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1 Uvod
Kakovost preduniverzitetnega poklicnega in strokovnega izobraževanja v Sloveniji tradicionalno
uravnavamo z mehanizmi, kot so priprava javno veljavnih izobraževalnih programov na vseh
stopnjah, priprava poklicnih standardov, vpis v razvid izvajalcev javno veljavnih programov vzgoje in
izobraževanja, začetno in nadaljnje strokovno izobraževanje učiteljev, vmesno in končno preverjanje
znanja, inšpekcijski nadzor, razvojna podpora javnih institucij, implementacijski projekti ipd. (prim.
Pevec Grm, 2007, str. 7)
V zadnjih petnajstih letih pa pri skrbi za kakovost v izobraževanju v Sloveniji intenzivneje uporabljamo
metodologije s področja zagotavljanja kakovosti, ki so se razvile v gospodarstvu (npr. ISO standardi,
TQM, model poslovne odličnosti EFQM), hkrati pa mnoge institucije s področja izobraževanja
razvijajo lastne strategije (Modro oko, Ogledalo, POKI ...). Uporaba metodologije zagotavljanja
kakovosti v izobraževalnih institucijah se tako razvija od sredine devetdesetih let dalje, ko so se začeli
pojavljati prvi strokovni prispevki in tudi poskusi uporabe metodologij zagotavljanja kakovosti v vzgoji
in izobraževanju1. V proces raziskovanja in razvijanja modelov zagotavljanja kakovosti izobraževalnih
institucij so se postopoma vključile praktično vse državne institucije s področja šolstva; od Zavoda RS
za šolstvo, Urada RS za razvoj šolstva, Šole za ravnatelje, Državnega izpitnega centra, Pedagoškega
inštituta, Andragoškega centra Slovenije do Centra RS za poklicno izobraževanje. Strategije
zagotavljanja kakovosti pa začenjajo uporabljati tudi omenjene institucije same.2
Vpeljavo metodologij za zagotavljanje kakovosti izobraževalnih institucij na preduniverzitetni ravni
spodbuja več vzporednih procesov, ki se odvijajo na državni in mednarodni ravni. Mednje lahko
štejemo vedno večja pričakovanja javnosti do učinkovitosti javnih institucij v kontekstu porabe javnih
sredstev, razvojne perspektive na področju socialnega in ekonomskega razvoja, decentralizacijo
šolskih sistemov in posledično povečano avtonomijo izobraževalnih institucij. Na področju poklicnega
in strokovnega izobraževanja pa je še posebej s Kopenhagensko deklaracijo in Bolonjsko reformo ter
z mnogimi evropskimi povezavami spodbujen razvoj zagotavljanja kakovosti v srednjem, višjem in
visokem šolstvu. Na terciarni ravni se celo zamenjuje klasični akreditacijski sistem s širšim konceptom
zagotavljanja kakovosti3.
Razpete med osnovno zahtevo širše javnosti do kakovostnih javnih storitev tudi v vzgojnoizobraževalnem sistemu ter strahom pred negativnimi posledicami vpeljevanja tržnega principa v
javno sfero ter v kontekstu prostovoljnega pridruževanja evropskim razvojnim strategijam na
področju izobraževanja, so se izobraževalne politike na državni in evropski ravni uspele dogovoriti o
dokaj odprtem in razvojno naravnanem modelu razvijanja kakovosti v srednjem oziroma začetnem
1

Za primer smo pregledali strokovne prispevke, objavljene v reviji Vzgoja in izobraževanje, ki jo izdaja Zavod RS za šolstvo,
osrednja podporna institucija šolskemu sistemu. Zasledimo, da se prispevki na temo vpeljevanja metodologij za
zagotavljanje kakovosti začnejo pojavljati sredi devetdesetih let 20. stoletja. Na primer: Marovt, M. (1994). Doseganje večje
kakovosti šolskega etosa s pomočjo krožkov za kakovost. V: Vzgoja in izobraževanje let. 25, št. 3, str. 32–34. Dostopno na
http://www.zrss.si/pdf/kazaloVIZ1970-2009.pdf.
2

Poleg opredeljenih vizij, strategij ter ocen doseganja le teh v letnih poročilih o delu, ki jih pripravljajo vse javne institucije,
smo v zadnjem času priča prvim poročilom o raziskavah o doseganju posameznih kazalnikov kakovosti. Primer takega
pristopa predstavlja Poročilo o anketi o delu Zavoda RS za šolstvo, dostopno na
http://www.zrss.si/default.asp?link=predmet&tip=41&pID=166&rID=1763.
3

Z marcem 2010 je delo Sveta RS za visoko šolstvo prevzela Nacionalna agencija RS za kakovost v visokem šolstvu. Naloge
in pristojnosti te agencije opišejo s sledečim zapisom: »Agencija opravlja strokovne in razvojne naloge v visokem šolstvu
in regulatorne naloge za zunanje zagotavljanje kakovosti visokega šolstva in višjega strokovnega izobraževanja. Zunanje
zagotavljanje kakovosti vključuje akreditacijo visokošolskih zavodov in študijskih programov, vključno z zunanjo evalvacijo.
Agencija opravlja z zakonom določene naloge v javnem interesu, da bo zagotovila trajno, strokovno in neodvisno pomoč pri
zagotavljanju in razvoju kakovosti v visokem šolstvu.« Dostopno na http://www.nakvis.si/.
5

poklicnem in strokovnem izobraževanju4, ki želi tako na sistemski kot institucionalni ravni spodbuditi
postopen razvoj in vpeljavo metodologije zagotavljanja kakovosti kot orodja za trajen razvoj področja
in dvig njegove kakovosti.
SREDNJE POKLICNO IN STROKOVNO IZOBRAŽEVANJE je v okviru evropske skupnosti naredilo na tem področju
pomemben korak naprej s povezovanjem, izmenjavo izkušenj, sodelovalnim raziskovanjem in
razvojem. Opredelitev metodologije zagotavljanja kakovosti (ang. quality assurance) na področju
srednjega poklicnega in strokovnega izobraževanja se je v evropskem prostoru od Kopenhagenske
deklaracije (2002) dalje intenzivno razvijala s sodelovanjem držav članic (EQAVET)5 in ob pomoči
raziskovalnih institucij, kot sta CEDEFOP in ETF6.
Rezultat so Priporočila evropskega parlamenta in sveta o vzpostavitvi evropskega referenčnega
okvira za zagotavljanje kakovosti poklicnega izobraževanja in usposabljanja (EQARF)7, sprejeta junija
2009 in razvijajoča se mreža državnih središč za zagotavljanje kakovosti v poklicnem in strokovnem
izobraževanju (EQAVET), ki s sodelovalnim načinom dela hitreje in učinkoviteje vodi vpeljevanje
EQARF priporočil.
V Sloveniji je zagotavljanje kakovosti v srednjem poklicnem in strokovnem izobraževanju opredeljeno
na zakonodajni ravni (ZPSI–1, 2006 in ZOFVI–G, 2008) ter na ravni priporočil (Priporočila šolam za
izvajanje samoevalvacije, CPI, 20078; Tematska konferenca na temo zagotavljanja kakovosti 20099;
strokovna literatura ipd.). Vpeljava poteka s pomočjo številnih projektov in izobraževanj, ki jih
izvajajo uvodoma omenjene javne institucije s področja izobraževanja, v zadnjih letih pa tudi
konzorciji izvajalcev poklicnega in strokovnega izobraževanja na srednji in višji stopni (Munus,
Biotehnika, UnisVet in Impletum).
Center RS za poklicno izobraževanje je zadolžen za izvajanje zakonodajnih določil o ugotavljanju in
zagotavljanju kakovosti srednjega poklicnega in strokovnega izobraževanja na sistemski ravni. V
okviru vpeljave sistema na institucionalni ravni pa je njegova osrednja naloga podpora izvajalcem
poklicnega in strokovnega izobraževanja pri razvoju celovitih sistemov vodenja kakovosti. Razvoj
sistemov zagotavljanja kakovosti je opredeljen tudi kot eden od kazalnikov kakovosti na sistemski
ravni tako v državnem kot tudi v evropskem naboru kazalnikov (EQARF). Obe nalogi združuje v okviru
Slovenskega središča za zagotavljanje kakovosti v poklicnem in strokovnem izobraževanju (SIQA-VET,
www.siqavet.si), ki je hkrati referenčna točka v okviru evropskega sodelovanja EQAVET.

4

Poklicno in strokovno izobraževanje (ang. vocational education and training) v mednarodnem prostoru delimo na začetno
(ang. initial) in nadaljevalno (ang. continoung), v slovenskem pa na srednje, ki sovpada z začetnim ter višje, visoko in
nadaljnje (oblike usposabaljanja zaposlenih), ki sovpada z nadaljevalnim.
5

EQAVET (European quality assurance in VET, www.eqavet.eu) je kratica za evropsko skupnost za promocijo evropskega
razvojnega sodelovanja in izboljševanja zagotavljanja kakovosti v poklicnem in strokovnem izobraževanju in je opredeljena
tudi v evropskih priporočilih o zagotavljanju kakovosti v poklicnem in strokovnem izobraževanju (EQARF). Sodelovanje držav
članic na področju zagotavljanja kakovosti v poklicnem in strokovnem izobraževanju v preteklih letih (ENQA-VET) se je
razvilo v širšo platformo sodelovanja s socialnimi partnerji (sindikati, delodajalci), z evropsko komisijo in s strokovnimi
institucijami (CEDEFOP in ETF).
6

CEDEFOP je evropski center za razvoj začetnega poklicnega in strokovnega izobraževanja (The European Centre for the
Development of Vocational Training, http://www.cedefop.europa.eu). ETF je agencija Evropske skupnosti za podporo
izobraževanja in usposabljanja v državah, ki mejijo na Evropsko skupnost (The European Training Foundation,
http://www.etf.europa.eu).
7

Priporočila so dostopna na spletni strani: http://eurlex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2009:155:0001:0010:SL:PDF.
8

Priporočila so dostopna na spletni strani:
http://www.cpi.si/files/cpi/userfiles/Publikacije/sola_za_izvajanje_samoevalvacije_slo.pdf.
9

Gradiva s konference so dostopna na spletni strani: http://www.cpi.si/tematske-konference/zagotavljanjekakovosti.aspx.
6

PILOTNA IZVEDBA METODE KOLEGIALNEGA PRESOJANJA sodi tako med projekte, ki spodbujajo razvoj
ugotavljanja in zagotavljanja kakovosti na ravni izobraževalnih institucij. Metoda je v mednarodnem
okolju poznana kot »peer review«, v evropskem prostoru pa se je na področju začetnega poklicnega
in strokovnega izobraževanja razvijala v okviru projektov Leonardo da Vinci od leta 2004 dalje.10
Andragoški center Slovenije, ki ima na področju zagotavljanja kakovosti v izobraževanju že večletne
izkušnje in si je pridobil ugled tudi na evropski ravni, se je odzval na povabilo k sodelovanju v projektu
Peer Review Extended II. S prevodom in priredbo Evropskega priročnika o kolegialnem presojanju v
začetnem poklicnem in strokovnem izobraževanju so pomembno prispevali k vstopu metode v
slovenski izobraževalni prostor.11
Center RS za poklicno izobraževanje je tako v okviru projekta Evropskih socialnih skladov s pilotno
izvedbo kolegialnega presojanja na področju srednjega poklicnega in strokovnega izobraževanja
skušal združiti lastno znanje in izkušnje na področju zagotavljanja kakovosti z znanjem in izkušnjami
sodelujočih izobraževalnih institucij (SEŠ Ljubljana, ŠC Velenje in TŠC Nova Gorica) in dr. Tanje Možina
(soavtorice prirejenega priročnika o kolegialnem presojanju v svetovanju v izobraževanju odraslih in
uveljavljene strokovnjakinje na področju kakovosti v izobraževanju) kot zunanje strokovne sodelavke.
Rezultat projekta so dragocene prve izkušnje, ki vam jih želimo čim bolj uporabno predstaviti v
pričujočem
poročilu.

10

www.peer-review-education.net

11

Prevod Evropskega priročnika je dostopen v elektronski obliki na naslovu: http://www.peer-revieweducation.net/calimero/tools/proxy.php?id=14846, predlagani obrazci so posebej pripravljeni tudi na povezavi:
http://www.peer-review-education.net/index.php?class=Calimero_Webpage&id=12293. V tiskani obliki so pripravili tudi
prirejen priročnik, ki je namenjen svetovalnim središčem za izobraževanje odraslih.
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2 Metoda kolegialnega presojanja kakovosti
izobraţevalne institucije
Kolegialno presojanje (ang. peer review) je eden od pristopov k pregledu oziroma oceni (ang. review)
kakovosti, katerega osrednji mehanizem je presoja kakovosti s strani strokovnjakov, ki delujejo na
istem ali sorodnem področju, a so z vidika presojane institucije zunanji in neodvisni strokovnjaki
oziroma kolegi (ang. peer) strokovnjaki.
V okviru projekta, ki smo ga koordinirali na Centru RS za poklicno izobraževanje (v nadaljevanju CPI),
smo premišljevali o več različicah možnega prevoda angleške besedne zveze »peer review«, kot so
vzajemni pregled, medsebojno presojanje ipd. Angleški izraz »review« v slovenščino lahko prevajamo
kot (ponoven) pregled, ocena, recenzija, revizija. Glede na potek same metode pa izraza pregled ali
ocena ne povzameta povsem bistva. V angleško govorečem okolju se izraz »peer review« uporablja
na različnih področjih dela, kar v slovenski jezik tudi različno prevajamo.
Najbolj razširjena in poznana je akademska uporaba kolegialnega pregleda na področju znanstvenega
in raziskovalnega dela, kjer se opravi strokovni pregled oziroma recenzija s strani že uveljavljenih
kolegov pri prijavah na razpise, pred objavo rezultatov raziskave ali znanstvene razprave ipd.
Uporaba kolegialnega pregleda oziroma presoje se pojavlja tudi tam, kjer okoliščine dela narekujejo
dodatne sisteme za zagotavljanje kakovosti (npr. javne ustanove).12 Pristopa se na različne načine
poslužujejo tudi evropske organizacije (npr. socialna inkluzija, računalniško programiranje, znanost)13,
saj je sodelovalni pristop k pregledu ali presoji, ki ga metoda vsebuje, pomemben za medsebojno
sodelovanje in doseganje ciljev evropske skupnosti. Na področju izobraževanja v evropskem prostoru
poteka kolegialno presojanje tudi na področju višjega in visokega izobraževanja, ki ga koordinirajo
nacionalne agencije s področja zagotavljanja kakovosti14.
Dilemo s prevodom izraza »peer review« so na Andragoškem centru Slovenije pri prevodu
Evropskega priročnika razrešili po posvetu z jezikoslovci, zato smo se tudi pri naši izvedbi odločili, da
prvotno različico prevoda vzajemni pregled zamenjamo z izrazom kolegialna presoja.
Metoda kolegialnega presojanja je postala na področju začetnega srednjega poklicnega in
strokovnega izobraževanja v Evropi širše poznana v zadnjih letih po zaslugi projektov Leonardo da
Vinci (Peer Review in Initial VET, Peer Review Extended in Peer Review Extended II)15, ki jih vodijo na
Avstrijskem inštitutu za raziskave poklicnega izobraževanja (www.oeibf.at). Metodo razvijajo kot
mednarodno kolegialno presojanje, kar pomeni, da je vsaj eden izmed članov skupine kolegov
presojevalcev iz druge evropske države.
KOLEGIALNO PRESOJANJE je oblika »zunanje evalvacije, ki spodbuja ocenjevano izobraževalno ustanovo
pri prizadevanjih za razvijanje kakovosti« (Evropski priročnik, str. 10). V okviru metodologije
zagotavljanja kakovosti je kolegialno presojanje metoda, ki združuje lastnosti drugih pristopov k
zagotavljanju kakovosti, kot so samoevalvacija, benchmarking (primerjava), zunanja evalvacija in širše
v okviru razvojnih strategij medsebojno in sodelovalno učenje (ang. peer learning), izmenjava
12

Primer: Komisija za pravno pomoč v Angliji, dostopno na http://www.legalservices.gov.uk/civil/how/mq_peerreview.asp.

13

Kolegialno presojanje na področju socialnega vključevanja, dostopno na http://www.peer-review-social-inclusion.eu/, pri
partnerstvu za napredno računalništvo, dostopno na http://www.prace-project.eu/hpc-access in znotraj evropske
znanstvene fundacije, dostopno na http://www.esf.org/activities/peer-review.html.
14

Prim. Standards and Guidelines for Quality Assurance in the European Higher Education Area, Helsinki, 2009, dostopno
na http://www.enqa.eu/files/ESG_3edition%20%282%29.pdf.
15

Spletna stran kolegialnega presojanja v poklicnem in strokovnem izobraževanju na evropski ravni se nahaja na naslovu:
http://www.peer-review-education.net/..
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izkušenj, dobrih praks, zaradi česar je ta metoda še posebno zanimiva in uporabna. Z vidika srednjega
poklicnega in strokovnega izobraževanja (v nadaljevanju PSI) pa je pomembno tudi to, da je njena
izvedba že prilagojena fazam kroga kakovosti (načrtovanje, izvajanje, vrednotenje, ukrepanje, prim.
Slika 1), ki je osnovni pristop zagotavljanja kakovosti v PSI.

Načrtovanje
Samoevalvacija
(samoevalvacijsko poročilo)

Ukrepanje
Spremljanje: uresničevanje
načrtov (priprava načrtov in
njihovo spremljanje)

Metodologija
kolegialnega
presojanja

Izvedba
Kolegialno presojanje
(analiza samoevalvacijskega
poročila, obisk presojevalcev)

Presojanje
Poročilo o kolegialnem
presojanju (pokaže na dobre
strani in področja, ki jih je
treba izboljšati)

Slika 1: Povezava kroga kakovosti z metodologijo kolegialnega presojanja (prirejeno po Evropskem priročniku, str. 13).

