiniciativno (individualno, skupinsko) 
odločajo za izobraževanje? 

 Ali so izobraževanja odločitev vodstva šole? 

Učitelji in drugi strokovni delavci se 
udeležujejo različnih oblik 
izobraževanja na področju učenja 
in poučevanja. 

 Ali se izobraževanja izvajajo na ravni celotnega šolskega 
centra, šole, na ravni PUZ-ov, aktivov ipd.? 

 V kolikšni meri učitelje izobražujejo zunanji strokovnjaki in 
v kolikšni meri so izobraževanja interne narave? 

 Kakšne oblike izobraževanj prevladujejo (predavanja, 
delavnice, strokovne ekskurzije, projekti ipd.)?  

 Ali se učitelji izobražujejo tudi v tujini ali s pomočjo tujih 
strokovnjakov? 

 Ali se poslužujete tudi zgledov/primerov dobrih praks na 
tem področju doma in v tujini? 

Na šoli je poskrbljeno za 
mentorstvo pripravnikom in 
učiteljem začetnikom na področju 
učenja in poučevanja. 

 Kako šola izvaja pomoč/mentorstvo pripravnikom in 
učiteljem začetnikom? 

 Kakšno dodatno pomoč poleg predpisane nudi šola 
pripravnikom in učiteljem začetnikom? 

Na šoli je poskrbljeno za 
svetovanje učiteljem v procesu 
učenja in poučevanja. 

 Kako šola skrbi za svetovanje učiteljem na področju učenja 
in poučevanja (vloga svetovalne službe itd.)?  

 Ali je na šoli vzpostavljeno svetovanje še na katerih drugih 
vzgojno-izobraževalnih področjih? 

Na šoli je poskrbljeno za podporo 
učiteljem v procesu učenja in 
poučevanja. 

 Kako je na šoli poskrbljeno za podporo učiteljem pri 
izvajanju in razvoju procesa učenja in poučevanja 
(materialna, časovna, kadrovska itd.)? 

VIRI 

LDN, didaktično-metodični koncept, načrt izobraževanja, programi izobraževanja, svetovalna služba, 
knjižnica ... 
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KAZALNIK 3 

PRIPRAVA PROCESA UČENJA IN POUČEVANJA 
MERILA 

3.1 
Na šoli se pripravlja skupni načrt doseganja ciljev celotnega izobraževalnega programa in 
posameznega letnika. 

3.2 Na šoli se pripravlja skupni načrt ocenjevanja. 

3.3 Učitelji oblikujejo priprave na posamezno učno temo in učno situacijo. 
 

PODROBNEJŠA MERILA VPRAŠANJA 

Skupna učna priprava v 
izvedbenem kurikulu 
(grobi/fini) je usklajena 
z didaktično-
metodičnim 
konceptom. 

 Kako na šoli načrtujete uresničevanje doseganja ciljev posameznega 
izobraževalnega programa/letnika/programske enote (modul, predmet, 
PUD, obvezne izbirne vsebine)?  

 Kako načrtujete usklajenost doseganja ciljev izobraževalnega programa 
med učitelji in mentorji (izvajalci predmetov, modulov, PUD-a, obveznih 
izbirnih vsebin), ko gre za medpredmetno povezovanje? 

 Kako in kje na šoli načrtujete uporabo didaktičnih načel, strategij, metod, 
oblik in faz učnega procesa za namen doseganja omenjenih ciljev 
(implementacija didaktično-metodičnega koncepta)? 

 Ali so ti načrti v pisni obliki?  

 V kolikšni meri vam uspe načrtovati proces učenja in poučevanja v 
skladu z didaktično-metodičnim konceptom? 

Na šoli se pripravlja 
skupni načrt 
ocenjevanja. 

 Kdo na šoli pripravlja načrt ocenjevanja in kaj vsebuje? 

 Ali je načrt ocenjevanja usklajen s skupno učno pripravo v izvedbenem 
kurikulu (usklajenost standardov znanja z načrtovanimi cilji, časovna 
usklajenost ipd.)? 

Učna priprava (učne 
teme/učne situacije) je 
usklajena s skupno 
učno pripravo in 
didaktično-metodičnim 
konceptom. 

 Ali učitelji oblikujejo pripravo na učno temo in učno situacijo v pisni 
obliki in kaj je v njej zapisano? 

 Na kakšen način oblikujejo učitelji učno pripravo na učno situacijo, kadar 
je interdisciplinarna in pri njej sodeluje več učiteljev (timska učna 
situacija)? 

 Ali obstaja na šoli dogovor o načinih učiteljevih priprav (npr. enoten 
obrazec za priprave, metodologija, smernice ipd.)?  

 Ali so načrti in priprave na pouk dostopni znotraj delovnih skupin 
učiteljev (PUZ, aktiv, strokovne skupine ipd.)? 

 Kako učitelji načrtujejo uporabo metod, oblik, učnih medijev (gradiv, 
sredstev ipd.) v pripravah? Kako se to načrtovanje razlikuje v primeru 
timske učne situacije? 

 Kako dosegate usklajenost metod in oblik dela v pripravah z didaktično-
metodičnim konceptom šole? Ali (in kako) dosegate usklajenost metod 
in oblik dela s cilji učne teme in učne situacije? 

 Ali (in kako) dosegate raznovrstnost in uravnoteženost izbranih učnih 
metod in oblik? Ali priprave vključujejo natančnejši opis poteka dela in je 
jasna vloga učiteljev in dijakov? 

 Kako so v pripravah zajete vse faze učnega procesa in ali so 
uravnotežene (uvodna motivacija, usvajanje nove snovi, utrjevanje, 
preverjanje, ocenjevanje)? 

VIRI 

Izvedbeni kurikul, didaktično-metodični koncept, učne priprave ipd. 
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KAZALNIK 4 

IZPELJAVA PROCESA UČENJA IN POUČEVANJA 
MERILA 

4.1 Informiranje dijakov o poteku programa je natančno in pravočasno. 

4.2 Izvajanje procesa učenja in poučevanja je didaktično ustrezno. 

4.3 
Izvajanje procesa učenja in poučevanja je v skladu s pripravami in didaktično-metodičnim 
konceptom. 

 

PODROBNEJŠA MERILA VPRAŠANJA 

Informiranje dijakov o 
poteku programa je 
natančno in pravočasno. 

 Kako dijake pred začetkom programa informirate o izobraževalnem 
programu, ciljih, vsebinah, kompetencah, poteku pouka, zaključku 
programa, prehodu na trg dela, nadaljnjem študiju ipd.? 

 Kako zagotovite sprotno in natančno informiranost dijakov med 
potekom programa (organizacija dela na šoli, novosti, spremembe 
ipd.)? 

Učitelji skrbijo za 
motivacijo dijakov. 

 Kako učitelji motivirajo dijake za učenje in doseganje znanja?  

 V kolikšni meri učiteljem uspeva spodbujati, da dijaki do istega znanja 
pridejo po različnih (individualnih) poteh? 

 Kako učitelji zagotovijo, da dijaki razumejo učne cilje programa, cilje 
učne situacije ali teme ipd.? 

 Kako dijakom pomagajo pri osmišljanju učnih ciljev programa, ciljev 
učne situacije ali teme ipd.? 

 Kako učitelji pri dijakih spodbujajo osebno odgovornost za učenje in 
doseganje znanja (npr. osebni izobraževalni načrt, z dijaki iščejo 
odgovore na vprašanja, zakaj se je potrebno naučiti določeno zadevo; 
kakšni so različni načini doseganja znanja; kako si lahko osmislimo 
učenje, če nam dela težave)? 

 V kolikšni meri učitelji zagotavljajo aktivno učenje dijakov? 

 Kdaj in v kolikšni meri dijake vključujejo v načrtovanje, izvajanje in 
spremljanje učnih situacij (npr. pri projektnih tednih)? 

 Kako učne cilje programa, cilje učne situacije ipd. povezujejo z 
bodočo poklicno kariero in vsakdanjim življenjem? 

Učitelji upoštevajo 
pedagoško-psihološki 
vidik procesa učenja in 
poučevanja. 

 Kako dosežete upoštevanje značilnosti/posebnosti dijakov pri 
načrtovanju metod? 

 Kako učitelji pri poučevanju vključujejo spoznanja o dejavnikih 
uspešnega učenja (primeren prostor, prilagajanje posebnim 
situacijam ipd.)? (Na primer: ali učno uro prilagodijo, če so imeli 
dijaki prejšnjo uro test za ocenjevanje znanja?)  

 Kako učitelji pri poučevanju upoštevajo različne stile zaznavanja, 
spoznavanja in različne učne stile dijakov? (Ali učitelji ugotavljajo, 
kakšni stili zaznavanja, spoznavanja in učni stili prevladujejo pri 
posameznih dijakih?) 

 Kako učitelj usklajuje načine sporočanja, ki so mu bližje, z različnimi 
stili učenja dijakov? Kako učitelji upoštevajo različne načine 
sporočanja /izražanja dijakov (npr. ustni nastop)?  

Učitelji didaktično 
ustrezno pristopajo k 
usvajanju in utrjevanju 
znanja. 

 Ali učitelji pri pouku upoštevajo didaktična načela, kot so timsko 
delo, medpredmetno povezovanje, aktivno vključevanje dijakov v 
proces učenja preplet teorije, prakse in splošnega znanja, 
povezovanje z lokalnim okoljem, diferenciacija in individualizacija, 
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PODROBNEJŠA MERILA VPRAŠANJA 

uravnoteženo učnosnovno, učnociljno in problemsko zasnovano 
učenje in poučevanje, nazornost in postopnost podajanja snovi? 

 Ali učitelji pri pouku upoštevajo didaktične strategije, kot so: 
sodelovalno učenje, problemski pouk (učne situacije), projektni pouk 
ipd.? 

 Ali učitelji pri pouku uporabljajo raznovrstne učne metode, kot so na 
primer: demonstracija, delo s tekstom, razlaga, razgovor/diskusija, 
pisni izdelek, praktični izdelek/storitev, laboratorijsko delo, 
eksperiment, predstavitev (govorni nastop, ob plakatu … ) ipd.?  

 Ali učitelji pri pouku uporabljajo raznovrstne učne oblike, kot so: 
samostojno delo, delo v paru, skupinsko delo, frontalni pouk? 

 Ali učitelji pri pouku upoštevajo didaktične faze pouka (uvodna 
motivacija, usvajanje nove snovi, utrjevanje, preverjanje, 
ocenjevanje)?  

 Kako v razredu z dijaki evalvirate doseganje ciljev z izbranimi 
metodami in oblikami dela? 

Učitelji didaktično 
ustrezno pristopajo k 
preverjanju in 
ocenjevanju znanja. 

 Ali učitelji sprotno preverjajo znanje dijakov in kako? 

 Ali in kako učitelji upoštevajo različne taksonomije znanja pri 
preverjanju in ocenjevanju? 

 Kako zagotavljajo raznovrstnost metod in oblik ter njihovega 
kombiniranja preverjanja in ocenjevanja? 

 Ali in kako učitelji dijake seznanijo s standardi znanja in kriteriji 
preverjanja in ocenjevanja? 

 Kako in kdaj na šoli poskrbite za informiranje v zvezi z zaključnim 
ocenjevanjem znanja (zaključni izpit, poklicna matura)? 

Izvajanje pouka je v 
skladu s pripravami in 
didaktično-metodičnim 
konceptom. 

 V kolikšni meri učiteljem uspe izpeljati, kar so načrtovali v pripravah? 

VIRI 

Zapisniki hospitacij, samoevalvacijska poročila, predstavitve izobraževalnega programa … 
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KAZALNIK 5 

UČNI MEDIJI* 
MERILA  

* Učni mediji so vsa sredstva, pripomočki, gradiva, ki jih učitelj uporablja pri poučevanju ali dijak pri učenju. 

5.1 Na šoli je poskrbljeno za dostopnost učnih medijev za poučevanje. 

5.2 Na šoli je poskrbljeno za dostopnost učnih medijev za učenje. 

5.3 Učitelji in dijaki se poslužujejo raznolikih učnih medijev. 

5.4 Učni mediji so didaktično in vsebinsko ustrezni.  
 

PODROBNEJŠA 
MERILA 

VPRAŠANJA 

Na šoli je 
poskrbljeno za 
dostopnost učnih 
medijev za 
poučevanje. 

 Ali imajo učitelji na razpolago dovolj različnih učnih medijev za poučevanje 
(različna učna gradiva in sredstva)? Katerih učnih medijev je po vašem 
mnenju premalo? 

 Kako je na šoli poskrbljeno za dostopnost različnih učnih medijev za 
poučevanje (npr. v knjižnici, posebej opremljene učilnice, učni sklad, 
kabineti, skupni prostori, IKT tehnologija …)? Dostopnost do katerih učnih 
medijev je slabša? 

 Na podlagi česa se na šoli odločate o nabavi novih učnih medijev? Kako 
poteka proces izbire novih učnih medijev? 

 Ali poteka izmenjava učnih medijev znotraj šole in med šolami?  

Na šoli je 
poskrbljeno za 
dostopnost učnih 
medijev za 
učenje. 

 Ali imajo učenci na razpolago dovolj različnih medijev za učenje (različna 
učna gradiva in sredstva ter IKT tehnologija)? 

 Kako je na šoli poskrbljeno za dostopnost različnih učnih medijev za učenje 
(npr. v knjižnici, posebej opremljene učilnice, učni sklad, kabineti, skupni 
prostori, prostor za učenje izven pouka, izposoja na dom, IKT tehnologija 
…)? Kako spodbujate dijake k uporabi različnih učnih medijev za učenje?  

Učitelji in dijaki se 
poslužujejo 
raznolikih učnih 
medijev. 

 Kateri so ključni dejavniki učiteljeve izbire učnih medijev pri pouku (cilji 
pouka, vsebina pouka, metode in oblike dela, značilnosti dijakov …)?  

 Ali na šoli veste, katere učne medije za učenje vaši dijaki izbirajo izven 
pouka? Kako na šoli dijakom pomagate pri izbiri učnih medijev za učenje? 

 Kako na šoli podpirate uporabo novih, inovativnih učnih medijev in kako 
poskrbite za podporo učiteljem in dijakom pri uporabi le teh? 

Učni mediji so 
didaktično in 
vsebinsko 
ustrezni. 

 Kako na šoli ocenjujete didaktično ustreznost učnih medijev?  

 Kako na šoli ocenjujete vsebinsko ustreznost učnih medijev glede na 
posamezno strokovno področje?  

 V kolikšni meri je na šoli v uporabi različna informacijsko komunikacijska 
tehnologija? Kako ocenjujete njeno izkoriščenost in uporabnost? 

 V kolikšni meri imajo učitelji na voljo učne medije, ki so prilagojeni novim 
izobraževalnim programom? Kako rešujete težave, ki jih povzroča didaktična 
neusklajenost učnih medijev z novimi izobraževalnimi programi in 
smernicami prenove? V kolikšni meri in na kakšne načine spodbujate 
sodelovanje učiteljev pri oblikovanju in objavljanju sodobnih učnih medijev? 

 V kolikšni meri imate na razpolago učne medije za izvedbo pouka, ki 
spodbujajo sodelovalno učenje in timsko poučevanje? 

 V kolikšni meri in na kakšne načine vam uspeva na tem področju sodelovati 
z delodajalci in lokalno skupnostjo? 

VIRI 

Dokumenti o učbeniškem skladu, knjižnica, oprema, LDN, učne priprave … 
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KAZALNIK 6 

KLJUČNE KOMPETENCE* 
MERILA  

6.1 Šola načrtuje in spodbuja doseganje ključnih kompetenc pri dijakih. 

6.2 
Šola spodbuja razumevanje in razvoj ključnih kompetenc pri učiteljih, mentorjih in drugih 
strokovnih delavcih. 

 

PODROBNEJŠA 
MERILA 

VPRAŠANJA 

Šola načrtuje 
doseganje ključnih 
kompetenc pri dijakih. 

 Kako šola načrtuje cilje ključnih kompetenc v izvedbenem kurikulu, 
učnih pripravah ipd.? 

 Ali učitelji načrtujejo didaktična načela, strategije, metode in oblike 
učenja in poučevanja tudi z namenom uresničevanja ciljev ključnih 
kompetenc? 

 Kako spremljate razvitost ključnih kompetenc pri dijakih (uporaba 
lestvic, vprašalnikov, kriterijev za opazovanje ipd.)? Na kakšen način pri 
tem sodelujejo mentorji (PUD)? 

Šola spodbuja 
doseganje ključnih 
kompetenc pri dijakih 
v procesu učenja in 
poučevanja. 

 Ali učitelji vključujejo v proces učenja in poučevanja didaktična načela, 
strategije, metode in oblike učenja in poučevanja, ki podpirajo 
uresničevanje ciljev ključnih kompetenc pri dijakih? 

 V kolikšni meri in na kakšen način mentorji (PUD) uresničujejo 
doseganje ciljev ključnih kompetenc pri dijakih? 

Šola spodbuja 
poznavanje in 
razumevanje ključnih 
kompetenc med 
učitelji, mentorji in 
drugimi strokovnimi 
delavci. 

 Kako na šoli skrbite za razumevanje ključnih kompetenc med učitelji,  
mentorji (PUD) in drugimi strokovnimi delavci? 

 Ali se o ključnih kompetencah učitelji in mentorji (PUD) med seboj 
pogovarjate z drugimi strokovnimi delavci ter v kakšnem okviru? 

 Kako usklajujete različno razumevanje posamezne kompetence?  

 Ali poleg katalogov integriranih ključnih kvalifikacij (IKK) na šoli 
nastajajo še kakšna druga usmerjevalna gradiva, razvojni projekti ipd. v 
podporo pri razvijanju KK pri dijakih? 

Šola spodbuja razvoj 
ključnih kompetenc pri 
učiteljih, mentorjih in 
drugih strokovnih 
delavcih. 

 Kako na šoli skrbite za razvoj ključnih kompetenc učiteljev, mentorjev 
(PUD) in drugih strokovnih delavcev? 

 Ali dajete posameznim ključnim kompetencam prednost in katerim? 

 Ali imate s katerimi od kompetenc posebej veliko težav? S katerimi in 
kakšne? 

 Ali spremljate razvitost ključnih kompetenc pri učiteljih? Kdo in kako? 

VIRI 

Usmerjevalni dokumenti za sodelovanje z mentorji (PUD), skupna učna priprava, zapisniki sestankov, 
portfolijo dijakov, učna mapa dijakov, dnevnik dijaka na PUD, poročila mentorjev (PUD) … 

* Ključne kompetence so: informacijsko-komunikacijsko opismenjevanje, načrtovanje in vodenje 
kariere, učenje učenja, okoljska vzgoja, podjetništvo, socialne spretnosti, zdravje in varnost pri delu. 
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KAZALNIK 7 

INDIVIDUALIZACIJA IN DIFERENCIACIJA 
MERILA 

7.1 Na šoli je opredeljena izvedba individualizacije in diferenciacije. 

7.2 Na šoli se izvaja individualizirano delo z dijaki. 

7.3 Na šoli se izvaja prilagoditve za dijake s posebnimi potrebami. 
 

PODROBNEJŠA MERILA VPRAŠANJA 

Šolsko delo je 
organizirano tako, da 
podpira izvajanje 
individualizacije in 
diferenciacije.  

 Ali so načini individualizacije in diferenciacije opredeljeni in na kateri ravni 
(šolski center, šola, PUZ, aktiv ...)? 

 Ali in kako se na šoli zagotavlja individualizacija? 

 Ali in kakšne oblike diferenciacije pouka na šoli izvajate?  

 Kako se v te procese vključuje starše, delodajalce, lokalno skupnost, 
zunanje institucije ipd.? 

 Kako vam na ravni organizacije šolskega dela (delovna obveznost, 
normativi ipd.) uspeva zagotavljati izvedbo potrebne individualizacije in 
diferenciacije?  

 Ali se za učno in drugo pomoč dijakom poslužujete tudi dodatnih 
zaposlitev strokovnih delavcev? Kako? 

 Kako zagotavljate dovolj ustreznega prostora in drugih pogojev za 
diferenciacijo in individualizacijo pouka? 

Na šoli se izvaja 
individualizirano delo 
z dijaki (izvedbeni nivo 
individualizacije). 

 Katere načine, postopke, oblike dela uporabljate z namenom 
individualizacije pouka?  

 Na kakšne načine ugotavljate individualne učne potrebe dijakov?  

 Kako preverjate dijakovo predznanje ob vstopu v izobraževalni program? 

 Ali uporabljate pristope, kot so: uvodni razgovor z dijakom, pedagoška 
pogodba, osebni izobraževalni načrt, mapa učnih dosežkov, portfolijo, 
dodaten in dopolnilni pouk, individualna učna pomoč ipd.? 

 Kako preprečujete razvoj učnih težav? 

 Kako identificirate dijake z učnimi težavami (ob vpisu, na letni ravni, ob 
opažanju razrednikov in drugih učiteljev ipd.)?  

 Kako pomagate dijakom z učnimi težavami? 

 Kakšnih oblik dela se poslužujete pri pomoči dijakom z učnimi težavami? 

 Kako pomagate dijaku, da nadoknadi primanjkljaj v znanju?  

 Ali imate organizirano medvrstniško pomoč dijakom?  

 Kako rešujete težave, ki izvirajo iz osebnih okoliščin dijaka (nepoznavanje 
učnega jezika, stresne družinske situacije, selitev v dijaški dom, socialne 
stiske ipd.)? Ali in kako individualizirate delo z nadarjenimi dijaki? 

 Kako poskrbite za prilagoditve dela z različnimi učnimi skupinami (dijaki, 
študenti, odrasli udeleženci)? 

Na šoli se izvaja 
prilagoditve za dijake 
s posebnimi 
potrebami. 

 Na kakšne načine identificirate učence s posebnimi potrebami (že imajo 
odločbo v osnovni šoli, spodbudimo pridobitev odločbe na podlagi naših 
ugotovitev …)? Kako vam uspeva zagotavljati potrebne pogoje za delo z 
dijaki s posebnimi potrebami? 

 Ali vam uspe za dijake s posebnimi potrebami organizirati dodatno pomoč 
(več kot to, kar je predpisano)? 

VIRI 

LDN, didaktično-metodični koncept, različna dokumentacija (odločbe, pogodbe, načrti itd.) … 
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KAZALNIK 8 

SODELOVANJE Z MENTORJI V PODJETJIH 
MERILA 

8.1 Šola zagotavlja pogoje za doseganje ciljev programa na poklicnem usposabljanju z delom (PUD). 

8.2 Šola skrbi za razvoj kakovosti sodelovanja z delodajalci. 

8.3 Šola spodbuja delovno prakso v širšem okolju in v tujini. 

 

PODROBNEJŠA MERILA VPRAŠANJA 

Šola zagotavlja pogoje za 
doseganje ciljev programa 
na poklicnem 
usposabljanju z delom. 

 Ali šola mentorje PUD-a seznanja s cilji izobraževalnega programa? 

 Ali šola pripravi mentorjem t. i. mrežo kompetenc (kompetence – 

poklicne in ključne, ki jih predlagajo učitelji modulov in naj bi jih 
dijaki usvojili na PUD-u), na osnovi katere se izvaja učni proces v 
podjetju? 

 Ali mentorji PUD-a seznanjajo šolo z dosežki dijakov? 

 Kako šola skrbi za svetovanje mentorjem PUD-a na področju učenja 
in poučevanja?   

Šola skrbi za razvoj 
kakovosti sodelovanja z 
delodajalci. 

 Ali šola organizira srečanja z mentorji PUD-a? 

 Kako pogosto šola organizira srečanja z mentorji PUD-a in v kakšni 
obliki (individualna, skupinska; izobraževalna, posvetovalna)?  

 S kakšnim namenom organizirate srečanja z mentorji PUD-a? 

 Ali poleg organizatorjev PUD-a še kdo sodeluje z mentorji PUD-a? 

 Kdo opravlja spremljavo dijakov na PUD-u (obisk delovne 
organizacije, kjer so  dijaki na PUD-u; organizator PUD-a, učitelji)?  

 Kako šola vključuje delodajalce v izvedbo procesa učenja in 
poučevanja (odprtega kurikula, projektnega tedna, interesne 
dejavnosti ipd.)? 

Šola spodbuja delovno 
prakso v širšem okolju in v 
tujini. 

 Ali šola organizira PUD tudi v širšem lokalnem okolju (občina, 
upravna enota, regija, država itd.)? 

 Ali šola organizira delovno prakso dijakov v tujini (izmenjave, 
projekti ipd.)? 

 Kako zagotavljate doseganje ciljev programa v primeru delovne 
prakse dijakov v tujini? 

VIRI 

LDN, didaktično-metodični koncept, izvedbeni kurikul, pogodbe ... 
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KAZALNIK 9 

(SAMO)EVALVACIJA IN SISTEMATIČNO UVAJANJE IZBOLJŠAV 
MERILA 

9.1 Šola načrtno spremlja/evalvira uresničevanje didaktično-metodičnega koncepta. 

9.2 Hospitacije se redno in sistematično izvaja in učiteljem posreduje povratne informacije. 

9.3 Na šoli načrtujejo, uvajajo in spremljajo uvajanje izboljšav na področju učenja in poučevanja. 

 

PODROBNEJŠA MERILA VPRAŠANJA 

Šola načrtno 
spremlja/evalvira 
uresničevanje 
didaktično-metodičnega 
koncepta. 

 Kako in kdo (razvojni tim, komisija za kakovost ipd.) na šoli spremlja 
uresničevanja didaktično-metodičnega koncepta (dogovora o 
procesu učenja in poučevanja)?  

 Ali imate oblikovan načrt spremljanja/evalviranja uresničevanja tega 
dogovora/koncepta? 

 Kako spremljate doseganje ciljev didaktično-metodičnega koncepta v 
skupni učni pripravi izvedbenega kurikula ter v individualnih in 
timskih pripravah na učno temo oz. učno situacijo? 

 Kako spremljate doseganje ciljev didaktično-metodičnega koncepta 
pri izvajanju pouka? 

 Kako spremljate doseganje ciljev didaktično-metodičnega koncepta 
pri načrtovanju izobraževanja učiteljev in drugih strokovnih 
delavcev? 

 Kako spremljate doseganje ciljev didaktično-metodičnega koncepta 
pri uporabi učnih medijev? 

 Kako spremljate doseganje ciljev didaktično-metodičnega koncepta v 
okviru PUD-a? 

 Kako šola v spremljanje vključuje različne deležnike? 

 Ali in kako učitelj (ali tim učiteljev) spremlja usklajenost lastne 
izvedbe pouka z učno pripravo (na učno temo/učno situacijo)? 

 Ali in kako se nagrajuje bolj uspešne učitelje in strokovne delavce pri 
uresničevanju in razvoju področja učenja in poučevanja ter kako se 
spodbuja k razvoju manj uspešne posameznike?  

Ravnatelj redno in 
sistematično izvaja 
hospitacije in učiteljem 
posreduje povratne 
informacije. 

 Kako pogosto in sistematično ravnatelj izvaja hospitacije? 

 Kako pogosto in sistematično se izvajajo kolegialne hospitacije? 

 Ali in v kakšni obliki učitelji pridobijo povratno informacijo, ki je bila 
pridobljena s hospitacijami? Kdo te informacije posreduje? 

 Ali in kako na šoli opravljate razmislek s celim kolektivom o 
uresničevanju didaktično-metodičnega koncepta? 

Na šoli načrtujejo 
izboljšave na področju 
učenja in poučevanja. 

 Ali se na podlagi rezultatov evalvacije oblikujejo ukrepi za izboljšanje 
kakovosti? Kako vodstvo šole ugotovitve evalvacij upošteva pri 
sprejemanju nadaljnjih odločitev? 

 Kdo in na kakšne načine na podlagi ugotovitev spremljanja pripravi 
načrt uvajanja izboljšav?   

 Ali je načrt izvajanja izboljšav zapisan? Komu in na kakšen način je 
načrt predstavljen? 

 Kdo je vključen v načrtovanje izboljšav? 

Na šoli uvajajo izboljšave 
na področju učenja in 
poučevanja. 

 Ali se ukrepi za izboljševanje kakovosti izvajajo? 

 Kdo sodeluje pri izvajanju ukrepov za izboljševanje kakovosti in na 
kakšne načine? 



 

 
xx 

PODROBNEJŠA MERILA VPRAŠANJA 

 Ali se pojavljajo ob izvajanju ukrepov za izboljševanje kakovosti 
kakršne koli ovire? 

 Ali in kako učitelj (ali tim učiteljev) uvaja izboljšave pri izvedbi pouka? 

Na šoli spremljajo 
uvajanje izboljšav na 
področju učenja in 
poučevanja. 

 Ali se spremlja uresničevanje načrtovanih izboljšav za izboljšanje 
kakovosti? 

 Kdo in na kakšen način jih spremlja? 

 Kako postopate v primeru, ko se načrtovane izboljšave ne izvajajo? 

VIRI 

LDN, didaktično-metodični koncept, samoevalvacijska poročila, poročilo o kakovosti ... 
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5.3 PRILOGA 3: PREDSTAVITEV KOLEGIALNE PRESOJE V ŠOLSKEM LETU 2010/2011 
 

 

 

 

 

 

 

 

Kolegialno presojanje v poklicnem in 

strokovnem izobraževanju v šolskem letu 
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Spoštovani! 

 

Pred vami je kratka predstavitev izvedbe kolegialnega presojanja v šolskem letu 2010/2011 in 

hkrati povabilo k sodelovanju. Šole in šolski centri, ki se boste odločili za sodelovanje, prosimo, 

da nam pošljete izpolnjen obrazec, ki je objavljen na zadnji strani te predstavitve. Na voljo 

smo vam tudi za vsakršna dodatna pojasnila (simona.knavs@cpi.si, tel.: 01 5864 208)! 

Vaše odločitve za sodelovanje pričakujemo do petka, 3. decembra 2010. Prvo srečanje 

sodelujočih pa bo potekalo v petek, 15. decembra 2010 na Centru RS za poklicno 

izobraževanje v Ljubljani. Na srečanju vam bomo odgovorili na vsa Vaša vprašanja in skupaj 

začrtali vse nadaljnje korake. 

 

 

 

Kolegialno presojanje je metoda zagotavljanja kakovosti. Na mednarodni ravni jo razvijajo v 

LdV projektih pod imenom »Peer Review«. Andragoški center Slovenije, ki pri tem sodeluje, je v 

letu 2009 pripravil prevod Evropskega priročnika o kolegialnem presojanju v začetnem 

poklicnem in strokovnem izobraževanju. V sodelovanju z dr. Tanjo Možina smo na Centru RS za 

poklicno izobraževanje v šolskem letu 2009/2010 metodo prvič preizkusili.  

Dobre izkušnje v prvi pilotni izvedbi nas spodbujajo, da nadaljujemo z delom v tej smeri tudi 

letos. Tako smo se odločili, da k sodelovanju povabimo najmanj šest šol oziroma šolskih 

centrov, ki bi želeli skozi projekt pridobiti poglobljen vpogled v lastno delo na področju 

samoevalvacije ali učenja in poučevanja. V nadaljevanju vam projekt predstavljamo in vas 

vabimo, da razmislite o možnostih sodelovanja.  

 

Slovensko središče za zagotavljanje kakovosti PSI pri 

Središču za raziskave in razvojne strategije, 

Center RS za poklicno izobraževanje 

mailto:simona.knavs@cpi.si
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Kolegialno presojanje 

Kolegialno presojanje je metoda zagotavljanja kakovosti, katere osrednji mehanizem 

predstavlja skupina strokovnih delavcev partnerske mreže šol in podpornih institucij, ki 

pripravijo oceno stanja in konkretne predloge za izboljšave na izbranem področju. 

Področje opredelimo s kazalniki in merili. Kazalniki določajo področje tako, da ga zamejijo v 

širino ter izpostavijo ključne sestavine področja. Merila pa so natančnejša in zelo konkretno 

določajo, kaj pomeni dosežen kazalnik.  

Presoja izhaja iz samoevalvacijskega pregleda, ki ga najprej opravi šola sama. Skupina kolegov 

presojevalcev, ki je sestavljena iz sodelavcev s partnerskih šol in drugih sodelujočih institucij, 

na podlagi analize samoevalvacijskega poročila in enodnevnega obiska šole pripravi poročilo o 

presoji. Poročilo je gradivo, na osnovi katerega šola načrtuje izboljšave in jih izvede. 