2.1 NAMEN IN CILJ KOLEGIALNEGA PRESOJANJA
Namen kolegialnega presojanja je razvoj kakovosti izobraževalne institucije na izbranem področju s
pomočjo zunanjih strokovnjakov za presojano področje oziroma kolegov iz enakih ali sorodnih
izobraževalnih in raziskovalno svetovalnih institucij, ki sami poklicno delujejo na presojanem
področju kot praktiki, svetovalci ali teoretiki.
V primerjavi s samoevalvacijskim pristopom lahko izvajalec pričakuje hkrati tudi pogled od zunaj in
posledično precej verjetneje večjo objektivnost ocene oziroma presoje pa tudi povsem konkretne
predloge za ukrepanje, ki so izobraževalni instituciji lahko podlaga za razvoj. Metoda kolegialnega
presojanja pa ne sestoji samo iz notranjega (samoevalvacijsko poročilo) in zunanjega presojanja
kakovosti (poročilo o presoji), temveč v skladu s krogom kakovosti spodbuja razvoj presojanega
področja (opredelitev kazalnikov in meril, načrtovanje in izvedba ukrepov za izboljšanje) in seveda
razvoj kulture zagotavljanja kakovosti v celoti.
Končni cilj celotnega procesa kolegialnega presojanja je oblikovanje ukrepov ter njihova sistematična
vpeljava, smisel kolegialne presoje pa je tudi v vključitvi metode kot oblike zunanje evalvacije
oziroma presoje v sisteme vodenja kakovosti izobraževalnih institucij. Posebna vrednost metode je v
tem, da kombinira notranji in zunanji pristop k presoji kakovosti, kar dviguje raven kakovosti
presojanja na sploh (prim. Možina, 2010, str. 237).
PREDNOSTI IN KORISTI, ki jih izvajalci poklicnega in strokovnega izobraževanja lahko pričakujejo od
kolegialnega presojanja po besedah razvijalcev metode na evropski ravni, so:
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»kritične, vendar razumevajoče povratne informacije o kakovosti svojega poklicnega in
strokovnega izobraževanja, ki jih bodo dobili od kolegov z istega področja,
seznanjanje s pogledom nekoga od zunaj,
možnost razvoja kakovosti svoje ponudbe,
možnost predstavitve svojih dobrih strani in prikaz dobrih praks,
utrjevanje odgovornosti do interesnih skupin,
odkrivanje »slepih peg« in šibkih točk,
prejemanje nasvetov in spoznavanje dobrih praks kolegov,
izmenjevanje znanja s kolegi presojevalci,
ustvarjanje omrežij in sodelovanje z drugimi izvajalci poklicnega in strokovnega izobraževanja
in dostop do poročila o kakovosti svojega dela po primerno nizki ceni.« (Evropski priročnik,
str. 10)

2.2 POSTOPEK KOLEGIALNEGA PRESOJANJA
Metoda kolegialnega presojanja zahteva organiziranje partnerske mreže izobraževalnih institucij in
koordinacijskega telesa.16 Sam postopek kolegialnega presojanja pa delimo na štiri faze, in sicer so to:
priprava, obisk presojevalcev, poročilo o presoji in uresničevanje izboljšav.
Priprava vključuje odločitev izobraževalnih institucij za sodelovanje, izbiro področja presojanja,
pripravo potrebne dokumentacije, oblikovanje skupine kolegov presojevalcev, usposabljanje za
sodelovanje pri kolegialni presoji, pripravo in analizo samoevalvacijskega poročila in pripravo na obisk
kolegov presojevalcev.
Obisk presojevalcev vključuje zbiranje podatkov na izobraževalni instituciji s pomočjo intervjujev, z
ogledom, s hospitiranjem idr., analiziranje podatkov, podajanje ustne povratne informacije. Pri tem
je pomembna dobra organizacija obiska ter primeren odnos kolegov presojevalcev do kolegov v
izobraževalni instituciji. Tretjo fazo predstavlja priprava poročila o kolegialnem presojanju. Poročilo
vsebuje oceno stanja, prepoznanje močnih in šibkih točk ter priporočila v obliki predlogov za
spremembe. Poročilo je delo celotne skupine presojevalcev, ki pa lahko, če je to potrebno, pripravijo
tudi ločeno mnenje.
Uresničevanje izboljšav je zadnja faza metode, ki jo izpelje presojana izobraževalna institucija sama.
Pri tem izhaja iz ugotovitev kolegialnega presojanja in lastnega vpogleda o možnostih razvoja.

2.2.1 Partnerska mreža izobraževalnih institucij
Kolegialno presojanje izvede skupina sodelujočih izobraževalnih in sorodnih instituciji, ki se povežejo
v partnersko mrežo.
»V večini primerov kolegialno presojanje poteka v omrežju treh ali več partnerjev. Mreže že obstajajo
ali pa so vzpostavljene prav zaradi izvajanja kolegialnih presoj. To sodelovanje se po navadi z
enkratnega dogodka razširi v obsežnejše delovanje omrežja: skupne pripravljalne dejavnosti, na
16

Gre za vzajemno obliko kolegialnega presojanja, kjer skupina sodelavcev s sodelujočih šol oblikuje skupino presojevalcev
za posamezno šolo izmed sodelavcev z drugih šol, ki sodelujejo pri presojanju. Za razliko od te oblike organizacije poznamo
tudi izvedbe, kjer posamezna šola povabi k sodelovanju presojevalce iz registra presojevalcev. Register se oblikuje po istih
kriterijih, kot se sicer izbira presojevalce (strokovnjak za presojano področje, delo na enakem ali podobnem področju ipd.),
le da tu ne gre za sodelovanje mreže šol, ampak je presoja stvar enkratne odločitve posamezne šole.
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primer izbiranje kolegov presojevalcev, usposabljanje, povezovanje presojevalcev z izvajalci
poklicnega in strokovnega izobraževanja in druge dejavnosti pa tudi skupni načini za poročanje in
spremljanje. Mreža za kolegialno presojanje se bo po navadi dogovorila tudi za skupne smernice in
kazalnike kakovosti. Vse to zahteva stabilnejšo mrežo, primerno strukturiranost in zadostna sredstva.
Dodatna vrednost mrežnega pristopa so lahko:


»sinergije, ki zadevajo izvajanje kolegialnega presojanja med izvajalci poklicnega in
strokovnega izobraževanja v omrežju,



razširitev števila možnih presojevalcev,



širše zunanje priznavanje kolegialnega presojanja (vsaj v izvajalskih organizacijah, ki
sestavljajo omrežje),



večja možnost »stranskih rezultatov« sodelovanja, ki presega kolegialno presojanje.«
(Evropski priročnik, str. 15)

Partnerska mreža sodelujočih organizaciji oblikuje delovno skupino, ki je zadolžena za izvedbo
kolegialnega presojanja, kar pomeni, da se v njenem okviru oblikujejo konkretni postopki
posameznega kolegialnega presojanja ter vzpostavlja povezavo s presojano institucijo in skupino
kolegov presojevalcev. Če so omrežja večja, je nujno oblikovati koordinacijsko telo, ki izvede
organizacijske in administrativne postopke. Pogosto pri projektu sodeluje raziskovalna in svetovalna
institucija s področja izobraževanja, ki lahko to nalogo prevzame. Pri manjših mrežah pa si
organizacijsko in administrativno delo sodelujoče izobraževalne institucije lahko razdelijo. Za
primerjavo lahko povemo, da so pri projektu kolegialnega presojanja na evropski ravni, kjer je
sodelovalo štirinajst partnerskih organizacij, za koordinacijo in spremljanje skrbele štiri ustanove
(Avstrijski inštitut za raziskovanje poklicnega izobraževanja, Finski nacionalni svet za izobraževanje,
Univerza Pecs iz Madžarske in Aberdeen College s Škotske). Poleg tega so v primeru sodelovanja več
institucij iz posamezne države organizirali tudi koordinacijo na državni ravni. (prim. Evropski
priročnik, str. 16)

2.2.2 Prva – pripravljalna faza kolegialne presoje
SODELOVANJE v kolegialnem presojanju zahteva nekaj pomembnih odločitev. Potrebno je:


»da se k njeni izvedbi zavežejo in jo podprejo tako vodstvo izobraževalne organizacije kakor
tudi druge pomembne interesne skupine,



sprejeti odločitev, ali naj kolegialno presojanje zajame celotno ustanovo ali samo njene
posamezne dele,



določiti njen namen in cilje,



razdeliti naloge in odgovornosti, vključno z imenovanjem usklajevalca kolegialnega presojanja
in skupine za kakovost ter



določiti čas in sredstva, namenjena kolegialnemu presojanju.« (Evropski priročnik, str. 23)

Od zgoraj naštetega bo odvisna kakovost sodelovanja izobraževalne institucije in s tem kakovost
celotnega kolegialnega presojanja. Partnerski izobraževalni instituciji mora biti povsem jasno, kaj se
od nje pričakuje in kakšne naloge bodo morali prevzeti posamezni sodelavci. Pri tem izstopa
predvsem zavezanost vodstva, od katerega je odvisna stopnja sodelovanja pri posameznih fazah
presoje, še posebno pa pri uresničevanju načrtovanih izboljšav. Zelo pomembna je tudi vloga
usklajevalca oziroma koordinatorja posamezne izobraževalne institucije, ki prevzema odgovornost za
izvedbo dogovorjenega s strani presojane institucije.
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KOORDINACIJA kolegialnega presojanja pomeni usklajevanje dela partnerskih organizacij in skupin
kolegov presojevalcev. Koordinator organizira in administrativno podpira delovanje delovne skupine
kolegialnega presojanja, ki je zadolžena za izvedbo presojanja ter za pripravo potrebnih dokumentov
in pripomočkov za izvedbo kolegialnega presojanja. Mednje sodi zbiranje kontaktnih informacij
sodelujočih, organizacija delovnih srečanj in usposabljanj, oblikovanje časovnega načrta izvedbe,
načrta obiskov, opredelitev kazalnikov in meril presojanega področja, pripomočke oziroma navodila
za pripravo samoevalvacijskega poročila in njegovo analizo, za izvedbo obiska presojevalcev, za
pripravo poročila o presoji, za pripravo načrta izboljšav ipd.
ZBIRANJE UVODNIH INFORMACIJ o sodelujočih izobraževalnih institucijah omogoča sistematičen pristop k
izvedbi kolegialnega presojanja. Pomemben je tako za koordinatorje na ravni partnerske mreže kot
na ravni sodelujoče izobraževalne institucije. Priporočena je uporaba obrazca, s katerim pridobimo
dokumentacijo o:


»kontaktnih informacijah,



izhodiščnem stanju in odločitvi o nujnosti kolegialnega presojanja,



ciljih in namenu kolegialnega presojanja,



tem, kako naj bo kolegialno presojanje organizirano,



notranji delitvi nalog in odgovornosti,



pregledu postopka in časovnem načrtu (katere korake je treba storiti in kdaj),



področjih kakovosti, ki se bodo presojala,



seznamu možnih kolegov presojevalcev.« (Evropski priročnik, str. 25)

Informacije zbira koordinator kolegialnega presojanja, pripravijo pa jih posamezni koordinatorji v
tesnem sodelovanju z vodstvom na sodelujočih izobraževalnih institucijah, odvisno od poteka priprav
pa nekatere podatke lahko pripravi delovna skupina kolegialnega presojanja, kot so na primer
seznam možnih presojevalcev ali presojana področja. S tem se izobraževalna institucija in njeni
posamezni sodelavci zavežejo k sodelovanju pri pripravi samoevalvacijskega poročila ali pri presoji na
partnerskih institucijah, lahko pa se tudi posebej pripravi pogodbe o sodelovanju in dogovorjenih
odgovornostih.
ODLOČITEV O PODROČJU dela oziroma kakovosti, ki se bo presojalo, je naslednja pomembna naloga v
fazi priprave. Z izbiro področja se mora strinjati vodstvo izobraževalne institucije, če je le mogoče v
sodelovanju in dogovoru z zaposlenimi in s pomembnimi deležniki. Priporočeno je, da se izberejo le
taka področja, na katerih imajo sodelujoči pri kolegialnem presojanju možnost vplivanja, kar
posledično pomeni, da bodo lahko vpeljali izboljšave. Pomembno je, da se izbere toliko področij, da
je izvedba presoje obvladljiva. Pri tem je priporočljivo paziti tako na obsežnost področja kot tudi na
izkušenost sodelujočih na področju ugotavljanja in zagotavljanja kakovosti izobraževalnih institucij.
Področje, na katerem se bo opravila presoja, je moč izbrati povsem poljubno. Priporočljivo pa se je
vprašati sledeče:


»Ali obstajajo področja kakovosti, ki so obvezna zaradi nacionalnih/regionalnih/lokalnih itd.
zahtev in standardov kakovosti?



Ali obstajajo področja kakovosti, ki prikazujejo primere dobrih praks in odličnosti?



Ali obstajajo področja kakovosti, ki jih je treba nujno znova pregledati, na primer zato, ker je
bilo na njih zaznati težave?



Ali obstajajo področja kakovosti, ki so še posebej pomembna, ker je treba vanje vpeljati nove
razvojne strategije?

12

Kolegialno presojanje v PSI


Ali obstajajo področja kakovosti, v katera so bile vpeljane inovacije in jih je zato treba oceniti?



Ali obstajajo področja kakovosti, ki so za pomembne interesne skupine še posebej
zanimiva?« (Evropski priročnik, str. 24)

Za vsako presojano področje moramo pripraviti KAZALNIKE IN MERILA ZA PRESOJANJE. Kazalniki, kot že ime
samo pove, opredelijo področje z vidika ključnih elementov, ki področje sestavljajo. Posamezen
kazalnik pa opredelimo z vidika meril, ki so orodje za presojanje. Če za primer vzamemo področje
metode poučevanja, bi lahko med kazalnike zapisali metodično in didaktično izobraževanje učiteljev
ter v nadaljevanju kot merilo določili redno letno izobraževanje učiteljev na tem področju. Vsekakor
morajo biti merila za namen presoje dovolj natančno opredeljena, da je presoja sploh mogoča, hkrati
pa moramo pri tem paziti, da so tudi strokovno primerna. Upoštevati je treba, kakšne podatke
potrebujemo za prikaz doseganja merila in kako je mogoče do njih priti v okviru samoevalvacijskega
poročila ali med obiskom izobraževalne institucije.
Ta del priprav na kolegialno presojo je zelo pomemben saj vsebinsko določa izvedbo. Vzame veliko
časa in nujno je, da se oblikujejo dovolj natančne opredelitve ter uporabni pripomočki za nadaljnje
delo. Če je partnerska mreža k sodelovanju povabila strokovnjaka (s presojanega področja in/ali za
evalvacijo) je v tem delu priprav njegova vloga še posebej aktivna.
OBLIKOVANJE SKUPINE KOLEGOV PRESOJEVALCEV IN ORGANIZACIJA NJENEGA DELA je naslednja naloga
pripravljalne faze. Način je znova odvisen od zasnove izvedbe kolegialnega presojanja. Partnerska
mreža oblikuje skupino presojevalcev znotraj nabora sodelavcev s svojih izobraževalnih organizacij.
Osnovno pravilo pri izbiri vsekakor je, da so presojevalci iz vrst strokovnih kolegov, ki delujejo na
enakem ali podobnem področju kot je to, ki se presoja. Kot smo že omenili, je sodelovanje
strokovnjakov s področja evalvacije oziroma metodologije zagotavljanja kakovosti ter strokovnjake s
presojanega področja zelo priporočljivo. Z njihovo pomočjo tudi veliko lažje pripravimo presojevalce
za izvedbo presoje.
Organiziranje skupine kolegov presojevalcev zahteva določitev koordinatorja skupine, ki prevzame
odgovornost za vsebinsko delo skupine ter sodelovanje s koordinatorji projekta in koordinatorjem na
presojani instituciji. V fazi priprave je posebej pomembno, da koordinator skupine vodi pripravo na
obisk presojane institucije in analizo samoevalvacijskega poročila, ki je osnova postopka presoje.
PRIPRAVA SAMOEVALVACIJSKEGA POROČILA sodi med pomembnejše korake kolegialne presoje. S
samoevalvacijskim poročilom presojana institucija podrobno predstavi tako dokaze o stanju na
presojanem področju kot lasten pogled na stanje ter doseženo stopnjo kakovosti. Poročilo naj
vsebuje osnovne informacije o izobraževalni instituciji in konkretnem kolegialnem presojanju, opis
samoevalvacijskega pristopa (vire podatkov, morebitna izhodišča, analize, načela ipd.), oceno stanja
in že izvedene ukrepe na presojanem področju pa tudi morebitna vprašanja za presojevalce.
Priporočljivo je oblikovati enotno obliko poročila, ki mu sledijo vse vključene izobraževalne institucije
ter predhodno pripraviti izobraževalno srečanje, na katerem se natančno predstavi elemente
poročila, navodila za izpolnjevanje ter razreši morebitne nejasnosti. Priprava samoevalvacijskega
poročila v celoti poteka znotraj izobraževalne institucije, ki je zanj tudi odgovorna. To je priložnost, da
natančno pregledajo presojano področje in že sami nakažejo morebitne rešitve za prihodnje delo ali
predstavijo tiste, ki jih že vpeljujejo. Koordinator kolegialnega presojanja izobraževalne institucije, ki
je odgovoren za pripravo tega poročila, se po potrebi lahko posvetuje s koordinatorjem kolegialnega
presojanja in koordinatorjem skupine presojevalcev, saj njima končano poročilo tudi odda.
PRIPRAVA NA OBISK PRESOJEVALCEV vključuje analizo samoevalvacijskega poročila, pripravo vprašanj za
sodelujoče pri presoji s strani presojane institucije ter organizacijo obiska, ki ga izvedeta skupaj
koordinator skupine presojevalcev in koordinator presojane institucije. Koordinator na presojani
instituciji je odgovoren za pripravo obiska z vidika pričakovanj presojevalcev in uskladitve rednega
dela institucije z obiskom, koordinator presojevalcev pa je odgovoren za pripravo presojevalcev, za
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predstavitev pričakovanj presojevalcev koordinatorju presojane institucije ter za vodenje samega
presojevalnega obiska.
Priprava na obisk s strani presojevalcev pomeni, da posredovano samoevalvacijsko poročilo natančno
preberejo in pripravijo prvo analizo stanja. Priporočljivo je, da analizo izvedejo posamezni
presojevalci najprej samostojno, nato pa se na skupnem srečanju uskladijo. Srečanje skupine
presojevalcev je zelo priporočljivo, saj že na podlagi samoevalvacijskega poročila lahko pripravijo
osnutek končnega poročila, predvsem pa načrtujejo obisk.
Med priprave na obisk tako sodi odločitev o tem, kaj morajo presojevalci med obiskom videti in s
kom se morajo srečati, da bi dobili potrebne dodatne informacije. Priporočljivo je pripraviti vprašanja
ali opomnike za intervjuje, obrazec za sledenje pouka in drugih dejavnosti in podobno.
Koordinatorja skupine presojevalcev in presojane izobraževalne institucije morata zasledovati cilj, ki
je v tem, da presojevalci pridobijo informacije, za katere menijo, da jih potrebujejo. Pridobivanje teh
informacij je seveda treba prilagoditi delovnemu, vsakodnevnemu utripu izobraževalne institucije, a
tako, da to ne okrni pridobivanje samih informacij, kar običajno ni enostavna naloga.
Ker je pripravljalna faza precej kompleksna, povzemimo ključne elemente:


odločitev izobraževalne institucije za sodelovanje pri kolegialnem presojanju in zbiranje
uvodnih informacij;



organiziranje partnerske mreže, delovne skupine in koordinacije kolegialne presoje;



odločitev za področje, ki se bo presojalo;



povabilo strokovnjakov za evalvacijo in presojano področje;



priprava pripomočkov za izvedbo presoje: obrazec za samoevalvacijsko poročilo, končno
poročilo, načrtovanje izboljšav;



izvedba usposabljanj za pripravo samoevalvacijskih poročil, analiza le teh, priprava na izvedbo
in izvedba presoje;



načrt izvedbe kolegialnega presojanja.

2.2.3 Druga faza – obisk kolegov presojevalcev
Obisk kolegov presojevalcev je kratka, a intenzivna faza kolegialnega presojanja. Odvisna je od
učinkovitosti priprave ter konkretnih okoliščin, ki vplivajo na samo izvedbo. Obisk lahko sestavljajo
ogled institucije, spremljanje njenega dela (npr. hospitacija), pogovor oziroma intervju s ključnimi
akterji na presojanem področju in področju zagotavaljanja kakovosti, analiza presojevalcev ter prva
ustna povratna informacija skupine presojevalcev. Zelo pomembno je, da presojevalci med obiskom
poleg splošnega vtisa o delu institucije na presojanem področju pridobijo z dokazi podprte
informacije o stanju v obliki dokumentov, hospitacij ali izjav sodelujočih pri presoji. Zato je ključnega
pomena, da se sodelujoči, če je le mogoče, držijo vnaprej dogovorjenih vsebinskih okvirjev in urnika.
O načelih kolegialnega presojanja bomo nekaj malega zapisali v nadaljevanju, a ker v tej fazi pridejo
še posebej do izraza, naj omenimo, da je med potekom obiska izjemnega pomena zavedanje namena
presoje in primernega odnosa do postopka s strani presojevalcev in presojanih. Olepševanje situacije
ali negativističen odnos do dosežene stopnje kakovosti namreč ne sledita namenu, ki je razvoj
kakovosti, temveč obratno zagotavljata ohranjanje stanja ali celo spodbujata nazadovanje.
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2.2.4 Tretja faza – poročilo o presoji
Priprava poročila o presoji se začne že z analizo samoevalvacijskega poročila, ko se skupina
presojevalcev poenoti o osnovnih elementih, ki določajo kakovost presojanega področja na osnovi
opisa stanja v samoevalvacijskem poročilu in predloženih dokazilih. Drugi del predstavlja analiza med
obiskom in ustna povratna informacija presojevalcev, kar vsebuje že prva z dokazi podprta stališča
presojevalcev. Zaključni del priprave poročila se odvije po opravljenem obisku, ko je potrebno
utemeljena stališča tudi zapisati ter se o zapisih med presojevalci uskladiti.
Izkušnje projektov na evropski ravni narekujejo, da je treba končno vsebino oblikovati čim prej po
zaključku obiska. Poročilo običajno sestavi koordinator presojevalcev na podlagi ocen posameznih
članov skupine presojevalcev. Priporočljivo je uskladiti mnenja presojevalcev, če to ni mogoče, se
poročilu priloži oziroma doda ločeno mnenje.
Poročilo naj vsebuje predstavitev močnih točk, opredelitev pomanjkljivosti ter konkretne predloge za
izboljšave. Strukturno naj sledi opredelitvi področja (kazalniki, merila) in s tem strukturi
samoevalvacijskega poročila. Primerno je, da osnutek poročila pregleda koordinator izobraževalne
institucije, ki tako lahko korigira morebitne spodrsljaje pri navajanju dokazil, podatkov ipd., pomaga
pa lahko tudi z dodatnimi pojasnili, kar določeno situacijo bolje pojasni. Poročilo o presoji mora biti
dovolj jasno in natančno, da je v nadaljevanju lahko v konkretno pomoč izobraževalni instituciji pri
zadnji fazi, ki se imenuje uresničevanje izboljšav.

2.2.5 Zaključna faza – uresničevanje izboljšav
Smisel presojanja kakovosti je v tem, da izobraževalna organizacija s poročilom o presoji pridobi
primerno osnovo za načrtovanje nadaljnjega dela. Ugotovitve, ki jih presojana institucija lahko
uporabi, so osnovane na dejstvih in jasno ter razumljivo opredeljene. Ugotovitve presoje so poleg
ciljev, vizij in strategij razvoja, ki jih ima institucija že oblikovane, osnova za načrtovanje izboljšav
oziroma ukrepov. Načrtovanje in nadaljnji razvoj sam naj vključuje vse pomembne akterje
presojanega področja. Priporočljivo je, da se o ugotovitvah presojevalcev opravi razprava z vsemi
deležniki in skupaj z njimi določi izhodišča za pripravo izboljšav. Pri tem naj institucija upošteva realne
možnosti za uresničitev izboljšav oziroma izvedbo posameznih ukrepov tako z vidika različnih
sredstev, ki so ji na voljo, kot z vidika motivacije za spremembe, ki jo zmore vpeti v nadaljnje
aktivnosti. Pri tem mora upoštevati vidike vpletenih posameznikov, celotne ustanove ter drugih
deležnikov.
Pri načrtovanju je potrebno opredeliti ključne elemente, kot so: akterji in njihove odgovornosti,
potrebna sredstva in viri, podpora v instituciji in s strani deležnikov, vpetost v redno dejavnost
institucije ter druge načrte za prihodnost. Izkušnje na evropski ravni narekujejo premislek glede
sledečih vprašanj:


»Katere podporne strukture obstajajo in jih je mogoče uporabiti (npr. omrežja, učitelji)?



Katere podporne strukture je mogoče aktivirati (npr. skupine za kakovost, medsebojna
opazovanja, mentorstvo, supervizije, vrstniško usposabljanje, projektne skupine itd.)?



Kakšni finančni, kadrovski (notranji in zunanji) in časovni viri so na voljo?



Na katere ovire in težave je treba biti pozoren?



Kako lahko obvladamo težavne situacije?



Kako se bomo spoprijeli z odporom?



Ali potrebujemo svetovanje? Zakaj? Čemu? Kdo ga lahko zagotovi?



Ali potrebujemo izobraževanje, nove metode ali nove akcijske modele?
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Ali so programi za usposabljanje učiteljev primerni in zadostni?« (Evropski priročnik, str. 48)

Med pomembnejše vidike načrtovanja izboljšav sodijo natančne opredelitve izvedbe (posamezni
ukrepi, sredstva, akterji, časovni vidik ipd.), opredelitev prioritet, načrtovanje v izvedljivem obsegu (v
skladu s principom »manj je več«) ter načrtovanje spremljanja realizacije. Zadnja faza presoje je
posebej pomembna z vidika metodologije zagotavljanja kakovosti, saj se tako kolegialno presojanje
uskladi s t. i. krogom kakovosti (načrt, izvedba, presoja, ukrep), hkrati pa tako celoten proces
kolegialnega presojanja vključimo v celovit sistem vodenja kakovosti, ki je na presojani izobraževalni
instituciji vzpostavljen ali pa se razvija.

2.3 NAČELA KOLEGIALNEGA PRESOJANJA
Metode ugotavljanja in zagotavljanja kakovosti se pogosto razlikujejo po tem, v kolikšni meri na eni
strani vključujejo lastnosti inšpekcijskega nadzornega sistema in na drugi strani podpornega in
sodelovalnega pristopa k razvoju presojanega področja. Kolegialno presojanje nedvomno sodi k
slednjemu, saj je osrednji namen podpreti presojano institucijo pri njenem razvoju s prepoznavo
močnih točk in s predlogi za spremembe na področjih, kjer je šibkejša. Da bi to kot sodelujoči pri
kolegialni presoji dosegli, moramo slediti nekaterim temeljnim načelom. Izkušnje evropskega
kolegialnega presojanja poudarjajo naslednja načela:


»osredotočanje na ljudi, ki sodelujejo v izobraževanju, na njihove interese in potrebe,



objektivnost in nepristranskost kolegov presojevalcev,



preglednost vseh elementov postopka za vse osebe, ki v njem sodelujejo,



pravila o zaupnosti in o uporabi rezultatov, ki morajo biti postavljena vnaprej in se jih morajo
držati vsi udeleženci,



izogibanje konfliktom interesov in neposrednemu tekmovanju med kolegi presojevalci (in
ustanovami, iz katerih prihajajo) in ustanovo v postopku presoje,



promoviranje odprtosti, integritete in iskrenosti kot predpogojev za medsebojno učenje,



zavedanje kulturnih vplivov (posebnih situacij, op. av.) tako na izvajanje poklicnega in
strokovnega izobraževanja kakor tudi na evalvacijo, predvsem če gre za nadnacionalno
kolegialno presojanje,



promocija raziskujočega in kritičnega odnosa tako pri kolegih presojevalcih kakor tudi v
ustanovi, v kateri poteka evalvacija in



oblikovanje in vpeljevanje kolegialnega presojanja ne kot tehničnega in birokratskega
postopka, ampak kot dinamičnega in motivacijskega procesa, od katerega imajo korist tako
ocenjevana ustanova kakor tudi presojevalci.« (Evropska priporočila, str. 11)
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3 Pilotna izvedba metode kolegialnega
presojanja med izvajalci PSI
Na Centru RS za poklicno izobraževanje (CPI) smo v šolskem letu 2009/2010 prvič preizkusili metodo
kolegialnega presojanja. K sodelovanju smo povabili dva šolska centra in eno samostojno šolo, in
sicer Tehniški šolski center Nova Gorica, Šolski center Velenje in Srednjo ekonomsko šolo iz Ljubljane
ter dr. Tanjo Možina, ki je sodelovala kot strokovnjakinja za področje zagotavljanja kakovosti v
izobraževanju.
Za preizkus metode smo se odločili na podlagi dobrih izkušenj na evropski ravni. Razvoj zagotavljanja
kakovosti med izvajalci PSI je narekoval preizkus oblike dela, ki ne sloni samo na samostojnem in
notranjem evalviranju ter na kvantitativnih metodah pridobivanja podatkov, temveč tudi na uporabi
zunanjih oblik evalvacije, sodelovalnega pristopa k vrednotenju ter kvalitativnih metod pridobivanja
podatkov. (Možina, Priloga 10, str. 3)

3.1 PRIPRAVA KOLEGIALNEGA PRESOJANJA
Pri pripravi izvedbe in pripomočkov so nam bila v veliko pomoč gradiva, ki so objavljena na spletni
strani že omenjenega evropskega projekta kolegialnega presojanja. Oblikovali smo delovno skupino v
sestavi: pet sodelavcev CPI ter po en predstavnik sodelujoče šole oziroma šolskega centra (v
nadaljevanju šole) ter dr. Možina. Člani delovne skupine smo se ob začetku projekta redno tedensko
srečevali. Srečanja so bila namenjena pripravi gradiv, pripomočkov in usposabljanjem. Pripravljalna
faza do priprave samoevalvacijskih poročil, je trajala dva meseca in pol. Koordinacijo izvedbe je
prevzel CPI. Priporočila in pripomočke projekta Peer Review smo sproti preoblikovali in prilagajali
okoliščinam naše pilotne izvedbe.
Z vidika zagotavljanja kakovosti samega projekta pilotne izvedbe kolegialne presoje smo se odločili,
da vrednotenje omejimo na ustne in pisne analize sodelujočih (Priloge 11–12). Glede na to, da smo
pričakovali veliko sprotnega razvijanja pripomočkov in pristopov, smo menili, da je slednji pristop k
vrednotenju optimalna rešitev.

PRVE IZKUŠNJE
Prva izkušnja nam narekuje, da je treba za celotno pripravljalno fazo zagotoviti vsaj trimesečno
intenzivno delo delovne skupine. Vsakokratna izvedba narekuje prilagoditve pripomočkov, vsako
presojano področje narekuje svojstvene pristope k presoji.
Vrednotenje izvedbe projekta je bilo za prvo izvedbo zadovoljivo, ker pa je razvoj metode in
učinkovitost njene vpeljave odvisna predvsem od teh evalvacijskih premislekov, je v prihodnje
smiselno vrednotenje izvedbe nadgrajevati tako s sprotnimi in končno refleksijo, racionalno
evalvacijo pripomočkov, poročil ipd. pa tudi z empiričnimi podatki.
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3.1.1 Odločitev za sodelovanje in priprava uvodnih informaciji
Predstavniki sodelujočih šol so sodelovanje v projektu predstavili vodstvu in pridobili podporo za
sodelovanje že pred samim začetkom izvedbe. Zbrali so uvodne informacije o šoli, o obsegu, načinu
in časovnem okviru sodelovanja. Na šolah so opredelili izhodiščno točko za sodelovanje, cilje in
namen, ki ga pri tem zasledujejo. Natančneje so začrtali notranjo organizacijo dela, torej sodelavce
na šoli, ki so odgovorni za posamezne naloge. Časovni načrt smo okvirno začrtali znotraj delovne
skupine, šole pa so predlagale datume obiska. Informacije so zapisali v za ta namen pripravljen
obrazec in ga posredovali koordinatorju (Slika 2), ki je podatke potreboval za organizacijo in izvedbo
kolegialnega presojanja.
1) Kontaktni podatki
Naziv šole
Naslov
Telefon, faks, elektronski naslov
Šolska skupina
Ime in priimek
Direktor/ravnatelj
Koordinator
Član
Član
Član
2) Izhodiščna točka in odločitev za izvedbo kolegialnega presojanja

Elektronski naslov

3) Cilji in namen kolegialnega presojanja
4) Notranja organizacija
5) Pregled postopka in časovni načrt
Dejavnost
Časovni okvir in roki
Začetek izpolnjevanja samoevalvacijskega poročila
Oddano samoevalvacijsko poročilo na CPI za skupino
presojevalcev
Priprave na obisk presojevalcev
Obisk presojevalcev
Datum 1: Datum 2:
Šola prejme poročilo o kolegialnem presojanju
Akcijski načrt/izboljšave/ukrepi
6) Obseg kolegialnega presojanja
Celoten šolski center ali posamezne enote šolskega centra:
7) Področje kakovosti:
7.1) Dodatna evalvacijska vprašanja za kolege presojevalce
8) Nadaljnji komentarji in predlogi koordinacijski skupini projekta

Slika 2: Informacije o šoli, ki so se zbirale ob začetku kolegialnega presojanja (glej Priloga 1).

PRVE IZKUŠNJE
Z zbiranjem uvodnih informacij sprva nismo imeli večjih težav. Ker pa se je obrazec praktično ponovil
v obrazcu za samoevalvacijsko poročilo, je bilo potrebno nekaj prilagoditev zaradi sodelovanja več
enot šolskih centrov. Prva izkušnja z metodo pa tudi način izvedbe je glavni vzrok za to, da smo
vsebino nekaterih točk oblikovali skupaj znotraj delovne skupine. Slednje je tudi razlog, da šole niso
imele vprašanj za kolege presojevalce niti komentarjev in predlogov za koordinatorje. Pokazalo se je,
da bi bilo smiselno pridobiti več ali drugačne informacije v primeru, ko je pri kolegialnem presojanju
sodelovalo več enot šolskega centra ali večje število samostojnih šol.
Težave smo imeli na ravni organizacije sodelovanja z vidika časovnega usklajevanja. Kot zapiše
Možina, bi bilo v prihodnjih izpeljavah »smiselno opredeliti vsaj nekatera temeljna pravila
sodelovanja različnih akterjev v projektu, za katerega bi se ti zavezali, da bodo zagotovili svojo
prisotnost na usklajevalnih sestankih, usposabljanjih in skupnih srečanjih« (Možina, Priloga 10, str. 3).
Eden od predlogov je, da bi za sodelujoče šole pripravili kratek dokument z osnovnimi in
najpomembnejšimi informacijami o poteku kolegialnega presojanja.
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3.1.2 Izbira področja presojanja in priprava pripomočkov
V ožji izbor predlogov članov delovne skupine, katero področje kakovosti bi izbrali za prvo izvedbo, je
prišlo nekaj vedno aktualnih področji, kot sta na primer praktično usposabljanje z delom, ocenjevanje
znanja ipd. Ob predlogu, da bi pregledali, kako šole izvajajo samoevalvacijo in s tem dodatno
pospešili razvoj zagotavljanja kakovosti izobraževalnih institucij, smo zelo hitro dosegli strinjanje, saj
je to tudi področje, ki je bilo vsem sodelujočim v delovni skupini projekta dovolj poznano.
KAZALNIK
4

Izpeljevanje
samoevalvacije

PODROBNEJŠA
MERILA
pogoji za izvajanje
samoevalvacije
sodelovanje
zaposlenih

sodelovanje zunanjih
strokovnjakov

odziv vključenih v
samoevalvacijo

MERILO
4.1

Za izpeljevanje samoevalvacije šola
materialne in druge potrebne pogoje.

zagotovi

ustrezne

kadrovske,

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.