 

 

ŠOLA SE ODLOČI ZA VSTOP V PARTNERSKO MREŽO. 

 

 

 

 

Presojano področje 

Priprava področja za izvedbo presoje je delo, ki ga opravi v ta namen organizirana skupina. 

Sestavljajo jo praktiki in teoretiki, ki delujejo na presojanem področju ter na področju 

zagotavljanja kakovosti oziroma evalvacij v izobraževanju. 

Ob odločitvi za sodelovanje v kolegialnem presojanju se šola odloči tudi za področje, ki se bo 

presojalo. V našem primeru se bomo omejili na dve področji, in sicer »samoevalvacija« in 

»učenje in poučevanje«.  

Področja presoje se pripravi po že omenjeni metodologiji (kazalniki in merila), čemur se doda 

podrobnejša merila, vprašanja za lažjo opredelitev ter vire, ki predvidoma dokazujejo navedbe. 

V spodnji tabeli si za primer lahko pogledate delni prikaz strukture enega od kazalnikov s 

področja samoevalvacije, kot smo jo uporabili v lanskoletni izvedbi. 
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 KAZALNIK  MERILO 

4 Izpeljevanje samoevalvacije 4.1 Za izpeljevanje samoevalvacije šola zagotovi ustrezne kadrovske, materialne in 

druge potrebne pogoje. 

4.2 Šola načrtno skrbi za motiviranje zaposlenih, dijakov in zunanjih partnerjev za 

sodelovanje v samoevalvaciji. 

4.3 Samoevalvacija se izpeljuje v skladu s samoevalvacijskim načrtom, morebitna 

odstopanja se dosledno beležijo.  
 

PODROBNEJŠA 

MERILA 

VPRAŠANJA VIRI 

Pogoji za izvajanje 

samoevalvacije 

Ali so na šoli izpolnjeni kadrovski, finančni in drugi pogoji za izvajanje 

samoevalvacije (težave, ovire)?  

LDN, poročilo 

o kakovosti … 

 

 

Intervjuji in 
ankete … 

Sodelovanje zaposlenih  Na kakšne načine so doslej pri izpeljavah samoevalvacje že sodelovali člani komisije 

za kakovost? 

Na kakšne načine so doslej v izpeljave samoevalvacije že bili vključeni učitelji in 

drugi zaposleni?  

Na kakšne načine so v izpeljavo samoevalvacije doslej že bili vključeni udeleženci?  

Na kakšne načine so bile doslej v izpeljavo samoevalvacje že vključene zunanje 

interesne skupine (delodajalci, lokalna skupnost, medpodjetniški izobraževalni 

centri, regionalne razvojne agencije)? 

 

 

Kazalniki in merila so vodila za pripravo samoevalvacijskega poročila in poročila o presoji, 

podrobnejša merila, vprašanja in viri pa dodatna pomoč pri opisu stanja oziroma presoji glede na 

merila posameznih kazalnikov. 

 

ŠOLA SE ODLOČI ZA ENO IZMED PODROČJI. 

 

 

Pristop k sodelovanju 

Šola, ki se odloči za sodelovanje in izbere eno od področij presoje, koordinatorju izvedbe (v 

našem primeru je to CPI) posreduje nekaj uvodnih informacij (obrazec na zadnji strani) in se 

zaveže aktivno sodelovati.  

Izmed svojih strokovnih sodelavcev predlaga dve osebi, ki sta aktivni na presojanem področju, 

za sodelovanje pri samoevalvaciji in/ali kot kolega presojevalec. 

Ena izmed oseb prevzame koordinacijo dela z vidika šole. Koordinator s šole je kontaktna 

oseba, ki skrbi za kontakt in izmenjavo informacij šole s koordinatorjem projekta (CPI), je 

aktivno vključena v izvedbo samoevalvacije in priprave samoevalvacijskega poročila, po potrebi 

sodeluje pri pripravi presojanega področja, sodeluje kot kolega presojevalec pri presoji 
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področja partnerskih šole ter skrbi za predstavitev kolegialnega presojanja strokovnim 

delavcem svoje šole. 

Druga oseba je v tesnem sodelovanju s koordinatorjem in predvsem pomaga pri predstavitvi 

kolegialnega presojanja na šoli, pri izvedbi samoevalvacije in pripravi samoevalvacijskega 

poročila, pri pripravi in izvedbi obiska na šoli ter pri pripravi načrta izboljšav. Po potrebi se 

lahko priključi tudi kateri od skupin presojevalcev. 

Posebej pomembna je vloga vodstva. Vodstvo šole oziroma šolskega centra je odgovorno za 

izbiro dveh sodelujočih strokovnih delavcev, pri čemer je ključno to, da izbrana sodelavca 

poznata šolski pristop k izvedbi in razvoju presojanega področja. Pomembno je, da se vodstvo 

dovolj natančno seznani s potekom kolegialnega presojanja in sodelujočima sodelavcema pomaga 

pri zagotavljanju aktivnega sodelovanja (dostop do virov, izvedba samoevalvacije, udeležba na 

usposabljanjih, predstavitev projekta na šoli, sodelovanje pri presoji na drugih šolah, priprava in 

izvedba obiska na šoli, priprava izboljšav in njihovo uresničevanje). 

Prvo srečanje sodelujočih (15. decembra) je namenjeno natančni predstavitvi poteka celotnega 

kolegialnega presojanja, načrtovanju in organizaciji izvedbe ter razrešitvi vseh odprtih 

vprašanj. 

 

VODSTVO ŠOLE IZBERE STROKOVNA SODELAVCA ZA AKTIVNO SODELOVANJE V 

KOLEGIALNEM PRESOJANJU. 

 

 

Usposabljanje 

Jedro izvedbe kolegialnega presojanja predstavljajo izvedba samoevalvacije in priprava 

samoevalvacijskega poročila, obisk na šoli in priprava poročila o presoji ter načrtovanje 

izboljšav in njihova izvedba. Za tekočo izvedbo pa je potrebno izpeljati še nekaj pripravljalnih 

postopkov. 

Da bi osrednji postopki potekali čim bolj učinkovito in smotrno, bomo organizirali serijo štirih 

usposabljanj. Usposabljanja bodo trajala po pet ur. Prvi dve usposabljanji načrtujemo konec 

januarja in bosta prvenstveno namenjeni izvedbi samoevalvacije in pripravi samoevalvacijskega 

poročila. Drugi dve usposabljanji načrtujemo v mesecu marcu in sta namenjeni predvsem 

kolegom presojevalcem ter njihovi pripravi za izvedbo obiska in pripravo poročila o presojanju. 
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Usposabljanj se sodelavci s šol udeležijo glede na vlogo, ki jo imajo. Koordinatorji s šol se 

udeležijo vseh delovnih srečanj in usposabljanj. 

 

 

 UDELEŽBA STROKOVNIH DELAVCEV SODELUJOČIH ŠOL NA USPOSABLJANJIH JE 

NUJNA. 

 

 

 

 

Izvedba samoevalvacije in priprava 

samoevalvacijskega poročila 

Neposredno po januarskih usposabljanjih bodo šole začele z izvedbo samoevalvacije in s 

pripravo samoevalvacijskega poročila. Šolam bo pri tem v pomoč že omenjeno usposabljanje, 

gradiva z usposabljanja ter obrazec za pripravo samoevalvacijskega poročila. Ob kakršnih koli 

dilemah jim bo vedno v pomoč tudi koordinator kolegialnega presojanja (CPI). 

Pomembno je, da se na tem mestu šole držijo dogovorjenega roka za oddajo poročila 

koordinatorju na CPI. Prav tako je zelo pomembno, da se pripravljavci držijo dogovorjene 

metodologije (kazalniki, merila, viri) in ob morebitnih težavah poiščejo pomoč pri koordinatorju. 

 

 

ŠOLA IZVEDE SAMOEVALVACIJO, PRIPRAVI POROČILO TER GA POSREDUJE 

KOORDINATORJU KOLEGIALNEGA PRESOJANJA.
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Kolegi presojevalci 

Že na prvem decembrskem srečanju bomo oblikovali skupine kolegov presojevalcev za 

posamezne partnerske šole. Sestavljene bodo iz: strokovnih delavcev s sodelujočih šol, 

sodelavca ali dveh s CPI, ki bosta prevzela koordinacijo skupine ter v nekaterih primerih tudi 

strokovnega sodelavca za presojano področje oziroma zagotavljanje kakovosti in evalvacijo. 

Koordinator presojanja bo poskrbel, da bodo vsi presojevalci prejeli samoevalvacijsko poročilo 

posamezne šole skupaj s pripomočkom za analizo le tega. Predvidoma bo to v mesecu marcu. 

Posamezni presojevalec samostojno pripravi analizo, ki pa jo na delovnem srečanju skupina 

uskladi in se pripravi na obisk na šoli tako, da identificira, kaj želi na obisku videti, katere 

akterje želi srečati in kakšna vprašanja jim bo pri tem postavila. Analiza samoevalvacijskega 

poročila je ključna osnova za pripravo obiska in poročila o presoji.  

Obisk na šoli skupaj načrtujeta koordinator na šoli in koordinator skupine presojevalcev. 

Predvidoma bodo obiski na šoli potekali v mesecu aprilu. Tekom enodnevnega obiska se 

presojevalci srečajo z glavnimi akterji s presojanega področja na šoli ter z drugimi deležniki 

izobraževalnega procesa, katerim so aktivnosti na presojanem področju namenjene. 

Po obisku imajo presojevalci praviloma zbrane vse potrebne informacije, s pomočjo katerih 

pripravijo poročilo o presoji. Za končno obliko poročila ter za njeno pripravo v dogovorjenem 

času je odgovoren koordinator skupine presojevalcev, za vsebino poročila pa vsi presojevalci. 

Vsebino poročila določa pripomoček za pripravo poročila in vključuje prepoznana močna in šibka 

področja ter konkretne predloge za izboljšave. Predvidoma je poročilo oblikovano v roku enega 

meseca po obisku. 

Koordinator poročilo o presoji posreduje na šolo, šolskemu koordinatorju, ki ga pregleda in 

opozori na morebitne nejasnosti ali napake pri navajanju podatkov ipd. Končno poročilo 

koordinator posreduje vodstvu šole in sodelujočim strokovnim delavcem. Vsa gradiva, ki se 

nanašajo na posamezno šolo, so dokumenti zaupne narave. Presojevalci teh vsebin ne 

posredujejo tretjim osebam.  

 

SKUPINA PRESOJEVALCEV ANALIZIRA SAMOEVALVACIJSKO POROČILO, SE 

PRIPRAVI NA OBISK IN GA IZPELJE TER OBLIKUJE POROČILO O PRESOJI. 
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Načrtovanje izboljšav in njihova izvedba 

Zadnja faza kolegialnega presojanja je načrtovanje izboljšav in njihova izvedba. Kakovost 

izboljšav je odvisna od celotnega poteka kolegialnega presojanja, ki rezultira v končnem 

poročilu o presoji in predlaganih konkretnih rešitvah. 

Na podlagi izkušenj predlagamo, da se vodstvo šole, aktivna udeleženca presojanja s šole in 

skupina presojevalcev (dovolj sta že dva presojevalca) po zaključeni presoji še enkrat srečajo z 

namenom natančneje predstaviti poročilo o presoji, s čimer si šola lahko dodatno pomaga pri 

načrtovanju in izvedbi izboljšav. 

Za lažjo pripravo izboljšav in spremljanje njene izvedbe je na voljo tudi pripomoček s primeri. 

Šole pripravijo načrt izboljšav in jih posredujejo koordinatorju presojevalcev, s čimer 

presojevalcem posredujejo pomembno povratno informacijo. Predvidoma bo ta zaključna faza 

potekala tik pred ali po poletnih odsotnostih strokovnih delavcev. 

 

ŠOLI PRI PRIPRAVI NAČRTA IZBOLJŠAV POMAGA KONČNO SREČANJE S 

PRESOJEVALCI. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Krog kakovosti metode kolegialnega presojanja 

Načrtovanje 
Samoevalvacija 

(samoevalvacijsko poročilo) 

Izvedba 
Kolegialno presojanje 

(analiza samoevalvacijskega 

poročila, obisk) 

presojevalcev) 

Metodologija 

kolegialnega 

presojanja 

Ukrepanje 
Spremljanje: uresničevanje 

načrtov (priprava načrtov in 

njihovo spremljanje) 

Presojanje 
Poročilo o kolegialnem 

presojanju (pokaže na dobre 

strani in področja, ki jih je 

treba izboljšati) 
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Kakovost kolegialnega presojanja 

Odgovornost za kakovost izvedbe kolegialnega presojanja nosijo vsi sodelujoči v projektu, 

najprej s svojim aktivnim sodelovanjem pri vseh fazah. Pomemben je korekten odnos, 

spoštovanje zaupnosti in upoštevanje dogovorjene metodologije dela. Temu je osnova  

presoja, ki temelji na dokazih.  

Samoevalvacijska poročila, poročila o presoji, načrt izboljšav in priloženi dokumenti so gradiva 

zaupne narave. Presojevalci se zavežejo, da bodo varovali informacije, ki jih vsebujejo 

omenjena gradiva kot zaupne informacije. Vsebine teh gradiv ne bodo vsebovane v končnem 

poročilu projekta.  

Vsi sodelujoči so povabljeni, da posredujejo svoje predloge, vprašanja, pomisleke, skrbi in 

težave, s katerimi se bodo srečali, koordinatorju. Za lažjo komunikacijo posameznih delovnih 

skupin, lažji dostop do gradiv in pomembnih informacij smo oblikovali spletno učilnico na 

Slovenskem izobraževalnem omrežju. 

Sodelujoči v kolegialnem presojanju bodo sodelovali tudi pri spremljanju izvedbe kolegialnega 

presojanja. V ta namen bomo pripravili kratke vprašalnike ob usposabljanjih, ob obisku ter po 

prejetem poročilu. Zbrali pa bomo tudi refleksije celotnega poteka kolegialnega presojanja. 

Tako pridobljeni podatki bodo osnova za pripravo poročila o izvedbi kolegialnega presojanja v 

tem šolskem letu in pomembno izhodišče za nadaljnje delo. 

 

VSI SODELUJOČI SE ZAVEŽEJO K AKTIVNEMU SODELOVANJU IN UPOŠTEVANJU 

METODOLOGIJE. 

PRESOJEVALCI SO ODGOVORNI ZA KOLEGIALEN IN ZAUPANJA VREDEN ODNOS. 
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Prijava  

Če bi želeli sodelovati, vas prosimo, da posredujete nekaj osnovnih informacij v spodnjem 

obrazcu koordinatorici projekta, Simoni Knavs, na naslov: simona.knavs@cpi.si (tel.: 01 5864 

208). 

Podatki o šoli ali šolskem centru 
Naziv šole ali šolskega centra, naslov, telefon in elektronski naslov 

 

Direktor/ravnatelj (ime in priimek, elektronski naslov, telefon) 

 

SAMOSTOJNE ŠOLE:  

Število učiteljev:  

Število dijakov:  

Izobraževalni programi:  

ŠOLSKI CENTRI: Navedite podatke za tisti del šolskega centra, ki bo predvidoma sodeloval. Sodeluje 

lahko tudi celoten šolski center. Izpolnite za posamezno sodelujočo enoto. 

Naziv enote: Število učiteljev: Število dijakov: Izobraževalni programi: 

    

    

    

Predvidena skupina sodelujočih strokovnih delavcev 
 Ime in priimek Elektronski naslov Telefon 

Koordinator    

Član    

Član    

Član    

Področje kakovosti 
Izberite eno od področij:  

A. samoevalvacija, 

B. učenje in poučevanje 

 

Vaša vprašanja 
 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:simona.knavs@cpi.si
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5.4 PRILOGA 4: PROGRAM USPOSABLJANJA 
 
 
 
 

 
 

  
 
 
 
 

PROGRAM USPOSABLJANJA 
ZA UPORABO METODE KOLEGIALNEGA PRESOJANJA KAKOVOSTI 

V POKLICNEM IN STROKOVNEM IZOBRAŽEVANJU 
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A: SPLOŠNI DEL 
 
1. Ime programa usposabljanja 
 
PROGRAM USPOSABLJANJA ZA UPORABO METODE KOLEGIALNEGA PRESOJANJA V 
POKLICNEM IN STROKOVNEM IZOBRAŽEVANJU 
 
2. Utemeljenost programa usposabljanja 
 
V letu 2010 je Center RS za poklicno izobraževanje v prakso poklicnega in strokovnega 
izobraževanja začel pilotno vpeljevati metodo kolegialnega presojanja kakovosti. Gre za 
metodo, ki jo v različnih evropskih državah že dalj časa uporabljajo ali kot metodo 
zunanjega presojanja kakovosti ali pa kot zunanji element notranjih procesov presojanja 
kakovosti oz. samoevalvacije. Gre za metodo, ki je v slovenskem prostoru še malo poznana, 
in redko uporabljana tako pri notranjih kot pri zunanjih evalvacijah.  
 
Z vpeljavo metode kolegialne presoje v poklicno in strokovno izobraževanje želimo 
spodbuditi, da bi bili njeni temeljni nosilci predvsem praktiki, strokovni sodelavci (ravnatelji, 
učitelji, člani komisij za kakovost, drugi strokovni delavci) v poklicnih in strokovnih šolah. Da 
bi to lahko dosegli, je potrebno zagotoviti sistematično usposabljanje strokovnih delavcev za 
izpeljavo postopkov kolegialne presoje v lastnih izobraževalnih organizacijah in strokovno 
opravljanje vloge kolegov presojevalcev v procesu kolegialne presoje. Prav doseganju teh 
ciljev je namenjen Program usposabljanja za uporabo metode kolegialne presoje v 
poklicnem in strokovnem izobraževanju. 
 
3. Ciljna skupina 
 
Ciljna skupina so strokovni sodelavci iz poklicnih in strokovnih šol. Pričakuje se, da bodo to 
najpogosteje člani komisij za kakovost, ki na poklicnih in strokovnih šolah izpeljujejo 
postopke samoevalvacije in skrbijo za razvoj lastnih sistemov kakovosti. Med njimi lahko 
pričakujemo osebe z naslednjimi vlogami: 
 

 vodstveno osebje,  
 učitelji,  
 drugo osebje.  

 
Glede na delovni položaj, ki ga imajo posamezni strokovni delavci, je mogoče pričakovati, 
da gre za osebe, ki imajo: 
 

 različno vrsto izobrazbe, medtem ko je mogoče pričakovati, da ima večina 
univerzitetno izobrazbo, 

 izkušnje z različnih vsebinskih področij, 
 različne izkušnje s področja samoevalvacije, zaželeno je, da imajo vsaj nekaj izkušenj 

s procesi kakovosti v lastni izobraževalni organizaciji, 

 različno znanje in izkušnje s področja vodenja projektov. 
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4. Temeljni cilji programa usposabljanja 
 
Temeljni namen programa usposabljanja je usposobiti osebje v poklicnih in strokovnih šolah 
za uporabo metode kolegialnega presojanja kakovosti. Da bi dosegli ta namen, so v 
programu opredeljeni naslednji temeljni cilji:  
 
Udeleženci: 
 
- se seznanijo z metodo kolegialnega presojanja ter s temeljnimi procesnimi fazami 

izpeljave metode,  
- spoznajo vlogo, pravila delovanja in naloge kolegov presojevalcev ter način delovanja 

skupine kolegov presojevalcev,  
- spoznajo vlogo samoevalvacije v postopku kolegialnega presojanja, 
- se usposobijo za načrtovanje in izpeljavo postopka samoevalvacije v lastni izobraževalni 

organizaciji ter z metodologijo in vsebino področij, kazalnikov in meril, ki so predmet 
kolegialne presoje, 

- se seznanijo z merili in postopkom vrednotenja samoevalvacijskih poročil, 
- se usposobijo za ovrednotenje samoevalvacijskih poročil ter za pripravo vprašanj, ki jih 

bodo kot kolegi presojevalci uporabili na obisku v izobraževalni organizaciji, 
- se seznanijo s potekom obiska kolegov presojevalcev v izobraževalni organizaciji in se 

usposobijo za izpeljavo pogovorov, 
- se usposobijo za pripravo končnega poročila o opravljeni kolegialni presoji ter 

posredovanje povratne informacije izobraževalni organizaciji, ki je v tej presoji 
sodelovala, 

- se usposobijo za načrtovanje vpeljevanja izboljšav kakovosti, ki izhajajo iz ugotovitev 
kolegialne presoje kakovosti.  
 
 

5. Trajanje ali obseg programa usposabljanja 
 
Program usposabljanja obsega 66 ur. Od tega je 16 ur organiziranega usposabljanja, 40 ur 
strokovne podpore, koordinacije in svetovanja v procesu izpeljave kolegialne presoje za 
posamezne kolege presojevalce, skupino presojevalcev oz. osebje v posamezni 
izobraževalni organizaciji, kjer poteka kolegialno presojanje. Udeleženci opravijo še 10 ur 
samostojnega dela med 1. in 2. delom usposabljanja, ko pripravijo načrt samoevalvacije ter 
med 3. in 4. delom usposabljanja, ko na primerih opravijo analizo samoevalvacijskega 
poročila. 
 
 
6. Pogoji za vključitev v usposabljanje in dokončanje usposabljanja 
 
V program usposabljanja se lahko vključijo vodstveni delavci, učitelji, člani komisij za 
kakovost in drugi strokovni delavci iz izobraževalnih organizacij, ki so vključeni v projekt 
Evalvacija učinkov implementacije novih izobraževalnih programov in zagotavljanje 
kakovosti pedagoškega procesa (kolegialno presojanje).  
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Pogoji za dokončanje programa so: 
 
- aktivno sodelovanje med potekom usposabljanja pri pripravi gradiv in opravil za 

načrtovanje in izpeljavo kolegialne presoje. 
 

B: POSEBNI DEL 
 
7. Organizacija USPOSABLJANJA 
 
Usposabljanje je organizirano po modulih, in sicer program obsega 4 module: 
 

 METODA KOLEGIALNEGA PRESOJANJA TER VLOGE IN NALOGE SODELUJOČIH PRI 
KOLEGIALNEM PRESOJANJU  

 SAMOEVALVACIJA V PROCESU KOLEGIALNEGA PRESOJANJA 
 OVREDNOTENJE SAMOEVALVACIJSKEGA POROČILA TER NAČRTOVANJE IN 

IZPELJAVA OBISKA KOLEGOV PRESOJEVALCEV NA ŠOLI 
 PRIPRAVA POROČILA O KOLEGIALNI PRESOJI, POSREDOVANJE POVRATNE 

INFORMACIJE IN NAČRTOVANJE IZBOLJŠAV 
 
 
Vsak modul se strukturira v večje število vsebinskih sklopov, ti pa na posamezne teme.  
 
 
Organizirano usposabljanje poteka v obliki delavnic, ki so v času razporejene tako, da 
podpirajo praktično izpeljavo kolegialne presoje v izobraževalnih organizacijah. Zaporedje 
posameznih modulov in vsebinskih sklopov ni povsem določeno. Zaporedje se pri posamezni 
izvedbi prilagaja ciljni skupini. To pomeni, da se lahko posamezna izvedba izpelje v 
različnem zaporedju vsebinskih sklopov in tem, ti se med seboj lahko različno kombinirajo, 
glede na potrebe vsakokratnega usposabljanja.  
 
Če bi se v kateri izvedbi zgodilo, da bi skupina sodelujočih udeležencev v celoti že imela 
potrebno znanje s posameznega vsebinskega sklopa ali teme, se v izpeljavi lahko prilagodi 
obseg usposabljanja za te teme, v tem primeru se ga ustrezno zmanjša. V primeru, da bi se 
ugotovilo, da skupina vključenih udeležencev potrebuje več časa za obravnavo posamezne 
teme, kot je opredeljeno v programu usposabljanja, se lahko za te teme obseg 
usposabljanja ustrezno poveča.  
 
 
Poleg organiziranega usposabljanja se program izpeljuje tudi v obliki takojšnje praktične 
uporabe pridobljenega znanja tako, da udeleženci na delavnicah prejmejo navodila za 
izpeljavo posameznih projektnih faz, ki jih je potrebno izpeljati do naslednjega srečanja. V 
času, ko izpeljujejo aktivnosti v lastnih organizacijah oz. načrtujejo in izpeljujejo kolegialne 
obiske, imajo na razpolago konzultacije in svetovalno pomoč koordinatorja programa.  
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8. Predmetnik – moduli 
 
MODUL 1: METODA KOLEGIALNE PRESOJE TER VLOGE IN NALOGE SODELUJOČIH 
PRI KOLEGIALNEM PRESOJANJU 
 

Vsebinski sklopi in teme Število ur 

Vsebinski sklop: Metoda kolegialnega presojanja  

Uvod v program 1 

Značilnosti metode kolegialnega presojanja, umeščenost v različne 
sisteme kakovosti ter postopek izpeljave metode 

1 

Skupaj za sklop 2 

Vsebinski sklop: Vloga in naloge sodelujočih pri kolegialnem 
presojanju 

 

Dvojna vloga sodelujočih pri vzajemnem kolegialnem presojanju – 
koordinacija aktivnosti v lastni organizaciji ter vloga kolega presojevalca 
v drugi organizaciji 

1 

Priprava temeljnih informacij o izobraževalni organizaciji kot osnova za 
načrtovanje in izpeljavo kolegialnega presojanja 

1 

Skupaj za sklop 2 

SKUPAJ ZA MODUL 4 

 
MODUL 2: SAMOEVALVACIJA V PROCESU KOLEGIALNEGA PRESOJANJA 
 

Vsebinski sklopi in teme Število ur 

Vsebinski sklop: Samoevalvacija in kolegialno presojanje  

Samoevalvacija kot izhodišče za izpeljavo kolegialnega presojanja 1 

Področja, kazalniki in merila za presojo kakovosti na področju, ki je 
predmet kolegialne presoje – vsebina samoevalvacije 

1 

Skupaj za sklop 2 

Vsebinski sklop: Zbiranje podatkov, ovrednotenje stanja in 
priprava samoevalvacijskega poročila 

 

Možni viri podatkov in dokazila za posamezni kazalnik oz. merilo 1 

Kdo naj sodeluje pri samoevalvaciji in pripravi poročila ter možni načini 
sodelovanja  

1 

Skupaj za sklop 2 

SKUPAJ ZA MODUL 4 
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MODUL 3: OVREDNOTENJE SAMOEVALVACIJSKEGA POROČILA TER 
NAČRTOVANJE IN IZPELJAVA OBISKA KOLEGOV PRESOJEVALCEV NA ŠOLI 
 

Vsebinski sklopi in teme Število ur 

Vsebinski sklop: Pregled in ovrednotenje samoevalvacijskega 
poročila 

 

Postopek ovrednotenja samoevalvacijskega poročila, priprava vprašanj 
za kolegialni obisk ter način dela skupine kolegov presojevalcev  

0,5 

Ovrednotenje samoevalvacijskega poročila v skupini presojevalcev – 
praktično delo  

1,5 

Skupaj za sklop 2 

Vsebinski sklop: Priprava in izpeljava obiska kolegov 
presojevalcev na šoli 

 

Namen, cilji, potek pogovorov in splošna pravila delovanja ob obisku 
kolegov presojevalcev na šoli 

1 

Organizacijski dogovori o izpeljavi kolegialnih obiskov na šolah 1 

Skupaj za sklop 2 

SKUPAJ ZA MODUL 4 

 
MODUL 4: PRIPRAVA POROČILA O KOLEGIALNI PRESOJI TER POSREDOVANJE 
POVRATNE INFORMACIJE IN POSTOPEK NAČRTOVANJA IZBOLJŠAV 
 

Vsebinski sklopi in teme Število ur 

Vsebinski sklop: Poročilo o kolegialni presoji  

Struktura in vsebinski sklopi končnega poročila o kolegialni presoji ter 
pravila za podajanje refleksivnih in konstruktivnih povratnih informacij 

1 

Oblikovanje končne ocene na izbranem področju kakovosti – delo na 
primerih 

1 

Skupaj za sklop 2 

Vsebinski sklop: Načrtovanje izboljšav kakovosti  

Akcijsko načrtovanje izboljšav 2 

Skupaj za sklop 2 

SKUPAJ ZA MODUL 4 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
xxxix 

8.1 MODUL 1: METODA KOLEGIALNEGA PRESOJANJA TER VLOGE IN NALOGE 

SODELUJOČIH PRI KOLEGIALNEM PRESOJANJU 

 

Sklop: Metoda kolegialnega presojanja 

 

Tema: Uvod v program 

 
Cilji 
 
Udeleženci: 
 
- pridobijo temeljne informacije o projektu, v okviru katerega bo potekala izpeljava 

kolegialnega presojanja, 
- dobijo informacije o načinu dela v projektu, 
- se seznanijo med seboj, 
- predstavijo svoje dosedanje izkušnje s samoevalvacijo in kakovostjo. 
 
Nekatere priporočene vsebine 
 
- Predstavitev CPI kot nosilca projekta in strokovnih sodelavcev, ki razvijajo projekt. 
- Temeljni opis projekta in njegovi cilji. 
- Temeljna predstavitev poteka skupnega sodelovanja (obdobje, način dela, vloga 

usposabljanja, samostojno delo, organizacija delavnic ipd.). 
- Predstavitev udeležencev in izobraževalnih organizacij, iz katerih prihajajo. 
- Dosedanje izkušnje s samoevalvacijo in kakovostjo. 
 
Trajanje v urah: 0,5 
 
Metode 
 
V krajšem uvodnem predavanju je predstavljen projekt ter predviden potek dela v projektu. 
Ostali del poteka v obliki delavnice, kjer udeleženci iz posamezne izobraževalne organizacije 
na podlagi nekaj uvodnih vprašanj za razpravo opišejo svoje dosedanje izkušnje s 
samoevalvacijo in kakovostjo ter navedejo svoje motive, zakaj so se vključili v projekt o 
kolegialni presoji. 
 
Učna gradiva 
 
- PowerPoint predstavitev projekta in načina sodelovanja v projektu. 
- Vprašanja za spodbuditev uvodne razprave o dosedanjih izkušnjah na področju 

kakovosti. 
 
Izdelki, ki jih pripravijo udeleženci 
/ 
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Tema: Značilnosti metode kolegialnega presojanja, umeščenost v različne 

sisteme kakovosti ter postopek izpeljave metode 

 
Cilji 
 
Udeleženci: 
 
- se seznanijo s temeljnimi značilnostmi, namenom in cilji metode kolegialnega 

presojanja, 
- umestijo metodo kolegialnega presojanja kot konstitutivni del kroga kakovosti, 
- dobijo vpogled v možnosti uporabe metode kolegialnega presojanja pri notranjih in 

zunanjih postopkih presojanja kakovosti, 
- spoznajo glavne faze načrtovanja in izpeljave postopka kolegialne presoje, 
- se seznanijo z načeli kolegialnega presojanja. 
 
Nekatere priporočene vsebine 
 
- Značilnosti metode kolegialnega presojanja. 
- Metoda kolegialnega presojanja kot zunanji element pri samoevalvaciji in kot metoda pri 

zunanji evalvaciji. 
- Faze načrtovanja in izpeljave kolegialnega presojanja. 
- Načela kolegialnega presojanja. 
 
Trajanje v urah: 1 
 
Metode 
 
Predstavitev metode kolegialnega presojanja s pomočjo PowerPoint prezentacije, razprava 
ob morebitnih vprašanjih udeležencev v skupini.  
 
Učna gradiva 
 
PowerPoint prezentacija s predstavitvijo metode kolegialnega presojanja. 
 
Izdelki, ki jih pripravijo udeleženci 
/ 
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Sklop: Vloga in naloge sodelujočih pri kolegialnem presojanju 

 

Tema: Dvojna vloga sodelujočih pri vzajemnem kolegialnem presojanju – 
koordinacija aktivnosti v lastni organizaciji ter vloga kolega presojevalca v drugi 

organizaciji 

 
Cilji 
 
Udeleženci: 
 

- dobijo vpogled v specifiko vzajemnega kolegialnega presojanja kakovosti, kjer se bodo 
kot sodelujoči pojavili v dveh različnih vlogah, 

- se seznanijo z vlogo ter nalogami, ki jih bodo opravljali v vlogi sodelujočih iz 
izobraževalnih organizacij, v katerih bo potekalo kolegialno presojanje. 