VPRAŠANJA

VIRI

Ali so na šoli izpolnjeni kadrovski, finančni in drugi pogoji za
izvajanje samoevalvacije (težave, ovire)?
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 udeleženci?
Na kakšne načine so bili doslej v izpeljavo samoevalvacij že
vključene zunanje interesne skupine (delodajalci, lokalna skupnost,
medpodjetniški izobraževalni centri, regionalne razvojne agencije)?
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?
Kako na šoli ocenjujejo dosedanji 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?

LDN,
poročilo
o
kakovosti
…
Intervjuji
in ankete
…

Slika 3: Primer pristopa k opredelitvi kazalnika za področje samoevalvacije (Priloga 1).

V sodelovanju s strokovno sodelavko smo v nadaljevanju pripravili dokument, s katerim smo izbrano
področje opredelili z vidika kazalnikov in meril (prim. Slika 3). Opredelili smo sedem kazalnikov, ki
predstavljajo najpomembnejše vsebinske točke in zaokrožajo področje izvajanja samoevalvacije na
poklicnih in strokovnih šolah. »Kazalniki kakovosti še nič ne povedo o sami kakovosti, ampak
presojevalce le usmerijo na ožje segmente obravnavanega področja. Za posamezne kazalnike
instrument predvideva oblikovanje meril kakovosti. Merila kakovosti pa že natančneje povedo, kaj se
predpostavlja kot vidik kakovosti na obravnavanem področju.« (Možina, Priloga 10, str. 8)
Da bi olajšali opredelitve v poročilih, smo oblikovali tudi podrobnejša merila in vprašanja, katerih
odgovori skušajo čim bolj natančno pojasniti doseganje meril in s tem stanje na področju kazalnika
(prim. Slika 3). Navedli smo tudi nekaj možnih virov, s katerimi se lahko potrdi navedbe v poročilih.
Glede dokumentacije oziroma obrazcev, ki smo jih uporabljali, moramo pojasniti, da smo jih tekom
izvedbe prilagajali izkušnjam in pridobljenim povratnim informacijam. Tako je bilo na primer najprej
mišljeno, da bo nastala dokumentacija vezana na sodelujočo šolo, kar pa kasneje ni bilo smiselno, saj
je združitev vseh pomembnih informacij prispevalo končno poročilo o presojanju. Vso dokumentacijo
smo poročilu priložili in namenoma ostaja taka, kot je bila v uporabi.
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PRVE IZKUŠNJE
Opredelitev področja se je izkazala za dovolj natančno in tudi struktura za primerno. Dogajalo se je
sicer, da so bili nekateri kazalniki v vsebinskem smislu obširnejši in drugi skromnejši, a to ni bilo
moteče. Pojavi se lahko, da se tekom analiziranja stanja ugotovi, da neko vsebinsko sorodno področje
prevzema pobudo. Tako je v našem primeru na trenutke kazalo, da osrednjo vlogo prevzema
ugotavljanje stanja na področju zagotavljanja kakovosti na šolah na sploh. Po našem mnenju to ni
bilo moteče, temveč je to le dodaten pokazatelj stanja, ki ga mora skupina presojevalcev upoštevati
pri analizi in predlogih.
Kljub dobrim izkušnjam s tovrstno opredelitvijo področja s strani članov delovne skupine pa bi bilo
smiselno v nadaljevanju izpeljati empirično evalvacijo in preglede poročil ter ugotoviti, če so
posamezne opredelitve dovolj jasne, realistične, natančne, dokazljive, merljive ipd. (prim. Možina,
Priloga 10, str. 9). Po drugi strani pa nismo povsem zadovoljni z učinkovitostjo obrazcev na sploh,
zato bomo v nadaljevanju posebno pozornost namenili izboru tistih oblik, ki so bile učinkovite ter
predloge iz Evropskih priporočil še bolj prilagodili našim okoliščinam in izvedbam.

3.1.3 Usposabljanje sodelujočih v projektu in oblikovanje skupine presojevalcev
Pripravili smo dve usposabljanji za sodelujoče v projektu. Osrednji vsebinski del obeh je izvedla in
zanje pripravila gradiva dr. Možina (Priloge 2–4). Sodelujoči strokovni delavci s šol so se udeležili po
enega ali obeh usposabljanj glede na predvideno aktivnost pri kolegialnem presojanju. Prvo je bilo
namenjeno usposabljanju za pripravo samoevalvacijskih poročil. Seznanili smo se z osnovami
metode, predstavili strukturo samoevalvacijskega poročila, razloge zanj ter bistvene lastnosti, ki naj
jih tako poročilo vsebuje. Za usposabljanje za kolege presojevalce je dr. Možina pripravila obsežen in
natančen vpogled v postopek presoje in celovit pristop k presoji.
Oblikovali smo skupine presojevalcev za vsako šolo posebej, tako da so v njej sodelovali po eden ali
dva sodelujoča z drugih dveh šol ter po dva ali trije sodelavci CPI. Pri eni presoji se nam je pridružila
tudi dr. Možina. Vsaka skupina je imela koordinatorja, ki je v tokratni pilotni izvedbi izhajal iz vrst
sodelavcev s CPI, kar pa ne pomeni, da koordinator skupine presojevalcev nujno prihaja z institucije,
ki sicer koordinira kolegialno presojo.

PRVE IZKUŠNJE
Imeli smo nekaj težav s časovnim usklajevanjem, saj nam ni uspelo, da bi se usposabljanj lahko v
celoti udeležili vsi, katerim so bila namenjena. Zato je bilo poudarjeno, da je ob novih izvedbah
smiselno oblikovati natančen časovni okvir dovolj zgodaj, da se ga sodelujoči lahko držijo ter
uvodoma dovolj poudariti, da je udeležba na srečanjih ključna za uspešno izvedbo kolegialnega
presojanja. Oviro nam je uspelo premagovati s pomočjo komunikacijske tehnologije in dodatnih
srečanj, a to je zahtevalo veliko dodatnega časa koordinatorjev. Ena od predlaganih rešitev je tudi, da
bi usposabljanje pripravili časovno bližje sami izvedbi oziroma fazi presojanja (Možina, Priloga 10, str.
14).
Usposabljanje je bilo nujno potrebno, v prihodnje pa ga nameravamo razširiti, predvsem s
praktičnimi vajami priprave poročil. Če se bo kolegialno presojanje vpeljalo kot relativno stalna
metoda dela, bi bilo smiselno oblikovati »program usposabljanja, ki bi bil zapisan tudi v pisni obliki,
morda zastavljen modularno z opredeljenimi cilji, vsebinami, načini izvedbe idr.« (Možina, str. 14)
Oblikovanje skupin presojevalcev ni bilo težavno in sodelujoči v projektu so pozdravili pestrost
izkušenj in strokovnih pogledov sodelujočih presojevalcev. V prihodnje, ko bo metoda že dovolj
poznana, bi zadostovalo, če bi bile skupine presojevalcev oblikovane iz treh članov (dveh praktikov in
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enega iz razvojne institucije). To bi bilo dovolj za učinkovito presojo, hkrati pa bi rešili kar nekaj
koordinacijskih in časovnih zagat.

3.2 PRIPRAVA SAMOEVALVACIJSKEGA POROČILA
Osnovni princip metode kolegialnega presojanja je, da kolegi presojevalci presojani izobraževalni
instituciji »pridržijo ogledalo«. Presojajo kot nekdo, ki pozna in razume presojano področje in splošne
okoliščine v praksi, skozi presojo pa spozna tudi konkretno izvedbo na posamezni šoli. Da bi bilo to
mogoče, se morajo presojevalci čim bolj natančno seznaniti s stanjem na presojanem področju pri
presojani šoli, in sicer tako, da presojana šola najprej sama po isti metodologiji (kazalniki in merila)
ovrednoti oziroma samoevalvira presojano področje, kot ga kasneje presojajo presojevalci. V našem
primeru so torej šole pripravile samoevalvacijo izvajanja samoevalvacije in jo predstavile v za to
namenjenem obrazcu (Priloga 6).
Samoevalvacijsko poročilo vsebuje že predstavljene uvodne informacije o šoli, kratek opis šole in
njene dejavnosti, opis postopka samoevalvacije, ki so ga uporabili ter oceno stanja presojanega
področja po posameznem kazalniku in glede na merila z navedbo virov uporabljenih podatkov. Šole
so imele za pripravo poročila štiri tedne časa.
Uvodne informacije o šoli smo zbrali že v predhodni fazi. Opis šole sestavlja kratko predstavitev,
načrtovane cilje (poslanstvo, vizija, razvojna strategija ipd.) in predstavitev sistema zagotavljanja
kakovosti. Koristni so bili podatki o številu učiteljev in drugih zaposlenih ter učencev v zadnjih treh
letih, stopnja dokončanosti programov, šolski centri pa so priložili tudi organigram.
Naslednji sklop poročila je namenjen predstavitvi pristopa, ki ga je šola ubrala pri pripravi tega
samoevalvacijskega poročila. Najobsežnejši del poročila pa obsega ocena presojanega področja po
posameznem kazalniku in na podlagi meril. Pri tem so morali na šoli zapisati lastno oceno stanja,
predstaviti ukrepe, ki so jih glede na ocenjeno stanje že začrtali in morebiti tudi že izvedli, imeli pa so
tudi možnost postaviti vprašanja za skupino presojevalcev. Čisto na koncu je bil predviden prostor za
seznam dokumentacije, ki dokazuje navedbe v poročilu in je poročilu lahko tudi priložena.
Pripravo samoevalvacijskega poročila na posamezni šoli so organizirali koordinatorji na šoli, k sami
pripravi pa so pogosto vključevali tudi druge zaposlene, in sicer predvsem člane komisij za kakovost.

PRVE IZKUŠNJE
Zaradi dejstva, da je samoevalvacijsko poročilo namenjeno skupini presojevalcev, torej zunanjim
očem, kar sicer ni praksa pri pripravi samoevalvacije, so pripravljavce begala vprašanja, ali bo
zapisano predstavljeno dovolj natančno, pogosto pa se je pojavila tudi težava, da za navajanje dejstev
niso imeli primernih dokazov oziroma dokumentacije.
Predvsem težavno pa je bilo v primeru šolskega centra z več sodelujočimi šolami, kjer smo metodo
zaradi povečanega obsega prilagodili na dva različna načina. Pri enem centru smo pripravili eno
samoevalvacijsko poročilo in poročilo o presoji, pri drugem centru pa ločena poročila za sodelujoče
enote. V prvem primeru smo zato imeli težave pri pregledu, kaj sodi k posamezni enoti ali k centru v
celoti, v drugem primeru pa je skupina presojevalcev analizirala tri samoevalvacijska poročila.
Izkušnje kažejo, da je učinkoviteje vsako zaključeno organizacijsko enoto obravnavati ločeno, kar
pomeni, da pridobimo ločena samoevalvacijska poročila za posamezne enote in če šolski center tako
želi, pridobimo posebej tudi poročila za center kot celoto. Ker pa je to precej odvisno od področja
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presojanja in zasnove izvedbe presoje same, se bo potrebno o tej dilemi vsakič znova natančno
pogovoriti.
Večja težava se je pojavila pri izpolnjevanju 11. točke, saj so vsi zgrešili njen namen, ki je v tem, da se
predstavi izvedbo samoevalvacije presojanega področja v okviru kolegialnega presojanja. Glavni
vzrok za to je ne dovolj natančno usposabljanje za uporabo instrumentarija za samoevalvacijsko
poročilo. Še dodatno pa je razmejitev zameglila izbira samoevalvacije za področje presojanja. Tako je
omenjeni del deloval kot uvodni opis presojanega področja in ne kot predstavitev pristopa k
samoevalvaciji izbranega področja. Nekaj težav so povzročali tudi opisi stanja pri posameznem
kazalniku. Prepogosto so bili presplošni, premalo podprti z navedbami virov ali preveč podrobni in so
na primer vsebovali vsebine, ki bi sodile v priloge. Obema težavama je smiselno v prihodnjih
usposabljanjih nameniti več pozornosti.

3.3 KOLEGIALNA PRESOJA PODROČJA
3.3.1 Analiza samoevalvacijskega poročila in priprava na obisk
Skupina presojevalcev, ki je bila zadolžena za posamezno šolo, je na podlagi samoevalvacijskega
poročila pripravila analizo le tega in se na njeni osnovi pripravila na obisk. Slika 4 prikazuje strukturo
pripomočka za analizo glede na posamezen kazalnik, ki ga je pripravila dr. Možina. V prvem delu so
presojevalci ocenili doseganje merila (da, delno, ne); označili merila, pri katerih ni bilo razvidnih
podatkov za oceno stanja in zapisali vprašanja za intervjuje med obiskom na šoli.

KAZALNIK 1: DELOVANJE KOMISIJE ZA KAKOVOST
MERILA

DA

DELNO

NE

NI
PODATKA

IDENTIFICIRANA
VPRAŠANJA ZA
OBISK NA ŠOLI

Šola ima oblikovano komisijo za kakovost.
Skupina za kakovost je oblikovana.
Sestava komisije je skladna z določili Zakona o
poklicnem in strokovnem izobraževanju.
Komisija za kakovost aktivno deluje pri usklajevanju in izvajanju različnih nalog, povezanih z
razvijanjem 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.)
Slika 4: Primer pristopa k analizi samoevalvacijskega poročila (Priloga 7).

Obrazec je najprej izpolnil vsak presojevalec sam, na delovnem srečanju pa ga je skupina
presojevalcev pod vodstvom koordinatorja uskladila v enoten dokument. Tako srečanje je zahtevalo
najmanj tri ure intenzivnega dela za posamezno poročilo. V primeru več poročil za posamezne enote
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šolskega centra to pomeni toliko več ur. Koordinator presojevalcev in koordinator na šoli sta se v
naslednjih dneh dogovorila za dokončen urnik obiska.

PRVE IZKUŠNJE
V praksi se je izkazalo, da je pripomoček za analizo zelo uporaben, saj smo presojevalci lahko že
vnaprej zapisali nekaj presoj, ki jih je obisk nato le še dodatno pojasnil. V pomoč so bila predvsem
zapisana vprašanja v obliki opomnikov za intervjuje, ki so zagotovila, da se pomembnejših tem ni
izpustilo.
Tudi v tej fazi smo imeli težave s časovnim usklajevanjem terminov za delovna srečanja. Presojevalci
si morajo rezervirati čas, in sicer za analizo posameznega poročila najmanj 8 delovnih ur ter najmanj
8 delovnih ur za uskladitev priprave na obisk. Zagotovo pa je treba načrtovanje tega dela premisliti v
kontekstu vsakokratnega področja presoje.
Pri analizi se je izkazalo, da se je bilo velikokrat težko odločiti med izpolnjenim, delno ali
neizpolnjenim merilom in presojevalci smo se odločali za različno stroge ocene. Čeprav končna ocena
tovrstne opredelitve ne predvideva oziroma je treba merilo ovrednotiti opisno, so ravno te
opredelitve ali utrdile vrednotenje doseganja posameznega merila v skupini ali pa spodbujale
razpravo.

3.3.2 Obisk presojevalcev na šoli
Obisk smo načrtovali že ob koncu usposabljanja, ko so šole začele s pripravo samoevalvacijskega
poročila. Uskladili smo datum obiska in rezervni datum. V delovni skupini smo oblikovali okviren urnik
obiska (Slika 5), ki je bil podlaga za pripravo končnega urnika.

Čas

a) intervjuvanci ali opazovane enote, b) presojevalci, c) rezerviran prostor

9.00−9.10
Dobrodošlica

a) ravnatelj in koordinator na šoli, b) skupina presojevalcev, c) ravnateljeva pisarna

9.15−10.00
Prvi krog

a) ravnatelj, b) 2 presojevalca, c) ravnateljeva pisarna
a) komisija za kakovost, b) 2 presojevalca, c) kje? (možna razdelitev na dve skupini)

10.05−10.50
Analiza

b) skupina presojevalcev, c) kje?

10.55−12.00
Odmor, ogled šole
12.05−12.50
Drugi krog

a) učitelji, b) 2 in 2 presojevalca, c) kje?, (razdelitev na dve skupini)

12.55−13.10
Odmor
13.15−14.00
Tretji krog

a) dijaki, b) 2 in 2 presojevalca, c) kje? (razdelitev na dve skupini)

14.05−14.50
Analiza

b) skupina presojevalcev, c) kje?

14.55−15.40
Zaključno srečanje

a) ravnatelj in komisija za kakovost, b) vsi presojevalci, c) kje?

Slika 5: Okviren urnik obiska.

Opravljeni so bili trije obiski s tremi skupinami presojevalcev na treh šolah, kar pomeni, da smo
obiskali šolska centra le enkrat, čeprav je sodelovalo več njunih enot. Dve skupini presojevalcev sta
tako imeli kompleksnejšo nalogo, saj sta presojali po več enot znotraj centra kot pa skupina, ki je
presojala samostojno šolo.
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Namen obiska je pridobiti dodatne informacije, splošen vpogled ter pregledati dokaze za navedbe v
samoevalvacijskem poročilu. Presojevalci se morajo zavedati, da presojana šola od njih pričakuje
realno oceno stanja ter konkretne predloge, ki jih je v prihodnje mogoče realizirati. Presojevalci so se
v našem primeru odločili za intervju z vodstvom šole, s komisijo za kakovost, z učitelji in dijaki na vseh
šolah enako. Prva dva intervjuja sta bila intenzivnejša, saj so bili to oblikovalci in izvajalci
samoevalvacije na šolah. Od drugih dveh skupin intervjuvancev pa smo pridobivali predvsem
informacije o tem, v kolikšni meri je dejavnost samoevalvacije njim poznana in če jim je poznana,
kakšno je njihovo mnenje o tej dejavnosti na njihovi šoli.
Različno pogosto (najmanj dvakrat v okviru obiska se je skupina presojevalcev sestala in se pogovorila
o poteku obiska in o tem, kakšno sporočilo bo sodelujočim pri obisku na koncu dneva posredovala že
v ustni obliki. Zaključno srečanje je bila prilika, da smo izmenjali mnenja o kolegialni presoji sami ter o
najpomembnejših ugotovitvah, ki so jih lahko presojevalci zaključili po obisku. Izkušnja mnogih
sodelujočih s strani šole je bila, da so jih že intervjuji sami spodbudili k razmišljanju in novim idejam
za nadaljnje delo.