- se seznanijo z vlogo, pravili delovanja in nalogami, ki jih bodo opravljali kot kolegi 
presojevalci v drugih izobraževalnih organizacijah. 

 
Nekatere priporočene vsebine 
 

- Značilnosti vzajemnega kolegialnega presojanja. 
- Naloge udeležencev pri izpeljavi kolegialnega presojanja v lastni izobraževalni 

organizaciji. 
- Ključne naloge kolegov presojevalcev. 
- Sestava skupine kolegov presojevalcev, vloge v skupini in način delovanja. 
- Zahtevane kompetence in strokovnost kolegov presojevalcev. 
- Pravila delovanja kolegov presojevalcev. 

 
Trajanje v urah: 1 
 
Metode 
 
Predstavitev dvojne vloge in nalog sodelujočih pri izpeljavi vzajemne kolegialne presoje s 
pomočjo PowerPoint prezentacije, razprava ob morebitnih vprašanjih udeležencev v skupini.  
 
Učna gradiva 
 
- PowerPoint prezentacija s predstavitvijo vlog in nalog sodelujočih pri kolegialnem 

presojanju. 
 
Izdelki, ki jih pripravijo udeleženci 
/ 
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Tema: Priprava temeljnih informacij o izobraževalni organizaciji kot osnova za 

načrtovanje in izpeljavo kolegialnega presojanja 

 
Cilji 
 
Udeleženci: 
 

- se seznanijo s prvim delom projektne dokumentacije, s pomočjo katere bodo za 
namene samoevalvacije ter načrtovanja in izpeljave kolegialne presoje posredovali 
osnovne podatke o lastni izobraževalni organizaciji, 

- dobijo napotke, kako pripraviti in predstaviti potrebne podatke. 
 
Nekatere priporočene vsebine 
 

- Osnovni podatki o izobraževalni organizaciji – Informacije o šoli. 
 
Trajanje v urah: 0,5 
 
Metode 
 
Predstavitev obrazca – Informacije o šoli, z razlago o tem, kako naj sodelujoči s pomočjo 
obravnavane dokumentacije pripravijo predstavitev osnovnih podatkov in informacij o lastni 
izobraževalni organizaciji. 
 
Učna gradiva 
 
- Obrazec – Informacije o šoli, ki kasneje postane uvodni del v samoevalvacijsko poročilo. 
- Predstavitev druge projektne dokumentacije; Projektno dokumentacijo opredeljujemo le 

na splošno, saj se bo ta v posameznih izvedbah spreminjala, dopolnjevala in razvijala.  
 
 
Izdelki, ki jih pripravijo udeleženci 
S pomočjo predstavljenega obrazca sodelujoči pripravijo opis – posredujejo osnovne 
podatke o lastni izobraževalni organizaciji. 
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8.2 MODUL 2: SAMOEVALVACIJA V PROCESU KOLEGIALNEGA PRESOJANJA 

 

Sklop: Samoevalvacija in kolegialno presojanje 

 

Tema: Samoevalvacija kot izhodišče za kolegialno presojanje 

 
Cilji 
 
Udeleženci: 
 
- se seznanijo z namenom in vlogo samoevalvacije v postopku kolegialnega presojanja, 
- dobijo vpogled, komu je samoevalvacijsko poročilo namenjeno, 
- dobijo vpogled v nekatera načela kolegialnega presojanja, ki jih je še posebej 

pomembno upoštevati pri pripravi opisa stanja. 
 
Nekatere priporočene vsebine 
 
- Vloga samoevalvacije pri kolegialni presoji. 
- Načela kolegialnega presojanja, ki jih velja upoštevati pri samoevalvaciji. 
 
Trajanje v urah: 0,5 
 
Metode 
 
Predstavitev vloge samoevalacije pri kolegialni presoji s pomočjo PowerPoint prezentacije, 
razprava ob morebitnih vprašanjih udeležencev v skupini.  
 
Učna gradiva 
 
- PowerPoint prezentacija s predstavitvijo vloge samoevalvacije pri kolegialnem presojanju 
- Gradivo: Napotki za pripravo samoevalvacijskega poročila pri kolegialnem presojanju  
 
Izdelki, ki jih pripravijo udeleženci 
/ 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
xliv 

 

Tema: Področja, kazalniki in merila za presojo kakovosti na področju, ki je 
predmet kolegialne presoje – vsebina samoevalvacije 

 
Cilji 
 
Udeleženci: 
 
- se seznanijo z metodologijo priprave ocene stanja na izbranem področju kakovosti, 
- spoznajo metodološki pripomoček, ki zajema opredeljena področja, kazalnike in merila, 

ki bodo predmet samoevalvacije in kolegialne presoje, 
- si razjasnijo, kaj se presoja na obravnavanem področju kakovosti, ob posameznem 

kazalniku in merilu. 
 
Nekatere priporočene vsebine 
 
- Področja, kazalniki in merila, ki so predmet samoevalvacije. 
 
Trajanje v urah: 1 
 
Metode 
 
Predstavitev metodologije in vsebine področij, kazalnikov in meril, ki bodo predmet 
samoevalvacije in kolegialne presoje ob pomoči PowerPoint prezentacije ter razprave ob 
morebitnih vprašanjih udeležencev v skupini.  
 
Učna gradiva 
 
- PowerPoint prezentacija s predstavitvijo področij, kazalnikov in meril, ki bodo predmet 

samoevalvacije. 
- Gradivo: Napotki za pripravo samoevalvacijskega poročila pri kolegialnem presojanju  
 
Izdelki, ki jih pripravijo udeleženci 
/ 
 

Tema: Možni viri podatkov in dokazila za posamezni kazalnik oz. merilo 

 
Cilji 
 
Udeleženci: 
 
- razumejo, zakaj je pomembno pripraviti čim bolj poglobljen, pregleden in z dokazili 

dokumentiran prikaz stanja, 
- za izbrano področje, kazalnike in merila kakovosti opredelijo možne vire podatkov in 

informacij ter možna dokazila, 
- dobijo vpogled v najpogostejše nedoslednosti pri doslej dokumentiranih 

samoevalvacijskih poročilih. 
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Nekatere priporočene vsebine 
 
- Viri podatkov ter možna dokazila 
 
Trajanje v urah: 1 
 
Metode 
 
Kratkemu uvodu s predstavitvijo pomena in namena, ki ga ima dokumentiranje opisa in 
ovrednotenja stanja – samoevalvacija – na izbranem področju, sledi praktično delo 
udeležencev. Udeleženci se razdelijo v skupine. Vsaka skupina dobi izbrane kazalnike in 
merila kakovosti ter premisli, kateri bi lahko bili za opis stanja pri posameznem merilu 
ustrezni viri informacij in katero dokumentacijo bi lahko priložili kot podkrepitev in dokazilo 
opisanega stanja.  
 
Učna gradiva 
 
- Vodilo za delo na praktičnih primerih – vsaka skupina dobi svoj primer. 
 
Izdelki, ki jih pripravijo udeleženci 
 
Zapišejo morebitne vire podatkov in ustrezna dokazila, ki bi jih lahko uporabili za praktični 
primer, na katerem so delali v skupini.  
 
 

Tema: Kdo naj sodeluje pri samoevalvaciji in pripravi poročila ter možni načini 
sodelovanja 

 
Cilji 
 
Udeleženci: 
 
- dobijo napotke, na kakšen način izpeljati samoevalvacijo, koga lahko vključijo v zbiranje 

podatkov ter pripravo poročila ter na kakšne načine. 
 
Nekatere priporočene vsebine 
 
- Načini izpeljave samoevalvacije in priprave poročila. 
- Vključeni v samoevalvacijo. 
 
Trajanje v urah: 0,5 
 
Metode 
 
S pomočjo metode pogovora z udeleženci, so udeležencem v uvodu predstavljeni nekateri 
možni načini, kako naj pristopijo k pripravi opisa stanja, udeležence se spodbudi, da 
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izhajajoč iz konteksta lastne organizacije, še sami premislijo, koga bi lahko vključili v 
samoevalvacijo in kakšne metode lahko uporabijo.  
 
Učna gradiva 
 
/ 
 
Izdelki, ki jih pripravijo udeleženci 
 
/ 
 

8.3 MODUL 3: OVREDNOTENJE SAMOEVALVACIJSKEGA POROČILA TER 
NAČRTOVANJE IN IZPELJAVA OBISKA KOLEGOV PRESOJEVALCEV NA ŠOLI 

 

Sklop: Pregled in ovrednotenje samoevalvacijskega poročila 

 

Tema: Postopek ovrednotenja samoevalvacijskega poročila, priprava vprašanj za 
kolegialni obisk ter način dela skupine kolegov presojevalcev 

 
Cilji 
 
Udeleženci: 
 
- se seznanijo z metodološkim pripomočkom, ki ga bodo v skupini kolegov presojevalcev 

uporabili za ovrednotenje samoevalvacijskih poročil, 
- spoznajo način dela v skupini kolegov presojevalcev pri ovrednotenju samoevalvacijskih 

poročil, 
- spoznajo pomen oblikovanja dodatnih vprašanj za kolegialno presojo, ki jih bodo 

uporabili na kolegialnem obisku. 
 
Nekatere priporočene vsebine 
 
- Koraki pri presoji samoevalvacijskega poročila.  
- Ugotovljene močne in šibke točke ter predlogi za izboljšave. 
 
Trajanje v urah: 0,5 
 
Metode 
 
Predstavitev metodološkega pripomočka za presojo samoevalvacijskih poročil, razprava ob 
morebitnih vprašanjih udeležencev v skupini.  
 
 
Učna gradiva 
 
- Metodološki pripomoček za presojo samoevalvacijskega poročila pri kolegialni presoji 
 



 

 
xlvii 

Izdelki, ki jih pripravijo udeleženci 
/ 
 
 

Tema: Ovrednotenje samoevalvacijskega poročila v skupini presojevalcev – delo 
na praktičnih primerih 

 
Cilji 
 
Udeleženci: 
 
- si pridobijo praktično izkušnjo pri vrednotenju samoevalvacijskih poročil, 
- se usposobijo za oblikovanje vprašanj, ki jih bodo uporabili na kolegialnem obisku, da bi 

dobili dodaten vpogled v stanje na področju, ki je predmet kolegialne presoje, 
- si pridobijo praktične izkušnje pri ugotavljanju močnih in šibkih točk ter oblikovanju 

predlogov za izboljšave. 
 
Nekatere priporočene vsebine 
 
- Ovrednotenje stanja kakovosti na obravnavanem vsebinskem področju.  
- Opomniki z vprašanji za kolegialni obisk. 
 
 
Trajanje v urah: 1 
 
Metode 
 
Udeleženci se razdelijo v skupine. Vsaka skupina dobi primer samoevalvacijskega poročila, 
ki ga ovrednoti, izpostavi ugotovljene šibke in močne točke ter predloge za izboljšave. 
Zapiše morebitna vprašanja, ki jih bo skupina kolegov presojevalcev uporabila na 
kolegialnem obisku. Sledi razprava, obravnava morebitnih nejasnih primerov, razjasnjevanje 
dilem.  
 
Učna gradiva 
 
- Primeri samoevalvacijskih poročil. 
 
Izdelki, ki jih pripravijo udeleženci 
Ovrednotenje samoevalvacijskega poročila – priprava ocene. 
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Sklop: Priprava in izpeljava obiska kolegov presojevalcev na šoli 

 

Tema: Namen, cilji, potek pogovorov in splošna pravila delovanja ob obisku 
kolegov presojevalcev na šoli 

 
Cilji 
 
Udeleženci: 
 
- se seznanijo s temeljnim namenom obiska kolegov presojevalcev na šoli, 
- dobijo vpogled v splošna pravila, ki jih morajo kolegi presojevalci upoštevati ob obisku 

na šoli, 
- se seznanijo z metodološkimi in vsebinskimi priporočili za izpeljavo vodenih pogovorov 

na šoli, 
- dobijo napotke o načinu zapisa ugotovitev, do katerih so prišli na kolegialnem obisku, 
- dobijo (nadomestno) izkušnjo o poteku kolegialnega obiska. 
 
Nekatere priporočene vsebine 
 
- Ovrednotenje stanja kakovosti na obravnavanem vsebinskem področju.  
- Opomniki z vprašanji za kolegialni obisk. 
- Izpeljava pogovoro na kolegialnem obisku. 
- Zapisi ugotovitev zgledovalnega obiska. 
 
Trajanje v urah: 1 
 
Metode 
 
Predstavitev namena in poteka kolegialnih obiskov na šolah ob pomoči PowerPoint 
prezentacije ter razprave ob morebitnih vprašanjih udeležencev v skupini. Izpeljava metode 
igre vlog – simulacija poteka kolegialnega obiska na šoli. 
 
Učna gradiva 
 
- PowerPoint prezentacija o namenu in poteku kolegialnih obiskov. 
 
Izdelki, ki jih pripravijo udeleženci 
/ 
 

Tema: Organizacijski dogovori o izpeljavi kolegialnih obiskov na šolah 

 
Cilji 
 
Udeleženci: 
 
- si pridobijo informacije o načrtovanju in izpeljavi kolegialnih obiskov – organizacijski 

dogovori. 
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Nekatere priporočene vsebine 
 
- Načrtovanje, koordinacija in izpeljava kolegialnih obiskov.  
- Opomniki z vprašanji za kolegialni obisk. 
 
Trajanje v urah: 1 
 
Metode 
 
Kratka uvodna predstavitev vseh potrebnih vsebinskih in organizacijskih dogovorov za 
izpeljavo kolegialnih obiskov na šolah. Organizacijski dogovori. 
 
Učna gradiva 
 
- Načrt izpeljave kolegialnih obiskov na šolah. 
 
Izdelki, ki jih pripravijo udeleženci 
/ 
 
 

8.4 MODUL 4: PRIPRAVA POROČILA O KOLEGIALNI PRESOJI TER 
POSREDOVANJE POVRATNE INFORMACIJE IN POSTOPEK NAČRTOVANJA 

IZBOLJŠAV 

 

Sklop: Poročilo o kolegialni presoji 

 

Tema: Struktura in vsebinski sklopi končnega poročila o kolegialni presoji ter 

pravila za podajanje refleksivnih in konstruktivnih povratnih informacij 

 
 
Cilji 
 
Udeleženci: 
 
- se seznanijo s strukturo in z vsebinskimi sklopi končnega poročila o kolegialni presoji, 
- dobijo napotke o tem, kako se organizirati v skupini kolegov presojevalcev pri pripravi 

končnega poročila.  
 
Nekatere priporočene vsebine 
 
- Struktura in vsebinski sklopi končnega poročila o kolegialni presoji.  
- Vloga koordinatorja ter članov skupine kolegov presojevalcev pri pripravi končnega 

poročila. 
 
Trajanje v urah: 0,5 
 



 

 
l 

Metode 
 
Uvodna predstavitev strukture in vsebinskih sklopov, ki naj jih ima končno poročilo o 
kolegialni presoji. Pogovor o organizaciji dela v skupini kolegov presojevalcev pri pripravi 
končnega poročila. 
 
Učna gradiva 
/ 
 
Izdelki, ki jih pripravijo udeleženci 
/ 
 

Tema: Oblikovanje končne ocene na izbranem področju kakovosti – delo na 
praktičnih primerih 

 
 
Cilji 
 
Udeleženci: 
 
- si ogledajo ocene, ki so jih pripravili kolegi presojevalci (posamezniki ali skupina) na 

podlagi ovrednotenja samoevalvacijskih poročil in pogovorov na šoli, 
- si pridobijo praktično izkušnjo pri oblikovanju predlogov za izboljšave na podlagi 

primerov ocene stanja in ugotovljenih šibkih točk v vzorčnih ocenah. 
 
Nekatere priporočene vsebine 
 
- Primeri končnih poročil o kolegialni presoji.  
 
Trajanje v urah: 0,5 
 
Metode 
 
Udeleženci se razdelijo v skupine. Vsaka skupina dobi primer izseka iz ovrednotenja 
samoevalvacijskih poročil in ugotovitev na obisku na šoli. Na podlagi teh ocen stanja v 
vzorčnih primerih, pripravi predloge izboljšav, ki bi jih kot skupina kolegov presojevalcev 
priporočila šoli. 
 
Učna gradiva 
 
Vzorčni primeri ocen stanja na podlagi ovrednotenja samoevalvacijskih poročil in izpeljanih 
pogovorov na šoli. 
 
Izdelki, ki jih pripravijo udeleženci 
Priprava predlogov za izboljšave. 
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Sklop: Načrtovanje izboljšav kakovosti 

 

Tema: Akcijsko načrtovanje izboljšav 

 
 
Cilji 
 
Udeleženci: 
 
- se seznanijo s sistematičnim postopkom načrtovanja izboljšav kakovosti, 
- razumejo, da so ugotovitve kolegialne presoje izhodišče za načrtovanje ukrepov za 

izboljšave, 
- dobijo vpogled v primer akcijskega načrta izboljšav in se seznanijo s ključnimi elementi 

tega načrta, 
- dobijo konkretne napotke za pripravo akcijskega načrta za vpeljavo izboljšav na svoji 

šoli, 
- se preizkusijo pri pripravi načrta vpeljave izboljšav za primer svoje šole. 
 
Nekatere priporočene vsebine 
 
- Načrtovanje ukrepov za vpeljevanje izboljšav.  
 
Trajanje v urah: 2 
 
Metode 
 
V uvodni predstavitvi se udeleženci seznanijo s temeljnimi značilnostmi sistematičnega 
načrtovanja izboljšav kot zadnje faze v procesu kolegialne presoje. V drugem delu se 
razdelijo v skupine in poskušajo zasnovati ukrepe izboljšav, izhajajoč iz ugotovitev, 
zapisanih v vzorčnih končnih poročilih o kolegialni presoji in zajetih predlogih za izboljšave. 
 
Učna gradiva 
 
Vzorčni primeri končnih poročil o kolegialni presoji (vsaj izsek z ugotovitvami o močnih in 
šibkih točkah ter predlogih za izboljšave). 
Vzorčni primeri akcijskega načrta izboljšav kakovosti. 
 
Izdelki, ki jih pripravijo udeleženci 
Priprava osnutka akcijskih načrtov za vpeljevanje izboljšav. 
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9.  IZVAJALCI PROGRAMA USPOSABLJANJA IN ZNANJA, KI JIH MORAJO 
IMETI 
 
Izvajalci programa usposabljanja morajo (npr.): 

 
- biti strokovnjaki na določenem vsebinskem področju, 
- imeti lastne praktične izkušnje na obravnavanem vsebinskem področju in  
- biti pedagoško-andragoško usposobljeni za izpeljevanje učnega procesa.  

 
10.  LISTINA 
 
Udeleženci po opravljenem usposabljanju in po vseh opravljenih aktivnostih pri načrtovanju 
in izpeljavi kolegialnega presojanja prejmejo potrdilo CPI o strokovnem sodelovanju 
pri projektu Evalvacija učinkov implementacije novih izobraževalnih programov 
in zagotavljanje kakovosti pedagoškega procesa (kolegialno presojanje). 
 
11.  SESTAVLJALCI PROGRAMA, DATUM SPREJEMA IN KDO GA JE SPREJEL 

 
Avtorica programa: dr. Tanja Možina 
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12.  PRILOGE 
 
12.1 PRILOGA 1: SPREMLJANJE IN EVALVACIJA PROGRAMA 

USPOSABLJANJA 
Sprotno spremljanje programa usposabljanja se izpeljuje ob zaključku izpeljave dveh 
modulov. Po izpeljanih dveh modulih usposabljanja udeleženci izpolnijo kratek vprašalnik o 
zadovoljstvu. Tovrstno sprotno spremljanje omogoča, da že med potekom usposabljanja, v 
tem primeru pred izpeljavo drugih dveh modulov, na morebitno nezadovoljstvo udeležencev 
s posameznim vidikom programa usposabljanja, lahko odreagiramo in v usposabljanje pri 
drugih dveh modulih vnesemo ustrezne spremembe in izboljšave.  
 
Ob zaključku vsake izpeljave usposabljanja se opravi končna evalvacija programa 
usposabljanja. Za končno evalvacijo usposabljanja uporabimo rezultate sprotni spremljav 
usposabljanja (analizo zadovoljstva udeležencev za prva dva in druga dva modula), 
analiziramo povratne informacije o ustreznosti pripomočkov za analizo poročil, ki so jih 
posredovali kolegi presojevalci, hkrati pa tudi njihove vtise po opravljeni kolegialni presoji.  
 
Predmet sprotnega spremljanja in končne evalvacije morajo biti vsaj naslednja evalvacijska 
vprašanja: 
 
Na ravni programa (racionalna evalvacija): 
 
- Ali so cilji izobraževalnega programa ustrezni glede na potrebe udeležencev po znanjih 

pri izpeljavi postopka kolegialnega presojanja? 
- Ali so izbrane organizacijske oblike ustrezne z vidika doseganja temeljnih ciljev 

programa? 
- Ali so izbrane organizacijske oblike ustrezne glede na ciljno skupino? 
- Ali je obseg ur posameznih vsebinskih sklopov ustrezen glede za doseganje zastavljenih 

ciljev? 
 
Subjekti evalvacije 
Racionalno evalvacijo po izpeljanem usposabljanju opravijo sodelavci CPI. 
 
Na ravni izpeljave programa usposabljanja:  
 
Zadovoljstvo udeležencev: 
 
- Ali so udeleženci zadovoljni s predavatelji ter z njihovo strokovno in pedagoško-

andragoško usposobljenostjo? 
- Ali so udeleženci zadovoljni z organizacijo usposabljanja? 
- Ali so udeleženci zadovoljni z vsebinami usposabljanja? 
- Ali so udeleženci zadovoljni z uporabnostjo pridobljenih znanj? 
- Ali so udeleženci zadovoljni s svetovalnim delom (konzultacijami), ki so ga imeli na 

razpolago pri samostojnem delu? 
- Ali so udeleženci zadovoljni z gradivi, ki so jih dobili v programu usposabljanja? 
- Ali so udeleženci zadovoljni z oblikami in metodami dela, uporabljenimi v programu? 
- Ali so se udeležencem uresničila pričakovanja, ki so jih imeli ob vstopu v program? 
- Ali bi udeleženci potrebovali še dodatna znanja s področja evalvacije in kakovosti? 
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Subjekti evalvacije: 
 
- udeleženci izobraževanja (ravnatelji, učitelji, člani skupin za kakovost, drugo osebje) 
 
Evalvacijski instrumentarij: 
- anketni vprašalnik za ugotavljanje zadovoljstva udeležencev  
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5.5 PRILOGA 5: PPT KOLEGIALNO PRESOJANJE DM 
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5.6 PRILOGA 6: PPT KOLEGIALNO PRESOJANJE 2010/2011 SK 
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5.7 PRILOGA 7: PPT USPOSABLJANJE ZA IZVEDBO SAMOEVALVACIJE SK 
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5.8 PRILOGA 8: PET PRIMEROV ZA VAJO NA USPOSABLJANJU 
 

 

Pet primerov za vajo na usposabljanju 
 
Dr. Tanja Možina je v sodelovanju s sodelavci CPI pripravila primere zapisov v 
samoevalvacijskih poročilih iz predhodnega leta (v anonimni obliki) za namen 
razprave o bolj in manj ustreznih zapisih. 
 
PRIMER 1: 
 
KAZALNIK 1: Delovanje komisije za kakovost 
Merila: 

1.1 Šola ima oblikovano komisijo za kakovost. 

1.2 Komisija za kakovost aktivno deluje pri usklajevanju in izvajanju različnih nalog, povezanih z 
razvijanjem kakovosti. 

Ocena stanja 

Osnovo za ugotavljanje zadovoljstva zaposlenih, študentov, diplomantov in zainteresirani javnosti 
predstavljajo analiza ter interpretacija anketnih vprašalnikov, pripombe, predlogi, pritožbe in pohvale. 
Na osnovi ugotovitev se načrtujejo aktivnosti za izboljšanje prakse.  
Komisija za spremljanje in zagotavljanje kakovosti: 

 išče učinkovitejše, inovativnejše pristope za zagotavljanje kakovosti, 

 izvaja analize in interpretacije rezultatov anketnih vprašalnikov, 

 umešča podane pripombe, predloge, pritožbe in pohvale v vsebinske sklope, 

 podaja ugotovitve in smernice za izboljšanje prakse. 
Komisija za spremljanje in zagotavljanje kakovosti odda letno poročilo, ki vsebuje: 

 vsebine o aktivnostih komisije (sestanki, spletna učilnica itn.), 

 opredelitev izbrane metodologije ter razlago o uporabljenih metodah analize in interpretacije 
pridobljenih rezultatih, 

 ugotovitve in njihove omejitve,  

 smernice za izboljšanje prakse. 

Ukrepi za izboljšave (načrtovani in vpeljani) 

Glavna novost predstavlja dopolnjen metodološki pristop pri analizi in interpretaciji pridobljenih 
podatkov. Dodatno smo uvedli metodo poglobljenega intervjuja ter metodo skupinskih intervjujev. 
Želimo namreč pridobiti poglobljeno razumevanje o percepcijah in pogledih naših študentov glede 
zadovoljstva. Dodaten način zbiranja podatkov pa omogoča tudi triangulacijo in s tem povečanje 
veljavnosti oz. kredibilnosti pridobljenih podatkov. Poleg samega načina bo  spremenjena vsebina 
anketnega vprašalnika za študente. Novost predstavlja tudi spletna učilnica kot eno izmed orodij  
komuniciranja med člani Komisije za kakovost (…. Dodana je bila povezava na spletno stran…) 
Povezave na druge dokumente: 

 Konkretni ukrepi za izboljšanje se nahajajo v poročilu Komisije za kakovost …………….. za 
študijsko leto 2008/2009 (glej str. 4-7) 
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ANALIZA 1:  
 
Kaj je v tem opisu primerno/dobro predstavljeno? 

- dobro so predstavljene različne aktivnosti komisije za kakovost.  
- dobro in na ustreznem mestu je predstavljena izboljšava – uvedba spletne učilnice za komuniciranje 
komisije za kakovost 
- Ustrezno je dodana povezava na druge dokumente, iz katerih si lahko kolegi presojevalci pridobijo več 
informacij. (Seveda pa morajo potem ta dokument potem najti ali v prilogi – smiselno je ustrezno in 
sistematično označevanje prilog v tekstu; ali pa mora biti zapisana spletna povezava, na kateri je dokument 
dostopen).  

Kaj je v tem opisu manj primerno predstavljeno? 

- prvi odstavek zares ne sodi k tem kazalniku in pripadajočim merilom, pač pa k kazalnikom 3 ali 4 
(načrtovanje in izpeljava samoevalvacije) – METODOLOŠKO NAČELO: Pri prikazu stanja je potrebno nujno 
ohranjati vsebinsko povezavo med kazalniki in merili in prikazanim stanjem.  
- podana je informacija, da komisija za kakovost pripravi letno poročilo, zapisano je tudi, kaj le-to vsebuje. Ta 
drugi del pri tem merilu ni potreben, ker kasneje kazalnik 5 obravnava prav poročilo o kakovosti. 
- Ukrepi za izboljšave: navedeno je, da so bile uvedeni novi načini in metode pridobivanja in interpretacije 
podatkov. Izboljšava je dobra in relevantna, a ne sodi sem, sodi k načrtovanju ali k izpeljavi samoevalvacije 
(kazalnik 3 ali 4)  
- Čeprav so pri prikazu stanja opisane aktivnosti komisije za kakovosti (iz česar sklepamo, da šola to ima), pa 
zares ni podatkov za prvo merilo, ki nas s pomočjo podrobnejših vprašanj sprašuje tudi o postopku 
imenovanja komisije za kakovost, različnih organizacijskih modelih v primeru šolskega centra, ki ima v svoji 
sestavi več komisij idr….  

 
 

PRIMER 2: 
 
KAZALNIK 5: Poročilo o kakovosti 
Merila: 

5.1 Šola pripravi poročilo o kakovosti najmanj enkrat letno. 

5.2 Poročilo o kakovosti je pregledno in jasno strukturirano. 

5.3 Poročilo o kakovosti vsebuje predstavitev rezultatov in njihovo interpretacijo. 

5.4 Poročilo o kakovosti vsebuje zaključno oceno, iz katere je razvidno, v čem je na evalviranih 
področjih šola dobra ter katere so njene šibke točke in iz njih izhajajoči predlogi za izboljšave. 

5.5 Poročilo o kakovosti se predstavi, o rezultatih se opravi razprava/e. 

Ocena stanja 

5.1. ŠOLA PRIPRAVI SAMOEVALVACIJSKO POROČILO 
Komisija za kakovost pripravi poročilo o kakovosti enkrat letno. Pri izdelavi poročila o kakovosti drugi učitelji 
niso sodelovali. Doslej smo pripravili skupno poročilo centrovske komisije za kakovost, ker so aktivnosti 
potekale usklajeno na vseh šolah Šolskega centra xxx. 
5.2. POROČILO JE JASNO IN PREGLEDNO 
Poročilo je pripravljeno v skladu s smernicami, ki so bila razvita v okviru projekta Munus 2. Ima naslednja 
poglavja: Predstavitev šole, Poročilo o kakovosti (opis in sestava komisije, glavna področja delovanja komisije, 
pregled izvedenih aktivnosti, predlagani ukrepi). 
5.3. POROČILO VSEBUJE PREDSTAVITEV REZULTATOV IN … 
Poročilo ne vsebuje vseh rezultatov, v njem je izpostavljeno le nekaj ključnih rezultatov in ukrepov.  
5.4. SAMOEVALVACIJSKO POROČILO VSEBUJE ZAKLJUČNO OCENO … 
Poročilo je napisano preveč splošno in ne vsebuje zaključne ocene. Iz ukrepov je sicer mogoče razbrati 
področja, ki jih je potrebno izboljšati, niso pa eksplicitno navedena dobra in slaba področja delovanja šole.  
5.5. SAMOEVALVACIJSKO POROČILO SE PREDSTAVI 
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Poročilo je objavljeno na spletni strani komisije za kakovost na Šolskem centru xxx. Poročilo je bilo na kratko 
predstavljeno na pedagoški konferenci. Poročilo je bilo potrjeno na seji sveta zavoda.   

Ukrepi za izboljšave (načrtovani in vpeljani) 

Smiselno bi bilo izdelati poročilo o kakovosti, ki bi omogočal vpogled v oceno stanja za posamezne kazalnike. 
Na tak način bi lahko lažje izbrali prioritetna področja za spremljanje.  

 

ANALIZA 2: 
 
Kaj je v tem opisu primerno/dobro predstavljeno? 

- Zapis je metodološko in vsebinsko ustrezen, ker ohranja vsebinsko povezavo med merili kakovosti in 
prikazom stanja za posamezno merilo.  
- Zapis je vsebinsko verodostojen. S tem, ko njegovi pripravljavci zapišejo tako tisto, kar je v poročilu zajeto, 
hkrati pa izpostavijo tisto, česar ni, in tudi sami že podajo ovrednotenje, iz katerega je razvidno njihovo 
razmišljanje, kaže da so pripravo zapisa »resno vzeli« in ob tem zares razmišljali o dobrih in šibkih točkah 
lastnega sistema kakovosti. To je še posebej razvidno iz predloga, ki ga podajo za izboljšave – čeprav je bilo tu 
zares mišljeno, da se predstavijo morebitne že vpeljane izboljšave. Pa vendarle, tudi ta njihova zapisana 
misel, postavlja zapis ne zgolj na raven opisa, pač pa tudi že ovrednotenja zapisanega, kar je šele zares 
»evalvacija/vrednotenje«.  

Kaj je v tem opisu manj primerno predstavljeno? 

- Morda bi kazalo zapis le nekoliko okrepiti z kakšnim priloženim dokazilom, kot je npr. primer poročila, izsek 
iz vsebine poročila idr. To bi dalo kolegom presojevalcem malo bolj poglobljen vpogled v zapisano. 