PRVE IZKUŠNJE
Splošen vtis o izvedbi obiskov je zelo pozitiven, glede na to, da smo se vsi prvič srečali s takšno obliko
dela. Večinoma smo imeli vtis, da je bilo odmerjeno premalo časa za intervjuje z vodstvom in s
komisijo za kakovost, ki so imeli obilo informacij o sistemu kakovosti in samoevalvaciji, dovolj ali celo
preveč časa pa je bilo za razgovore z drugimi učitelji in dijaki. Pozitivno je bilo to, da smo imeli
pripravljene opomnike oziroma vprašanja za intervjuje, manj posrečeno pa je bilo kombiniranje
sodelavcev z več različnih šol na šolskih centrih v enem intervjuju. Pri slednjem se je še bolj pokazalo,
da so bili zapisi v samoevalvacijskih poročilih preveč splošno oblikovani, saj smo mnogokrat
ugotavljali, da bi se lahko bolj natančno predstavili.
Posledično smo se presojevalci znašli pred množico novih informacij na srečanjih, ki jih je bilo težje
obvladovati. Zato lahko med dobre rešitve štejemo delitev presojevalcev na skupine in delitev dela
pri intervjuju, pri čemer eden vodi pogovor, drugi zapisuje in se vključuje z dodatnimi vprašanji. Ena
od skupin pa je bila zelo zadovoljna tudi z uporabo snemalnika zvoka, čeprav je v nadaljevanju to
pomenilo dodatno delo, saj je bilo treba posneto gradivo tudi zapisati. Pri razgovoru z enim učiteljem
ali dijakom pa bi zadostoval eden presojevalec.
Med obiski se je izkazalo, da je potrebno slediti začrtanemu urniku in vsebini. Sodelujoči na šoli so se
kljub poudarjanju kolegialnega pristopa večkrat počutili bolj kot ne ocenjevani in pod pritiskom. Za
nadaljnje izvedbe bi tako priporočili že omenjeno še bolj natančno pripravo presojevalcev na obisk in
presojo, kolegialnost pa mora biti dovolj poudarjena tudi ob samem začetku izvedbe.
Zopet lahko med težave pri izvedbi štejemo časovno komponento, čeprav se nam je le v enem
primeru zgodilo, da smo izkoristili rezervni datum in presojevalci niso imeli težav z udeležbo.
Koordinatorji na šolah so namreč poročali o težavah z organizacijo obiska ravno s časovnega vidika in
eden od predlogov je bil, da bi obiske organizirali v času, ko ni pouka.

3.3.3 Priprava poročila o presoji
Poročilo o presoji je končni rezultat skupinskega dela kolegov presojevalcev. Načrtovali smo, da se
poročilo začne pisati že ob analizi samoevalvacijskega poročila, med obiskom se doda odgovore na
vprašanja, po obisku pa se le še oblikuje zadnje zaključke. Pilotno izvedbo smo dejansko izpeljali v
zelo kratkem času, zato ta načrt ni povsem uspel.
V vsebinskem smislu so obiski razčistili dileme, ki so se pojavljale ob analizi poročila, kar je bil tudi
njihov osrednji namen. Po končanih obiskih so presojevalci zapisali končne ocene stanja in konkretne
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predloge. Uporabili smo obrazec 8 (Priloga 8) s podobnim pristopom kot pri analizi
samoevalvacijskega poročila, in sicer smo za vsak kazalnik zapisali ugotovljene močne točke,
ugotovljena področja za izboljšave in predloge za izboljšave ter na koncu skupno oceno področja
strukturirano enako kot pri posameznem kazalniku. Koordinator skupine presojevalcev je imel nalogo
oblikovati končno poročilo tako, da je združil opažanja in predloge kolegov presojevalcev. Končno
obliko poročila so potrdili vsi člani skupine. Koordinator presojevalcev ga je nato posredoval
koordinatorju na šoli, ki je preveril pravilnost podatkov. Po morebitnih popravkih je koordinator
skupine presojevalcev posredoval poročilo vsem sodelujočim: presojevalcem, koordinatorju na šoli in
vodstvu šole. Ločenih mnenj posameznih presojevalcev ni bilo.

PRVE IZKUŠNJE
Presoja kakovosti izbranega področja je kompleksna naloga. Naša izkušnja kaže, da presoja v vseh
fazah potrebuje še bolj natančen in poglobljen pristop ter več delovnih srečanj, s tem pa tudi
nekoliko več časa, kot smo ji ga namenili v pilotni izvedbi. Predvsem smo se večinoma strinjali, da bi
bilo zelo učinkovito pripraviti temeljitejšo analizo samoevalvacijskih poročil, vprašanja in odgovore
oziroma dodatno pridobljene informacije pa nato le priključiti. Tako bi pridobili nazoren in tudi
procesno jasen vpogled na ravni posameznih kazalnikov. Nekatera poročila bi se lahko bolj
navezovala na razpoložljive dokaze. S skupno oceno področja pa bi na podlagi takega gradiva dokaj
enostavno in tudi hitro oblikovali poročilo po izpeljanem obisku.
Presojevalci smo si v nekaterih primerih delo razdelili po vsebinskih sklopih, kar ni bila vedno
najboljša rešitev. Poročila so dokončno povezovali koordinatorji skupine presojevalcev, žal pa se je
dogodilo tudi, da so ostali v skupini prepuščali težo presoje na koordinatorja. V prihodnje je tako
treba še bolj poudariti smisel in namen skupinskega dela presojevalcev.
Zavedamo se, da presoja ni enostavna naloga, saj zahteva temeljit, sistematičen in na dokazih
temelječ pristop. Zato je nujno, da se za vrednotenje stanja zagotovi potrebne pogoje. Nujno je, da
svoje lastne ocene oblikuje vsak presojevalec sam, saj je na tej podlagi veliko lažje usklajevanje in
zajetje celote pa tudi nabor različnih formulacij vrednotenja, dokazovanja in končno konkretnih
predlogov je tako boljši, posledično je potem učinkovitejša tudi končna presoja.

3.4 AKCIJSKO NAČRTOVANJE IZBOLJŠAV
Akcijsko načrtovanje izboljšav je sistematičen postopek, s katerim ugotovitve evalvacije − v našem
primeru kolegialne presoje − prenesemo v prakso. Po zaključenem postopku ugotavljanja stanja in na
podlagi priporočil kolegov presojevalcev nastopi trenutek, ko se je na šoli treba odločiti, ali bomo
vpeljali spremembe oziroma kaj točno bomo spremenili in kako. 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.
Šolam smo poleg poročil o presoji posredovali tudi dokument, ki je namenjen oblikovanju akcijskega
načrtovanja izboljšav (Slika 6). V dokumentu smo po korakih opisali predvidene dejavnosti, oblikovali
smo pripomoček za pripravo akcijskega načrta ter primere, za katere smo upali, da bodo šolam v
dodatno pomoč pri izpeljavi te zadnje faze kolegialnega presojanja.
Priprava akcijskega načrta od sodelujoče šole zahteva, da opravi primerjavo med načrtovanimi cilji in
ugotovljenim stanjem na osnovi samoevalvacije in kolegialne presoje kot zunanje evalvacije. Tako
pridobljene ugotovitve so plodno izhodišče za zastavitev konkretnih ciljev, ki predstavljajo konkretno
izboljšavo.
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Za dosego opredeljenega cilja oblikuje šola potrebne ukrepe in pripravi akcijski načrt, kar pomeni, da
načrtuje vse potrebne vidike izpeljave ukrepov vključno s spremljavo izvajanja ukrepa in doseganja
cilja.
AKCIJSKI NAČRT UKREPOV za področje SAMOEVALVACIJA
Šola/organizacija:
Sodelujoči:
Datum:
UGOTOVITVE:

CILJ:

UKREP 1:

Odgovorna oseba:

Sodelavci:

Časovni okvir:

Udeleženci:

Način izvajanja, metode dela:

Spremljanje:

UKREP 2 …

Slika 6: Pripomoček za pripravo akcijskega načrta izboljšav (Priloga 9).

PRVE IZKUŠNJE
V tej fazi izvedbe nas je čas že pošteno priganjal, zato smo se zadovoljili z osnutki akcijskih načrtov.
Namen kolegialne presoje je namreč spodbujanje razvoja na presojanem področju, same izboljšave
pa so mogoče le, če so načrti realni. Vse to pa zahteva svoj čas in ustvarjalen pristop tistih, ki bodo pri
spremembah najaktivneje sodelovali.
Nekatere šole so po prejetih poročilih izrazile željo, da bi o presoji področja na šoli izpeljali
posvetovalno srečanje s presojevalci, kar pomeni, da bi bilo v nadaljnje izvedbe smiselno vključiti tudi
takšno obliko zaključne aktivnosti.
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4 Izhodišča za nadaljnji razvoj
S prvo izvedbo kolegialne presoje v poklicnem in strokovnem izobraževanju v šolskem letu
2009/2010 smo uspešno preizkusili metodo razvito v evropskem prostoru. Izpeljali smo vzajemno
obliko presojanja znotraj mreže šol s podporo razvojnih institucij in strokovne sodelavke za področje
zagotavljanja kakovosti v izobraževanju. Ker mislimo, da gre za učinkovit pristop, ga bomo ponovili
tudi v šolskem letu 2010/2011.
Med večje težave prve izvedbe sodi časovna uskladitev sodelujočih. Zato bomo v nadaljevanju
pripravili natančnejši načrt dela in z izvedbo začeli nekaj mesecev prej. Pri predstavitvi metode na
začetku izvedbe pa bomo večjo pozornost namenili predstavitvi pomena redne udeležbe in uskladitvi
načrta tako, da bo zagotovljena udeležba vseh sodelavcev.
Instrumentarij smo že v prvi izvedbi prilagodili našim okoliščinam in konkretni izvedbi. V nadaljevanju
bomo obdržali opredelitev področja s kazalniki, z merili in s pomožnimi vprašanji. Ta struktura bo tudi
v nadaljevanju osnova za samoevalvacijo, analizo samoevalvacije in poročilo o kolegialni presoji.
Smiselno je, 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 bomo uporabili v naslednji 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.
Izvedbi samoevalvacije, presoje in načrtovanja izboljšav bomo v nadaljevanju namenili dodatno
pozornost pri usposabljanju. Metodo kolegialnega presojanja je potrebno dovolj natančno predstaviti
vsem udeležencem, ne glede na njihovo konkretno vlogo pri izvedbi. V nadaljnjih srečanjih pa je
pomembno, da se podrobneje posvetimo omenjenim fazam, in sicer časovno bližje sami fazi ter s
pomočjo praktičnih vaj.
Posebno pozornost je treba nameniti spremljanju izvedbe. Zato v nadaljnji izvedbi načrtujemo razviti
vrsto krajših vprašalnikov za sodelujoče v tokratni izvedbi, s katerimi bomo skušali priti do
pomembnih informacij tako glede doseganja ciljev metode kot njenih razvojnih potencialov.
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6.1 PRILOGA 1: KAZALNIKI IN MERILA – SAMOEVALVACIJA
Projekt: Kolegialno presojanje 2010

KAZALNIKI IN MERILA ZA PRESOJO KAKOVOSTI NA PODROČJU »SAMOEVALVACIJA«
KAZALNIK
1

Delovanje
kakovost

MERILO
komisije

2

Usposabljanje
za
samoevalvacije

3

Načrtovanje samoevalvacije

4

za

izvajanje

Izpeljevanje samoevalvacije

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.

2.1

Šola načrtno skrbi za usposobljenost zaposlenih za izvajanje samoevalvacije.

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.

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.

i

KAZALNIK
5

6

7

MERILO

Poročilo o kakovosti

Ukrepi
za
kakovosti

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.

izboljševanje 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.

Sodelovanje
šole
v 7.1
projektih,
ki
podpirajo
razvoj samoevalvacije

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

ii

PODROBNEJŠA MERILA, ORIENTACIJSKA VPRAŠANJA IN PREDVIDENI VIRI
PODROBNEJŠA
MERILA

KAZALNIK
1.
Delovanje
komisije
za
kakovost

-

imenovanje in
sestava komisije
za kakovost

VPRAŠANJA







-

aktivnost komisije
za kakovost





-

-

načrtovanje dela
in naloge komisije
za kakovost
obveščanje o delu
komisije za
kakovost
evalvacija dela
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 …?)
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?)
Na kakšen način komisija za kakovost načrtuje svoje delo? (npr. Ali ima
zapisan letni načrt dela ipd.?)
Katere so temeljne naloge komisije za kakovost?
Ali komisija za kakovost seznanja s svojim delom različne javnosti
(deležnike)?
Kdo in na kakšen način seznanja z delom komisije za kakovost?
Kako pogosto komisija za kakovost seznanja različne javnosti s svojim
delom?
Ali se delo komisije za kakovost evalvira? Če da, na kakšen način?

iii

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

in

PODROBNEJŠA
MERILA

KAZALNIK
2.
Usposabljanje
za
izvajanje
samoevalvacije

-

vključenost
zaposlenih v
zunanje oblike
usposabljanje

VPRAŠANJA
-

-

vključenost
zaposlenih v
interna
usposabljanja

-

3. Načrtovanje
samoevalvacije

-

usposobljenost
zaposlenih

-

-

sistematičen in
načrten pristop

-

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 …)?
Ali so bila doslej v izobraževalni organizaciji izvedena kakršnakoli 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 …)?
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?
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? (Podvprašanja: 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?)

iv

VIRI
LDN, poročilo o
kakovosti,
program
usposabljanja,
gradiva
usposabljanja …

Intervjuji
ankete …

in

LDN, poročilo o
kakovosti …
Intervjuji
ankete …

in

PODROBNEJŠA
MERILA

KAZALNIK
3. Načrtovanje
samoevalvacije

-

-

-

4.
Izvajanje
samoevalvacije

-

VPRAŠANJA

vključenost
različnih
deležnikov/
javnosti
uporabljene
metode zbiranja
podatkov

-

umeščenost
načrta
samoevalvacije v
delo šole
pogoji za
izvajanje
samoevalvacije
sodelovanje
zaposlenih

-

-

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

-

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

-

sodelovanje
zunanjih
strokovnjakov

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 šolo, zunanje: delodajalci, predstavniki lokalne
skupnosti, lokalne razvojne agencije …)?
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.)?
Ali je načrt samoevalvacije del npr. celovitega koncepta kakovosti, razvojne
strategije šole, LDN?

-

-

-

VIRI

v

LDN,
poročilo o
kakovosti …

Intervjuji in
ankete …

PODROBNEJŠA
MERILA

KAZALNIK
4.
Izvajanje
samoevalvacije

-

odziv vključenih v
samoevalvacijo

VPRAŠANJA
-

Kako na šoli ocenjujejo dosedanji 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?
Kako je porazdeljeno delo pri pripravi poročila o kakovosti (npr. med člani
komisije za kakovost, sodelujejo tudi drugi zaposleni, npr. učitelji, drugi …)?
Sodelujejo morebiti tudi zunanji sodelavci (npr. svetovalci s CPI idr.)?

5. Poročilo
kakovosti

o

-

-

sodelovanje
zaposlenih pri
pripravi poročila o
kakovosti
metodološka in
vsebinska
ustreznost
poročila o
kakovosti

-

VIRI

LDN, poročilo 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 …?).

vi

Intervjuji
ankete …

in

PODROBNEJŠA
MERILA

KAZALNIK
5. Poročilo
kakovosti

o

-

predstavitev
poročila o
kakovosti

VPRAŠANJA
-

6.
Ukrepi
izboljšanje
kakovosti

za

-

načrtovanje
izboljšav
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?
Ali se na podlagi rezultatov samoevalvacije oblikujejo ukrepi za izboljšanje
kakovosti?
Kdo in na kakšne načine jih oblikuje?

VIRI

LDN, poročilo o
kakovosti …

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

izvajanje izboljšav
kakovosti

-

7. Sodelovanje
šole v projektih,
ki
podpirajo
razvoj
samoevalvacije

-

spremljanje
uvajanja izboljšav
sodelovanje šole
v projektih,ki so
vezani na
samoevalvacijo

-

Ali se izvajajo ukrepi za izboljševanje kakovosti?
Kdo sodeluje pri izvajanju ukrepov za izboljševanje kakovosti in na kakšne
načine?
Ali se pojavljajo ob izvajanju ukrepov za izboljševanje kakovosti kakršnekoli
ovire?
Ali se spremlja uresničevanje načrtovanih ukrepov za izboljšanje kakovosti?
Kdo in na kakšen način jih spremlja?
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?

Intervjuji
ankete …

LDN, poročilo o
kakovosti,
projektna
dokumentacija …
Intervjuji
ankete …
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6.2 PRILOGA 2: NAPOTKI ZA PRIPRAVO SAMOEVALVACIJE
NAPOTKI ZA PRIPRAVO SAMOEVALVACIJSKEGA POROČILA PRI
KOLEGIALNEM PRESOJANJU
(uredila: dr. Tanja Moţina, Tanja.Mozina@guest.arnes.si)

1. Vloga in namen samoevalvacije pri kolegialnem presojanju
Samoevalvacijsko poročilo, ki vključuje nekatere temeljne podatke o izobraţevalni
organizaciji, opis konteksta, v katerem izobraţevalna organizacija deluje ter opis oz. oceno
stanja na izbranem področju, predstavlja izhodišče za načrtovanje in izpeljavo kolegialnega
presojanja kakovosti v izobraţevalni organizaciji.
Osrednji del samoevalvacijskega poročila predstavlja analiza stanja na izbranem področju
kakovosti. Da bi pripravljena ocena stanja kolegialnim presojevalcem dala ustrezen in dovolj
poglobljen vpogled v delovanje izobraţevalne organizacije na obravnavanem področju in
morebitnih rezultatih, je pomembno, da je ta pripravljena upoštevajoč jasno in vnaprej
dogovorjeno metodologijo.
Ţe ko se odločamo za sodelovanje v kolegialnem presojanju, še posebej pa takrat, ko se
lotevamo priprave ocene stanja, je pomembno, da se spomnimo na temeljni namen oz.
motiv, zaradi katerega poročilo pripravljamo. Samoevalvacijsko poročilo ima namreč lahko v
različnih sistemih kakovosti različno vlogo. Od vloge in namena je odvisno tudi, kako bomo
poročilo pripravljali in katere podatke bomo pripravljeni deliti z drugimi. V najbolj temeljnih
pristopih samoevalvacije je samoevalvacijsko poročilo, ki ga pripravi izobraţevalna
organizacija, namenjeno ugotavljanju in presoji stanja, ki naj pokaţe področja, na katerih
izobraţevalna organizacija dosega dobre rezultate in izlušči področja, kjer bi bilo potrebno
vpeljevati izboljšave. V teh primerih se rezultatov samoevalvacije po navadi ne objavlja
javno, pač pa imajo vpogled vanje zgolj zaposleni v izobraţevalni organizaciji. Na takšni
filozofiji kakovosti npr. v večini temeljijo skandinavski pristopi k samoevalvaciji (Finska,
Danska).
Poznamo pa tudi modele, v katerih predstavlja samoevalvacija del celovitega sistema
presojanja kakovosti, ki vključuje tudi zunanjo evalvacijo. V teh primerih predstavlja
samoevalvacijsko poročilo enega izmed virov, ki jih uporabijo zunanji evalvatorji, ko
opravljajo zunanjo presojo kakovosti izobraţevalne organizacije. V teh primerih se rezultati
samoevalvacije objavljajo javno. Takšni pristopi so npr. poznani v Veliki Britaniji ali na
Nizozemskem, kjer ima pri presojanju kakovosti močno vlogo izobraţevalna inšpekcija.
Ko pripravljamo samoevalvacijsko poročilo, ki predstavlja enega od osrednjih gradnikov
kolegialnega presojanja kakovosti, je pomembno razumeti, da gre pri kolegialnem presojanju
za obliko zunanje evalvacije, ki pa jo lahko izobraţevalna organizacija uporabi za namene
potrjevanja in razvijanja lastne kakovosti. Skupina zunanjih strokovnjakov oz. tako
imenovanih kolegov presojevalcev je povabljena, naj presodi različni vidike kakovosti
izobraţevalne organizacije. Pri tem pa ima kolegialno presojanje pomembno značilnost.
Kolegi presojevalci so v tem primeru sicer zunanji presojevalci, vendar sami delajo v
podobnem okolju in so strokovno usposobljeni na področju, ki ga presojajo. Njim se po
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navadi pridruţi strokovnjak, ki ima nekoliko več znanja s področja metodologij
(samo)evalvacije in kakovosti.
Samoevalvacijsko poročilo je v procesih kolegialnega presojanja namenjeno prav kolegom
presojevalcem. Ob dobro in sistematično pripravljenem poročilu si bodo kolegi presojevalci
lahko pridobili poglobljen vpogled v procese, ki jih izobraţevalna organizacija izpeljuje na
obravnavanem področju. Tako pripravljeno oceno stanja bodo uporabili kot enega od virov,
na katerih bo temeljila njihova končna ocena o ţe doseţeni kakovosti in predlogi za potrebne
izboljšave, ki jo bodo po opravljeni kolegialni presoji posredovali izobraţevalni organizaciji.
Dobro pripravljen opis stanja bo kolegom ocenjevalcem omogočil, da bodo pripravili obisk v
izobraţevalni organizaciji, upoštevajoč kontekst organizacije in iskanje praktičnih razvojnih
rešitev zanjo.

2. Upoštevanje načel postopka kolegialnega presojanja pri izpeljavi
samoevalvacije in pri pripravi samoevalvacijskega poročila
V primerih, ko bodo rezultati samoevalvacije, ki jo pripravljamo, posredovani izven
izobraţevalne organizacije, v izobraţevalnih organizacijah pogosto naletimo na skepso in
pomisleke o tem, ali so res vsi podatki in vsi rezultati, ki jih pridobimo, takšne narave, da jih
lahko posredujemo izven izobraţevalne organizacije. Pogosto se pojavlja bojazen, da bodo
podatki izrabljeni v različne namene, kar organizaciji lahko povzroči škodo. Pogosta je
bojazen, da bo lahko to, da pokaţe svoje šibke točke, izobraţevalni organizaciji škodilo, slabo
vplivalo na njen ugled ipd. V primerih, da izpostavi svoje dobre prakse, pa te lahko postanejo
predmet »kraje idej«, kar je v današnji vedno večji konkurenčnosti tudi na izobraţevalnem
trgu lahko teţava.
V omenjenih vidikih gre velikokrat za zares občutljiva vprašanja, ki jih je potrebno
obravnavati z veliko mero pozornosti in profesionalnosti. Prav zato je tudi v procesih
kolegialnega presojanja pomembno premisliti in upoštevati nekatera temeljna načela. Še
posebej to velja za naslednja načela:
-

Načelo zaupnosti in skrbnega ravnanja z rezultati; sodelujoči v kolegialnem
presojanju se morajo zavezati, da bodo s podatki in rezultati, v katere bodo imeli
vpogled v postopku kolegialnega presojanja, ravnali zaupno in profesionalno. Prav od
stopnje vzpostavljenega zaupanja med sodelujočimi bo v veliki meri odvisno, kakšna
bo uspešnost kolegialnega presojanja.

-

Spodbujanje odprtosti, integritete in iskrenosti; jedro koncepta kolegialnega
presojanja temelji na spodbujanju odprtosti, refleksivnosti, kolegialne kritične presoje,
ki prinaša zunanji pogled na naše delo ter nam s tem omogoča nove uvide, učenje o
lastni praksi in izboljšavo te prakse.

-

Izogibanje konfliktom interesov, »kraji idej« ter spodbujanje načela
vzajemnosti in izmenjave; osebe, ki opravljajo vlogo kolegov presojevalcev, z
izobraţevalno organizacijo, kjer poteka kolegialno presojanje, ne smejo biti v
konfliktu interesov, saj so zavezani strokovni etiki. To, da bo dobil vpogled v našo
dejavnost nekdo, ki prihaja iz »sosednje« izobraţevalne organizacije in je na enaki
strokovni ravni ter v enaki ali podobni strokovni vlogi, kot smo mi sami, je pozitivno
predvsem zato, ker mu bo blizu kontekst, v katerem delujemo, znane mu bodo
problematike, laţe bo svetoval, kako izboljševati našo dejavnost, še posebej izhajajoč
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iz lastne dobre prakse in poznavanja številnih drugih dobrih praks. Hkrati pa bo
soočen z nevarnostjo, da bi vlogo kolega presojevalca »izkoristil« za nelojalno »krajo
idej in dobrih praks«. Da bi preprečili takšna ravnanja, je pomembno, da se vsi, ki so
vključeni v procese kolegialne presoje, zaveţejo etičnemu ravnanju in načelu
zaupljivosti. Hkrati pa je pomembno spodbujati načelo vzajemnosti. Metoda
kolegialne presoje vključuje namreč pomemben element učenja iz lastne prakse in
prakse drugih. Izobraţevalna organizacija, ki se bo odločila za kolegialno presojo, bo
v imela tem primeru korist, saj bo nasvete in priporočila za razvoj lastnih procesov
kakovosti, ki jih bodo posredovali kolegi presojevalci, lahko uporabila za lasten razvoj.
Hkrati pa bo tudi sama s tem, ko bo pripravljena izmenjati svojo prakso na
obravnavanem področju, dala svoj prispevek k izmenjavi znanja in dobrih praks. Na
ta način se lahko s pomočjo kolegialnega presojanja krepijo omreţja izvajalcev
poklicnega in strokovnega izobraţevanja.
Sprejetje omenjenih načel pomeni, da bo izobraţevalna organizacija k pripravi
samoevalvacijskega poročila pristopila strokovno in odprto. Kar se da natančno, jasno in
pregledno bo opisala stanje na obravnavanem področju, predstavila vse tisto, kar sama
ocenjuje, da ima ţe dobro razvito, hkrati pa izpostavila tudi tiste vidike, za katere sama meni,
da jih ţe ni razvila v zadovoljivi meri. Od kolegov presojevalcev bo ţelela povratno
informacijo o področjih, ki jih le ti ocenjujejo kot dobra, kakovostna, ţe zelo razvita in o njih
menijo, da bi bilo potrebno v prihodnje takšne prakse ohranjati. Hkrati bo ţelela tudi kritično
povratno informacijo o tistih vidikih obravnavane dejavnosti, za katere kolegi presojevalci
menijo, da bi jih bilo potrebno izboljšati. Še posebej dragocene bodo konkretne ideje,
predlogi, nasveti in napotki o tem, kako naj se izobraţevalna organizacija loti vpeljevanja
izboljšav.

3. Metodologija priprave ocene stanja na izbranem področju kakovosti
V našem primeru smo kot temeljno področje kakovosti, ki bo predmet kolegialne presoje,
izbrali PODROČJE SAMOEVALVACIJE.
Gre za pomembno področje, ki je danes
vključeno v vse sodobne sisteme kakovosti. Vključujejo ga tudi Priporočila Evropskega
parlamenta in Sveta o vzpostavitvi evropskega referenčnega okvira za zagotavljanje
kakovosti poklicnega in strokovnega izobraţevanja.17 V skladu z omenjenimi priporočili in iz
njih izhajajočega referenčnega okvira, naj bi imela kakovostna izobraţevalna organizacija na
področju poklicnega in strokovnega izobraţevanja vzpostavljen lasten notranji sistem
kakovosti, ki naj bi temeljil na krogu kakovosti (plan/načrtuj, do/izpelji, presodi/check,
act/vpelji izboljšave) (Deming, 1986).
Da bi samoevalvacija, ki jo bomo pripravili v namene našega kolegialnega presojanja,
zadostila metodološkim načelom načrtnosti, preglednosti in jasne metodologije, bomo
samoevalvacijo opravili s pomočjo metodološkega pripomočka, ki zajema sedem temeljnih
kazalnikov kakovosti in njim pripadajočih meril kakovosti za presojo področja samoevalvacija:

Priporočila Evropskega parlamenta in Sveta o vzpostavitvi referenčnega okvira za zagotavljanje kakovosti
poklicnega in strokovnega usposabljanja, Bruselj 18. 6. 2009, (2009/C 155/01); http://eurlex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2009:155:0001:0010:SL:PDF; Glej tudi:
http://www.enqavet.eu/EQARF-website.htm.
17
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-

Kazalniki kakovosti so nam lahko pri pripravi ocene stanja v pomoč, da nas
usmerijo na pomembne vidike samoevalvacijskih procesov, ki tvorijo interni sistem
kakovosti izobraţevalne organizacije.

-

Merila kakovosti pa ţe natančneje opredelijo pomembne vidike kakovosti
samoevalvacijskih procesov. Ob njih premislimo, katere vidike smo ţe razvili in kam bi
bilo potrebno usmeriti naše razvojno delo v prihodnje.

Kot je razvidno iz sedmih kazalnikov kakovosti, ki jih prikazujemo v nadaljevanju, smo pri
oblikovanju metodološkega pripomočka za oceno stanja, upoštevali priporočila evropskega
referenčnega okvira zagotavljanja kakovosti za poklicno in strokovno izobraţevanje ter vse
faze ţe omenjenega kroga kakovosti, ki predstavlja konceptualno jedro evropskega
referenčnega okvira ter ga v tej povezavi povzema tudi metodologija evropskega
kolegialnega presojanja v poklicnem in strokovnem izobraţevanju (Priročnik o kolegialnem
presojanju, 2009).
Jedro samoevalvacijskega poročila tako predstavlja opis stanja na področju samoevalvacije,
in sicer pri naslednjih kazalnikih kakovosti:

Preglednica 1: Področje kakovosti in kazalniki kakovosti za kolegialno presojo

PODROČJE KAKOVOSTI: SAMOEVALVACIJA
Št. KAZALNIK KAKOVOSTI
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 samoevalvacij
V naslednjem koraku so kazalnikom kakovosti dodana njim pripadajoča merila kakovosti.
Takšen okvir predstavlja metodološko osnovo za pripravo ocene stanja.

Preglednica 2: Kazalniki in merila za presojo kakovosti na področju samoevalvacije

Št. KAZALNIK KAKOVOSTI

MERILO KAKOVOSTI

1

DELOVANJE KOMISIJE ZA
KAKOVOST

2.1
2.2

2

USPOSABLJANJE ZA IZVAJANJE
SAMOEVALVACIJE
NAČRTOVANJE
SAMOEVALVACIJE

2.3

3

3.1
3.2

3.2

Šola ima oblikovano komisijo za kakovost.
Komisija za kakovost aktivno deluje pri
usklajevanju in izvajanju različnih nalog,
povezanih z razvijanjem kakovosti.
Šola načrtno skrbi za usposobljenost
zaposlenih za izvajanje samoevalvacije.
Pri načrtovanju samoevalvacije šola uporablja
sistematičen in načrten pristop.
Pri načrtovanju samoevalvacije je zagotovljena
vključenost ocen, mnenj, stališč različnih
deležnikov.
Pri načrtovanju samoevalvacije je zagotovljena
vključenost
raznovrstnih
metod
samoevalvacije.
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4

IZPELJEVANJE
SAMOEVALVACIJE

4.1

4.2

4.3

5

POROČILO O KAKOVOSTI

5.1
5.2
5.3
5.4

5.5
6

UKREPI ZA IZBOLJŠEVANJE
KAKOVOSTI

6.1

6.2

6.3

7

SODELOVANJE ŠOLE V
PROJEKTIH (AKTIVNOSTIH), KI
PODPIRAJO RAZVOJ
SAMOEVALVACIJ

7.1

Za izpeljevanje samoevalvacije šola zagotovi
ustrezne kadrovske, materialne in druge
potrebne pogoje.
Šola načrtno skrbi za motiviranje zaposlenih,
dijakov in zunanjih partnerjev za sodelovanje v
samoevalvaciji.
Samoevalvacija se izpeljuje v skladu s
samoevalvacijski načrtom, morebitna
odstopanja se dosledno beležijo.
Šola pripravi poročilo o kakovosti najmanj
enkrat letno.
Poročilo o kakovosti je pregledno in jasno
strukturirano.
Poročilo o kakovosti vsebuje predstavitev
rezultatov in njihovo interpretacijo.
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 se predstavi, o rezultatih
se opravi razprava/e.
Na podlagi rezultatov samoevalvacije in
predlogov za izboljšave se šola odloči za
ukrepe in načrtuje njihovo izvedbo.
Šola zagotovi sodelovanje različnih deležnikov
pri načrtovanju ukrepov za izboljševanje
kakovosti.
Načrtovani ukrepi izboljšav kakovosti se
izpeljujejo, njihova realizacija se načrtno
spremlja.
Šola sodeluje v nacionalnih, regionalnih ali
mednarodnih projektih, ki podpirajo razvoj
samoevalvacij.

V nadaljevanju navajamo nekatera priporočila, ki so lahko izobraţevalni organizaciji v pomoč
pri pripravi opisa dejavnosti pri posameznem kazalniku ter pripadajočim merilom kakovosti.
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KAZALNIK 1: Delovanje komisije za kakovost
KAZALNIK 1
DELOVANJE
KOMISIJE ZA
KAKOVOST

MERILA KAKOVOSTI
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.

Napotki za pripravo opisa stanja
SPLOŠNI NAPOTEK: V primeru, da imate na šoli ţe oblikovano komisijo za kakovost, pri tem
kazalniku opišite njeno sestavo, njene temeljne naloge in način delovanja. Če komisije
kakovosti še nimate, navedite morebitne razloge za to in morebitne teţave, ki so vam doslej
preprečevale njeno oblikovanje.
Pomagate si lahko z naslednjimi podrobnejšimi napotki:
Sestava komisije za kakovost; v primeru, da imate na šoli ţe oblikovano komisijo za
kakovost, opišite njeno sestavo in organiziranost. Pojasnite, kakšen je bil postopek
oblikovanja komisije za kakovost, koliko članov šteje in kdo so njeni člani (reprezentativnost
različnih skupin). Opišite morebitne organizacijske rešitve v primerih, ko je npr. v sestavi
šolskega centra več šol. Ali imate v tem primeru eno komisijo za kakovost ali jih imate več?
Sestajanje (aktivnost komisije za kakovost); opišite, kako pogosto se komisija za
kakovost sestaja (tedensko, mesečno …) ter kakšne narave so srečanja (formalne,
neformalne ...). Zapišite vašo oceno o tem, kako ocenjujete aktivnost članov komisije za
kakovost (npr. Ali se sestankov udeleţujejo? Se pri tem srečujete z morebitnimi teţavami? Če
da, jih opišite, opišite tudi morebitne načine reševanja teţav, ki ste jih ţe vpeljali).
Načrtovanje dela in naloge komisije za kakovost; opišite, kako komisija za kakovost
načrtuje svoje delo. Ali obstaja zapisan letni načrt dela komisije? Opišite temeljne naloge
komisije za kakovost.
Obveščanje o delu komisije za kakovost; opišite morebitne načine ter pogostost
seznanjanja dijakov, staršev, učiteljev, delodajalcev in druge javnosti z delovanjem in
rezultati dela komisije za kakovost.
Evalvacija dela komisije za kakovost; opišite morebitne načine spremljanja in evalvacije
dela komisije za kakovost.