 
 

PRIMER 3: 
 
KAZALNIK 3: Načrtovanje samoevalvacije 
Merila: 

3.1 Pri načrtovanju samoevalvacije šola uporablja sistematičen in načrten pristop. 

3.2 Pri načrtovanju samoevalvacije je zagotovljena vključenost ocen, mnenj, stališč, različnih 
deležnikov/javnosti. 

3.3 Pri načrtovanju samoevalvacije je zagotovljena izbira raznovrstnih metod samoevalvacije. 

Ocena stanja 

V preteklih letih smo načrtovali samoevalvacije v okviru projektov, ko se je projekt pripravljal se je 
sistematično zasledovalo cilje in seveda načrtovalo evalvacije (poročilo Qis, EXPERO). 
Izkoristili pa smo tudi možnost, da se ob soglasju učiteljev vključimo v evalvacije, ki potekajo v okviru MUNUS 
(letošnja samoevalvacija učiteljev Qute in kolegialna presoja) 

Ukrepi za izboljšave (načrtovani in vpeljani) 

V okviru sistema zagotavljanja kakovosti, ki ga načrtujemo vzpostaviti v naslednjem šolskem letu, smo 
poskrbeli za usposabljanje kolegice (Šola kakovosti v okviru SIQ). 

Evalvacijska vprašanja za presojevalce (fakultativno)  

/ 

 

ANALIZA 3: 
 
Kaj je v tem opisu primerno/dobro predstavljeno? 

- Težko bi v tem zapisu kaj izpostavili kot posebej dobro. Iz zapisanega lahko sicer sklepamo, da je šola doslej 
uporabljala sistematični pristop, kolikor so bili sistematični pristopi, ki so jih uporabljali v projektih, v katere 
se je vključila. Ker je v oklepaju naveden vir (poročilo iz enega od teh projektov), si lahko v primeru, da je le to 



 

 
lxxvi 

tudi fizično priloženo opisu stanja, kolegi presojevalci ob vpogledu vanj, ustvarijo vtis o tem ali je šlo za 
načrtne pristope, vsekakor pa je ta zapis precej skromen in splošen. 

Kaj je v tem opisu manj primerno predstavljeno? 

- Splošen zapis, ki ne daje odgovorov na vsa tri postavljena merila.  

 
 

PRIMER 4: 
 
KAZALNIK 3: Načrtovanje samoevalvacije 
Merila: 

3.1 Pri načrtovanju samoevalvacije šola uporablja sistematičen in načrten pristop. 

3.2 Pri načrtovanju samoevalvacije je zagotovljena vključenost ocen, mnenj, stališč, različnih 
deležnikov/javnosti. 

3.3 Pri načrtovanju samoevalvacije je zagotovljena izbira raznovrstnih metod samoevalvacije. 

Ocena stanja 

3.1. ŠOLA UPORABLJA SISTEMATIČEN NAČRT 
Komisija za kakovost uporablja metode SIQ. V zadnjih dveh letih načrtovanja samoevalvacije smo izpeljali 
velik delež načrtovanega. Okolje, ki pa se zelo hitro spreminja pa nam narekuje stalne popravke v samem 
planu in s tem povezane prilagoditve (menjava vodstva, zmanjšan vpis, ukinitev programa,...). Morebitna 
odstopanja se spremljajo in ažurno korigirajo. Samoevalvacijski načrt vsebuje obravnavano področje, časovni 
okvir in odgovorno osebo. Odgovorna oseba izbere metodo zbiranja podatkov in njihovo analizo (npr.: 
anketni vprašalnik za dijake in učitelje), vključenost deležnikov v raziskavo (npr.:število razdeljenih anket) in 
ugotovi trenutno stanje. Poišče rešitev (npr.: razpis za ponudnika prehrane) in jo vpelje v sistem. Ponovi 
raziskavo in jo analizira. Ugotovitev novega stanja oz. pridobitev povratne informacije (npr.: zadovoljstvo z 
novim ponudnikom prehrane). Poročilo na PUZ.  
3.2. PRI NAČRTOVANJU SO VKLJUČENA MNENJA RAZLIČNIH INTERESNIH SKUPIN 
V smernice oz. načrte so posredno vključeni še drugi deležniki.  
Npr.:  
Prehrana; vključeni vodstvo, učitelji in dijaki 
povezovanje v center; vključeni MŠŠ, občina, druge šole, vodstvo,  učitelji.  

Ukrepi za izboljšave (načrtovani in vpeljani) 

Na ravni šole določiti osebo, ki se bo ukvarjala s samoevalvacijo in imela na ta račun priznano 1 ali 2 uri dela 
tedensko. 

 

ANALIZA 4: 
 
Kaj je v tem opisu primerno/dobro predstavljeno? 

- Iz zapisanega se da sklepati, da šola uporablja načrtni pristop. Navede tudi referenco SIQ, vendar pa za 
nekoga, ki morda pristopa, ki ga uporablja SIQ ne pozna, to ne bo dovolj poglobljena informacija. V 
nadaljevanju opisa je sicer pokazana načrtnost v opisu celotnega kroga kakovosti – od načrtovanja 
samoevalvacije do načrtovanja in uvedbe izboljšav, kar je dobro. V opis so vključene vsebine vseh treh meril 
(načrten pristop, vključenost različnih interesnih skupin, uporaba različnih metod). Dobro je, do opis v tem 
primeru ni splošen, pač pa konkretno navede interesne skupine: učitelji, dijaki….; Omeni tudi zunanje 
skupine: MOL…  

Kaj je v tem opisu manj primerno predstavljeno? 

- Nedoslednost, ki je bolj metodološka kot vsebinska je, da se pojavita v opisu le naslova dveh meril, čeprav v 
ta sklop sodijo tri merila. Vsebinsko sicer v opisu lahko najdemo podatke tudi za tretje merilo. 
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- Opis bi bilo smiselno okrepiti s priložitvijo nekaterih dokazil oz. prilog, iz katerih bi si kolegi presojevalci 
lahko pridobili bolj poglobljen vpogled. Npr: primer samoevalvacijskega načrta; primer pristopa, ki ga za 
sistematično načrtovanje samoevalvacije vključuje model SIQ.  

 
 

PRIMER 5: 
 
KAZALNIK 6: Ukrepi za izboljšanje kakovosti 
Merila: 

6.1 Na podlagi rezultatov samoevalvacije in predlogov za izboljšave se šola odloči za ukrepe in 
načrtuje njihovo izvedbo. 

6.2 Šola zagotovi sodelovanje različnih deležnikov pri načrtovanju ukrepov za izboljševanje 
kakovosti.  

6.3 Načrtovani ukrepi izboljšav kakovosti se izpeljujejo, njihova realizacija se načrtno spremlja. 

Ocena stanja 

V preteklih letih smo na podlagi analize anket opravljenih med deležniki procesov, ki potekajo na šoli in na 
podlagi SWOT analize med partnerji opravili vrsto izboljšav, ki se odražajo v novo izdelanih in prenovljenih 
programih izobraževanja, v modulih odprtega kurikula, izdelani mapi učnih dosežkov, pripravljenih 
dokumentih, izvajanju PUD in praktičnega pouka, drugačnih metodah učenja.  
V lanskem letu pa posebnih ukrepov glede izboljšav na podlagi rezultatov samoevalvacije neposredno nismo 
predvideli. Rezultati so bili namreč namenjeni vsakemu posamezniku, ki se je samoevalvacije udeležil. 
Pripravljen pa je bil anketni vprašalnik, kot priprava na letni razgovor v katerem smo vse zaposlene povprašali 
o kakovosti njihovega dela in o njihovem videnju samoevalvacije. Pripravljamo poročilo o rezultatih ankete in 
razgovorov za kolegij in učiteljski zbor. Poročilo bo tudi sestavni del letnega poročila. 

Ukrepi za izboljšave (načrtovani in vpeljani) 

Ukrepi bodo sprejeti na podlagi analize stanja, ki bo dokončana v juniju. Potrdil jih bo team za uvajanje, v 
naslednjem letu pa njihovo izvajanje spremljala komisija za kakovost. 

Evalvacijska vprašanja za presojevalce (fakultativno)  

/ 

 

ANALIZA 5: 
 
Kaj je v tem opisu primerno/dobro predstavljeno? 

- Dobro je to, da je pokazana povezava med ugotovitvami opravljene samoevalvacije in iz njih načrtovanih in 
vpeljanih ukrepov za izboljšave. Še za eno raven boljši pa bi bil zapis, če bi bilo natančno zapisano iz katerih 
rezultatov so npr. izpeljali ukrep priprave mape učnih dosežkov.  

Kaj je v tem opisu manj primerno predstavljeno? 

- Zadnji del zadnjega odstavka, o tem, da na šoli sedaj pripravljajo poročilo o izvedenem anketiranju, ne sodi 
v ta sklop – Pomen ohranjanja vsebinske povezave med merili in zapisom.  
- v primeru navajanja vpeljanih izboljšav, je smiselno zapis podkrepiti z dokazili, izdelki, fotografijami izdelkov 
idr. 
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5.9 PRILOGA 9: PPT VLOGA SAMOEVALVACIJE PRI KOLEGIALNEM PRESOJANJU TM 
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5.10 PRILOGA 10: PPT STRUKTURA SAMOEVALVACIJSKEGA POROČILA SK 
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5.11 PRILOGA 11: PPT NAČRT IZVEDBE SAMOEVALVACIJE IN PRIPRAVA POROČILA SK 
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5.12 PRILOGA 12: NAČRT IZPELJAVE SAMOEVALVACIJE PRI KOLEGIALNI PRESOJI 
 

 

Kolegialno presojanje 2010/2011 

 

ŠC, Srednja šola 

 
NAČRT IZPELJAVE SAMOEVALVACIJE PRI 

KOLEGIALNI PRESOJI  
 
 
 
 
 

Sodelujoči 

XY, koordinatorka 
Ostali sodelujoči 

Področje presojanja: SAMOEVALVACIJA 

 

Uvod 

Načrt izpeljave samoevalvacije je smiselno oblikovati neposredno na podlagi strukture samoevalvacijskega 
poročila ter kazalnikov in meril presojanega področja. Navedbe v poročilu, še posebej pa ocene stanja 
oziroma doseganja posameznega merila avtorji poročila utemeljujejo s podatki. Eden glavnih virov podatkov 
je obstoječa dokumentacija. Dokumentacijo je potrebno zbrati, analizirati ter vsebino smiselno predstaviti 
(kratek povzetek bistvene informacije z navedbo vira). Podatke, ki jih dokumentacija ne vsebuje, lahko 
naknadno zberemo s pomočjo anket, intervjujev ipd. V tem primeru je dela občutno več, zato je natančen 
načrt toliko bolj potreben. 
 
V nadaljevanju dokumenta so navedene vse ključne vsebine samoevalvacijskega poročila tako, da vam 
omogočajo vpis načrtovanih dejavnosti. Pri izpolnjevanju pazite na časovni okvir, ki vam je na voljo ter na 
dogovor o tem, kdo bo posamezno dejavnost izpeljal ter pripravil zapis za samoevalvacijsko poročilo. 
 
Vseskozi je ključna vloga koordinatorja, ki poskrbi, da so aktivnosti izvedene pravočasno ter da je končna 
oblika samoevalvacijskega poročila in celotnega dokumenta šole urejena. 
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POSAMEZNE RUBRIKE SAMOEVALVACIJSKEGA POROČILA: 

 
 

PREDSTAVITEV ŠOLE  Kdo, do kdaj, kako … 

A. Podatki o zaposlenih, dijakih in 
uspehu 

 
 

B. Izobraževalni programi Smo jih vnesli, ker so bili že znani. 

C. Načrtovani 
cilji/vizija/strategija/razvojni 
načrt ipd. 

 
 
 

D. Sistem zagotavljanja kakovosti 
na šoli 

 
 
 

 
 

IZVEDENA SAMOEVALVACIJA  Kdo, do kdaj, kako … 

E. Opis izvedene samoevalvacije 

 
 
 

F. Glavni rezultati samoevalvacije 

 
 
 

G. Samorefleksija 

 
 
 

 
 
 

OCENA STANJA PO POSAMEZNEM KAZALNIKU 

 

Kazalniki področja samoevalvacija 

1 DELOVANJE KOMISIJE ZA KAKOVOST 

2 USPOSABLJANJE ZA IZVAJANJE SAMOEVALVACIJE 

3 NAČRTOVANJE SAMOEVALVACIJE 

4 IZPELJEVANJE SAMOEVALVACIJE 

5 POROČILO O KAKOVOSTI 

6 UKREPI ZA IZBOLJŠEVANJE KAKOVOSTI 

7 SODELOVANJE ŠOLE V PROJEKTIH, KI PODPIRAJO RAZVOJ SAMOEVALVACIJE 

 



 

 
c 

 

KAZALNIK 1 

DELOVANJE KOMISIJE ZA KAKOVOST 

MERILA 

1.1 Šola ima oblikovano komisijo za kakovost. 

1.2 Komisija za kakovost aktivno deluje pri usklajevanju in izvajanju različnih nalog, povezanih z razvijanjem kakovosti. 

PODROBNEJŠA 
MERILA 

VPRAŠANJA 

Imenovanje in sestava 
komisije za kakovost 

 Ali ima šola oblikovano komisijo za kakovost? 

 Kakšne so organizacijske rešitve pri delovanju komisij/e za kakovost v primeru, da gre za 
šolski center z več organizacijskimi enotami v njegovi sestavi? 

 Ali je komisija za kakovost imenovana za določeno mandatno obdobje? Če da, za koliko 
let je imenovana? 

 Kakšen je bil postopek oblikovanja komisije za kakovost?  

 Koliko članov šteje komisija za kakovost?  

 Kakšna je sestava komisije za kakovost? (So vanjo vključeni strokovni delavci šole, 
delodajalci, dijaki oz. udeleženci izobraževanja, starši, drugi …?) 

Aktivnost komisije za 
kakovost 

 Kako pogosto se komisija za kakovost sestaja (tedensko, mesečno …)? 

 So srečanja komisije za kakovost formalne ali neformalne narave (npr. uradna vabila, lista 
prisotnosti, zapisnik …)? 

 Kako na šoli ocenjujejo aktivnost članov komisije za kakovost? (Se sestankov udeležujejo, 
so s tem kakšne težave? Če da, kako jih rešujejo?) 

Načrtovanje dela in 
naloge komisije za 
kakovost 

 Na kakšen način komisija za kakovost načrtuje svoje delo? (npr. Ali ima zapisan letni načrt 
dela ipd.?) 

 Katere so temeljne naloge komisije za kakovost? 

Obveščanje o delu 
komisije za kakovost 

 Ali komisija za kakovost seznanja s svojim delom različne javnosti? 

 Kdo in na kakšen način seznanja z delom komisije za kakovost? 

 Kako pogosto komisija za kakovost seznanja različne javnosti s svojim delom? 

Evalvacija dela komisije 
za kakovost 

 Ali se delo komisije za kakovost evalvira? Če da, na kakšen način? 

VIRI ZBIRANJA PODATKOV 

KATERE PODATKE ŽE IMAMO? (Dokumentacija, ki že obstaja.) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

KATERE PODATKE BOMO ZBRALI? (Koga bomo vprašali in na kakšen način?) 

SUBJEKT METODA 

 
 

 

 
 

 

 

Obrazec za načrt je seveda vseboval vse kazalnike za izbrano področje presoje. 



 

 
ci 

Kako bomo izpeljali postopek zbiranja podatkov in informacij ter priprave samoevalvacijskega 

poročila?  

 

OPRAVILO Postopek, rezultat in razdelitev nalog 

Zbiranje 
dokumentacije 

 
 
 
 

Analiza 
dokumentacije 

 
 
 
 

Priprava 
instrumentov za 
pridobivanje mnenj 
in stališč 

 
 
 
 
 

Izpeljava 
anketiranja, 
pogovorov idr.  

 
 
 
 
 

Priprava 
samoevalvacijskega 
poročila 
 
 
 

 

Drugo … 
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5.13 PRILOGA 13: OBRAZEC ZA SAMOEVALVACIJO 
 
 
 

Kolegialno presojanje 2010/2011 

ŠC, Srednja šola  

 

PODROČJE SAMOEVALVACIJE 

 

Šola: Šolski center, SŠ, poštni naslov, tel.:, e-naslov:, spletna stran:  

Direktor/ravnatelj: Ime in priimek, xy@guest.arnes.si, tel.:  
Zemljevid:  Najdi.si  
 
Koordinacija na šoli:  Ime in priimek, (xy@guest.arnes.si, tel.:) 
Samoevalvacija:  poimenski seznam sodelujočih pri samoevalvaciji 
 
Koordinator presojevalcev: Ime in priimek (xy@cpi.si, tel.:) 
Presojevalci:   poimenski seznam presojevalcev 
Obisk na šoli:   sreda x. 4., rezervni datum sreda x. 4. 
 
Koordinacija projekta:  Center RS za poklicno izobraževanje 
Kontaktna oseba:   Simona Knavs, simona.knavs@cpi.si, tel.: 01 5864 208 
Informacijska točka:  Spletna učilnica »kolegialno presojanje« na Skupnosti SIO, povezava: 

http://skupnost.sio.si/course/category.php?id=424, ključ za vstop v spletno 
učilnico je »presojanje«. 

 

 

Vsi podatki, zbrani v okviru kolegialnega presojanja, se varujejo v skladu s Pravilnikom o upravljanju s podatki 

o kakovosti šol (Ur. l. 112/2007), vse informacije, pridobljene v okviru kolegialnega presojanja, se uporabljajo 

zgolj za namen pregleda in se ne posredujejo tretjim osebam. Vsa dokumentacija, vezana na šolo v okviru 

kolegialnega presojanja, je last šole, o njenem posredovanju in objavi odloča šola sama. 

mailto:simona.knavs@cpi.si
http://skupnost.sio.si/course/category.php?id=424
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Sporočilo koordinatorja! 

Spoštovani, 
 
pred vami je naslednja faza projekta in tako tudi naslednja razvojna stopnja dokumenta, ki je vezan na vašo 
šolo. Vse potrebne informacije v zvezi z načrtovanjem in izvedbo samoevalvacije ter s pripravo 
samoevalvacijskega poročila v okviru kolegialnega presojanja so vam posredovane v okviru januarskih 
usposabljanj in pripadajočih gradiv. Kot vedno smo vam na voljo za vsa dodatna pojasnila. 
 
1. Naslovna stran dokumenta vsebuje osnovne informacije o šoli in šolski skupini ter koordinaciji projekta. 
2. Skupine kolegov presojevalcev za vse šole bodo oblikovane v naslednjih treh tednih. 
3. Nekatere šole ste že predlagale datume obiskov kolegov presojevalcev. Preostale prosimo, da razmislite o 
tem, kateri datumi bi bili za vas primerni. Ne pozabite na rezervni datum. Načrtovane datume nam 
posredujte po elektronski pošti. 
4. Prilagamo vam dokument z opredeljenim področjem kakovosti, ki ga tokrat presojamo (samoevalvacija ali 
učenje in poučevanje). 
5. V skladu z načrtom kolegialnega presojanja pričakujemo vaša samoevalvacijska poročila do vključno 1. 
marca.  
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KAZALO 

 
1. Sodelovanje v kolegialnem presojanju .......................................................................................... cv 

A. Sodelovanje šole v kolegialnem presojanju ................................................................................... cv 

B. Načrt notranje organizacije dela na šoli ........................................................................................ cv 

C. Časovni načrt kolegialnega presojanja ........................................................................................... cv 

2. Samoevalvacijsko poročilo ............................................................................................................ cvi 

A. Podatki o zaposlenih, dijakih in uspehu ....................................................................................... xcix 

B. Izobraževalni programi ................................................................................................................ xcix 

C. Načrtovani cilji/vizija/strategija/razvojni načrt ipd. ..................................................................... xcix 

D. Sistem zagotavljanja kakovosti na šoli ......................................................................................... xcix 

E. Opis izvedene samoevalvacije ...................................................................................................... xcix 

F. Glavni rezultati samoevalvacije .................................................................................................... xcix 

G. Samorefleksija ............................................................................................................................. xcix 

H. Ocena stanja po posameznem kazalniku ..................................................................................... cvii 

Kazalnik 1: DELOVANJE KOMISIJE ZA KAKOVOST ......................................................................... cvii 

Kazalnik 2: USPOSABLJANJE ZA IZVAJANJE SAMOEVALVACIJE ..... Napaka! Zaznamek ni definiran. 

Kazalnik 3: NAČRTOVANJE SAMOEVALVACIJE .............................. Napaka! Zaznamek ni definiran. 

Kazalnik 4: IZPELJEVANJE SAMOEVALVACIJE ................................ Napaka! Zaznamek ni definiran. 

Kazalnik 5: POROČILO O KAKOVOSTI ............................................ Napaka! Zaznamek ni definiran. 

Kazalnik 6: UKREPI ZA IZBOLJŠEVANJE KAKOVOSTI ...................... Napaka! Zaznamek ni definiran. 

Kazalnik 7: SODELOVANJE ŠOLE V PROJEKTIH, KI PODPIRAJO RAZVOJ SAMOEVALVACIJE . Napaka! 

Zaznamek ni definiran. 

I. Seznam prilog k samoevalvacijskemu poročilu ............................................................................. cvii 

 
 
 
 
 



 

 
cv 

1. Sodelovanje v kolegialnem presojanju 

A. Sodelovanje šole v kolegialnem presojanju 
 
 

B. Načrt notranje organizacije dela na šoli 
 
 

C. Časovni načrt kolegialnega presojanja 
 

Kdaj (2011)  Kaj  

10. januar  Določeni so sodelujoči na šoli in presojevalci 
Opredeljeni so cilji šole  

19. in 25. januar  Dve usposabljanji – samoevalvacija  

Od 19. januarja do 28. februarja  Izvedba samoevalvacije 
Priprava poročila o samoevalvaciji  

2. in 9. marec  Dve usposabljanji – presojanje področja  

Od 2. marca do 1. aprila  Analiza samoevalvacijskih poročil  
Priprava na obisk  

x. 4., sreda 
x. 4. sreda – rezervni datum  

Izvedba obiskov  

maj  Priprava poročil o presoji  

junij−julij  Načrtovanje izboljšav  

avgust−september  Končni obiski na šoli (CPI)  
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2. Samoevalvacijsko poročilo 

A. Podatki o zaposlenih, dijakih in uspehu 
 Ž M Skupaj 

Število učiteljev    

Število drugih zaposlenih    

Skupno vseh vpisanih dijakov    

Tekoče leto    

Prejšnje leto    

Predprejšnje leto    

Stopnja uspeha na zaključnem izpitu/poklicni maturi* (v %; za leto 2009/10)    

* Odstotek uspešnih na zaključnem izpitu/poklicni maturi generacije v primerjavi z vpisanimi v prvi letnik. 

B. Izobraževalni programi 
 
 
 

C. Načrtovani cilji/vizija/strategija/razvojni načrt ipd. 
 
 
 
 
 

D. Sistem zagotavljanja kakovosti na šoli 
 
 
 
 

E. Opis izvedene samoevalvacije 
 
 
 
 

F. Glavni rezultati samoevalvacije 
 
 
 
 

G. Samorefleksija 
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H. Ocena stanja po posameznem kazalniku 
 
 
 

Kazalnik 1: DELOVANJE KOMISIJE ZA KAKOVOST 

Merila 
1.1 Šola ima oblikovano komisijo za kakovost. 

1.2 
Komisija za kakovost aktivno deluje pri usklajevanju in izvajanju različnih nalog, povezanih z razvijanjem 
kakovosti. 

Ocena stanja 
 
 
 
 

Ukrepi za izboljšave (načrtovani in vpeljani) 
 
 
 
 

Vprašanja za presojevalce 
 
 
 

 
 
 
Obrazec za samoevalvacijsko poročilo je seveda vseboval vse kazalnike za izbrano področje. 
 
 
 

I. Seznam prilog k samoevalvacijskemu poročilu  
 

Seznam priloženih dokumentov oziroma virov: 
 



 

 
cviii 

5.14 PRILOGA 14: PPT USPOSABLJANJE PRESOJEVALCEV SK 
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5.15 PRILOGA 15: PPT VLOGA KOLEGIALNIH PRESOJEVALCEV TM 
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5.16 PRILOGA 16: PPT ORGANIZACIJA DELA SKUPIN PRESOJEVALCEV SK 
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5.17 PRILOGA 17: PPT PRIPRAVA IN IZPELJAVA OBISKA TM 
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5.18 PRILOGA 18: PRIPOMOČEK ZA PRESOJO - SAMOEVALVACIJA 
 
 
 
 

Kolegialno presojanje 2010/2011 

PRIPOMOČEK ZA PRESOJO 

 

Področje SAMOEVALVACIJA 
 
 
Samoevalvacijsko poročilo: (šola/ŠC) 
Datum prejema samoevalvacijskega poročila: 
 
Presojevalec: 
Datum oddaje: 
 

Namen pripomočka je zagotoviti dovolj jasno in sistematično analizo samoevalvacijskih poročil in identifikacijo vprašanj za obisk na šoli. Hkrati 
se delno že oblikuje vsebina končnega poročila o presoji v končnih ocenah pri posameznem kazalniku.  

Na zadnji strani sta dodani dve vprašanji, ki se nanašata na podatke o šoli ter na koristnost pripomočkov. 

Vsak presojevalec za vsako samoevalvacijsko poročilo v pisni obliki odda pripomoček za presojo v času dogovorjenem znotraj skupine 
presojevalcev. 
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KAZALNIK 1: DELOVANJE KOMISIJE ZA KAKOVOST 
 

S KAZALNIKOM SE PRESOJA, ali ima šola oblikovano komisijo za kakovost ter ali komisija za kakovost aktivno deluje pri usklajevanju in izvajanju različnih 
nalog, povezanih z razvijanjem kakovosti.  

 MERILA  DA DELNO NE NI  
PODATKA 

IDENTIFICIRANA VPRAŠANJA ZA OBISK NA ŠOLI 

1.1 Šola ima oblikovano komisijo za kakovost. 

Skupina za kakovost je oblikovana.      

Sestava komisije je skladna z določili 
Zakona o poklicnem in strokovnem 
izobraževanju. 

     

1.2 Komisija za kakovost aktivno deluje pri usklajevanju in izvajanju različnih nalog, povezanih z razvijanjem2 kakovosti. 

Komisija za kakovost se sestaja redno 
(tedensko, mesečno ...). 

     

Komisija za kakovost načrtuje svoje delo.      

Temeljne naloge komisije za kakovost 
zajemajo ključne elemente kroga 
kakovosti (načrtovanje, izpeljava, 
vrednotenje, vpeljevanje izboljšav). 

     

Komisija za kakovost o svojem delu 
seznanja različne ciljne javnosti. 

     

KONČNA OCENA KAZALNIKA 1: 

UGOTOVLJENE MOČNE TOČKE 
(Izpostavi se elemente, ki jih je šola že razvila in kažejo na njeno 
dobro delo na tem področju.) 

 

UGOTOVLJENA PODROČJA ZA IZBOLJŠAVE 
(Izpostavi se šibke točke, pomanjkljivosti, elemente, ki jih šola še ni 
razvila ali se pri njih kažejo težave ipd.) 

 

PREDLOGI ZA IZBOLJŠAVE 
(Zapišejo se konkretni predlogi za izboljšave, krepitev aktivnosti.)  

 

 
 

                                                           
2
 Zakon o PSI (Ur.l. št. 79, 2006) uporablja besedno zvezo ugotavljanje in zagotavljanje kakovosti, prav tako mnogi avtorji v strokovni literaturi uporabljajo različne podrobnejše opise dejavnosti 

(merjenje, ocenjevanje, dvigovanje ipd.), tudi EQARF uporablja izraz »quality assurance«, ki ga prevajamo kot zagotavljanje kakovosti. Z besedno zvezo razvijanje kakovosti želimo zaobjeti vse 
podrobnejše opise dejavnosti, ki služijo izboljševanju kakovosti dela, naj gre za metodološki pristop (krog kakovosti) ali za vsebinski. 
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KAZALNIK 2: USPOSABLJANJE ZA IZVAJANJE SAMOEVALVACIJE 
 

S KAZALNIKOM SE PRESOJA, ali so bili doslej zaposleni na šoli že vključeni v različne oblike usposabljanja za izvajanje samoevalvacij. 

 MERILA  DA DELNO NE NI  
PODATKA 

IDENTIFICIRANA VPRAŠANJA ZA OBISK NA ŠOLI 

2.1 Šola načrtno skrbi za usposobljenost zaposlenih za izvajanje procesov samoevalvacije. 

Zaposleni so (bili) vključeni v zunanje 
oblike usposabljanja za izvajanje 
samoevalvacije. 

     

Zaposleni so (bili) vključeni v notranje 
oblike usposabljanja za izvajanje 
samoevalvacije. 

     

Šola ocenjuje, da so njihovi zaposleni 
usposobljeni za izvajanje samoevalvacij. 

     

KONČNA OCENA KAZALNIKA 2: 

UGOTOVLJENE MOČNE TOČKE 
(Izpostavi se elemente, ki jih je šola že razvila in 
kažejo na njeno dobro delo na tem področju.) 

 

UGOTOVLJENA PODROČJA ZA IZBOLJŠAVE 
(Izpostavi se šibke točke, pomanjkljivosti, 
elemente, ki jih šola še ni razvila ali se pri njih 
kažejo težave ipd.) 

 

PRIPOROČILA/PREDLOGI ZA IZBOLJŠAVE 
(Zapišejo se konkretni predlogi za izboljšave, 
krepitev aktivnosti.)  
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KAZALNIK 3: NAČRTOVANJE SAMOEVALVACIJE 
 

S KAZALNIKOM SE PRESOJA, ali šola pri načrtovanju samoevalvacije uporablja sistematičen in načrten pristop. Presoja se, ali se v samoevalvacijo vključujejo 
različni deležniki ter kakšne metode samoevalvacije se uporabljajo. 

 MERILA  DA DELNO NE NI  
PODATKA 

IDENTIFICIRANA VPRAŠANJA ZA OBISK NA ŠOLI 

3.1 Pri načrtovanju samoevalvacije šola uporablja sistematičen in načrten pristop. 

Šola pri načrtovanju samoevalvacij 
uporablja sistematičen pristop. 

     

Pripravi se samoevalvacijski načrt.       

3.2 Pri načrtovanju samoevalvacije je zagotovljena vključenost ocen, mnenj, stališč različnih deležnikov. 

V samoevalvacijo so vključeni različni 
deležniki (učitelji, dijaki, delodajalci …). 

     

3.3 Pri načrtovanju samoevalvacije je zagotovljena vključenost raznovrstnih metod samoevalvacije. 

Za zbiranje podatkov, mnenj, stališč, ocen 
se uporabljajo različne metode 
samoevalvacije. 

     

KONČNA OCENA KAZALNIKA 3: 

UGOTOVLJENE MOČNE TOČKE  
(Izpostavi se elemente, ki jih je šola že razvila in 
kažejo na njeno dobro delo na tem področju.) 

 

UGOTOVLJENA PODROČJA ZA IZBOLJŠAVE 
(Izpostavi se šibke točke, pomanjkljivosti, 
elemente, ki jih šola še ni razvila ali se pri njih 
kažejo težave ipd.) 

 

PRIPOROČILA/PREDLOGI ZA IZBOLJŠAVE 
(Zapišejo se konkretni predlogi za izboljšave, 
krepitev aktivnosti.) 
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KAZALNIK 4: IZPELJEVANJE SAMOEVALVACIJE 
 

S KAZALNIKOM SE PRESOJA, ali so na šoli zagotovljeni materialni, kadrovski in drugi pogoji za izpeljave samoevalvacij. Presoja se tudi vključenost zaposlenih in zunanjih 

partnerjev v izpeljavo samoevalvacije ter obstoj motivacijskih prijemov, ki bi različne deležnike spodbujali k sodelovanju v samoevalvaciji. 
 MERILA  DA DELNO NE NI  

PODATKA 
IDENTIFICIRANA VPRAŠANJA ZA OBISK NA ŠOLI 

4.1 Za izpeljevanje samoevalvacije šola zagotovi ustrezne kadrovske, materialne in druge potrebne pogoje.  

Na šoli je poskrbljeno za materialne, 
kadrovske in druge potrebne pogoje za 
izpeljevanje samoevalvacije.  

     

4.2 Šola načrtno skrbi za motiviranje zaposlenih, dijakov in zunanjih partnerjev za sodelovanje v samoevalvaciji. 

V izpeljavi samoevalvacij sodelujejo 
zaposleni (učitelji, dijaki, strokovni 
sodelavci, tehnično osebje idr.). 

     

V izpeljavi samoevalvacij sodelujejo 
zunanji partnerji (npr. predstavniki 
delodajalcev, obrtne zbornice, 
gospodarske zbornice, lokalne skupnosti). 