KAZALNIK 2: Usposabljanje za izvajanje samoevalvacije
KAZALNIK 2

MERILA KAKOVOSTI

USPOSABLJANJE 2.1
ZA IZVAJANJE
SAMOEVALACIJE

Šola načrtno skrbi za usposobljenost zaposlenih za
izvajanje procesov samoevalvacije.
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SPLOŠNI NAPOTEK: Pri tem kazalniku opišite, ali so bili zaposleni na vaši šoli doslej
ţe vključeni v kakršne koli oblike notranjega ali zunanjega usposabljanja za izvajanje
procesov samoevalvacije.
Pomagate si lahko z naslednjimi podrobnejšimi napotki:
Vključenost zaposlenih v zunanje oblike usposabljanje za izvajanje
samoevalvacije; navedite, če so bili vaši zaposleni (učitelji, strokovni sodelavci, člani
komisije za kakovost …) doslej ţe vključeni v kakršne koli zunanje oblike usposabljanj za
izpeljavo samoevalvacije. Če da, opišite, za kakšna usposabljanja je šlo, kdo so bili izvajalci,
kdo od zaposlenih je bil vključen, kakšen je bil namen in vsebina usposabljanj. Kako so
usposabljanja potekala. Kot vir lahko v prilogi priloţite vabila morebitnih usposabljanj, liste
prisotnosti ipd.
Vključenost zaposlenih v notranje oblike usposabljanje za izvajanje
samoevalvacije; navedite, če so bila doslej na šoli izvedena kakršna koli interna
usposabljanja zaposlenih za izvajanje samoevalvacij. Če da, opišite za kakšna usposabljanja
je šlo, kdo so bili izvajalci usposabljanja (zunanji ali notranji), kdo od zaposlenih je bil
vključen v usposabljanja, kakšna je bila vsebina usposabljanj. Kot vir lahko v prilogi priloţite
vabila morebitnih usposabljanj, liste prisotnosti ipd.
Usposobljenost zaposlenih za izvajanje samoevalvacij; navedite vašo oceno (mnenje)
o tem, kakšna je usposobljenost zaposlenih (učiteljev, strokovnih sodelavcev, članov komisije
za kakovost itd.) za načrtovanje in izvajanje postopkov samoevalvacije. Ali opaţate
morebitne potrebe po pridobivanju dodatnih znanj vaših zaposlenih s tega področja?

KAZALNIK 3: Načrtovanje samoevalvacije
KAZALNIK 3

MERILA KAKOVOSTI
3.1 Pri načrtovanju
samoevalvacije
šola
uporablja
sistematičen in načrten pristop.
NAČRTOVANJE
3.2 Pri načrtovanju samoevalvacije je zagotovljena
SAMOEVALVACIJE
vključenost ocen, mnenj, stališč različnih deleţnikov.
3.3 Pri načrtovanju samoevalvacije je zagotovljena
vključenost raznovrstnih metod samoevalvacije.
SPLOŠNI NAPOTEK: Pri tem kazalniku opišite način, ki ga na šoli uporabljate za načrtovanje
samoevalvacij. Opišite, kako ţe pri načrtovanju samoevalvacij zagotavljate vključenost
različnih interesnih skupin/partnerjev. Opišite, kakšne metode samoevalvacije ste doslej ţe
uporabljali.
Pomagate si lahko z naslednjimi podrobnejšimi napotki:
Sistematičen in načrten pristop; navedite, na kakšen način načrtujete samoevalacijo. Če
pripravite samoevalvacijski načrt, opišite elemente načrta (vsebino). Opišite, kdo sodeluje pri
načrtovanju samoevalvacije. Kot prilogo lahko npr. priloţite primer samoevalvacijskega
načrta.
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Vključenost različnih interesnih skupin (subjektov, partnerjev …) oz. deleţnikov;
opišite, koga ste doslej ţe vključevali v samoevalvacijo, od koga ste pridobivali mnenja
stališča (npr. dijaki, starši, učitelji, delodajalci …).
Uporabljene metode zbiranja podatkov; opišite, katerih metod zbiranja podatkov
(mnenj, stališč) ste se doslej ţe posluţevali pri samoevalvacijah. Pri opisu ne pozabite na
morebitne stalne načine zbiranja povratnih informacij, kot so npr. knjige pritoţb in pohval,
nabiralnik za pritoţbe, pohvale, predloge, redne ankete, spletne moţnosti zbiranja povratnih
informacij – spletni forumi dijakov ipd.
Načrt izvajanja samoevalvacije ter umeščanje načrta samoevalvacije v LDN šole;
če posebej pripravljate tudi načrt izpeljave samoevalvacije (časovna, finančna, kadrovska
odgovornost), ga opišite. Navedite, če je načrt samoevalvacije del razvojne strategije šole,
LDN ipd.

KAZALNIK 4: Izpeljevanje samoevalvacije
KAZALNIK 4

MERILA KAKOVOSTI
4.1 Za izpeljevanje samoevalvacije šola zagotovi ustrezne
kadrovske, materialne in druge potrebne pogoje.
IZPELJEVANJE
4.2 Šola načrtno skrbi za motiviranje zaposlenih, dijakov in
SAMOEVALVACIJE
zunanjih partnerjev za sodelovanje v samoevalvaciji.
4.3 Samoevalvacija se izpeljuje v skladu s samoevalvacijski
načrtom, morebitna odstopanja se dosledno beleţijo.
SPLOŠNI NAPOTEK: Pri tem kazalniku opišite, kako je na šoli poskrbljeno za ustrezne
kadrovske, materialne in druge potrebne pogoje za izpeljavo samoevalvacije. Opišite
morebitne načine spodbud dijakov, zaposlenih in zunanjih partnerjev za sodelovanje v
samoevalvaciji. Opišite morebitne izkušnje z izpeljevanjem samoevalvacij, morebitne teţave
pri izpeljavi glede na načrtovano ipd.
Pomagate si lahko z naslednjimi podrobnejšimi napotki:
Pogoji za izvajanje samoevalvacije; opišite, kako je na šoli poskrbljeno za kadrovske,
materialne in druge pogoje, potrebne za izvajanje samoevalvacije. Opišite morebitne teţave,
s katerimi se srečujete, doslej zaznane ovire ipd.
Sodelovanje zaposlenih; opišite, na kakšne načine so doslej pri izpeljavah samoevalvacij
ţe sodelovali zaposleni; (1) člani komisije za kakovosti, (2) učitelji in drugi zaposleni, (3)
dijaki, (4) starši, (5) zunanji partnerji (delodajalci, lokalna skupnost, regionalne razvojne
agencije, obrtna zbornica, gospodarska zbornica idr.).
Sodelovanje zunanjih strokovnjakov; navedite, ali so pri samoevalvacijah, ki ste jih
doslej izpeljevali na šoli, sodelovali (zunanji) strokovnjaki za posamezna vsebinska področja
oz. za metodologije samoevalvacij in kakovosti. Če da, opišite iz katerih institucij, podjetij idr.
so prihajali in v katerih fazah izvajanja samoevalvacij so sodelovali.
Odziv vključenih v samoevalvacijo; opišite, kako na šoli ocenjujete dosedanji odziv
vključenih v samoevalvacijo. Kakšna je npr. motiviranost (zainteresiranost) učiteljev, dijakov
ter zunanjih skupin (staršev, delodajalcev itd.) za sodelovanje v samoevalvacijah. Opišite, če
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so se doslej ob izvajanju samoevalvacij pojavile kakšne teţave, ovire, ki bi jih kazalo posebej
omeniti in razmišljati o ustreznih rešitvah zanje.

KAZALNIK 5: Poročilo o kakovosti
KAZALNIK 5
POROČILO O
KAKOVOSTI

MERILA KAKOVOSTI
5.1 Šola v določenih časovnih obdobjih pripravi
poročilo o kakovosti.
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.

SPLOŠNI NAPOTEK: Pri tem kazalniku navedite ali na šoli pripravljate poročilo o kakovosti.
Opišite, kako pogosto ga pripravljate, kakšna je njegova struktura, katera so temeljna
vsebinska poglavja. Opišite, komu se samoevalvacijsko poročilo predstavi, ali se o njem
opravi razprava v kolektivu ipd.
Pomagate si lahko z naslednjimi podrobnejšimi napotki:
Sodelovanje zaposlenih pri pripravi poročila o kakovosti; opišite, kako je
porazdeljeno delo pri pripravi poročila o kakovosti (npr. med člani komisije za kakovost,
sodelujejo tudi drugi zaposleni, npr. učitelji, drugi …). Sodelujejo morebiti tudi zunanji
sodelavci (npr. svetovalci s CPI idr.)?
Metodologija in vsebinska poročila o kakovosti; opišite, kako je običajno poročilo o
kakovosti sestavljeno (npr. temeljna poglavja). Opišite, na kakšne načine so predstavljeni
rezultati, ali poročilo vsebuje zgolj prikaz podatkov ali tudi njihovo interpretacijo. Ali vključuje
predloge za izboljšave idr. Kot vir lahko priloţite primer poročila o kakovosti ali kazalo
poročila o kakovosti. Če boste priloţili primer poročila, boste kolegom presojevalcem
omogočili, da vam podajo povratno informacijo o metodološki in vsebinski primernosti ter
morebitne nasvete o moţnih izboljšavah.
Predstavitev poročila o kakovosti; navedite, komu je poročilo o kakovosti predstavljeno
(učiteljem, vodstvu šole, svetu šole idr.) ter na kakšne načine. Ali se rezultati samoevalvacij v
primerih, ko se evalvirajo področja, ki tudi njih zadevajo, predstavijo tudi dijakom? Če da, na
kakšne načine? Navedite, če se poročilo o kakovosti javno objavi na spletnih straneh šole.
Kot vir lahko navedete spletno povezavo, na kateri je objavljeno poročilo o kakovosti.
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KAZALNIK 6: Ukrepi za izboljševanje kakovosti
KAZALNIK 6
UKREPI ZA
IZBOLJŠEVANJE
KAKOVOSTI

MERILA KAKOVOSTI
6.1 Na podlagi rezultatov samoevalvacije šola
načrtuje ukrepe za izboljševanje kakovosti.
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.

SPLOŠNI NAPOTEK: Pri tem kazalniku opišite načine, ki jih na šoli uporabljate pri načrtovanju
in vpeljavi izboljšav kakovosti. Opišite, kako se v načrtovanje in izpeljevanje izboljšav
vključujejo zaposleni, dijaki, starši, delodajalci idr. pomembne interesne skupine. Opišite,
kako spremljate realizacijo vpeljevanja izboljšav.
Pomagate si lahko z naslednjimi podrobnejšimi napotki:
Načrtovanje izboljšav kakovosti; navedite, kako se rezultati samoevalvacije upoštevajo
pri oblikovanju ukrepov za izboljševanje kakovosti. Kdo sodeluje pri načrtovanju ukrepov za
izboljšave? Če oblikujete načrt izvajanja izboljšav, opišite način priprave načrta (kaj zajema
…) ter načine predstavljanja načrta izboljšav zaposlenim in drugim zainteresiranim. Načrt
izboljšav lahko priloţite kot prilogo k samoevalvacijskemu poročilu.
Izvajanje izboljšav kakovosti; opišite, na kakšne načine se izvajajo ukrepi izboljšav, kdo
sodeluje pri izvajanju teh ukrepov in na kakšne načine. Navedite morebitne teţave ali ovire,
ki ste jih doslej zaznavali pri uvajanju načrtovanih izboljšav.
Spremljanje uvajanja izboljšav; navedite morebitne načine spremljanja uresničevanja
načrtovanih ukrepov izboljševanja ter kdo je odgovoren za spremljanje.

KAZALNIK 7: Ukrepi za izboljševanje kakovosti
KAZALNIK 7
SODELOVANJE
ŠOLE V
PROJEKTIH, KI
PODPIRAJO
RAZVOJ
SAMOEVALVACIJ

MERILA KAKOVOSTI
7.1 Šola sodeluje v nacionalnih, regionalnih ali
mednarodnih projektih, ki podpirajo razvoj
samoevalvacij.

SPLOŠNI NAPOTEK: Pri tem kazalniku opišite morebitno sodelovanja šole v nacionalnih,
regionalnih ali mednarodnih projektih, ki podpirajo razvoj samoevalvacij.
Pomagate si lahko z naslednjimi podrobnejšimi napotki:
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Sodelovanje šole v projektih/aktivnostih, ki podpirajo razvoj samoevalvacij;
navedite morebitno sodelovanje šole v različnih nacionalnih, regionalnih in mednarodnih
projektih, ki podpirajo razvoj samoevalvacij. Opišite, kdo je vanje vključen in s kakšnimi
vlogami.

4. Viri, dokumentacija, priloge
Pri opisu posameznih kazalnikov in meril smo vam ponekod ţe navedli morebitne vire in
dokumentacijo, ki jo lahko priloţite ter na ta način podkrepite in utemeljite vaše zapise. Na
splošno velja priporočilo, da naj bodo vaši opisi čim bolj jasni in pregledni, preglednost in
verodostojnost poročila pa boste še izboljšali, če boste v primerih, kjer je to mogoče in
smiselno, priloţili vire, ki potrjujejo vaše navedbe oz. jih dodatno pojasnjujejo. Na ta način
boste kolegom presojevalcem omogočili, da bodo lahko celovito proučili vaše
samoevalvacijsko poročilo in priloţeno dokumentacijo ter se na obisk na šoli lahko bolje
pripravili. Če bodo iz vašega samoevalvacijskega poročila in priloţene dokumentacije lahko
pridobili dovolj temeljnih informacij in vpogled v posamezen obravnavan vidik procesov
samoevalvacije, se bodo lahko v pogovorih, ki jih bodo opravljali med obiskom na šoli, bolj
posvetili kvalitativnim vidikom, pogovor bo lahko bolj usmerjen, upoštevajoč konkretne
aktivnosti šole na obravnavanem področju.

5. Morebitna vprašanja za kolege presojevalce
V oceno stanja je vključena tudi fakultativna moţnost, da ob pripravi samoevalvacijskega
poročila pri opisu posameznega kazalnika zapišete tudi morebitna vprašanja, namenjena
kolegom presojevalcem ter morebitne tematike, o katerih bi se radi še posebej pogovarjali s
kolegi presojevalci, ko bodo obiskali vašo šolo. Če boste takšna vprašanja kolegom
presojevalcem sporočili vnaprej, se bodo lahko pripravili ter ţe ob pripravi na obisk razmišljali
o morebitnih rešitvah, ki vam jih lahko predlagajo.
Kot smo zapisali ţe v uvodu, naj bo temeljni motiv, ki vodi pripravo samoevalvacijskega
poročila, misel, da nam bodo pripravljeni opisi sluţili kot osnova za pogovor s kolegi
presojevalci, za izmenjavo izkušenj, dobrih praks in za skupno iskanje novih razvojnih
rešitev. Zato je še posebej pomembno, da izpostavimo vse, kar smo na šoli na
obravnavanem področju ţe razvili in kaţe na našo dobro prakso, kot tudi tista področja, za
katera ţe sami vemo, da so šibka, da se soočamo s teţavami, da jih je potrebno v prihodnje
nadgraditi, izboljšati, na novo vzpostaviti oz. razviti.
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6.4 PRILOGA 4: PRAVILA ZA DELOVANJE KOLEGIALNEGA PRESOJANJA

KOLEGIALNO PRESOJANJE
Merila za vrednotenje
samoevalvacijskih poročil ter
temeljna pravila delovanja za
kolege presojevalce
Ljubljana, Center RS za poklicno
izobraţevanje,
20. 4. 2010
dr. Tanja Moţina

TEMELJNE ZNAČILNOSTI METODE KOLEGIALNEGA
PRESOJANJA

JE OBLIKA ZUNANJE EVALVACIJE, KI SPODBUJA
IZOBRAŢEVALNO ORGANIZACIJO PRI
PRIZADEVANJIH ZA RAZVIJANJE KAKOVOSTI.
SKUPINA ZUNANJIH PRESOJEVALCEV JE
POVABLJENA, NAJ PRESODI RAZLIČNE VIDIKE
KAKOVOSTI IZOBRAŢEVALNE ORGANIZACIJE.
MED PRESOJANJEM PRESOJEVALCI OBIŠČEJO
USTANOVO, KI JE V POSTOPKU PRESOJE.
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KOLEGA PRESOJEVALEC JE OSEBA, KI:
JE ENAKOVREDNA ALI NA ENAKEM POLOŢAJU,
KAKOR TISTA/-E, KATERE/-IH DELO OCENJUJE.
DELA V PODOBNEM OKOLJU (in/ali v podobni
ustanovi).
JE ZUNANJA (torej iz druge ustanove) in NEODVISNA
(nima nobenega osebnega/institucionalnega interesa v
evalvaciji)
JE STROKOVNJAK NA PODROČJU.
LAHKO V PROCES PRINESE ZNANJE O PREDMETU
EVALVACIJE IN GA ZDRUŢI Z ZUNANJIM POGLEDOM
NEKOGA, KI PRIHAJA IZ DRUGAČNE ORGANIZACIJE.

KOLEGI
PRESOJEVALCI

KOORDINATOR
PRESOJEVALCEV

analizirajo
samoevalvacijsko
poročilo
sestavijo načrt
intervjujev
opravijo kolegialno
presojo
analizirajo izsledke
posredujejo povratne
informacije

VLOGE V
SKUPINI
PRESOJEVALCEV

vodja skupine
presojevalcev
v stiku s šolo
usklajuje dejavnosti
presojevalcev
odgovoren za pisanje
poročila o kolegialni
presoji

skrbi za ustreznost
metodologije
(priprava
pripomočkov, potek
intervjujev, povratna
informacija itd.)

MEDNARODNI
PRESOJEVALEC
(če je potrebno)

STROKOVNJAK
ZA EVALVACIJO
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TEMELJNA NALOGA KOLEGOV PRESOJEVALCEV

TEMELJNA NALOGA KOLEGOV PRESOJEVALCEV JE,
DA SE SPORAZUMEJO O STANJU V OCENJEVANI
USTANOVI IN DAJO KRITIČNE POVRATNE
INFORMACIJE.

PRIPOROČILA IN PREDLOGI SO DOBRODOŠLI
SAMO, ČE JIH ZANJE POSEBEJ PROSI IZVAJALEC
POKLICNEGA IZOBRAŢEVANJA.