     

Šola uporablja različne pristope za 
motiviranje zaposlenih in zunanjih 
partnerjev za sodelovanje v 
samoevalvaciji. 

     

4.3 Samoevalvacija se izpeljuje v skladu s samoevalvacijskim načrtom, morebitna odstopanja se dosledno beležijo. 

Šola je razvila načine spremljanja 
izpeljave samoevalvacije ter beleženja 
morebitnih odstopanj od načrtovanega. 

     

KONČNA OCENA KAZALNIKA 4: 

UGOTOVLJENE MOČNE TOČKE 
(Izpostavi se elemente, ki jih je šola že razvila in kažejo na njeno dobro 
delo na tem področju.) 

 

UGOTOVLJENA PODROČJA ZA IZBOLJŠAVE 
(Izpostavi se šibke točke, pomanjkljivosti, elemente, ki jih šola še ni 
razvila ali se pri njih kažejo težave ipd.) 

 

PRIPOROČILA/PREDLOGI ZA IZBOLJŠAVE 
(Zapišejo se konkretni predlogi za izboljšave, krepitev aktivnosti.) 
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KAZALNIK 5: POROČILO O KAKOVOSTI 
 

S KAZALNIKOM SE PRESOJA, ali se na šoli redno pripravlja poročilo o kakovosti. Presoja se, ali poročilo o kakovosti vsebuje prikaz podatkov z interpretacijo, 
hkrati pa tudi oceno o ugotovljenih močnih in šibkih točkah ter predlogih za izboljšave. Presoja se tudi, na kakšne načine šola predstavi rezultate, za kakšne 
namene ter komu jih predstavi. 
 

 MERILA  DA DELNO NE NI  
PODATKA 

IDENTIFICIRANA VPRAŠANJA ZA OBISK NA ŠOLI 

5.1 Šola v določenih časovnih obdobjih pripravi poročilo o kakovosti.  

Šola redno pripravlja poročilo o 
kakovosti. 

     

Pri pripravi poročila o kakovosti 
sodelujejo člani komisije za kakovost. 

     

Pri pripravi poročila za kakovost 
sodelujejo zaposleni (učitelji, strokovni 
sodelavci idr.).  

     

5.2 Poročilo o kakovosti je pregledno in jasno strukturirano. 

Poročilo o kakovosti  je metodološko 
ustrezno pripravljeno (osnovne 
informacije o šoli, opis konteksta, 
predstavitev metodologije ...). 

     

5.3 Poročilo o kakovosti vsebuje predstavitev rezultatov in njihovo interpretacijo. 

Rezultati so pregledno predstavljeni ter 
interpretirani. 

     

5.4 Poročilo o kakovosti vsebuje zaključno oceno, iz katere je razvidno, v čem je na evalviranih področjih šola dobra ter katere so njene šibke točke in iz 
njih izhajajoči predlogi za izboljšave.  

Poročilo o kakovosti vsebuje predstavitev 
podatkov in njihovo interpretacijo. 

     

Poročilo o kakovosti izpostavlja področja, 
na katerih je šola dobra.  

     

Poročilo o kakovosti izpostavlja področja, 
na katerih je šola šibka.  

     

Poročilo o kakovosti vključuje predloge za 
izboljšave.  

     

5.5 Poročilo o kakovosti se predstavi, o rezultatih se opravi/jo razprava/e. 
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Poročilo o kakovosti se predstavi 
zaposlenim, dijakom in zunanjim 
partnerjem. 

     

Poročilo o kakovosti se (v celoti ali delno) 
objavi na spletni strani. 

     

KONČNA OCENA KAZALNIKA 5: 

UGOTOVLJENE MOČNE TOČKE 
(Izpostavi se elemente, ki jih je šola že razvila in 
kažejo na njeno dobro delo na tem področju.) 
 

 

UGOTOVLJENA PODROČJA ZA IZBOLJŠAVE 
(Izpostavi se šibke točke, pomanjkljivosti, 
elemente, ki jih šola še ni razvila ali se pri njih 
kažejo težave ipd.) 
 

 

PRIPOROČILA/PREDLOGI ZA IZBOLJŠAVE 
(Zapišejo se konkretni predlogi za  
izboljšave, krepitev aktivnosti.) 
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KAZALNIK 6: UKREPI ZA IZBOLJŠEVANJE KAKOVOSTI 
 

S KAZALNIKOM SE PRESOJA, ali šola sistematično načrtuje in vpeljuje ukrepe za izboljševanje kakovosti. Presoja se tudi vključenost zaposlenih in zunanjih 
partnerjev v te procese ter načine spremljanja uvajanja izboljšav. 

 MERILA  DA DELNO NE NI  
PODATKA 

IDENTIFICIRANA VPRAŠANJA ZA OBISK NA ŠOLI 

6.1 Na podlagi rezultatov samoevalvacije šola načrtuje ukrepe za izboljševanje kakovosti. 

Načrtovani so ukrepi izboljšav kakovosti.      

Pripravlja se načrt izpeljave ukrepov 
izboljšav kakovosti. 

     

Ukrepi za izboljšave se predstavijo 
zaposlenim in drugim deležnikom.  

     

6.2 Šola zagotovi sodelovanje različnih deležnikov pri načrtovanju ukrepov za izboljševanje kakovosti. 

Pri načrtovanju in izpeljavi izboljšav 
sodelujejo različni deležniki.  

     

6.3 Načrtovani ukrepi izboljšav kakovosti se izpeljujejo, njihova realizacija se načrtno spremlja.  

Obstajajo sistematični in načrtni načini 
spremljanja uvajanja izboljšav. 

     

KONČNA OCENA KAZALNIKA 6: 

UGOTOVLJENE MOČNE TOČKE 
(Izpostavi se elemente, ki jih je šola že razvila in 
kažejo na njeno dobro delo na tem področju.) 

 

UGOTOVLJENA PODROČJA ZA IZBOLJŠAVE 
(Izpostavi se šibke točke, pomanjkljivosti, 
elemente, ki jih šola še ni razvila ali se pri njih 
kažejo težave ipd.) 

 

PRIPOROČILA/PREDLOGI ZA IZBOLJŠAVE 
(Zapišejo se konkretni predlogi za izboljšave, 
krepitev aktivnosti.) 
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KAZALNIK 7: ŠOLE V NACIONALNIH, REGIONALNIH IN MEDNARODNIH PROJEKTIH, KI PODPIRAJO RAZVOJ SAMOEVALVACIJ. 
 

S KAZALNIKOM SE PRESOJA, ali šola sodeluje v nacionalnih, regionalnih ali mednarodnih projektih, ki podpirajo razvoj samoevalvacij. 

 MERILA  DA DELNO NE NI  
PODATKA 

IDENTIFICIRANA VPRAŠANJA ZA OBISK NA ŠOLI 

7.1 Šola sodeluje v nacionalnih, regionalnih ali mednarodnih projektih, ki podpirajo razvoj samoevalvacij. 

Šola sodeluje (ali je sodelovala) v 
nacionalnih projektih, ki podpirajo razvoj 
samoevalvacije.  

     

Šola sodeluje (ali je sodelovala) v 
regionalnih projektih, ki podpirajo razvoj 
samoevalvacije. 

     

Šola sodeluje (ali je sodelovala) v 
mednarodnih projektih, ki podpirajo 
razvoj samoevalvacije. 

     

KONČNA OCENA KAZALNIKA 7: 

UGOTOVLJENE MOČNE TOČKE 
(Izpostavi se elemente, ki jih je šola že razvila in 
kažejo na njeno dobro delo na tem področju.) 

 

UGOTOVLJENA PODROČJA ZA IZBOLJŠAVE 
(Izpostavi se šibke točke, pomanjkljivosti, 
elemente, ki jih šola še ni razvila ali se pri njih 
kažejo težave ipd.) 

 

PRIPOROČILA/PREDLOGI ZA IZBOLJŠAVE 
(Zapišejo se konkretni predlogi za izboljšave, 
krepitev aktivnosti.) 
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SKUPNA OCENA PODROČJA SAMOEVALVACIJA: 

UGOTOVLJENE 
MOČNE TOČKE 

 
 
 
 
 
 
 

UGOTOVLJENA 
PODROČJA ZA 
IZBOLJŠAVE 

 
 
 
 
 
 
 

PRIPOROČILA, 
PREDLOGI ZA 
IZBOLJŠAVE 
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Dodatni vprašanji: 
 
1. Samoevalvacijsko poročilo vsebuje tudi sledeča poglavja: 

A. Podatki o zaposlenih, dijakih in uspehu; B. Izobraževalni programi; C. Načrtovani cilji/vizija/strategija/razvojni načrt ipd.; D. Sistem zagotavljanja 
kakovosti na šoli; E. Opis izvedene samoevalvacije; F. Glavni rezultati samoevalvacije; G. Samorefleksija 
 

a) Prosimo vas, da podate svoje mnenje o koristnosti podatkov, ki jih je šola navedla v teh poglavjih. 
 

 
 
 
 
 

 
b) Prosimo vas, da podate svoje mnenje o koristnosti naštetih poglavij. Posebej bomo veseli vaših predlogov za izboljšanje! 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
2. Pripomoček za presojo smo oblikovali z namenom, da vam olajšamo analizo samoevalvacijskega poročila in pripravo na obisk na šoli. Prosimo vas, da 
ovrednotite uporabnost pripomočka in predlagate izboljšave. 
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5.19 PRILOGA 19: PRIPOMOČEK ZA PRESOJO – UČENJE IN POUČEVANJE 
 

 
Kolegialno presojanje 2010/2011 

PRIPOMOČEK ZA PRESOJO 
 

Področje UČENJE IN POUČEVANJE 
 

 
Samoevalvacijsko poročilo: (šola/ŠC) 
Datum prejema samoevalvacijskega poročila: 
 
Presojevalec: 
Datum oddaje: 
 
 

Namen pripomočka je zagotoviti dovolj jasno in sistematično analizo samoevalvacijskih poročil in identifikacijo vprašanj za obisk na šoli. Hkrati 
se delno že oblikuje vsebina končnega poročila o presoji v končnih ocenah pri posameznem kazalniku.  

Na zadnji strani sta dodani dve vprašanji, ki se nanašata na podatke o šoli ter na koristnost pripomočkov. 

Vsak presojevalec za vsako samoevalvacijsko poročilo v pisni obliki odda pripomoček za presojo v času dogovorjenem znotraj skupine 
presojevalcev. 
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KAZALNIK 1: DIDAKTIČNO METODIČNI KONCEPT 

S KAZALNIKOM SE PRESOJA, ali je na šoli oblikovan dogovor o poteku učenja in poučevanja, torej ali ima šola oblikovan strokovno ustrezen didaktično 
metodični koncept in ali skrbi za njegov razvoj.  

 MERILA  DA DELNO NE 
NI  
PODATKA 

IDENTIFICIRANA VPRAŠANJA ZA OBISK NA ŠOLI 

1.1 Šola ima oblikovan 
didaktično metodični 
koncept. 

     

1.2 Didaktično metodični 
koncept je strokovno 
ustrezen in v skladu s cilji 
prenove. 

     

1.3 Šola skrbi za razvoj 
didaktično metodičnega 
koncepta. 

     

KONČNA OCENA KAZALNIKA 1: 

UGOTOVLJENE MOČNE TOČKE 
(Izpostavi se elemente, ki jih je 
šola že razvila in kažejo na njeno 
dobro delo na tem področju.) 

 

UGOTOVLJENA PODROČJA ZA 
IZBOLJŠAVE 
(Izpostavi se šibke točke, 
pomanjkljivosti, elemente, ki jih 
šola še ni razvila ali se pri njih 
kažejo težave ipd.) 

 

PREDLOGI ZA IZBOLJŠAVE 
(Zapišejo se konkretni predlogi za 
izboljšave, krepitev aktivnosti.)  
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KAZALNIK 2: IZOBRAŽEVANJE S PODROČJA UČENJA IN POUČEVANJA 

S KAZALNIKOM SE PRESOJA, ali šola skrbi za izobraževanje, samoizobraževanje, svetovanje in podporo učiteljem in drugim strokovnim delavcem na 
področju učenja in poučevanja.  

 MERILA  DA DELNO NE 
NI  
PODATKA 

IDENTIFICIRANA VPRAŠANJA ZA OBISK NA ŠOLI 

2.1 Učitelji in drugi strokovni 
delavci se izobražujejo in 
samoizobražujejo na 
področju učenja in 
poučevanja. 

     

2.2 Učitelji in drugi strokovni 
delavci se udeležujejo 
različnih oblik 
izobraževanja na 
področju učenja in 
poučevanja. 

     

2.3 Na šoli je poskrbljeno za 
mentorstvo 
pripravnikom in 
učiteljem začetnikom na 
področju učenja in 
poučevanja. 

     

2.4 Na šoli je poskrbljeno za svetovanje in podporo učiteljem v procesu učenja in poučevanja. 

Na šoli je poskrbljeno za 
svetovanje učiteljem v 
procesu učenja in 
poučevanja. 

     

Na šoli je poskrbljeno za 
podporo učiteljem v 
procesu učenja in 
poučevanja. 

     

KONČNA OCENA KAZALNIKA 2: 

UGOTOVLJENE MOČNE TOČKE  
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(Izpostavi se elemente, ki jih je 
šola že razvila in kažejo na 
njeno dobro delo na tem 
področju.) 

UGOTOVLJENA PODROČJA ZA 
IZBOLJŠAVE 
(Izpostavi se šibke točke, 
pomanjkljivosti, elemente, ki jih 
šola še ni razvila ali se pri njih 
kažejo težave ipd.) 

 

PREDLOGI ZA IZBOLJŠAVE 
(Zapišejo se konkretni predlogi 
za izboljšave, krepitev 
aktivnosti.)  
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KAZALNIK 3: PRIPRAVA PROCESA UČENJA IN POUČEVANJA 

S KAZALNIKOM SE PRESOJA, ali se na šoli pripravlja na proces učenja in poučevanja na ravni programa, letnika, učne teme in učne situacije.  

 MERILA  DA DELNO NE 
NI  
PODATKA 

IDENTIFICIRANA VPRAŠANJA ZA OBISK NA ŠOLI 

3.1 Na šoli se pripravlja skupni 
načrt doseganja ciljev 
celotnega izobraževalnega 
programa in posameznega 
letnika. 

     

3.2 Na šoli se pripravlja skupni 
načrt ocenjevanja. 

     

3.3 Učitelji oblikujejo priprave 
na posamezno učno temo 
in učno situacijo. 

     

KONČNA OCENA KAZALNIKA 3: 

UGOTOVLJENE MOČNE 
TOČKE 
(Izpostavi se elemente, ki jih 
je šola že razvila in kažejo na 
njeno dobro delo na tem 
področju.) 

 

UGOTOVLJENA PODROČJA ZA 
IZBOLJŠAVE 
(Izpostavi se šibke točke, 
pomanjkljivosti, elemente, ki 
jih šola še ni razvila ali se pri 
njih kažejo težave ipd.) 

 

PREDLOGI ZA IZBOLJŠAVE 
(Zapišejo se konkretni 
predlogi za izboljšave, 
krepitev aktivnosti.)  
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KAZALNIK 4: IZPELJAVA PROCESA UČENJA IN POUČEVANJA  
 

S KAZALNIKOM SE PRESOJA, ali šola informira dijake o poteku programa in ali izpeljava programa poteka v skladu z didaktično metodičnim konceptom.  

 MERILA  DA DELNO NE 
NI  
PODATKA 

IDENTIFICIRANA VPRAŠANJA ZA OBISK NA ŠOLI 

4.1 
 

Informiranje dijakov o 
poteku programa je 
natančno in pravočasno. 

     

4.2 Izvajanje pouka je v skladu s 
pripravami in didaktično 
metodičnim konceptom. 

     

4.3 Izvajanje procesa učenja in poučevanja je didaktično ustrezno. 

Učitelji skrbijo za motivacijo 
dijakov. 

     

Učitelji upoštevajo 
pedagoško psihološki vidik 
procesa učenja in 
poučevanja. 

     

Učitelji didaktično ustrezno 
pristopajo k usvajanju in 
utrjevanju znanja. 

     

Učitelji didaktično ustrezno 
pristopajo k preverjanju in 
ocenjevanju znanja. 

     

KONČNA OCENA KAZALNIKA 4: 

UGOTOVLJENE MOČNE TOČKE 
(Izpostavi se elemente, ki jih je šola že razvila in kažejo na njeno 
dobro delo na tem področju.) 

 

UGOTOVLJENA PODROČJA ZA IZBOLJŠAVE 
(Izpostavi se šibke točke, pomanjkljivosti, elemente, ki jih šola še 
ni razvila ali se pri njih kažejo težave ipd.) 

 

PREDLOGI ZA IZBOLJŠAVE 
(Zapišejo se konkretni predlogi za izboljšave, krepitev aktivnosti.)  
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KAZALNIK 5: UČNI MEDIJI 

S KAZALNIKOM SE PRESOJA, ali šola skrbi za didaktično in vsebinsko ustreznost učnih medijev za poučevanje in učenje, za njihovo dostopnost ter 
raznolikost. 

 MERILA  DA DELNO NE 
NI  
PODATKA 

IDENTIFICIRANA VPRAŠANJA ZA OBISK NA ŠOLI 

5.1 Na šoli je poskrbljeno 
za dostopnost učnih 
medijev za poučevanje. 

     

5.2 Na šoli je poskrbljeno 
za dostopnost učnih 
medijev za učenje. 

     

5.3 Učitelji in dijaki se 
poslužujejo raznolikih 
učnih medijev. 

     

5.4 Učni mediji so 
didaktično in vsebinsko 
ustrezni. 

     

KONČNA OCENA KAZALNIKA 5: 

UGOTOVLJENE MOČNE TOČKE 
(Izpostavi se elemente, ki jih je 
šola že razvila in kažejo na njeno 
dobro delo na tem področju.) 

 

UGOTOVLJENA PODROČJA ZA 
IZBOLJŠAVE 
(Izpostavi se šibke točke, 
pomanjkljivosti, elemente, ki jih 
šola še ni razvila ali se pri njih 
kažejo težave ipd.) 

 

PREDLOGI ZA IZBOLJŠAVE 
(Zapišejo se konkretni predlogi za 
izboljšave, krepitev aktivnosti.)  
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KAZALNIK 6: KLJUČNE KOMPETENCE 

S KAZALNIKOM SE PRESOJA, ali šola skrbi za doseganje ključnih kompetenc pri dijakih.  

 MERILA  DA DELNO NE 
NI  
PODATKA 

IDENTIFICIRANA VPRAŠANJA ZA OBISK NA ŠOLI 

6.1 Šola načrtuje in izvaja doseganje ključnih kompetenc pri dijakih v načrtih in pripravah. 

Šola načrtuje doseganje 
ključnih kompetenc pri 
dijakih v načrtih in 
pripravah. 

     

Šola izvaja doseganje 
ključnih kompetenc pri 
dijakih v procesu učenja in 
poučevanja. 

     

6.3 Šola spodbuja razumevanje in razvoj ključnih kompetenc pri učiteljih, mentorjih in drugih strokovnih delavcih. 

Šola spodbuja poznavanje 
in razumevanje ključnih 
kompetenc med učitelji, 
mentorji in drugimi 
strokovnimi delavci. 

     

Šola spodbuja razvoj 
ključnih kompetenc pri 
učiteljih, mentorjih in 
drugih strokovnih delavcih. 

     

KONČNA OCENA KAZALNIKA 6: 

UGOTOVLJENE MOČNE TOČKE 
(Izpostavi se elemente, ki jih je šola že razvila in kažejo 
na njeno dobro delo na tem področju.) 

 

UGOTOVLJENA PODROČJA ZA IZBOLJŠAVE 
(Izpostavi se šibke točke, pomanjkljivosti, elemente, ki 
jih šola še ni razvila ali se pri njih kažejo težave ipd.) 

 

PREDLOGI ZA IZBOLJŠAVE 
(Zapišejo se konkretni predlogi za izboljšave, krepitev 
aktivnosti.)  
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KAZALNIK 7: INDIVIDUALIZACIJA IN DIFERENCIACIJA 

S KAZALNIKOM SE PRESOJA, ali ima šola opredeljeno izvedbo individualizacije in diferenciacije, ali se izvaja individualizirano delo z dijaki ter prilagoditve za 
dijake s posebnimi potrebami.  

 MERILA  DA DELNO NE 
NI  
PODATKA 

IDENTIFICIRANA VPRAŠANJA ZA OBISK NA ŠOLI 

7.1 Na šoli je opredeljena 
izvedba individualizacije 
in diferenciacije. 

     

7.2 Na šoli se izvaja 
individualizirano delo z 
dijaki. 

     

7.3 Na šoli se izvaja 
prilagoditve za dijake s 
posebnimi potrebami. 

     

KONČNA OCENA KAZALNIKA 7: 

UGOTOVLJENE MOČNE TOČKE 
(Izpostavi se elemente, ki jih je 
šola že razvila in kažejo na 
njeno dobro delo na tem 
področju.) 

 

UGOTOVLJENA PODROČJA ZA 
IZBOLJŠAVE 
(Izpostavi se šibke točke, 
pomanjkljivosti, elemente, ki jih 
šola še ni razvila ali se pri njih 
kažejo težave ipd.) 

 

PREDLOGI ZA IZBOLJŠAVE 
(Zapišejo se konkretni predlogi 
za izboljšave, krepitev 
aktivnosti.)  
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KAZALNIK 8: SODELOVANJE Z MENTORJI V PODJETJIH 

S KAZALNIKOM SE PRESOJA, ali šola skrbi za usposabljanje z delom in delovno prakso, s katerimi dosega cilje izobraževalnega programa.  

 MERILA  DA DELNO NE NI  
PODATKA 

IDENTIFICIRANA VPRAŠANJA ZA OBISK NA ŠOLI 

8.1 Šola zagotavlja pogoje 
za doseganje ciljev 
programa na poklicnem 
usposabljanju z delom 
(PUD). 

     

8.2 Šola skrbi za razvoj 
kakovosti sodelovanja z 
delodajalci. 

     

8.3 Šola spodbuja delovno 
prakso v širšem okolju 
in v tujini. 

     

KONČNA OCENA KAZALNIKA 8: 

UGOTOVLJENE MOČNE 
TOČKE 
(Izpostavi se elemente, ki jih 
je šola že razvila in kažejo na 
njeno dobro delo na tem 
področju.) 

 

UGOTOVLJENA PODROČJA ZA 
IZBOLJŠAVE 
(Izpostavi se šibke točke, 
pomanjkljivosti, elemente, ki 
jih šola še ni razvila ali se pri 
njih kažejo težave ipd.) 

 

PREDLOGI ZA IZBOLJŠAVE 
(Zapišejo se konkretni 
predlogi za izboljšave, 
krepitev aktivnosti.)  
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KAZALNIK 9: (SAMO)EVALVACIJA IN SISTEMATIČNO UVAJANJE IZBOLJŠAV 
 

S KAZALNIKOM SE PRESOJA, ali šola skrbi za evalvacijo uresničevanja didaktično metodičnega koncepta in uvajanje izboljšav.   

 MERILA  DA DELNO NE NI  
PODATKA 

IDENTIFICIRANA VPRAŠANJA ZA OBISK NA ŠOLI 

9.1 Šola načrtno spremlja/ 
evalvira uresničevanje 
didaktično metodičnega 
koncepta. 

     

9.2 Hospitacije se redno in 
sistematično izvaja in 
učiteljem posreduje 
povratne informacije. 

     

9.3 Na šoli načrtujejo, uvajajo in spremljajo uvajanje izboljšav na področju učenja in poučevanja. 

Na šoli načrtujejo 
izboljšave na področju 
učenja in poučevanja. 

     

Na šoli uvajajo izboljšave 
na področju učenja in 
poučevanja. 

     

Na šoli spremljajo uvajanje 
izboljšav na področju 
učenja in poučevanja. 

     

KONČNA OCENA KAZALNIKA 9: 

UGOTOVLJENE MOČNE TOČKE 
(Izpostavi se elemente, ki jih je šola že razvila in 
kažejo na njeno dobro delo na tem področju.) 

 

UGOTOVLJENA PODROČJA ZA IZBOLJŠAVE 
(Izpostavi se šibke točke, pomanjkljivosti, 
elemente, ki jih šola še ni razvila ali se pri njih 
kažejo težave ipd.) 

 

PREDLOGI ZA IZBOLJŠAVE 
(Zapišejo se konkretni predlogi za izboljšave, 
krepitev aktivnosti.)  
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SKUPNA OCENA PODROČJA UČENJE IN POUČEVANJE: 
UGOTOVLJENE 
MOČNE TOČKE 

 
 
 
 
 
 
 

UGOTOVLJENA 
PODROČJA ZA 
IZBOLJŠAVE 

 
 
 
 
 
 
 

PRIPOROČILA/ 
PREDLOGI ZA 
IZBOLJŠAVE 
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Dodatni vprašanji: 

 
1. Samoevalvacijsko poročilo vsebuje tudi sledeča poglavja: 

A. Podatki o zaposlenih, dijakih in uspehu; B. Izobraževalni programi; C. Načrtovani cilji/vizija/strategija/razvojni načrt ipd.; D. Sistem zagotavljanja 
kakovosti na šoli; E. Opis izvedene samoevalvacije; F. Glavni rezultati samoevalvacije; G. Samorefleksija 
 

a) Prosimo vas, da podate svoje mnenje o koristnosti podatkov, ki jih je šola navedla v teh poglavjih. 
 

 
 
 
 
 

 
b) Prosimo vas, da podate svoje mnenje o koristnosti naštetih poglavij. Posebej bomo veseli vaših predlogov za izboljšanje! 
 

 
 
 
 
 

 
 
2. Pripomoček za presojo smo oblikovali z namenom, da vam olajšamo analizo samoevalvacijskega poročila in pripravo na obisk na šoli. Prosimo vas, da   
ovrednotite uporabnost pripomočka in predlagate izboljšave. 
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5.20 PRILOGA 20: POROČILO O KOLEGIALNEM PRESOJANJU 
 

 

 

Kolegialno presojanje 2010/2011 

 

 

POROČILO O KOLEGIALNEM PRESOJANJU ZA 

XY ŠOLO  

NA PODROČJU XXX 

 

 

 

 

 

 

Sodelujoče enote: 
xxx šola 
xxx šola 

 

 

Šolsko leto 2010/2011 
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Šola: Šolski center, SŠ, poštni naslov, tel:, e-naslov:, spletna stran:  

Direktor: Ime in priimek, xy@guest.arnes.si, tel:  
Zemljevid:  Najdi.si  
 
Koordinacija na šoli:  Ime in priimek, (xy@guest.arnes.si, tel.:) 
Samoevalvacija:  poimenski seznam sodelujočih pri samoevalvaciji 
 
Koordinator presojevalcev: Ime in priimek (xy@cpi.si, tel.:) 
Presojevalci:   poimenski seznam presojevlacev 
Obisk na šoli:   sreda x.4., rezervni datum sreda x.4. 
 
Koordinacija projekta: Center RS za poklicno izobraževanje 
Kontaktna oseba:   Simona Knavs, simona.knavs@cpi.si, tel.: 01 5864 208 
Informacijska točka:  Spletna učilnica »kolegialno presojanje« na Skupnosti SIO, 

povezava: http://skupnost.sio.si/course/category.php?id=424, ključ 
za vstop v spletno učilnico je »presojanje«. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vsi podatki, zbrani v okviru kolegialnega presojanja, se varujejo v skladu s Pravilnikom o upravljanju s 
podatki o kakovosti šol (Ur. l. 112/2007), vse informacije, pridobljene v okviru kolegialnega presojanja, se 
uporabljajo zgolj za namen pregleda in se ne posredujejo tretjim osebam. Vsa dokumentacija, vezana na 
šolo v okviru kolegialnega presojanja, je last šole, o njenem posredovanju in objavi odloča šola sama. 

 
 

mailto:simona.knavs@cpi.si
http://skupnost.sio.si/course/category.php?id=424
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Skupna ocena področja učenja in poučevanja ...................................................................................................... clxxiii 

 

 



 

 
clxviii 

 

Spoštovana ga. ravnateljica, g. ravnatelj/direktor xxxx! 

 

Posredujemo vam poročilo o kolegialnem presojanju, ki ga je za vašo šolo oziroma šolski center 

pripravila skupina kolegov presojevalcev v okviru projekta Kolegialno presojanje 2010/2011. Pri 

projektu smo sodelovali Srednja ekonomska šola Ljubljana, Šolski center Velenje, Šolski center 

Ptuj, Tehniški šolski center Nova Gorica, Šolski center Celje, Tehniški šolski center Kranj, zunanja 

strokovna sodelavka za področje samoevalvacije dr. Tanja Možina in Center RS za poklicno 

izobraževanje.  

 

Poročilo vsebuje predstavitev metode kolegialnega presojanja in poročilo kolegov presojevalcev 

o končnih ugotovitvah glede na kazalnike in merila presojanega področja učenja in poučevanja. 

Temu je priloženo samoevalvacijsko poročilo vaše šole oziroma šolskega centra (priloga x) ter 

opredelitev presojanega področja (priloga y). 

 

Ugotovitve in predlogi kolegov presojevalcev so vam na voljo za načrtovanje nadaljnjih dejavnosti 

na presojanem področju. Pri tem si lahko pomagate z akcijskim načrtom ukrepov oziroma 

izboljšav, ki smo ga uporabili že v lanski izvedbi in vam ga prilagamo (priloga z). Če želite, lahko 

kolegi presojevalci v naslednjem mesecu natančneje predstavijo vsebino poročila skupini vaših 

sodelavcev, ki bo načrtovala in vodila nadaljnji razvoj.  

 

Zahvaljujejo se vam za sodelovanje in upamo, da ste s sodelovanjem v projektu pridobili 

potrebno spodbudo za nadaljnji razvoj na presojanem področju. 

 

       Sodelavci Centra RS za poklicno izobraževanje 
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Metoda kolegialnega presojanja 

Kolegialno presojanje je metoda ugotavljanja in zagotavljanja kakovosti, ki jo že več let razvijajo v 

evropskem okolju (www.peer-review-education.net, sodeluje tudi Andragoški center Slovenije). 

Pri nas je bila metoda prvič preizkušena v šolskem letu 2009/10 v sodelovanju s tremi šolami, v 

letošnjem letu (2010/11) pa delo nadaljujemo v sodelovanju s šestimi šolami.3  

 

Namen in cilji kolegialnega presojanja 

Kolegialno presojanje je oblika zunanje evalvacije. Na izbranem in s kazalniki in merili vnaprej 

opredeljenem področju dela sodelujoča šola najprej opravi samoevalvacijski pregled. Kolegi 

presojevalci se na podlagi samoevalvacijskega poročila pripravijo na obisk na šoli, med katerim 

raziskujejo stanje na presojanem področju s pomočjo razgovorov, intervjujev, ogledov in 

podobno ter presojo zaključijo s pisnim poročilom. Presojevalci so za presojano šolo zunanji 

strokovnjaki, ki sami delujejo v podobnem okolju in so strokovno usposobljeni na področjih, ki so 

predmet presoje. 

Prednosti in koristi, ki jih lahko izvajalci poklicnega in strokovnega izobraževanja pričakujejo od 

kolegialnega presojanja so: 

 notranja analiza stanja na presojanem področju, 

 seznanjanje s pogledom od zunaj (presoja kolegov), 

 možnost predstavitve svojih dobrih praks, prejemanje nasvetov in spoznavanje prakse 

kolegov,  

 odkrivanje močnih in šibkih področij, 

 kritične, vendar razumevajoče povratne informacije o kakovosti izbranega področja s 

strani kolegov z istega področja, 

 konkretni predlogi za nadaljnje delo, 

 izmenjevanje znanja s kolegi presojevalci itd. 

Namen kolegialne presoje je razvoj presojanega področja na šoli. Osrednja cilja pa sta pridobitev 

in načrtovanje konkretnih aktivnosti za dvig kakovosti na presojanjem področju ter spodbujanje 

uporabe metodologije zagotavljanja kakovosti t. i. kroga kakovosti. 

 

                                                           
3
 Pri kolegialnem presojanju so sodelovale samostojne šole in šolski centri z različnim številom enot. Zaradi 

poenostavitve in kjer to ne moti sporočila v besedilu, uporabljamo zgolj besedo šola. 

http://www.peer-review-education.net/
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Postopek kolegialnega presojanja 

Predpogoj za izvedbo kolegialne presoje je izbira in priprava presojanega področja. Področje se 

opredelili z izbranimi kazalniki, ki jih določajo merila oziroma standardi kakovosti. Za lažjo 

opredelitev doseganja meril se lahko pripravi tudi oporna vprašanja.  

Eden od sodelujočih partnerjev prevzame koordinacijo projekta, sodelujoče šole oblikujejo 

projektne skupine, skupine kolegov presojevalcev se izbere izmed kolegov, ki že imajo izkušnje z 

metodo in/ali izmed kolegov sodelujočih šol. 

Pred začetkom in tudi med posameznimi fazami je potrebno informiranje in usposabljanje za 

posamezne naloge. Časovna in organizacijska usklajenost vseh sodelujočih je ključnega pomena. 

Postopek kolegialnega presojanja je sestavljen iz štirih faz:  

1. Šola pripravi samoevalvacijsko poročilo, ki je lastna ocena stanja na izbranem področju 

kakovosti. 

2. Skupina kolegov presojevalcev po pregledu samoevalvacijskega poročila obišče šolo, kjer 

imajo možnost pridobitve dodatnih informacij, podajo pa že prvo ustno povratno informacijo.  

3. Kolegi presojevalci pripravijo poročilo o kolegialnem presojanju z:  

a. oceno o doseženi kakovosti (kaj je ocenjeno kot dobro, kakovostno, kaj velja obdržati 

oziroma ohranjati ter področja, ki jih je treba izboljšati) in s 

b. praktičnimi in konkretnimi predlogi, napotki za izboljšave ipd.  

4. Izvajalec poklicnega in strokovnega izobraževanja oblikuje akcijski načrt ukrepov za izboljšave 

in ga realizira. 

 

Metode zbiranja podatkov, viri 

Zbiranje podatkov temelji na treh poglavitnih virih, in sicer na: 

 samoevalvacijskem poročilu šole,  

 dokumentaciji šole ter  

 razgovorih, intervjujih in ogledih med obiskom na šoli.  
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Šola/center 

Presoja področja XXX 

 

Šola se je v tokratni izvedbi kolegialnega presojanja odločila za presojo področja učenja in 

poučevanje.  

 

Učenje in poučevanje je osrednji izobraževalni proces, za katerega šola nosi odgovornost. 

Izvedbo učenja in poučevanja na šoli opredeljuje didaktično-metodični koncept. Učenje in 

poučevanje je odvisno od sredstev in pogojev, ki jih ima šola na razpolago ter od usmeritev, ki jih 

določajo cilji izobraževalnih programov ter didaktični razvoj. Priporočljivo je, da šola sistematično 

razvija proces učenja in poučevanja ter tako spodbuja kakovostno izvedbo pouka ter proces 

učenja pri dijakih. V tokratni pripravi področja smo skušali zajeti najpomembnejše dejavnike, kot 

so: jasna usmeritev šole pri razvoju področja (koncept), izobraževanje učiteljev na tem področju, 

priprava in izpeljava procesa učenja in poučevanja, učni mediji, ključne kompetence, 

individualizacija in diferenciacija, sodelovanje z mentorji (PUD), spremljanje izvajanja in uvajanje 

izboljšav. Pri tem smo skušali upoštevati sodobno didaktiko, cilje prenove ter šolsko prakso. 

Področje je opredeljeno v prilogi y.  

 

Struktura poročila o presoji sledi opredeljenim kazalnikom in merilom za področje učenja in 

poučevanja tako kot tudi struktura samoevalvacijskega poročila. Vsakega od devetih kazalnikov 

opredeljujejo merila, s katerimi je kazalnik natančneje pojasnjen in na podlagi katerih se opravi 

presoja. V dodatno pomoč pri presojanju so bila, tako kot pri pripravi samoevalvacijskih poročil, 

dodatna vprašanja, ki so predstavljena v Prilogi x. 

Kolegi presojevalci so svojo presojo oblikovali tako, da so skušali za vsak kazalnik posebej in nato 

za celotno področje skupaj opredeliti močne točke ter področja in predloge za izboljšave. 

 Z opisom prepoznanih močnih točk so izpostavili elemente, ki jih je šola že razvila in 

kažejo na njeno dobro delo na tem področju, ki ga velja podpreti in nadalje razvijati. 

 Ugotovljena področja za izboljšave so ta, kjer presojevalci menijo, da bi morala šola 

nadaljevati z razvojem, dodati manjkajoče elemente, rešiti morebitne težave ipd. 

 S predlogi za izboljšave so kolegi presojevalci šoli predlagali rešitve, za katere menijo, da 

bi jih bilo vredno preizkusiti. Šolam so predlogi lahko v pomoč pri načrtovanju ukrepov. 
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Opredelitev omenjenih treh elementov poročila je v nekaterih primerih jasno izpostavljena, v 

drugih se jo lahko razbere iz konteksta.  

Skupna ocena področja je zadnji del poročila in združuje najpomembnejše ugotovitve skupine 

kolegov presojevalcev. 

 

Vsi zapisi so skupno stališče celotne skupine presojevalcev in si ga posamezni presojevalci 

delijo. Če bi imel posamezen presojevalec drugačno mnenje, bi bilo priloženo. 

 

Obisk kolegov presojevalcev na šoli je potekal dne xxxx., po sledečem urniku: 

KOPIJA URNIKA OBISKA 

 

 

Presoja področja po posameznih kazalnikih 

KAZALNIK 1: DIDAKTIČNO METODIČNI KONCEPT 

S kazalnikom se presoja, ali je na šoli oblikovan dogovor o poteku učenja in poučevanja, torej ali ima šola 
oblikovan strokovno ustrezen didaktično metodični koncept in ali skrbi za njegov razvoj.  

MERILA  

1.1 Šola ima oblikovan didaktično metodični koncept. 

1.2 Didaktično metodični koncept je strokovno ustrezen in v skladu s cilji prenove. 

1.3 Šola skrbi za razvoj didaktično metodičnega koncepta. 

KONČNA OCENA KAZALNIKA 1: 

UGOTOVLJENE MOČNE TOČKE 
(Izpostavi se elemente, ki jih je 
šola že razvila in kažejo na njeno 
dobro delo na tem področju.) 

 

UGOTOVLJENA PODROČJA ZA 
IZBOLJŠAVE 
(Izpostavi se šibke točke, 
pomanjkljivosti, elemente, ki jih 
šola še ni razvila ali se pri njih 
kažejo težave ipd.) 

 

PREDLOGI ZA IZBOLJŠAVE 
(Zapišejo se konkretni predlogi za 
izboljšave, krepitev aktivnosti.)  
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KAZALNIK 2: IZOBRAŽEVANJE S PODROČJA UČENJA IN POUČEVANJA 

S kazalnikom se presoja, ali šola skrbi za izobraževanje, samoizobraževanje, svetovanje in podporo 
učiteljem in drugim strokovnim delavcev na področju učenja in poučevanja.  

MERILA  

2.1 Učitelji in drugi strokovni delavci se izobražujejo in samoizobražujejo na področju učenja in 
poučevanja. 

2.2 Učitelji in drugi strokovni delavci se udeležujejo različnih oblik izobraževanja na področju učenja in 
poučevanja. 

2.3 Na šoli je poskrbljeno za mentorstvo pripravnikom in učiteljem začetnikom na področju učenja in 
poučevanja. 

2.4 Na šoli je poskrbljeno za svetovanje in podporo učiteljem v procesu učenja in poučevanja. 

UGOTOVLJENE MOČNE TOČKE 
 
 

UGOTOVLJENA PODROČJA ZA IZBOLJŠAVE 
 
 

PRIPOROČILA, PREDLOGI ZA IZBOLJŠAVE 
 
 

 

 

Skupna ocena področja učenja in poučevanja 

 

UGOTOVLJENE MOČNE TOČKE 
 
 

UGOTOVLJENA PODROČJA ZA IZBOLJŠAVE 
 
 

PRIPOROČILA, PREDLOGI ZA IZBOLJŠAVE 
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5.21 PRILOGA 21: AKCIJSKO NAČRTOVANJE IZBOLJŠAV 
 
 

Kolegialno presojanje 2010/2011 

AKCIJSKO NAČRTOVANJE IZBOLJŠAV 
 
 
 

Akcijsko načrtovanje izboljšav
4
 je sistematičen postopek, s katerim ugotovitve evalvacije − v našem primeru 

kolegialne presoje − prenesemo v delovno prakso. Po zaključenem postopku ugotavljanja stanja in na podlagi 

priporočil kolegov presojevalcev nastopi trenutek, ko se je na šoli treba odločiti ali in če da, kaj in kako spremeniti. 

Postopek temelji na krogu kakovosti, pri čemer so bistveni 4 koraki: pregled ciljev, opredelitev sredstev in podpore, 

priprava akcijskega načrta ukrepov in izvedba ter spremljanje izvedbe. 

 

1. Pregled ciljev kakovosti  

 Upoštevajoč rezultate samoevalvacije in presoje pregledamo dolgoročne cilje šole ter jih po potrebi 

preoblikujemo (strateška raven). 

 Na podlagi ocene stanja in predlaganih izboljšav oblikujemo uresničljive kratkoročne cilje (od šestih mesecev do 

treh let). 

 Kratkoročne, operativne cilje natančno načrtujemo, dosledno spremljamo izvedbo ter izvedbo ali cilj 

pravočasno prilagodimo, če je to potrebno. 

 Pri opredelitvi ciljev lahko uporabimo SMART metodo (specific - natančno določen, measurable - merljiv, 

attractive - privlačen, realistic - izvedljiv, time-related – časovno vezan), uporabna je lahko tudi SWOT analizo 

(opredelitev prednosti, pomanjkljivosti, priložnosti in slabosti).  

 

Ko so cilji opredeljeni, pripravimo pot do njihove uresničitve. Dolgoročne, strateške, vizonarske cilje dosegamo z 

uresničevanjem kratkoročnih in operativnih ciljev. Pogosto so tudi kratkoročni cilji obsežni in jih je treba pri 

načrtovanju izvedbe razdrobiti na manjše, natančnejše, konkretnejše vse do posameznih ukrepov. Za uspeh je 

potrebno natančno načrtovanje, organizacija in izvedba načrta ter nujno sprotno spremljanje ukrepanja. Pred 

natančnejšim načrtovanjem je treba opredeliti potrebna sredstva, kot so finančna, kadrovska, materialna, časovna 

ipd. Zelo pomembno si je zastaviti cilje in ukrepe, katerih realizacija je dejansko izvedljiva in ki so na koncu procesa 

tudi dejansko izpeljani. Izvajanje evalvacij brez zelo jasnih rezultatov ima na delovne kolektive zelo negativen učinek. 

 

 

 

 

                                                           
4
 Dokument je pripravljen na osnovi Priročnika o kolegialnem presojanju v svetovanju v izobraževanju odraslih, prirejenega po evropskem 

priročniku o kolegialnem presojanju v začetnem poklicnem in strokovnem izobraževanju (ACS, 2009), str. 38–40. 
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2. Preverjanje sredstev in načrtovanje podpore 

 Preverimo, katere že obstoječe strukture lahko uporabimo (npr. skupina za kakovost, projektne skupine …) ali 

pa je treba organizirati nove oblike (delovna, podporna, ciljna …) ? 

 Preverimo, kakšne finančne, kadrovske in časovne vire imamo na voljo oziroma kaj potrebujemo za dosego 

začrtanih ciljev oziroma za izpeljavo ukrepov? 

 Na katere ovire in težave moramo biti pozorni in kako jih lahko presežemo? 

 Ali so potrebna znanja na voljo ali potrebujemo dodatno izobraževanje, svetovanje, nove metode dela itd.?  

 

Potem, ko smo ugotovili, kaj želimo doseči in katera sredstva imamo za to na razpolago, se posvetimo natančnemu 

načrtovanju. Pogosto se pri tem predvideni ukrepi razdrobijo na še manjše korake. Opredeliti je treba mnoge 

posamezne elemente, ki odgovorijo na vsako morebitno vprašanje glede izvedbe, določiti realen časovni okvir, 

predvideti mogoče težave ipd. Načrtovanje je nujno izvajati v sodelovanju z vsemi odgovornimi osebami in pridobiti z 

njihove strani strinjanje z načrtovanim. Ker se v tej fazi ukvarjamo z veliko podrobnostmi, je treba paziti na to, da ne 

zaidemo s poti k želenim ciljem. Znotraj načrtovanja ukrepov ne smemo pozabiti na zadnjo fazo, in sicer na 

spremljanje izvedbe in ovrednotenje učinkov izvedenih ukrepov. Za učinkovito ovrednotenje narejenega je treba 

pogosto vrednotiti posamezne faze sproti, ko le te potekajo, učinkovito pa je tudi sprotno beleženje dejavnosti. 

Pomemben element načrtovanja je motivacija za sodelovanje. Pri tem je v veliko pomoč dobro razumevanje načrta 

ter smiselnosti njegove izvedbe. Motivacijo pogosto zavira časovna neusklajenost ali prekratki roki ter druge oblike 

preobremenjenosti. Če je le mogoče, naj si sodelavci izberejo posamezne naloge po lastni volji. Dobro je, če se 

sodelavci večkrat na kratko srečajo in izmenjajo informacije, se pogovorijo o poteku ipd., saj s tem lažje zaznajo 

bližajoče težave in hitreje najdejo rešitve, posamezniku taka skupinska srečanja pogosto pomenijo nujno potrebno 

podporo.  

 

3. Načrtovanje in vpeljevanje ukrepov 

 Na podlagi ciljev opredelimo posamezne ukrepe oziroma delovne naloge. 

 Opredeliti je treba prednostne naloge in morebitne predpriprave. 

 Natančno moramo razdelati pot do doseženega cilja in opredeliti posamezne ukrepe ali delovne naloge.  

 Posameznim ukrepom in/ali delovnim nalogam moramo določiti, priskrbeti potrebna sredstva. 

 Doseči moramo dogovor o odgovornosti sodelujočih posameznikov in natančno opredeliti kaj, kdaj, kako bo 

posameznik določeno nalogo opravil in katera sredstva za to potrebuje. 

 Akcijski načrt morajo podpreti nadrejeni (vodje aktivov in drugih skupin, vodstvo šole oziroma organizacijske 

enote, šolskega centra, svet zavoda, lokalne oblasti …) in drugi sodelujoči (starši, dijaki, delodajalci, sosedje …), 

kadar je to primerno ali potrebno. S tem zagotovimo nujne pogoje za izvedbo, saj so le ti večinoma v njihovi 

domeni.  

 Akcijski načrt in načrtovane cilje moramo na primeren način predstaviti tudi drugim na šoli in v okolju, saj s tem 

pridobimo potrebno podporo in morebiti celo nepričakovano pomoč. Dobrobit razvoja kakovosti je konec 

koncev namenjena vsem, ki na šoli ali s šolo delajo in živijo.  
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Omenili smo že, da moramo že pri načrtovanju posameznih dejavnosti na poti do cilja misliti na učinkovitost 

ukrepanja. Evalviranje ukrepanja znotraj zagotavljanja kakovosti zapelje krog kakovosti v »spiralno gibanje«, ki 

pomeni razvoj kulture kakovosti. Spremljanje dejavnosti in njenih učinkov je nujno načrtovati vnaprej, čeprav se 

marsikdaj pokaže učinkovitost ali neučinkovitost spremljanja med potekom samim, posebej ko se lotevamo zadeve 

prvič. 

 

4. Evalvacija vpeljevanja ukrepov   

 Da ugotovimo, ali smo dosegli zastavljene cilje, je nujno opredeliti kazalnike in merila, ki določajo uspešnost. 

 Prepoznati moramo informacije in podatke, s katerimi bomo prikazali doseganje zastavljenih meril znotraj 

nekega pokazatelja oziroma kazalnika.  

 Jasno mora biti, kako bomo te podatke pridobili in kako jih bomo uporabili pri analizi stanja.  

 Nekatere dejavnosti moramo spremljati po fazah in na podlagi analize predhodne faze prilagajamo naslednje 

izvedbe. 

 Podatke, ki so pridobljeni tekom spremljanja, je smiselno pregledovati sproti, saj s tem veliko hitreje 

zaznavamo napake, stranpoti, nesmisle ipd. 

 Z analizo realnih podatkov oblikujemo ugotovitve. 

 Predstavitev ugotovitev, dejavnosti v celoti ipd. mora biti razumljiva vsem sodelujočim in nadrejenim ter 

primerno predstavljena tudi drugim javnostim. 

 Ozavestiti je dobro posledice uspešno ali neuspešno izvedenih izboljšav. 

 

Vam v pomoč smo oblikovali kratek obrazec, ki naj vas vodi skozi načrtovanje. Da bi bolje razumeli posamezne 

postavke, smo se skušali vživeti v realno možno situacijo in pripravili tudi nekaj primerov o tem, kakšen akcijski načrt 

ukrepov bi lahko oblikovali. Tako obrazec kot primeri so le eden od možnih pripomočkov za načrtovanje izboljšav. Če 

ga boste uporabili, pa upamo, da se bo na osnovi vaših idej in izkušenj še nadalje razvijal. 
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PRIMER pripravljenega načrta: 

AKCIJSKI NAČRT UKREPOV za področje SAMOEVALVACIJA 

 
Šola/organizacija: Srednja šola za multimedijske tehnologije 
Sodelujoči: ravnatelj g. Furlan, pomočnica ravnatelja ga. Novakovič, učiteljica slovenskega jezika  ga. Košak, 
pripravnica ga. Sedej, g. Janežič (starš, član komisije za kakovost) 
Datum: 9. 7. 2009 
 
UGOTOVITVE:  

Zaposleni v veliki večini ne vidijo smisla v anketah, ki smo jih zadnja leta izvajali.  
Ugotovitve anket pregleda le ravnatelj in kolega, ki jo je opravil, tudi drugi člani komisije za kakovost se zagovarjajo, 
da nimajo časa. 
Predstavitev ugotovitev opravi ravnatelj na zaključni konferenci v juliju, običajno na koncu dnevnega reda, in sicer 
tako, da jih pove ustno, za kar porabi približno 15 minut. 
Zaposleni se v ponujeno razpravo ob predstavitvi ne vključujejo pogosto, če pa že, prevladuje izraženo mnenje, da ni 
nobene koristi od teh rezultatov, za kar navajajo različne razloge. 

 
CILJ:  

Dvig motivacije strokovnih delavcev za sodelovanje pri samoevalvacijskih postopkih 

 
UKREP 1: 

Predstavitev rezultatov samoevalvacije se opravlja na ločenem srečanju, ki se ga nameni tudi naslednjemu koraku tj. 
pripravi nadaljnjih postopanj (izboljšav, ukrepov) glede na področje, ki ga v določenem letu spremljamo in razvoju 
celovitega sistema vodenja kakovosti na naši šoli. 

 
Odgovorna oseba: 

Ravnatelj 

 
Sodelavci: 

Komisija za kakovost 

 
Časovni okvir:  

Izvede se v začetku julija naslednje leto. Predstavitev pripravi ravnatelj v juniju, skupaj s komisijo za kakovost.  

 
Udeleženci: 

Celoten učiteljski zbor 

 
Način izvajanja, metode dela: 

Pripravi se kratka grafična predstavitev ugotovitev, učitelji po manjših skupinah nato opravijo razgovor o ugotovitvah 
in o možnih nadaljnjih korakih, skupine predstavijo svoje ideje, skupaj se ugotovi, kaj prevladuje in izglasuje, 
kateri/m rešitvi/am se bomo posvetili v naslednje letu. Oblikuje se skupina, ki do 29. avgusta predstavi osnutek 
akcijskega načrta komisiji za kakovost in kolegiju šole.  

 
Spremljanje: 

Ukrep se kot sklep kolegija zapiše v zapisnik. Izvedbo ukrepa se spremlja tako kot druge sklepe kolegija. Od 
odgovornih se v zadnjem tednu junija pričakuje pripravljen osnutek in predviden termin za predstavitev ugotovitev 
letošnje samoevalvacije. 
 
Na kolegiju 11. 7. 2009 se je sklep vnesel v zapisnik. 
15. 6. 2010 ravnatelj predstavi osnutek skupini za kakovost. 
Predstavitev ugotovitev samoevalvacije se premakne na 26. 8. 2010, zaradi bolniške odsotnosti predsednika komisije 
za kakovost ter zaradi nepredvidenih nalog v zvezi s spremembo zakonodaje o poklicni maturi. 
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UKREP 2: 

Oblikovati dokument, ki določa naloge posameznih članov komisije za kakovost. Naloge komisije vključiti v letni 
delovni načrt (v nadaljevanju LDN) in individualne letne delovne načrte (v nadaljevanju ILDN) članov komisije za 
kakovost. 

 
Odgovorna oseba: 

Ravnatelj in komisija za kakovost 

 
Sodelavci: 

Kolegij, člani sveta zavoda 

 
Časovni okvir:  

Ob naslednji pripravi LDN in ILDN vključitev teme; naloge komisije za kakovost za svet zavoda v novembru 

 
Udeleženci: 

/ 

 
Način izvajanja, metode dela: 

Priprava nalog komisije za kakovost – g. Janežič, član komisije, pripravi prvi osnutek do 15. septembra; komisija, 
ravnatelj in kolegij pripravijo pripombe do 25. septembra. Končno besedilo g. Janežič oblikuje do 30. septembra. 
Razširjeni kolegij (skupaj s komisijo za kakovost) sprejme odločitev o nalogah komisije na skupnem srečanju v prvi 
polovici oktobra. Predsednik komisije za kakovost predstavi dokument na naslednjem svetu zavoda. Ga. Sedej g. 
Janežiču v naslednjih treh dneh pomaga pri iskanju že obstoječih opisov nalog komisij za kakovost na drugih šolah. 

 
Spremljanje: 

 Ukrep se spremlja kot sklep kolegija. Ravnatelj bo napovedal obravnavo teme na avgustovskem svetu zavoda. G. 
Janežič obvesti ravnatelja o poteku priprav osnutka v prvem tednu septembra. Komisija za kakovost se na svojem 
tedenskem polurnem srečanju v tem obdobju redno posveča tej nalogi in s tem g. Janežiču pomaga pri oblikovanju 
osnutka. 
Na kolegiju 11. 7. 2009 se je sklep vnesel v zapisnik. 
3. 9. 2009 g. Janežič pošlje osnutek vsem sodelujočim. 
26. 9. 2009 posreduje g. Janežič osnutek dopolnjen s prejetimi predlogi. 
28. 9. 2009 komisija za kakovost na delovnem srečanju oblikuje dokument, ki ga posreduje ravnatelju in kolegiju. 
Predsednica sveta zavoda 15. 10. 2009 zavrne predlagano točko dnevnega reda in predlaga omembo pod točko 
razno. 
G. Janežič predstavi predvidene delovne naloge svetu staršev (oktobrski) in prosi za pomoč pri pojasnitvi zadeve na 
svetu zavoda. 
Svet zavoda na marčevski seji obravnava naloge komisije za kakovost in jih z večino glasov potrdi, pozitivno se izjasni 
tudi o nameravani vključitvi poročila o kakovosti v LDN. 

 
UKREP 3: 

Priprava izobraževanja na temo samoevalvacije 

 
Odgovorna oseba: 

Ga. Marušič, svetovalna delavka 

 
Sodelavci: 

 g. Janežič, g Furlan 

 
Časovni okvir:  

Pregled ponudbe tovrstnih izobraževanj do 30. 8. 2009. Predstavitev možnih programov v prvi polovici septembra na 
kolegiju. Izvedba v odvisnosti od možnih terminov, če je le mogoče v času po novem letu. 
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Udeleženci: 

Vsi strokovni delavci šole 

 
Način izvajanja, metode dela: 

Pregled ponudbe, predstavitev programov na kolegiju – ga. Marušič v sodelovanju s sodelavcema, odločitev na 
kolegiju v septembru. Organizacija izvedbe ga. Marušič. 

 
Spremljanje: 

Ukrep je del sklepov kolegija 11. 7. 2009. 
Na trgu ni ponudnikov s tovrstno vsebino. Pregled ponudbe na tem področju – ugotovitev kolegija 14. septembra 
2009. Odložitev odločitve, medtem ga. Marušič pregleda projekte na tem področju. 
15. 10. 2009 ga. Marušič uspe pridobiti nekaj literature s tega področja, z g. Janežičem skušata pridobiti gospo 
Pečjak, ki se v podjetju Makrame ukvarja tudi z menedžmentom kakovosti.  
11. 12. 2009 se ga. Pečjak odzove na vabilo, določen je termin srečanja 22. februarja 2010. 
15. 2. 2010 ga. Marušič in g. Janežič učiteljskemu zboru predstavita tematiko in tako uvedeta obisk ga. Marušič. 
22. 2. 2010 je srečanje zelo uspešno izvedeno. Z ga. Pečjak se dogovarjamo o nadaljnjem sodelovanju. 
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AKCIJSKI NAČRT UKREPOV 

 
Šola/organizacija:  
Sodelujoči:  
Datum:  
 
UGOTOVITVE:  

 
 
 
 

 
CILJ:  

 

 
UKREP 1: 

 

 
Odgovorna oseba: 

 

 
Sodelavci: 

  

 
Časovni okvir:  

  

 
Udeleženci: 

  

 
Način izvajanja, metode dela: 

  

 
Spremljanje: 

  

 
UKREP 2 … 
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5.22 PRILOGA 22: KOLEGIALNA PRESOJA 2010/2011 – EVALVACIJA (DR. MOŽINA) 
 

 

EVALVACIJA DRUGE IZPELJAVE KOLEGIALNE PRESOJE KAKOVOSTI 
V POKLICNEM IN STROKOVNEM IZOBRAŽEVANJU 

Dr. Tanja Možina 

 

1. Uvod 

 

V letu 2010 je Center RS za poklicno izobraževanje na področje poklicnega in 

strokovnega izobraževanja pilotno vpeljeval metodo kolegialnega presojanja 

kakovosti. Ob pilotni vpeljavi metode je potekala tudi sprotna spremljava, hkrati pa je 

bila opravljana tudi končna racionalna evalvacija (Možina, 2010). Na tej podlagi so bili 

oblikovani nekateri razvojni predlogi, kako celoten postopek izpeljave metode 

kolegialnega presojanja v prihodnje vsebinsko nadgraditi in spopolniti. Sodelavci Centra 

RS za poklicno izobraževanje so večino predlogov upoštevali ob širitvi vpeljave metode 

kolegialnega presojanja, ki so jo izpeljali v letu 2010 in 2011.  

V nadaljevanju bomo opravili analizo postopkov kolegialne presoje, ki so bili, na podlagi 

izkušenj iz pilotne izpeljave, opravljeni v drugi izvedbi izpeljave projekta. Osredotočili se 

bomo na nekatere elemente, ki so bili pri drugi izvedbi: 

 vpeljani na novo oz. dograjeni, izboljšani,  

 za katere se je pri pilotni izvedbi pokazalo, da bi jih bilo potrebno v naslednjih 

izvedbah še posebej spremljati. 

Pri tem bomo v večini uporabili metodo racionalne evalvacije5, s strokovnega vidika bomo 

ovrednotili pripravljene instrumente ter načrtovane in izpeljane postopke. Te pa bomo v 

nekaterih segmentih dopolnili z opažanji, ki smo jih zaznali ob aktivnem sodelovanju pri 

izvedbi programa usposabljanja. Prav v delu, kjer bomo ovrednotili program 

                                                           
5 Racionalna evalvacija zajema spoznanja iz sodb izvedencev za vsebino pouka, specialnih didaktikov in 

kurikularnih teoretikov, medtem, ko zajema empirična evalvacija podatke iz različnih virov opazovanja 
procesa izpeljave kurikula, kamor sodijo tudi sodbe udeležencev izpeljave. (Sagadin 1991) 
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usposabljanja za vpeljavo metode kolegialne presoje, pa bomo racionalno evalvacijo 

dopolnili še s podatki empiričnega spremljanja, gre za analizo anket o zadovoljstvu 

udeležencev z izpeljanim usposabljanjem.  

V tokratno ovrednotenje bomo tako vključili naslednje vidike: 

 izbor področij, ki so bila predmet kolegialne presoje, 

 program usposabljanja v podporo izpeljavi kolegialne presoje, s poudarkom na 

njegovih učinkih, ko gre za kakovost priprave samoevalvacijskih poročil. 

2. Izbor področij, ki so bila predmet kolegialne presoje 

 

Že ob pilotni vpeljavi metode kolegialne presoje v letu 2010 je razvojna skupina na 

Centru za poklicno izobraževanje opravila premislek o tem ali je bolje v postopek 

kolegialne presoje vključiti večje število področij kakovosti, ali pa se osredotočiti na 

manjše število področij in katere izbrati. Sprejeta je bila odločitev, da se v postopek 

kolegialne presoje vključi samo eno področje in sicer področje »samoevalvacija«. 

Temeljni namen presoje pri tem področju je predvsem presoja sistema kakovosti, ki ga 

uporablja določena šola. Odločitev se je izkazala kot smiselna, saj so se tako zaposleni iz 

šol, na katerih je kolegialna presoja potekala, kot kolegi presojevalci, na ta način lahko 

osredotočili na eno vsebinsko področje in tega poglobljeno proučili.  

Ob načrtovanju druge izpeljave projekta, se je razvojna skupina odločila, da bo tudi v tej 

izpeljavi predmet presoje »področje samoevalvacija«. Na podlagi dobre izkušnje iz 

pilotne izpeljave, so ostali pri tem področju kazalniki (in njim pripadajoča merila) 

nespremenjeni, kolegialno presojo so usmerjali so na pregled naslednjih sklopov: 

 delovanje komisije za kakovost, 

 usposabljanje za izvajanje samoevalvacije, 

 načrtovanje samoevalvacije, 

 izpeljevanje samoevalvacije, 

 poročilo o kakovosti, 

 ukrepe za izboljševanje kakovosti, 

 sodelovanje šole v projektih, ki podpirajo razvoj samoevalvacije. 
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Pomemben razvojni korak, ki ga lahko zabeležimo v drugi izpeljavi projekta, pa 

predstavlja razvoj kazalnikov in meril za novo področje in sicer področje »Učenje in 

poučevanje«. Razviti so bili kazalniki (in njim pripadajoča podrobnejša merila), ki so 

kolegialno presojo usmerili na naslednja vsebinska področja: 

 didaktično-metodični koncept, 

 izobraževanje na področju učenja in poučevanja, 

 priprava procesa učenja in poučevanja, 

 izpeljava procesa učenja in poučevanja, 

 učni mediji, 

 ključne kompetence, 

 individualizacija in diferenciacija, 

 sodelovanje z mentorji v podjetjih, 

 (samo)evalvacija in sistematično uvajanje izboljšav 

 

Razvojna skupina je s tem zagrizla v precej zahtevno tematiko, ko gre za presojanje 

kakovosti delovanja neke izobraževalne organizacije in sicer iz več vidikov.  

Najprej zato, ker predstavlja področje učenja in poučevanja za izobraževalno dejavnost 

temeljno področje. Kakovost načrtovanja in izpeljave izobraževalne dejavnosti je 

ključnega pomena za kakovost rezultatov te dejavnosti.  

Drugič zaradi obdobja, v katerem je bila izpeljana kolegialna presoja. Kazalniki in merila 

so namreč zajeli številne vidike prenove poklicnega in strokovnega izobraževanja, kot so 

npr. uvajanje ključnih kompetenc v kurikule, uvajanje bolj sistematične priprave 

izvedbenega kurikula, ki naj poteka v sodelovanju učiteljev v programskih učiteljskih 

zborih, krepitev poudarka na individualizaciji in diferenciaciji izobraževalnega procesa, ki 

naj bi prinesel dodatne podporne ukrepe za šibkejše dijake in s tem zmanjševal osip, 

hkrati pa tudi omogočil tistim, ki zmorejo več, da več tudi dosežejo.  

In tretjič zato, ker metoda kolegialne presoje kakovosti v procese presojanja kakovosti 

poleg »notranjega« vnaša tudi  »zunanji vidik presoje kakovosti«. Šola se, skladno z 

metodologijo, ki jo razvija Center za poklicno izobraževanje, sicer prostovoljno odloči za 

sodelovanje v kolegialni presoji, katere temelj je lastna samoevalvacija, vendar hkrati 

sprejme tudi, da bodo na tej podlagi kolegi presojevalci opravili zunanjo kolegialno 
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presojo. Glede na izbrano področje »učenja in poučevanja«, pa prav tu trčimo na zelo 

tanko mejo med »avtonomijo učiteljev« in potrebo po »izkazovanju odgovornosti za 

kakovost«. Učitelji (velja tudi za drugo pedagoško osebje) so namreč najbolj občutljivi 

prav na vdore nekoga ali nečesa zunanjega v njihov avtonomni strokovni prostor. Vsakič, 

ko se odločamo za področja zunanjih presoj kakovosti moramo zato ta vidik imeti v 

mislih. In izhajajoč iz tega se je v stroki v preteklosti že dodobra uveljavila miselnost, da 

naj bodo predmet zunanjih presoj kakovosti v večini primerov vstopni pogoji (npr. 

izobrazba in kvalifikacije učiteljev in drugega strokovnega osebja, prostorov, opreme idr), 

ter izstopni pogoji kot so npr. rezultati na poklicni maturi, zaposljivost diplomantov, 

kakovost znanja, ki si ga pridobijo dijaki v poklicnem in strokovnem izobraževanju, osip 

idr.). Sami procesi izobraževanja pa naj bi se v veliki meri prepuščali samoevalvacijskim 

postopkom, ki jih izvaja šola sama. Z vidika (zunanjega) izkazovanja odgovornosti za 

kakovost naj bi se opredelile samo nekatere ključne točke, ki bi bile tudi predmet 

zunanjega presojanja kakovosti.  

Ob vključitvi področja učenja in poučevanja v postopek kolegialne presoje zato razvojna 

skupina ni bila soočena zgolj s tem, da opredeli vsebinsko strukturo področja, razvije 

kazalnike in merila, kar je že samo po sebi zahtevno strokovno delo, pač pa tudi s tem, 

da sodelujočim v kolegialni presoji namen in postopek te presoje predstavi na način, ki 

bo ustvaril zaupanje sodelujočih in ne bo povzročil občutka »vdora od zunaj« na 

področja, kjer naj se ohranja avtonomnost dela učiteljev in šole kot celote. Prav z vidika 

tega, kako ne preveč posegati v ta avtonomni prostor, hkrati pa učiteljem in drugemu 

strokovnemu osebju z povratno informacijo, ki pride od zunaj, pomagati na poti 

njihovega strokovnega razvoja in izboljševanja njihove vsakodnevne pedagoške prakse, 

se zdi smiselna uporaba metode kolegialne presoje. Ta namreč na nek način predstavlja 

»mehkejši« vidik zunanjih metod presojanja kakovosti, še posebej takrat, ko jo 

razumemo kot zunanji element oz. nadgradnjo notranjih procesov presojanja kakovosti.  

V nadaljevanju podajamo racionalno ovrednotenje izbora obeh področij, ki smo ga 

opravili s pomočjo: 

 analize strukture meril in kazalnikov kakovosti za področje »samoevalvacija« in 

področje »učenje in poučevanje«, 
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 pregleda in analize pripravljenih samoevalvacijskih poročil, pri čemer smo bili 

pozorni predvsem na to, kako so tako razviti kazalniki in merila delovali in bili v 

pomoč šolam pri pripravi ocene stanja.  

 

Ovrednotenje področja »samoevalvacija:  

Kot smo omenili že v uvodnem delu, je bila vsebinska struktura področja, kazalnikov in 

meril za področje »samoevalvacija« razvita že ob pilotni vpeljavi metode kolegialne 

presoje v letu 2010. Spremljava pilotne izpeljave in racionalna evalvacija ob koncu 

pilotne izpeljave (Možina 2010) sta pokazali, da je vsebinska struktura konsistentna in 

vanjo ni potrebno vnašati sprememb. V pilotni izvedbi se je sicer pokazala težava pri 

uporabi kazalnikov in meril za pripravo opisov stanja v samoevalvacijskih poročilih. 

Analiza samoevalvacijskih poročil je namreč takrat pokazala, da bi bilo potrebno 

pripravljavce samoevalvacijskih poročil dodatno usposabljati zato, da bi znali bolj 

povezano in celovito, hkrati pa dovolj natančno in konkretno prikazati opis stanje pri 

točno določenem kazalniku. Zato smo bili ob analizi samoevalvacijskih poročil, ki so jih 

šole pripravljale ob drugi izpeljavi kolegialne presoje, na to še posebej pozorni. 

Natančneje se bomo tega vidika dotaknili še kasneje, ko bomo analizirali 

samoevalvacijskega poročila, za namene ovrednotenja ustreznosti kazalnikov in meril na 

področju samoevalvacija, pa lahko zabeležimo naslednje; 

Ugotovitev iz pilotne izpeljave, namreč da je vsebinska struktura kazalnikov in meril 

vsebinsko ustrezna in konsistentna, se je potrdila tudi ob drugi izpeljavi. Prebiranje 

zapisov, ki so jih šole pripravile ob posameznem kazalniku, pokaže, da so le ti dovolj 

natančno zapisani ter hkrati notranje konsistentno povezani, da so lahko: 

 

1) članom komisij za kakovost, ki so pripravljali opise stanja/samoevalvacijska poročila 

v pomoč, da lahko ob tem celovito premislijo lasten notranji sistem kakovosti ter opis 

stanja zapišejo v konkretizirani obliki; 

2) to pa omogoči kolegom presojevalcem, da že s samoevalvacijskim poročilom pridejo 

do dovolj konkretnih podatkov in informacij, na podlagi katerih pripravijo kolegialni 

obisk na šoli ter opravijo kolegialno presojo.  
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Ob analizi samoevalvacijskih poročil smo samo na dveh mestih zasledili podvajanje 

informacij in sicer gre za: 

 

 merilo »Šola načrtno skrbi za usposabljanje zaposlenih za izvajanje 

samoevalvacije«, pri drugem kazalniku  »Usposabljanje za samoevalvacijo« in  

 merilo »Šola sodeluje v nacionalnih, regionalnih ali mednarodnih projektih, ki 

podpirajo razvoj samoevalvacije« pri kazalniku »Sodelovanje šole v podjetjih, ki 

podpirajo razvoj samoevalvaciije«.   

 

V prvem primeru šola opravi premislek o usposabljanjih, na  katerih so si njihovi 

zaposleni v zadnjih letih pridobivali znanje s področja samoevalvacije in kakovosti. 

Pogosto že na tem mestu šole omenjajo sodelovanje njihovih zaposlenih v različnih 

domačih in mednarodnih projektih s tega področja, ki sicer prvenstveno niso namenjeni 

usposabljanju, vendar si z sodelovanjem v njih, zaposleni pridobijo pomembna znanja s 

tega področja. V drugem primeru pa šola opravi premislek o sodelovanju v različnih 

projektih s tega področja, kar je ravno tako pokazatelj vlaganj v notranje procese 

kakovosti in seveda tudi v znanje zaposlenih. Sodelovanje v tovrstnih nacionalnih in 

mednarodnih projektih je med kazalnike in merila uvrščeno zato, ker predstavlja za šolo 

pomembno referenco, ko govorimo o njeni kakovosti, ne zgolj zato, ker s tem krepi 

lastno znanje in lastne notranje procese kakovosti, pač pa tudi zato, ker v te projekte 

pogosto tudi preliva to lastno znanje, s tem, ko z drugimi deli lastno prakso, pa omogoča 

krepitev nacionalnega oz. mednarodnih omrežij šol s tega področja.  

 

Za nadaljnji razvoj: Ob načrtovanju naslednjih izpeljav kolegialnih presoj velja 

premisliti ali gre pri zgoraj opisanem podvajanju dveh meril za podvajanje takšne vrste, 

da bi veljalo razmisliti o črtanju enega izmed meril oz. njegovemu preoblikovanju ali pa 

zares ne gre za podvajanje, saj je tematika v obeh primerih obravnavana iz različnih 

vidikov in zato lahko kolegom presojevalcem ponuja več vpogleda v celovitost vlaganj v 

znanje zaposlenih in angažiranost šole na tem področju tako navznoter, kot navzven. V 

tem drugem primeru bi bilo potrebno le nekoliko več pozornosti nameniti jasni razlagi teh 

dveh meril in njihove medsebojne povezanosti, na usposabljanju članov komisij za 

kakovost in kolegov presojevalcev. Sami se bolj nagibamo k drugi varianti.  
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Ovrednotenje področja »učenje in poučevanje«:  

Glede na to, da je bila struktura področja »učenja in poučevanja« v tokratni izpeljavi 

kolegialne presoje uporabljena prvič, bomo v uvodu nekaj pozornosti namenili 

racionalnem ovrednotenju samega pripomočka Kazalniki in merila za presojo kakovosti 

na področju učenja in poučevanja.  Za celovit vpogled v strukturo, jo v nadaljevanju 

najprej predstavljamo. 

 

Preglednica 1: Kazalniki in merila za presojo kakovosti na področju »učenje in 

poučevanje« 

Št. KAZALNIK 
KAKOVOSTI 

MERILO KAKOVOSTI 

1 DIDAKTIČNO 
METODIČNI 
KONCEPT 

1.1 Šola ima oblikovan didaktično metodičen koncept. 

1.2 Didaktično metodičen koncept je strokovno ustrezen in v 
skladu s cilji prenove. 

1.3 Šola skrbi za razvoj didaktično metodičnega koncepta. 

2 IZOBRAŽEVANJE 
S PODROČJA 
UČENJA IN 
POUČEVANJA 

2.1 Učitelji in drugi strokovni delavci se izobražujejo in 
samoizobražujejo na področju učenja in poučevanja. 

2.2 Učitelji in drugi strokovni delavci se udeležujejo različnih 
oblik izobraževanja na področju učenja in poučevanja. 

2.3 Na šoli je poskrbljeno za mentorstvo pripravnikom in 
učiteljem začetnikom na področju učenja in poučevanja. 

2.4 Na šoli je poskrbljeno za svetovanje in podporo učiteljem 
v procesu učenja in poučevanja. 
Na šoli je poskrbljeno za svetovanje učiteljem v procesu učenja 
in poučevanja. 

Na šoli je poskrbljeno za podporo učiteljem v procesu učenja in 
poučevanja. 

3 PRIPRAVA 
PROCESA 
UČENJA IN 
POUČEVANJA 

3.1 Na šoli se pripravlja skupni načrt doseganja ciljev 
celotnega izobraževalnega programa in posameznega 
letnika. 

3.2 Na šoli se pripravlja skupni načrt ocenjevanja. 

3.3 Učitelji oblikujejo priprave na posamezno učno temo in 
učno situacijo. 

4 IZPELJAVA 
PROCESA 
UČENJA IN 
POUČEVANJA 

4.1 
 

Informiranje dijakov o poteku programa je natančno in 
pravočasno. 

4.2 Izvajanje pouka je v skladu s pripravami in didaktično 
metodičnim konceptom. 

4.3. Izvajanje procesa učenja in poučevanja je didaktično 
ustrezno. 
Učitelji skrbijo za motivacijo dijakov. 

Učitelji upoštevajo pedagoško psihološki vidik procesa učenja 
in poučevanja. 

Učitelji didaktično ustrezno pristopajo k usvajanju in utrjevanju 
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znanja. 

Učitelji didaktično ustrezno pristopajo k preverjanju in 
ocenjevanju znanja. 

5 UČNI MEDIJI 5.1. Na šoli je poskrbljeno za dostopnost učnih medijev za 

poučevanje. 

5.2. Na šoli je poskrbljeno za dostopnost učnih medijev za učenje. 

5.3. Učitelji in dijaki se poslužujejo raznolikih učnih medijev. 

5.4. Učni mediji so didaktično in vsebinsko ustrezni. 

 

Št. KAZALNIK 
KAKOVOSTI 

MERILO KAKOVOSTI 

6 KLJUČNE 
KOMPETENCE 

6.1. Šola načrtuje in izvaja doseganje ključnih kompetenc pri 
dijakih v načrtih in pripravah. 
Šola načrtuje doseganje ključnih kompetenc pri dijakih v 
načrtih in pripravah. 
Šola izvaja doseganje ključnih kompetenc pri dijakih v 
procesu učenja in poučevanja. 

6.2. Šola spodbuja razumevanje in razvoj ključnih 
kompetenc pri učiteljih, mentorjih in drugih strokovnih 
delavcev. 
Šola spodbuja poznavanje in razumevanje ključnih kompetenc 
med učitelji, mentorji in drugimi strokovnimi delavci. 

 Šola spodbuja razvoj ključnih kompetenc pri učiteljih, 
mentorjih in drugih strokovnih delavcev. 

7 INDIVIDUA-
LIZACIJA IN 
DIFERENCIACIJA 

7.1 Na šoli je opredeljena izvedba individualizacije in 
diferenciacije. 

7.2 Na šoli se izvaja individualizirano delo z dijaki. 

7.3 Na šoli se izvaja prilagoditve za dijake s posebnimi 
potrebami. 

8 SODELOVANJE Z 
MENTORJI V 
PODJETJIH 

8.1 Šola zagotavlja pogoje za doseganje ciljev programa na 
poklicnem usposabljanju z delom (PUD). 

8.2 Šola skrbi za razvoj kakovosti sodelovanja z delodajalci. 

8.3 Šola spodbuja delovno prakso v širšem okolju in v tujini. 

9 (SAMO)EVAL- 
VACIJA IN 
SISTEMATIČNO 
UVAJANJE 
IZBOLJŠAV 

9.1 Šola načrtno spremlja /evalvira uresničevanje didaktično 
metodičnega koncepta. 

9.2 Hospitacije se redno in sistematično izvaja in učiteljem 
posreduje povratne informacije. 

9.3 Na šoli načrtujejo, uvajajo in spremljajo uvajanje 
izboljšav na področju učenja in poučevanja. 

Na šoli načrtujejo izboljšave na področju učenja in 
poučevanja. 
Na šoli uvajajo izboljšave na področju učenja in 
poučevanja. 
Na šoli spremljajo uvajanje izboljšav na področju učenja 
in poučevanja. 

 

 

Zgornji pregled strukture področij, kazalnikov in meril pokaže, da je pregled področja 

vsebinsko celovito in kompleksno zastavljen. Vsakič, ko pripravljamo tovrstne zbirke 
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kazalnikov kakovosti, je pomembno, da zagotovimo njihovo zunanjo in notranjo 

koherentnost/povezanost. Zunanja povezanost govori o tem, a je treba kazalnike in 

merila povezati s cilji dejavnosti, na katerih temelji celoten model. Notranja povezanost 

pa pomeni, da morajo biti kazalniki in merila kakovosti medsebojno povezani, ne smejo si 

biti v nasprotju. (Možina idr. 2009).  

Ocenimo lahko, da je bila struktura kazalnikov in meril kakovosti za področje »učenje in 

poučevanje« s tega vidika pripravljena ustrezno.  

 Zunanja povezanost kazalnikov in meril s temeljno dejavnostjo se namreč kaže v 

tem, da so v vsebinsko strukturo vključeni kazalniki, ki se neposredno navezujejo 

na nekatere temeljne cilje, ki so bili v zadnjih letih zastavljeni s prenovo 

poklicnega in strokovnega izobraževanja v Sloveniji. To lahko prepoznamo tako pri 

nekaterih samostojnih kazalnikih kot so: »ključne kompetence«, »individualizacija 

in diferenciacija«, »sodelovanje z mentorji v podjetjih«, ki se usmerjajo na 

nekatere ključne konceptualne značilnosti prenove. Zasledimo pa jih lahko tudi v 

podrobnejših merilih, še posebej pa spremljajočih vprašanjih, znotraj širše 

zastavljenih kazalnikov o »metodično didaktičnem konceptu«, »pripravi in izpeljavi 

procesa učenja in poučevanja« idr. Spremljajoča vprašanja k posameznim 

kazalnikom in merilom šolo namreč vodijo v premislek o tem, koliko že uspeva 

udejanjati koncept medpredmetnega povezovanja, načrtne priprave izvedbenega 

kurikula ipd.  

 Struktura področij ustreza tudi merilu notranje povezanosti področij in kazalnikov. 

V ozadju opredeljene strukture namreč lahko prepoznamo konceptualno izhodišče 

»kroga kakovosti«. Struktura kazalnikov, meril in spremljajočih vprašanj namreč 

šolo vodi v premisleku o tem, na kakšen način načrtuje procese učenja in 

poučevanja, kako jih izpeljuje, kako jih vrednoti in na kakšen način skrbi za 

vpeljevanje izboljšav v te procese. Takšno konceptualno izhodišče omogoča, da 

ne prihaja do (prevelikega) podvajanja kazalnikov in meril oz. do njihovega 

nekonsistentnega prepletanja.  
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Da je na tistih šolah, kjer so se resno lotili kolegialne presoje in zavzeto pripravili 

samoevalvacijsko poročilo, takšna vsebinska struktura sprožila pomembne premisleke o 

dobrih in šibkih točkah, lahko razberemo iz naslednjih izjav: 

»Zastavljenih kar devet opazovanih področij in veliko število meril ter 
usmerjevalnih vprašanj (nekatera so se tudi ponavljala), so nas silila, da smo 
podrobno pregledali sistem učenja in poučevanja, prebrskali dokumente in 
proučili trenutno stanje. Na samoevalvaciji v okviru kolegialne presoje že 
drugo leto, smo skozi poglobljeno analizo ugotovili močne in šibke točke tako 
posameznih enot kot tudi centra. Ugotovljene slabosti bomo analizirali na 
nivoju posameznih šol, nekatere pa tudi na nivoju centra. Na podlagi 
ugotovitev bomo pripravili načrt odpravljanja slabosti in tako sledili zadani poti 
stalnih izboljšav.« (samoevalvacijsko poročilo sodelujoče šole) 
 

»Najpomembnejši rezultat je zagotovo to, da smo na šoli ob opravljeni 
samoevalvacii temeljito pregledali proces poučevanja in učenja, odkrili nekaj 
pomanjkljivosti in dobili zamisli za izboljšave, določili področja, kjer bomo s 
sistematičnim spremljanjem postavili kazalnike, ki bodo pomagali na poti 
stalnih izboljšav… Skozi samoevalvacijo smo ugotovili šibke toče, vendar pa 
smo se tudi dokopali do spoznanja, da sledimo zastavljenim ciljem prenove 
programov in uvajanja novih metod: sodelovanje z gospodarstvom in skrb za 
PUD, individualizacija in upoštevanje minimalnih standardov, timsko 
poučevanje in medpredmetno poveznovanje, povezovanje teorije in prakse ob 
vključevanju ključnih kompetenc in ob čim bolj nazornem pouku, preverjanje 
in ocenjevanje znanja s pomočjo ocenejvalnega načrta in ocenjevanjem 
izdelkov, projektov, storitev. Samoevalvacija je bila za vsakega posameznega 
evalvatorja koristna izkušnja, ki je prinesla premislek in hkrati ideje za korake, 
ki vodijo v boljšo kakovost. Opravili smo obračun opravljenega in pripravili 
bomo načrte za uvajanje izboljšav.« (samoevalvacijsko poročilo sodelujoče 
šole) 
 

Vendar moramo biti ob tem pozorni tudi na izjave, kot je naslednja: 

 »Za izbrano področje je potrebno omejiti število kazalnikov, z namenom 
pridobitve lažje opredelitve načrtovanja izboljšav.« (samoevalvacijski poročili 
sodelujočih šol)«  
 

Ta izjava namreč pokaže na vidik, ki ga je potrebno pozorno proučiti. Če je po eni strani 

struktura področja »učenje in poučevanje« vsebinsko konsistentno in konceptualno 

utemeljeno zasnovana, pa prav ta njena kompleksnost lahko v samem postopku 

kolegialne presoje povzroči nekatere težave. Da bi lahko dobili celovitejši vpogled v ta 

vidik, bi sicer morali o tem načrtno povprašati sodelujoče v kolegialni presoji, tako tiste, 

ki so bili kot člani komisij za kakovost vključeni v pripravo samoevalvacijskih poročil, kot 
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tiste, ki so opravljali vlogo kolegov presojevalcev. V našem ovrednotenju lahko 

prispevamo le parcialno oceno, ki izhaja iz vpogleda v pripravljena samoevalvacijska 

poročila. Iz tega lahko izluščimo naslednje: 

 

Šola je morala, ob pomoči pripravljene vsebinske strukture kazalnikov in meril, pripraviti 

opis stanja za 9 kazalnikov in kar 35 njim pripadajočih meril. To je za člane komisij za 

kakovost, ki so bili angažirani pri tem delu, zagotovo velik zalogaj, morda celo prevelik. 

Na kaj s tem mislimo? Ugotovili smo že, da je pozitivni vidik tako kompleksne zbirke 

kazalnikov in meril za področje učenja in poučevanja, prav njegova celovitost, ki lahko 

šolo vodi skozi celoten proces učenja in poučevanja. Vendar lahko takšna obširnost, ob 

časovni stiski in (pre)obremenjenosti kadrov, o kateri so sporočali vključeni, povzroči 

tudi, da se lahko pripravljavci samoevalvacijskega poročila vsakega od kazalnikov 

dotaknejo preveč splošno in premalo natančno. In ravno to je zaznati ob pregledu 

samoevalvacijskih poročil. Pogosto so opisi stanja preveč splošni in premalo konkretni, 

kar je kolegom presojevalcem gotovo otežilo delo pri kolegialni presoji in pripravi ocene.  

 

V primeru, da se kolegi presojevalci zaradi presplošnih opisov stanja in premalo 

konkretnih (objektivnih) dokazil, ki te opise potrjujejo, znajdejo v težavah in ne morejo 

pripraviti dovolj konkretnih in uporabnik povratnih informacij ter predlogov za izboljšave, 

to lahko vzvratno slabo vpliva nazaj. Šola namreč lahko dobi občutek, da ji kolegi 

presojevalci s svojo oceno niso veliko pomagali, iz tega pa lahko izhaja tudi slabše ocena 

o uporabnosti metode kolegialne presoje za razvoj kakovosti dela šole.  

 

Za nadaljnji razvoj: Izhajajoč iz zgornjih ugotovitev, za nadaljnje umeščanje področja 

»učenja in poučevanja« v postopke kolegialne presoje predlagamo dvoje:  

 

1. Glede na veliko kompleksnost opredelitve področja, predlagamo, da bi se v 

prihodnjih izpeljavah kolegialne presoje ne uporabilo celotnega skupka kazalnikov, 

pač pa bi se v posamezni izpeljavi osredotočili samo na nekatere izmed njih. Lahko 

se sicer osredotočimo na več kazalnikov in njim pripadajočih hkrati, a vsakič na tiste, 

ki so med seboj povezani, npr. kazalnik »priprava procesa učenja in poučevanje« in 

»izpeljava procesa učenja in poučevanja«. Lahko tudi v povezavi s »ključnimi 
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kompetencami« ipd. Skratka, iskati bi bilo potrebno kombinacije kazalnikov, ki bi še 

vedno dali neko konsistentno celoto, šole pa na usposabljanjih usmerjati, da stanje 

pri teh kazalnikih bolj poglobljeno raziščejo in predstavijo.  

 

2. Druga možnost je, da se ohrani celovitost strukture tudi v naslednjih izpeljavah, 

vendar bi bilo potrebno tudi v tem primeru število meril zmanjšati iz 35 na ne več kot 

15 do 20.  

 

3. Ker je nekoliko premajhna konkretnost pri opisovanju stanja pri posameznih 

kazalnikih gotovo po eni strani tudi posledica tega, da so se na ta način šole prvič 

poskusile v pripravi analiz stanja in drugič, ker je že narava področja »učenja in 

poučevanja« takšna, da je težko objektivno prikazati stanje, še posebej ne ob 

pomanjkanju časa in brez uporabe raznovrstnih metod pridobivanja podatkov, velja 

prav tematiki prikaza podatkov in informacij za področje učenja in poučevanja 

nameniti na naslednjih usposabljanjih še več pozornosti. V naslednjih izpeljavah bo 

tudi za to področje mogoče v praktičnem delu usposabljanja namreč uporabiti 

dejanske primere opisov stanj iz tokratne izpeljave, da bi sodelujočim na primerih 

pokazali »slabe« in »dobre« primere zapisov. Na ta način je bil v tej izvedbi že 

storjen korak naprej na področju »samoevalvacija«, kjer so bili v pilotni izvedbi zapisi 

tudi premalo natančni in dokumentirani, vendar iz analize tokratnih poročil lahko 

ugotovimo, da je tu zaznati napredek, zapisi so se izboljšali, so bolj konkretni in 

utemeljeni z jasno označenimi prilogami. Na ta način je potrebno v prihodnje s 

praktičnimi primeri okrepiti tudi usposabljanje za področje učenja in poučevanja.  

 

3. Program usposabljanja v podporo izpeljavi kolegialne presoje 

 

Ker je prav kakovost usposabljanja članov komisij za kakovost, ki bodo na šoli pripravljali 

samoevalvacijsko poročilo in kolegov presojevalcev, ki bodo izpeljali kolegialno presojo, 

ključnega pomena za uspešnost in učinkovitost izpeljane kolegialne presoje, bomo v tem 

sklopu ovrednotili program usposabljanja, ki ga je Center za poklicno izobraževanje, tako 

kot je bilo to značilno že za pilotno izpeljavo, zagotovil tudi v drugi izpeljavi postopka 

kolegialne presoje.  
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Povzemimo najprej glavne značilnosti usposabljanja, ki je bilo izpeljano v podporo pilotni 

izpeljavi metode kolegialne presoje v letu 2010.  Takrat je bilo usposabljanje izpeljano v 

dveh delih, temu sta bili namenjeni dve srečanji.  

 Prvo srečanje je bilo prvenstveno namenjeno seznanitvi s temeljnim namenom in 

cilji projekta ter uporabo metode kolegialne presoje. Vsebinski del je bil usmerjen 

predvsem v usposabljanje sodelujočih za izpeljavo samoevalvacije na izbranem 

področju ter pripravo samoevalvacijskega poročila.  

 

 Drugo srečanje pa je bilo prvenstveno usmerjeno na usposabljanje kolegov 

presojevalcev za presojo samoevalvacijskih poročil, izpeljavo obiska na šoli ter 

pripravo poročila o kolegialni presoji.  

 

Iz racionalne evalvacije, ki je bila opravljena ob zaključku pilotne izpeljave lahko 

povzamemo oceno, da »so se sodelujoči ustrezno seznanili z vsemi ključnimi vidiki 

procesa kolegialnega presojanja, uporabljenimi pripomočki, vlogi kolegov presojevalcev.« 

(Možina, 2010, str. 13) Hkrati pa so bili podani predlogi za nadgradnjo in razvoj 

programa usposabljanja v prihodnje, izmed katerih, za namene ovrednotenja tokratnega 

usposabljanja povzemamo temeljne: 

 Usposabljanje je potrebno okrepiti s praktičnim delom na primerih ter ga časovno 

uskladiti s posameznimi fazami izpeljave kolegialne presoje. 

 Na usposabljanjih je potrebno več poudarka nameniti dokazilom k posameznim 

opisom stanja. 

 Več pozornosti je potrebno nameniti pripravi kolegov presojevalcev. Vključiti 

praktični del – ovrednotijo naj primer samoevalvacijskega poročila. 

 Program usposabljanja je potrebno pripraviti v pisni obliki. 
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Ovrednotenje programa usposabljanja: 

Kot bomo pokazali v nadaljevanju, so sodelavci Centra za poklicno izobraževanje vse 

zgoraj prikazane predloge smiselno in učinkovito vključili v nadaljnji razvoj projekta, kar 

je že v drugi izpeljavi prineslo pozitivne učinke.  

V drugi polovici leta 2010 je bil namreč oblikovan pisni Program usposabljanja za 

uporabo metode kolegialnega presojanja kakovosti v poklicnem in strokovnem 

izobraževanju.  

V programu so povzete izkušnje iz pilotne vpeljave metode kolegialnega presojanja, 

vključeni pa tudi vsi predlogi za izboljšave posameznih elementov usposabljanja. Program 

traja 16 ur, temu pa je dodano še svetovanje in strokovna podpora, ki jo šolam in 

kolegom presojevalcem nudijo koordinatorji na Centru za poklicno izobraževanje.  

Usposabljanje je organizirano po modulih in sicer program obsega 4 module: 

 Metoda kolegialnega presojanja ter vloge in naloge sodelujočih pri kolegialnem 

presojanju.  

 Samoevalvacija v procesu kolegialnega presojanja. 

 Ovrednotenje samoevalvacijskega poročila ter načrtovanje in izpeljava obiska 

kolegov presojevalcev na šoli. 

 Priprava poročila o kolegialni presoji, posredovanje povratne informacije in 

načrtovanje izboljšav. 

 

Vsak modul se strukturira v večje število vsebinskih sklopov, ti pa na posamezne teme.  

V programu je opredeljeno, da organizirano usposabljanje poteka v obliki delavnic, ki so 

v času razporejene tako, da podpirajo praktično izpeljavo kolegialne presoje v 

izobraževalnih organizacijah. Pri tem zaporedje posameznih modulov in vsebinskih 

sklopov ni povsem določeno. Zaporedje se pri posamezni izvedbi prilagaja ciljni skupini. 

Poleg organiziranega usposabljanja se program izpeljuje tudi v obliki takojšne praktične 

uporabe pridobljenega znanja, tako, da udeleženci na delavnicah prejmejo navodila za 

izpeljavo posameznih projektnih faz, ki jih je potrebno izpeljati do naslednjega srečanja. 

V času, ko izpeljujejo aktivnosti v lastnih organizacijah oz. načrtujejo in izpeljujejo 
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kolegialne obiske  imajo na razpolago konzultacije in svetovalno pomoč koordinatorja 

programa (Program usposabljanja, 2010).  

 

Na teh izhodiščih je bilo načrtovano in izpeljano usposabljanje članov komisij za kakovost 

in kolegov presojevalcev v drugi izpeljavi. Povzemimo temeljne značilnosti tega 

usposabljanja: 

 

 Usposabljanje je bilo izpeljano v dveh sklopih. Prvi sklop je bil izveden v januarju 

2011, drugi sklop pa v marcu 2011. 

 

 Prvi sklop (19. n 25. Januarja 2011) je bil namenjen pripravi članov komisij za 

kakovost za pripravo samoevalvacijskega poročila. Na podlagi izkušenj iz prve 

izpeljave, je bil izdatno okrepljen s praktičnim delom. Pri tem je bil večji poudarek 

na opredeljevanju dokazil za posamezni kazalnik kakovosti, vključeni so bili primeri 

opisov za posamezne kazalnike. 

 

 Drugi sklop (2. 9. marec 2011) je bil namenjen pripravi kolegov presojevalcev za 

ovrednotenje samoevalvacijskih poročil, priprave na obisk na šoli in priprave 

poročil o kolegialni presoji.  

 

Zadovoljstvo udeležencev z izpeljanimi usposabljanji 

 

Za sprotno spremljanje izpeljave usposabljanj je bil pripravljen vprašalnik o zadovoljstvu 

udeležencev, s pomočjo katerega so udeleženci podali svoja mnenja o zadovoljstvu s 

predavatelji, vsebino in organizacijo usposabljanja. Hkrati pa so imeli možnost 

organizatorjem sporočiti ali bi potrebovali še dodatna znanja s področja kakovosti in 

(samo)evalvacije ter kakršnekoli druge predloge za izboljšavo programa usposabljanja v 

prihodnje. V nadaljevanju, združeno za oba sklopa usposabljanj, prikazujemo rezultate.  

 

Prvega usposabljanja se je udeležilo prvi dan 30 in drugi dan 31 udeležencev, drugega 

pa prvi dan 14 in drugi dan 12 udeležencev.  Izmed vseh sodelujočih na usposabljanju, 
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jih je po prvem delu usposabljanja vprašalnike izpolnilo 30, za drugi sklop pa 6, skupaj 

smo torej analizirali 36 vprašalnikov o zadovoljstvu.  

Udeleženci so najprej odgovarjali na vprašanje odprtega tipa o tem, kako so zadovoljni 

s predavatelji/izvajalci ter njihovo strokovno in pedagoško-andragoško 

usposobljenostjo. Takole so navajali: 

Preglednica 1: Zadovoljstvo udeležencev s predavatelji (kvalitativni odgovori) 

ZADOVOLJSTVO S PREDAVATELJI 
Izvajalci so strokovno usposobljeni in vsi vodijo projekt odlično. Prav tako odgovarjajo na 
naša vprašanja in nam dajejo napotke za vnaprej. 
Predavatelji so jasno predstavili naloge in vsebino del. 
Predavatelji so zelo kvalitetno podali vsebino. 

Bila sem zadovoljna. Dobila sem odgovore na vprašanja. 

Da, so dovzetni za vprašanja in pripravljeni pomagati. 

Da, ker program prinaša novosti in lanske izkušnje v projektu. 

Zadovoljna: jasni, konkretni, pohvalila bi primere. 

V celoti. Dr. Možina zna kompetenčne zadeve pojasniti na preprost in razumljiv način. Ga. 
Knavs na umirjen način povezane v celoto. 

Izvajalki sta bili strokovno ustrezno usposabljeni. 

Vsebinsko relevantno. 

Na določenih mestih bi lahko bilo manj dolgovezenja. 

Določene informacije bi lahko bile podane bolj konkretno in jasno (kratko in jedrnato) 

Zadovoljen. (10) 

Da, organizacija in vodenje uporabno. 

 

Iz odgovorov udeležencev lahko sklepamo, da so bili s predavatelji/izvajalci usposabljanja 

zadovoljni, tako kar zadeva njihovo vsebinsko pripravljenost, kakor kar zadeva njihovo 

odprtost za vprašanja udeležencev. Zaznali smo le dve pripombi, da bi bilo mogoče v 

nekaterih delih vsebine skrajšati oz. jih konkretizirati. Vendar se vprašani niso natančno 

izjasnili, za katere vsebine naj bi šlo.  

V nadaljevanju so vprašani s pomočjo lestvice (1-se ne strinjam, 2-se deloma strinjam, 3-

se strinjam, 4- popolnoma se strinjam) ocenili sklop trditev, ki zajemajo različne, tako 

vsebinske kot organizacijske vidike izobraževalnega procesa.  
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Preglednica 2: Ocena izvedbe usposabljanja 

 19. in 25.1. 2. in 9. 3. Povprečje 

skupaj Trditev Povprečna 
ocena 

Povprečna 
ocena 

Program prinaša novosti in sveže ideje. 3,13 3,33 3,20 
Pri izvedbi programa so bile ustrezno 
upoštevane izkušnje udeležencev. 

3,27 3,50 3,31 

Nova znanja bom lahko uporabil/-a v praksi. 3,37 3,83 3,48 
Pripravljena gradiva so vsebinsko usklajena. 3,43 3,83 3,51 
Pripravljena gradiva so razumljiva, pregledna 
in uporabna. 

3,41 3,67 3,44 

Pripravljena gradiva so aktualna. 3,45 3,50 3,46 
Program me je spodbudil, da se bom še 
naprej izobraževal/-a in razvijal/-a na tem 
področju. 

3,07 3,83 3,19 

Program me je pozitivno motiviral za 
vnašanje sprememb v svoje delo. 

3,13 3,67 3,22 

Termin izpeljave je bil dobro izbran. 2,93 3,50 3,03 
Prostorski pogoji za delo so bili primerni. 2,57 3,67 2,75 
Odzivanje izvajalca na potrebe udeležencev 
je bilo dobro. 

3,53 4,00 3,61 

Oblike in metode dela na usposabljanju so 
bile primerne. 

3,23 3,50 3,28 

N (19. In 25.1.) = 30; N (2. In 9.3.) = 6 

 

Ob vpogledu v podatke, moramo opozoriti na to, da niso čisto primerljivi, oz. morda ne 

pokažejo na čisto jasno sliko, glede na to, da je očitno na drugem usposabljanju izpolnilo 

vprašalnike precej manj udeležencev, kot se jih je usposabljanja udeležilo. Ne vemo 

namreč, kako bi usposabljanje ocenili udeleženci, ki so se ga tudi udeležili, pa na 

vprašalnik iz različnih razlogov niso odgovarjali. 

Iz zgornjih ocen pa lahko, upoštevajoč ta zadržek,  razberemo, da so vprašani večinoma 

pritrdili temu, da program usposabljanja prinaša novosti in sveže ideje, da so bile v 

programu ustrezno upoštevane izkušnje udeležencev in da so si pridobili uporabna 

znanja, da so bile uporabljene ustrezne metode. Pozitivno so ocenili tudi pripravljena 

gradiva. Pohvalili so tudi odzive izvajalca na potrebe udeležencev. Nekoliko manj so bili 

zadovoljni s terminom izvedbe (predvsem prvega) usposabljanja in s prostorskimi pogoji, 

v katerih je bilo izpeljano usposabljanje.  
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Na vprašanje o tem, kako so bili zadovoljni s svetovalnim delom, ki so ga imeli na 

razpolago pri samostojnem delu?, so udeleženci podali naslednje odgovore: 

Preglednica 3: Zadovoljstvo s svetovalnim delom 

ZADOVOLJSTVO S SVETOVALNIM DELOM 
Vprašanje sem posredovala prek maila ali telefonsko. Informacije sem dobila točne in ažurne. 
Vesela sem bila pomoči pri izpeljavi, 

Gospe so vedno dosegljive in nudijo prijazne odgovore. 
 

 

Trenutno sem zadovoljna, bolj pa pričakujem svetovanje pri kasnejšem delu. 

Pojasnila so bila zadovoljiva. 

Predavatelji so ustrezno pojasnili vsako nejasnost. 

Svetovanje je bilo ustrezno in dobro. 

Sem, saj svetovalci nudijo ustrezne odgovore na naša vprašanja. 

Zelo zadovoljna, saj imamo možnost komuniciranja po mobilnem telefonu in na spletni učilnici 

Povsem zadovoljna/jasnost. 

Dovolj zadovoljen. 

Bilo je dobro. 

Zelo, povratne informacije delujejo motivacijsko. 

Pozitivno je predvsem spodbujanje timskega dela. 

Izvajalki sta se ustrezno odzivali na vprašanja, mnenja razen glede časovnega načrta. 

Ker sem prvič na tem projektu, se zame samostojno delo šele pričenja. Najprej je bilo namreč 
potrebno vse pridobljene informacije procesirati. 

Zadovoljen, zadovoljna  (3) 

Samostojnega dela še nisem imela veliko; vedno hiter in dober odgovor (pojasnilo) 

Zaenkrat še nisem potreboval svetovanja. 

 

Glede na akcijsko naravo usposabljanja v projektu vpeljave kolegialne presoje kakovosti, 

je svetovalna podpora v tem procesu zelo pomembna. Skupnemu delu na delavnicah, 

namreč sledi obsežno delo, ki ga opravijo udeleženci v svojih izobraževalnih 

organizacijah. Še posebej v takšnih primerih, kot je ta, ko gre hkrati za uvajanje novosti 

v njihovo prakso, je svetovalna podpora, ki jo imajo v teh procesih, ključna za uspešno 

delo. Odgovori udeležencev kažejo, da so bili tako na usposabljanjih kot pri aktivnostih, 

ki so se odvijale med usposabljanji, s to podporo zadovoljni in sicer tako vsebinsko, kot 

glede dostopnosti in odzivnosti strokovnih sodelavcev, ki so opravljali vlogo svetovalcev. 

 

Na vprašanje, koliko so se jim uresničila pričakovanja, s katerimi so se udeležili 

usposabljanja, so udeleženci odgovarjali naslednje: 
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Preglednica 4: Uresničitev pričakovanj 

URESNIČITEV PRIČAKOVANJ 
Pričakovanja so se mi uresničila, vendar z izpeljavo v prakso pa imamo na šoli izzive. 

Delno. Glede na to, da sem prvič seznanjen s tako problematiko, sem zadovoljen, kolikor 
sem. 

Dosedanja pričakovanja so izpolnjena. 

Pravzaprav sem pričakovala, da bomo v projektu delali kaj drugega, vendar sem zadovoljna. 

Pravzaprav sem vila "vključena" v projekt dan (dva) preden sem se udeležila srečanja, tako 
nisem imela pričakovanj. 

Tega srečanja se udeležujem prvič in nisem imela kakšnih pričakovanj. 

So. Pričakovala sem, da bom s svojim delom "koristila" pri izdelovanju poročila 
(samoevalvacije). Menim, da temu bo tako. 

Prihajal sem brez velikih pričakovanj in sem prijetno presenečen. 

Da/primeri. 

Več kot uresničila. 

Da, lepo je bilo pojasnjeno kaj in kako delati. 

Da, všeč mi je celosten pristop. 

Da, na centru se je spremenil pogled in odnos do področja kakovosti. Upam, da je del 
zaslug tudi v kolegialni presoji. 

Deloma. Projekt je v teku, zato bi lahko natančneje odgovorila na koncu. 

Da, povsem mi je jasno, kaj in kako bomo dosegli cilje projekta kolegialnega presojanja. 

Ob vstopu v projekt ni bilo nekih pričakovanj. Do teh ugotovitev bo prišlo po izpeljavi 
projekta. 

Pričakovanja bodo uresničena ob koncu projekta, ob analizi in uresničitvi rezultatov. 

Pričakovanja so se uresničila.(4) 

 

Precejšen del odgovorov udeležencev pokaže na nek specifičen vidik, s katerim se 

pogosto soočamo v tovrstnem usposabljanju. Pri usposabljanju, ki ga obravnavamo, 

namreč ne gre za klasično usposabljanje, pač pa za usposabljanje, ki je v podporo 

vpeljavi novosti v izobraževalno prakso. Usposabljanje je v tem primeru del širšega 

razvojnega projekta in razvojnega dela. Pogosto se zgodi, da  udeleženci tovrstnih 

usposabljanj vanje ne pridejo na podlagi lastne prostovoljne odločitve, pač pa se je za 

sodelovanje v projektu odločila šola (ravnatelj, vodstvo), sami pa so v usposabljanje 

poslani, ker opravljajo določeno vlogo (npr. so člani komisije za kakovost), ker imajo 

ustrezne sposobnosti za tovrstno delo, včasih pa zgolj zato, »ker nekdo pač mora iti« in 

so za to »določeni«. Pogosto ob vstopu v izobraževanje nimajo veliko informacij o 

projektu oz. namenu izobraževanja, zato tudi ne oblikovanih jasnih pričakovanj. Kar 

nekaj zgornjih izjav udeležencev nas napelje k ugotovitvi, da je bilo tudi v teh primerih 

tako. To je velik izziv za tiste, ki tovrstna izobraževanja načrtujejo in izpeljujejo. 

Udeležence, ki imajo te značilnosti oz. prihajajo iz takšnega konteksta, je namreč 
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potrebno za delo v projektu najprej zmotivirati in temu mora biti namenjeno kar nekaj 

pozornosti v začetnih usposabljanjih.  

 

Sicer lahko iz zgornjih odgovorov izluščimo, da so se udeležencem, ki so pričakovanja 

imeli, ta v večini primerov tudi uresničila. Nekateri pa so po začetnem usposabljanju še 

izražali določeno skepso in so sporočili, da se bodo izjasnili kasneje, ko bodo videli, kako 

bo steklo delo, za katerega so se usposabljali.  

Na vprašanje o tem ali bi potrebovali še dodatna znanja s področja kakovosti in 

(samo)evalvacije so udeleženci odgovarjali: 

 

Preglednica 5: Potreba po dodatnih znanjih 

POTREBA PO DODATNIH ZNANJIH 
DA 

Da. Če bom nadaljeval s tem delom, bom potreboval poglobitev. 

Potrebovala bi dodatna znanja, predvsem pa bi potrebovala dodatna znanja šolske komisije 
za kakovost. 

V gradivih dobro predstavljeno, pomanjkljivo pa je njihova usklajenost. 

Morda se bom sama informirala o drugih znanjih. 

Vsekakor. To so ena mojih prvih tovrstnih izobraževanj. 

Da, saj je tematika v sred. šolah šele v povojih. 

Za sprotna vprašanja, nejasnosti, ki nastanejo ob samem izvajanju kolegialne presoje. 

Da. (5) 

Vedno dobrodošlo. 

To področje po mojem mnenju nima omejitev glede pridobivanja novih znanj - najboljši pa 
so primeri dobrih praks predvsem na kolegialni ravni. 

Da, izvajanje in analiza nekaterih vprašalnikov. 

Vsekakor bi bila dodatna znanja dobrodošla, predvsem v smislu kakšne tečajne oblike na 
temo "kakovost v šolstvu", saj je kakovost zelo generalen pojem, šolstvo pa zelo specifično 
področje. 

Da, še več konkretnejših srečanj na področju praktičnih primerov. 

NE 

Ne, ker sem na to temo že obiskovala kar nekaj seminarjev in usposabljanj. 

Zaenkrat ne. 

Ne, saj delujem v skupini za kakovost na šoli, kjer pokrivamo ta področja. 

Ne potrebujem dodatnih znanj. 

Ne. (2) 

 

Odgovori udeležencev najprej pokažejo na to, da je bila skupina glede na znanje, oz. 

glede na lastno percepcijo o tem, koliko že imajo znanja s področja kakovosti, precej 



 

 
cci 

heterogena. Od takšnih, ki že dalj časa opravljajo vlogo članov komisij za kakovost na 

svojih šolah in so se že udeleževali izobraževanj na to temo, do takšnih, ki so sedaj 

tovrstnega izobraževanja udeležili sploh prvič. Tudi to je strokovni zaloga za načrtovalce 

tovrstnih usposabljanj, ko je treba iskati pravo mejo, da ne bi podvajali vsebin tistim, ki 

jih že poznajo, hkrati pa bi omogočili, da bi tisti, ki so šele na začetku, lahko sledili 

poteku usposabljanja.  

Na tokratnih usposabljanjih se je ta zagata ustrezno reševala s tem, da je bilo 

predpostavljeno, da udeleženci, ki prihajajo, že imajo temeljna znanja s tega področja in 

so izvajalci na tem gradili, hkrati pa je bila zagotovljena svetovalna podpora in pomoč (še 

posebej v praktičnem delu) tistim, ki so imeli težave in so potrebovali več časa, da so 

razrešili določena vprašanja. 

Iz odgovorov lahko še izluščimo, da bi udeleženci svoja znanja najrajši nadgrajevali na 

praktičnih primerih, ob predstavitvi primerov dobre prakse ipd.  

Med dodatnimi predlogi, ki so jih posredovali udeleženci pa so bili: »Bolj ciljno usmerjeno 

izobraževanje. Bolj življenjski prostor – nuja. Udeležencem ponuditi bolj poglobljeno strokovno, 

znanstveno literaturo. Morda bolj naravnano delo v delavnicah, da bi čim več naredili na 

srečanjih. Krajše in učinkovitejše usposabljanje. Še več konkretnejših srečanj na področju 

praktičnih primerov.« 

 

Opažanja o učinkih usposabljanja (kakovost priprave samoevalvacijskih 

poročil)  

V nadaljevanju bomo povzeli nekatera opažanja o učinkih usposabljanja, na katere lahko 

sklepamo ob pregledu izdelkov, ki so jih po opravljenem usposabljanju pripravili 

sodelujoči v projektu. V analizo smo namreč vzeli samoevalvacijska poročila, ki so jih 

pripravili na posameznih šolah. 

Najprej povejmo, da so bile  po opravljeni evalvaciji prve izvedbe programa 

usposabljanja, ki je pokazala, da so imeli sodelujoči v pilotni izpeljavi pri pripravi 

samoevalvacijskega poročila težave pri: 
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 strukturiranju samoevalvacijskih poročil  tako, da so bili opisi opisi stanja vedno 

vsebinsko skladni z kazalniki in merili, na katera so se nanašali; 

 jasni in dovolj konkretizirani pripravi zapisov, 

 prilaganju dokazil, ki so omogočala kolegom presojevalcem, da dobijo utemeljen 

vpogled v dogajanje, ter njihovemu ustreznemu označevanju in prilaganju, 

v program usposabljanja vnesene spremembe in dopolnitve in sicer: 

 

 V programu usposabljanja so  udeleženci v drugi izpeljavi dobili vpogled v 

konkretne primere opisov stanja, z nosilci usposabljanja so skupaj analizirali ter 

opredelili primere dobrih in slabih zapisov.  

 Pripravljen je bil nov pripomoček Načrt izpeljave samoevalvacije pri kolegialni 

presoji, s pomočjo katerega je skupina, ki je pripravljala samoevalvacijsko poročilo 

na šoli, premislila katere podatke in informacije že ima na razpolago in jih lahko 

vključi v poročilo ter katere mora posebej pridobiti zato, da bo lahko prikazala 

stanje pri posameznem kazalniku. Premislila je tudi o možnih virih in dokazilih. 

 V prvem sklopu usposabljanja je bilo uvodnemu frontalnemu (konceptualnemu) 

delu in predstavitvi projekta in postopka kolegialne presoje, dodanih več sklopov 

delavničnega dela (priprava načrta samoevalvacije, pregled možnih dokazil, 

pregled primerov opisov stanja).  

Ovrednotenje: Iz analize pripravljenih samoevalvacijskih poročil lahko povzamemo 

vsaj naslednje: 

 V pripravljenih samoevalvacijskih poročilih lahko zaznamo učinke okrepljenega 

usposabljanja. V tokratnih poročilih nismo zaznali večjih težav pri ohranjanju 

strukturne povezave med kazalniki in merili ter opisi stanja. Pri področju 

samoevalvacija je bila večinoma ustrezna tudi vsebinska povezava. Nekoliko več 

smo zaznali težav, ko gre za vsebinsko povezavo pri zapisih, ki so obravnavali 

področje »učenja in poučevanja«. Še posebej pri bolj obširnih kazalnikih kot je 

npr. »metodično-didaktični koncept«, so se pripravljavci poročil včasih težko 
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izognili preveliki posplošenosti oz. temu, da so že z opisom nekaterih meril pri 

nekem kazalniku posegali na področje drugega kazalnika oz. meril. Vendar je 

potrebno pri tem opozoriti, da so se, ko gre za področje »učenja in poučevanja« 

tako nosilci projekta in programa usposabljanja kot sodelujoči, z njim pri 

kolegialni presoji soočili prvič, in velja zato v naslednjih izpeljavah več pozornosti 

nameniti usposabljanju udeležencev v vidiku, da se opisi zares držijo usmerjajočih 

kazalnikov ter so dovolj objektivni in konkretni. 

 Velik kvalitativni premik glede na prvo izpeljavo je opaziti pri prilaganju dokazil in 

njihovemu označevanju. Če je bila to v prvi izpeljavi kar precejšnja težava, je 

očitno okrepljeno usposabljanje v tem vidiku obrodilo sadove, saj so bili opisom v 

precejšnji meri vsebinsko smiselno priloženi dodatni dokumenti, izdelki idr., ki so 

kolege presojevalce navajali na dodatni vpogled v stanje. 

 Težava, s katero se lahko v primeru pregledovanja priloženih dokazil, soočijo 

kolegi presojevalci pa bi lahko bila tehnične narave. V večini primerov so namreč 

šole koordinatorju posredovale elektronsko verzijo samoevalvacijskega poročila in 

elektronsko verzijo prilog (dokazil). Čeprav so bile priloge v poročilu ustrezno 

označene, pa v precej primerih niso bile ustrezno označene in strukturirane tudi 

elektronske verzije prilog. To lahko za kolega presojevalca pomeni precej 

zamudno opravilo, ko mora stalno brskati po elektronskih prilogah, včasih je tudi 

njihovo prebiranje neposredno z računalnika zamudno. Zato bi bilo potrebno, da 

vsak kolega presojevalec dobi komplet dokumentacije o šoli v papirni obliki. Ta 

vsebuje samoevalvacijsko poročilo in priloge, ki so ustrezno označene in zložene.  

V tujini in v Sloveniji za te namene poznamo prakso, da mora za en izvod 

takšnega kompleta dokumentacije poskrbeti šola, ki ga dostavi koordinatorju 

skupine kolegov presojevalcev, ta pa poskrbi da ta komplet zakroži med njimi in 

ima tako vsak od njih možnost, da ga pregleda. Druga možnost je, da šola pošlje 

tak komplet koordinatorju v elektronski obliki, ta pa naredi komplet v papirni 

verziji. Čeprav se šole takšnemu postopku pogosto upirajo in se velikokrat 

postavlja pod vprašaj racionalnost in ekonomičnost, še posebej v dobi IKT 

tehnologije, pa izkušnje kažejo, da dokler nimamo razvitega IKT orodja, ki bi bilo 

prav temu namenjeno, torej omogočalo zares pregledno in strukturirano 
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elektronsko umeščanje dokumentacije, še vedno najbolj učinkovito deluje komplet 

dokumentacije v papirni verziji. To je vložek, ki se kasneje poplača s kakovostno 

kolegialno presojo ter uporabnimi predlogi, ki jih na tej podlagi šoli posredujejo 

kolegi presojevalci.  

 Za opise stanja za področje »učenja in poučevanja« smo v prejšnjih sklopih že 

zapisali, da se je sama struktura kazalnikov in meril izkazala kot ustrezna, ko gre 

za to, da pripravljavce poročil sistematično vodi po posameznih sklopih procesov 

učenja in poučevanja. Vendar je prav ta kompleksnost povzročila tudi težavo, ki 

se je pokazala v presplošnih in preohlapnih, »vseobsegajočih« opisih. Delno se to 

v naslednjih izpeljavah lahko odpravi z dodatnim usposabljanjem ob analizi 

obstoječih primerov, delno pa velja že zapisani premislek, da bi v prihodnjih 

izpeljavah področje zožili in kombinirali samo nekatere izmed kazalnikov in ne 

vseh naenkrat.  

 Kjer smo imeli to možnost smo primerjali samoevalvacijska poročila, ki so bila 

pripravljena ob pilotni izpeljavi projekta in tista v drugi izpeljavi. Velja za primere, 

ko se je šola po končanem sodelovanju v pilotnem sodelovanju, odločila še za 

drugi krog sodelovanja. V teh primerih smo opazili kvalitativno izboljšavo pri 

pripravi poročil. Premik se kaže tako v bolj natančnem strukturiranju poročila, 

prilaganju in označevanju prilog. Hkrati pa tudi (kar je še pomembneje) pri 

vsebinski angažiranosti in pripravi zapisov. Iz tega lahko sklepamo, da so 

sodelujoči očitno pozitivno ovrednotili izkušnje, ki so jih pridobili ob prvi izpeljavi 

ter te ob povezavi z novimi znanji, ki so jih dobili na drugem usposabljanju, to 

ustrezno povezali v razvoj večje kompetentnosti pri pripravi poročil. Tovrstna 

ugotovitev je sodelavcem na Centru za poklicno in strokovno izobraževanje 

gotovo lahko dragocena, saj kaže na učinke njihovega razvojnega dela in pomeni 

spodbudo za vlaganja v nadaljnji razvoj usposabljanja. 

 V nekaterih primerih, ko se je v projekt vključil šolski center s svojimi različnimi 

enotami pa smo pri analizi poročil opazili pojav, ki ga ne gre spregledati. Namreč, 

na šolskem centru so pripravili samoevalvacijska poročila za  vsako enoto (šolo) 

posebej. Gre za primer, kjer so bila samoevalvacijska poročila pripravljena 

ustrezno, poznal se je napredek iz prve izpeljave. Vendar se je hkrati pokazalo, da 
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so bila poročila večinoma samo replika, enega ali dveh poročil, ki so bila napisana 

originalno. V kolikor bi šlo zgolj za repliciran prikaz tega, da ima šolski center na 

določenem področju enotna konceptualna izhodišča  in iz njih izhajajoče prakse, 

potem bi to še lahko razumeli. Vendar zapisi ne navajajo na to. Bolj navajajo na 

to, da so se nekatere šole v sklopu šolskega centra aktivno angažirale in svoje 

delo resno in strokovno ter odgovorno opravile, druge pa (iz nam nepoznanih 

razlogov) niso imele tega namena, pač pa so samo instrumentalno zadostile 

pogoju, da je potrebno pripraviti samoevalvacijsko poročilo. Z vidika namena 

metode kolegialnega presojanja takšen pristop ne more prinesti kakšnih pozitivnih 

učinkov, zato menimo, da bi bilo potrebno na nadaljnjih usposabljanjih oz. na 

morebitni evalvacijski delavnici z udeleženci tokratnega usposabljanja spregovoriti 

tudi o takšnih primerih v povezavi z etiko dela v tovrstnih postopkih in 

smiselnostjo tovrstnega početja.  

 

Za nadaljnji razvoj: Pri nadaljnjem razvoju in krepitvi programa usposabljanja v 

prihodnje bi bilo potrebno: 

 Na podlagi izkušnje s tokratne izpeljave, v naslednjo izpeljavo vnesti delavnični 

sklop dela na primerih opisov stanja in možnih dokazil tudi za področje »učenje in 

poučevanje«, kot je bilo to v tej izpeljavi že storjeno za področje 

»samoevalvacija«. 

 Na usposabljanjih naj se še okrepi poudarek namenjen pripravi opisov stanj in 

tematiki konkretizacije opisov.  

 Na podlagi primerov »kopiranja« poročil, ki smo jih zaznali v tej izpeljavi, naj se v 

programu usposabljanja že anticipatorno, v fazi usposabljanja za pripravo 

samoevalvacijskih poročil, opozori tudi na to problematiko in pomen etičnega in 

odgovornega ravnanja v teh primerih.  

Ob koncu še zapišimo, da smo se v tokratni evalvaciji usmerili na nekatere 

specifične vidike usposabljanja, predvsem tiste, vezane na prvi del procesa 

kolegialne presoje, ki vodi k pripravi samoevalvacijskega poročila. Kaže se, da je 

ta del usposabljanja sedaj že dobro postavljen, kaže ga sicer še krepiti, a v 
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glavnem deluje in prinaša učinke. Na podoben način bi bilo ob zaključku te 

izpeljave ovrednotiti tudi učinke drugega dela usposabljanja, torej pripravo 

kolegov presojevalcev na opravljanje njihove vloge. To je mogoče storiti na 

podlagi pregleda: 

 ocen samoevalvacijskih poročil, ki so jih pripravili kolegi presojevalci, 

 priprav na kolegialne obiske, ki so jih na tej podlagi izpeljani (npr. ali se 

izbor sogovornikov na obiskih in pripravljena vprašanja zanje vežejo na 

ugotovitve ob ocenah poročila in izhajajo iz njih?) 

 analize končnih poročil o kolegialni presoji, 

 kvalitativnih mnenj in ocen kolegov ocenjevalcev o učinkovitosti 

usposabljanja s tega vidika. 

 

Izhajajoč iz opažanj, da številni udeleženci, ki se usposabljajo za kolege presojevalce 

doslej še niso imeli tovrstnih izkušenj in se še niso preizkusili v vlogi kolegov 

presojevalcev, ki pridejo v institucijo in tam izpeljejo kolegialni obisk, je smiselno v 

nadaljnje izpeljave usposabljanja vključiti metodo, ki jim bo pomagala pridobiti vsaj 

»nadomestno izkušnjo« te vloge. Zato predlagamo: 

 da se v drugi del programa usposabljanja vključi metoda igre vlog, s pomočjo 

katere kolegi presojevalci simulirajo obisk na šoli (simulirajo skupinski pogovor). 

Metodo je potrebno strokovno strukturirati in voditi tako, da je po izpeljani igri 

vlog, namenjen tudi čas za refleksijo in pogovor o izkušnjah in opažanjih. 

 Dodatni čas je potrebno na usposabljanjih nameniti tudi temu, kako kolegi 

presojevalci na podlagi pregleda samoevalvacijskega poročila in prilog pripravijo 

vprašanja za pogovor na šoli in zakaj je pomembno, da se v pogovorih teh 

vprašanj tudi držijo. 
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4. Zaključek 

 

Zaključimo lahko, da izpeljava drugega kroga vpeljave metode kolegialne presoje na 

področje poklicnega in strokovnega izobraževanja pomeni tako pomemben kvantitativni 

kot kvalitativni premik. Kvantitativni zato ker so se projektu: 

 

 pridružile nove šole, tako se širi krog šol, ki se seznanjajo z metodo kolegialne 

presoje in z njo dopolnjujejo svoje interne sisteme kakovosti.  

 

Kvalitativni pa zato, ker je bil v tej izpeljavi: 

 

 storjen pomemben razvojni korak naprej, kazalnikom in merilom kakovosti za 

področje »samoevalvacija« so bili dodani kazalniki in merila kakovosti za področje 

»učenje in poučevanje«. Na ta način se postopoma razvija model kazalnikov in 

meril kakovosti, ki jih lahko šole, ki izvajajo poklicno in strokovno izobraževanje 

uporabljajo v svojih notranjih spremljavah kakovosti. lahko pa se uporabljajo tudi 

pri zunanjih presojah kakovosti;  

 razvit je bil pisni program usposabljanja v podporo vpeljavi metode kolegialne 

presoje v prakso; program je sodobno ciljno in modularno zastavljen, kar po eni 

strani omogoča dovolj sistematičnosti, na drugi pa dovolj fleksibilnosti pri njegovi 

izpeljavi. 

 V izpeljavo programa so bili vključeni novi pristopi, metode in vsebine, predvsem 

večja praktična naravnanost pa že kaže svoje pozitivne učinke.  

 

Zaradi vseh doseganjih vlaganj in že zaznanih učinkov bi bilo smiselno, da se projekt 

nadaljuje in se zagotovi kadrovske in finančne vire za nadaljnje izpeljave kolegialnih 

presoje. 
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5.23 PRILOGA 23: EVALVACIJSKI VPRAŠALNIK - USPOSABLJANJE 
 

 

VPRAŠALNIK O USPOSABLJANJU 

ZA UPORABO METODE KOLEGIALNEGA  PRESOJANJA (1. del) 

 

Spoštovani! 

 

Prosimo vas, da ob zaključku 1. dela usposabljanja izpolnite vprašalnik o poteku izobraževanja 

v naši ustanovi, saj nam bodo vaše ocene kakovosti izobraževanja in zadovoljstvo služile kot 

pomembno merilo pri nadaljnjem delu. 

 

1. Ali ste zadovoljni s predavatelji/izvajalci ter njihovo strokovno in pedagoško-andragoško 

usposobljenostjo? Pojasnite svoj odgovor. 

 

 

 

 

 

 

 

2. Prosimo vas, da ocenite izvedbo usposabljanja z ocenami od 1 (se ne strinjam) do 4 

(popolnoma se strinjam) tako, da pri vsaki trditvi obkrožite ustrezno številko. 

Trditve 

1 

Se ne 

strinjam 

2 

Deloma se 

strinjam  

3 

Se 

strinjam 

4 

Popolnoma 

se strinjam 

1. Program prinaša novosti in sveže 

ideje. 
1 2 3 4 

2. Pri izvedbi programa so bile ustrezno 

upoštevane izkušnje udeležencev. 
1 2 3 4 

3. Nova znanja bom lahko uporabil/-a v 

praksi. 
1 2 3 4 

4. Pripravljena gradiva so vsebinsko 

usklajena. 
1 2 3 4 

5. Pripravljena gradiva so razumljiva, 

pregledna in uporabna. 
1 2 3 4 

6. Pripravljena gradiva so aktualna. 1 2 3 4 

7. Program me je spodbudil, da se bom 

še naprej izobraževal/-a in razvijal/-

a na tem področju. 

1 2 3 4 

8. Program me je pozitivno motiviral za 

vnašanje sprememb v svoje delo. 
1 2 3 4 

9. Termin izpeljave je bil dobro izbran. 1 2 3 4 
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10. Prostorski pogoji za delo so bili 

primerni. 
1 2 3 4 

11. Odzivanje izvajalca na potrebe 

udeležencev je bilo dobro. 
1 2 3 4 

12. Oblike in metode dela na 

usposabljanju so bile primerne. 
1 2 3 4 

 

3. Kako ste  zadovoljni s svetovalnim delom, ki ste ga imeli na razpolago pri samostojnem 

delu? Pojasnite svoj odgovor. 

 

 

 

 

 

 

 

4. Ali so se vam uresničila pričakovanja, ki ste jih imeli ob vstopu v projekt? Pojasnite svoj 

odgovor. 

 

 

 

 

 

 

 

5. Ali bi potrebovali še dodatna z znanja s področja kakovosti, evalvacije, samoevalvacije? 

Pojasnite svoj odgovor. 

 

 

 

 

 

 

 

6. Imate morda še kakšen predlog za izboljšavo usposabljanja? 

 

 

 

 

 

 

 

Hvala za sodelovanje! 
 