SAMOEVALVACIJA
(samoevalvacijsko
poročilo)

URESNIČEVANJE
UKREPOV

(načrtovanje izboljšav,
vpeljava,
spremljanje)

METODOLOGIJA
KOLEGIALNEGA
PRESOJANJA

POROČILO O
KOLEGIALNEM
PRESOJANJU

(pokaţe na dobre strani
in potrebne izboljšave)
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Opis stanja na
področju
SAMOEVALVACIJA

KOLEGIALNO
PRESOJANJE

(analiza poročila,
obisk)

Pregled poročila,
priprava na obisk

PRIPRAVA NA KOLEGIALNO
PRESOJANJE OZ. NA OBISK V
IZOBRAŢEVALNI ORGANIZACIJI

DA BI SE PRIPRAVILI NA KOLEGIALNO PRESOJO
MORAJO PRESOJEVALCI:

 Prebrati in analizirati Obrazec za zbiranje uvodnih
informacij o šoli in samoevalvacijsko poročilo (in
če je potrebno, prositi za dodatne informacije).
 V skupini presojevalcev izmenjati mnenja o vsebini
samoevalvacijskega poročila.
 Pripraviti vprašanja za intervjuje.

 Skupaj z usklajevalcem oblikovati urnik obiska
presojevalcev.
 Se udeleţiti sestanka skupine presojevalcev pred
začetkom presoje. (Pomembno je zagotoviti usklajenost
skupine!)
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PRESOJA SAMOEVALVACIJSKEGA POROČILA IN
PRIPRAVA VPRAŠANJ ZA INTERVJUJE NA ŠOLI
 Prva naloga kolegov presojevalcev je, da pregledajo in
ovrednotijo samoevalvacijsko poročilo, ki ga je
pripravila šola.
 V našem primeru si bomo pri tem pomagali z
metodološkim pripomočkom “Merila za vrednotenje
samoevalvacijskega poročila pri kolegialni
presoji.”

KORAKI PRI PRESOJI SAMOEVALVACIJSKEGA
POROČILA
 Ob pomoči oblikovanih meril (in podrobnejših meril) se
presodi, ali šola merilo dosega oz. v katerih vidikih
ga dosega (lestvica: DA/DELOMA/NE/NI PODATKA).
 V primeru, da je iz zapisa nemogoče opraviti presojo
(nejasni oz. pomanjkljivi opisi/podatki), presojevalci
zapišejo vprašanja, s pomočjo katerih bodo na šoli
pridobili dodatne podatke.
 Ob presoji posameznega kazalnika lahko presojevalci v
osnutku ţe zapišejo morebitne močne in šibke točke
ter predloge za izboljšave.
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OBISK KOLEGOV
PRESOJEVALCEV NA ŠOLI

KAJ SE DOGAJA MED OBISKOM PRESOJEVALCEV
NA ŠOLI?
1

Med obiskom presojevalci opravijo kratko in
strnjeno presojo, pri tem se osredotočijo na
izbrana področja kakovosti.

2

Podlaga za presojo je analiza
samoevalvacijskega poročila in druge
pomembne dokumentacije.

3

Med obiskom presojevalci preverijo natančnost
ugotovitev iz samoevalvacijskega poročila in
izpeljejo svoje presojanje stanja. Pridobijo
dodatne podatke in informacije.
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SPLOŠNA PRAVILA ZA OBISK PRESOJEVALCEV –
med obiskom

 Držijo se dogovorjenega urnika.
 Spoštujejo pravila za intervjuje.
 Spoštujejo zaupnost podatkov in povratnih informacij.

 Izjave poslušajo objektivno in o njih objektivno tudi
poročajo.
 Delujejo kot skupina in drug drugemu pomagajo pri
opravljanju nalog in podajanju povratnih informacij.
 Pripravljeni so na nepredvidene dogodke in nanje
ustrezno odreagirajo.

ANALIZA
DOKUMENTACIJE
VODENI (OSEBNI)
INTERVJUJI
METODE ZBIRANJA
PODATKOV, KI JIH
PRESOJEVALCI
LAHKO UPORABIJO.

VODENI
(SKUPINSKI)
INTERVJUJI
OPAZOVANJE

….
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IZVEDBA VODENEGA
INTERVJUJA

NEKAJ NAPOTKOV ZA NAČRTOVANJE IN IZPELJAVO
VODENIH INTERVJUJEV
 Po navadi je treba v intervjuje vključiti predstavnike
vseh pomembnih skupin (npr. vodstvo, učitelje,
dijake, delodajalce idr.) – na izbor vpliva področje
presoje.
 REPREZENTATIVNOST: Priporoča se, da je v vsaki
skupini vključen reprezentativen vzorec. V primeru, ko
reprezentativnosti ni mogoče zagotoviti, se dobljene
informacije uporabi kot kvalitativno dopolnitev ţe
zbranih podatkov, z upoštevanjem, da informacij iz
intervjujev ne moremo posploševati na celotno
populacijo obravnavane skupine. To se zapiše v poročilo
o kolegialni presoji.
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Priprava pred intervjujem
Zavrnitev in dvomi – glavni razlogi
• Pomanjkanje časa

• Namen intervjuja
“Zakaj to delate?”

“Intervju traja predolgo!”

• Zaupnost
“Kdo bo videl moje
odgovore?”

• Osebnost/občutljivost
“To se vas ne tiče!”

• Občutek nadzora

• Zakaj jaz?
“Kako smo bili izbrani?”

• Prostovoljnost
“Kaj pa, če ne sprejmem?”

• Pomanjkanje
interesa

“Zakaj ţelite to izvedeti?”

“To se nas ne tiče!”

Vir: Radovan 2010, ACS

Kako se lahko temu izognemo?
• Predvidite, kaj lahko sodelujoči vprašajo.
• Pozorno poslušajte nad čim se pritoţujejo in
ustrezno odgovorite:
– Razloţite jim zakaj je kolegialna presoja pomembna.
– Motivirajte jih za sodelovanje v intervjuju.
– Prepričajte jih, da je njihovo mnenje pomembno.

Vir: Radovan 2010, ACS
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PRAVILA ZA KOMUNIKACIJO IN INTERVJUJE
 Temeljni odnos: radovedno, odprto in razumevajoče
vedenje, prizadevanje za razumevanje, brez
prenagljenih ali posplošenih interpretacij ali sodb.
 Uporabite primeren jezik.
 Navežite stik, zavzemite odprto in prijateljsko držo,
zavzeto poslušajte in pokažite zanimanje.
 Med intervjujem: govorite kratko in jasno, uporabljajte
kratka, preprosta vprašanja, ne prekinjajte
intervjuvančevega toka misli.

PRAVILA ZA KOMUNIKACIJO IN INTERVJUJE
 Postavljajte kratka vprašanja, da bi intervjuvanec lahko
govoril kolikor je mogoče dolgo.
 Vprašajte po dejstvih in primerih, posebno kadar so
odgovori preveč splošni.
 Sledite osrednji liniji in se vrnite k poglavitni temi.
Intervju končajte pravočasno.
 Dopustite kritična vprašanja v zvezi z intervjujem ali
kolegialnim presojanjem. Zapišite si pripombe in kritične
komentarje.
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Izvedba intervjuja
UVOD
• Uvod naj bo kratek in jedrnat.
• Sodelujočemu povejte tisto, kar je zanj
pomembno, ne dolgovezite:
–
–
–
–

Predstavite se.
Razloţite, kdo izvaja kolegialno presojanje.
Namen.
Koristi (še posebej koristi za intervjuvanega/njegovo
organizacijo).
– Pribliţen čas pogovora.

Vir: Radovan 2010, ACS

Izvedba intervjuja
MED INTERVJUJEM

• Vprašanja preberite vsakokrat v istem
vrstnem redu in na enak način!
– Dosledno preberite vprašanje.
– Berite dovolj počasi in razločno.
– Prepričajte se, da je sodelujoči slišal in razumel
celo vprašanje.
– Ne interpretirajte vprašanja namesto anketiranca.

Vir: Radovan 2010, ACS
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Izvedba intervjuja
MED INTERVJUJEM

Zapisovanje odgovorov:
• Ne usmerjate intervjuvanca pri odgovoru
(napeljevanje).
• Ne vzemite vsakega odgovora kot avtomatično
pravilnega.
• Ne preskakujte vprašanj, četudi je intervjuvanec delno
odgovoril na neko vprašanje ţe prej.
• Ne opozarjajte intervjuvanca, da je prej imel neko
drugo pripombo ali mnenje, če je odgovoril drugače,
kot ste pričakovali.
Vir: Radovan 2010, ACS

Izvedba intervjuja

DODATNA VPRAŠANJA IN POJASNILA
Kadar za odgovor potrebujemo več informacij.

• Intervjuvanec odgovori “Ne vem” ali noče
odgovoriti.
• Intervjuvanec nejasno odgovori.

• Intervjuvanec ne odgovori tistega, kar je vprašanje
zahtevalo.
• Intervjuvanec bi dal lahko bolj natančen odgovor.
• Intervjuvanec bi dal lahko bolj obširen odgovor.
Dodatna vprašanja postavimo takrat, kadar so odgovori intervjuvanca
nejasni oz. nerelavantni.
Vir: Radovan 2010, ACS
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Razlika med dodatnim
spraševanjem in napeljevanjem
Primer:
Oseba, ki vodi intervju: “Kolikokrat ste v zadnjem

letu sodelovali z našo šolo?”
Moţni odgovori:
a. nikoli
b. enkrat
c. dvakrat

d. trikrat
e. več kot trikrat

Intervjuvanec:

“Hm, ne zelo velikokrat…mogoče nekajkrat.”
Vir: Radovan 2010, ACS

Razlika med dodatnim
spraševanjem in napeljevanjem
Dodatna vprašanja anketarja

Dodatno vprašanje:

“Ali menite, da: nikoli, enkrat, dvakrat, trikrat ali
več?”
Napeljevanje:

“Torej, dvakrat ali trikrat?”
“Ali ste mislili reči dvakrat?”
Vir: Radovan 2010, ACS
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PRESOJA IN POVRATNA
INFORMACIJA
(Poročilo o kolegialni presoji)

PRIPRAVA OCENE PODROČJA KAKOVOSTI, KI JE
PREDMET KOLEGIALNE PRESOJE
Priporočila za postopek presojanja:
 Vse relevantne informacije, zbrane med obiskom,
(temeljijo na zapiskih intervjujev, dodatno zbrani
dokumentaciji itd.) naj bodo razporejene glede na to,
kako pomembne so za (1) področje kakovosti in (2)
posamezne kazalnike in merila kakovosti.
 Izsledke je nato potrebno analizirati in kategorizirati kot
primere močnih strani ali področij, ki potrebujejo
izboljšave.

 Povzetek močnih strani in vidikov, ki potrebujejo
izboljšave, se pripravi za vsak kazalnik posebej.
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PRIPRAVA OCENE PODROČJA KAKOVOSTI, KI JE
PREDMET KOLEGIALNE PRESOJE
Priporočila za postopek presojanja:
 Na koncu se poda ocena celotnega področja kakovosti in
sicer na podlagi poprejšnje ocene o močnih in šibkih
straneh in področij, ki jih je treba izboljšati. Na kratko je
treba navesti tudi vire dokazov – KONSENZ MED
KOLEGI OCENJEVALCI.
 Na prošnjo šole se priloţi tudi priporočila/predloge za
izboljšave.

 Priporoča se, da se šoli poda ustna povratna informacija
ter pisno poročilo o kolegialnem presojanju.

PRAVILA ZA PODAJANJE REFLEKSIVNIH IN
KONSTRUKTIVNIH POVRATNIH INFORMACIJ
Postopek podajanja poglobljenih in konstruktivnih
povratnih informacij:
 Spodbuja poglobljen premislek kot del dialoga med
tistim, ki informacije daje in tistim, ki jih prejema.

 Se osredotoča na proces in ne na posameznika.
Sklicuje se na to, kar posameznik dela in ne na to, kar
mi mislimo, da je.
 Opisuje, namesto, da bi sodil. Izogibanje jeziku, ki zveni
kakor sodba, zmanjša potrebo posameznika, da bi se z
odgovorom branil.
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PRAVILA ZA PODAJANJE REFLEKSIVNIH IN
KONSTRUKTIVNIH POVRATNIH INFORMACIJ
Postopek podajanja poglobljenih in konstruktivnih
povratnih informacij:
 je specifičen in ne splošen;
 spodbuja premislek o strategijah in odzivu učečih ali
opazovalcev na posamezne strategije;
 je usmerjen k vedenju, ki ga prejemnik lahko spremeni;

 je postopek, za katerega zaprosijo, in ni vsiljen, saj so
povratne informacije najkoristnejše, kadar
prejemnik sam sprašuje po njih, nato pa o njih lahko
razpravlja v okolju, ki ga podpira.

PRAVILA ZA PODAJANJE REFLEKSIVNIH IN
KONSTRUKTIVNIH POVRATNIH INFORMACIJ
Postopek podajanja poglobljenih in konstruktivnih
povratnih informacij:
 je specifičen in ne splošen;
 spodbuja premislek o strategijah in odzivu učečih ali
opazovalcev na posamezne strategije;
 je usmerjen k vedenju, ki ga prejemnik lahko spremeni;

 je postopek, za katerega zaprosijo, in ni vsiljen, saj so
povratne informacije najkoristnejše, kadar
prejemnik sam sprašuje po njih, nato pa o njih lahko
razpravlja v okolju, ki ga podpira.
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PRAVILA ZA PODAJANJE REFLEKSIVNIH IN
KONSTRUKTIVNIH POVRATNIH INFORMACIJ
Postopek podajanja poglobljenih in konstruktivnih
povratnih informacij:
 Vsebuje izmenjavo informacij in ne dajanja nasvetov.
Posameznik se lahko tako spremeni po svoji volji, v
skladu z osebnimi potrebami in cilji.
 Upošteva količino informacij, ki jih prejemnik lahko
uporabi, ne pa količine informacij, ki jih opazovalec
lahko poda. Če posameznika preobtežimo z
informacijami, to zmanjša verjetnost, da jih bo
učinkovito uporabil.
 Zahteva podporo, zaupno razmerje, ki temelji na
zaupanju, poštenosti in iskreni skrbi.
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6.5 PRILOGA 5: OBRAZEC 2 – INFORMACIJE O ŠOLI
Projekt: Kolegialno presojanje 2010

Obrazec 2: INFORMACIJE O ŠOLI
1) Kontaktni podatki
Naziv šole
Naslov
Telefon, faks, elektronski
naslov
Šolska skupina
Ime in priimek
Elektronski naslov
Direktor/ravnatelj
Koordinator
Član
Član
Član
2) Izhodiščna točka in odločitev za izvedbo kolegialnega presojanja
Na šoli že x let izvajamo samoevalvacijo. Oblikovali smo komisijo za kakovost, ki samoevalvacijo koordinira in
spremlja ter pripravi letno poročilo o kakovosti. Z vključitvijo v projekt kolegialnega presojanja želimo izboljšati
naš način in postopke samoevalvacije ter dobiti uvid v dobre prakse na drugih šolah.
Za vključitev v projekt se je odločila komisija za kakovost, ravnatelj/direktor pa to odločitev podpira in je tudi
pripravljen sodelovati.
3) Cilji in namen kolegialnega presojanja
Cilji naše komisije za kakovost v tem projektu so:
dobiti oceno o našem načinu izvajanja samoevalvacije s strani kolegov drugih šol in CPI;
izboljšati naš način samoevalvacije na podlagi priporočil skupine presojevalcev;
sodelovati pri izvedbi kolegialnega presojanja na drugih šolah;
dobiti vpogled v delo drugih šol na področju samoevalvacije (izmenjati izkušnje drugih šol na področju
samoevalvacije);
…
4) Notranja organizacija
Napišite, kdo je odgovoren za:
koordinacijo aktivnosti na šoli in sodelovanje s CPI;
izvedbo samoevalvacije in pripravo samoevalvacijskega poročila (o področju SAMOEVALVACIJE, ki je
predmet tokratne presoje);
pripravo in organizacijo obiska skupine presojevalcev na šoli;
uskladitev in pripravo ukrepov za izboljšanje.
Posebej napišite, kdo se bo v projekt vključil kot presojevalec in bo šel v kolegialno presojo na druge 3 šole
(1−3 osebe)
5) Pregled postopka in časovni načrt
Dejavnost
Časovni okvir in roki
Začetek izpolnjevanja
?? april 2010
samoevalvacijskega poročila
Oddano samoevalvacijsko
Določiti datum oddaje poročila glede na predlagani obisk
poročilo na CPI za skupino
presojevalcev (najkasneje 2 tedna pred načrtovanim obiskom na
presojevalcev
šoli).
Priprave na obisk presojevalcev
Kratek sestanek presojevalcev s šolo 1 teden pred obiskom –
uskladitev urnika, organizacije, gradiva …
Obisk presojevalcev
Datum 1: predlagajte datum v maju 2010
Datum 2: rezervni datum
Šola prejme poročilo o kolegialnem Skupina presojevalcev ga bo najkasneje v 2 tednih po obisku
presojanju
posredovala na šolo (določiti datum glede na obisk na šoli), po
potrebi se dogovorimo za predstavitev na šoli (DATUM SKUPNEGA
SREČANJA SODELUJOČIH V PROJEKTU V JUNIJU?).
Akcijski načrt/izboljšave/ukrepi
Najkasneje do 25. avgusta 2010.
6) Obseg kolegialnega Celoten šolski center:
presojanja
Posamezne enote šolskega centra:
Napišite, ali se bo presojalo izvajanje samoevalvacije na celotnem centru ali le
na določenih enotah.
7) Področje kakovosti: Samoevalvacija
7.1) Dodatna evalvacijska vprašanja za kolege presojevalce
Vprašanja, ki se nanašajo na izvedbo kolegialnega presojanja na šoli na temo samoevalvacije. Morebitna
vprašanja glede izpolnitve samoevalvacijskega poročila, glede obiska ipd.
8) Nadaljnji komentarji in predlogi koordinacijski skupini projekta
Komentarji in predlogi glede celotnega projekta.
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6.6 PRILOGA 6: DOKUMENTACIJA ŠOLE – SAMOEVALVACIJSKO POROČILO
Projekt ESS, aktivnost »Uvajanje izobraževalnih programov s samoevalvacijo in
nadaljnjim razvojem«, delovna naloga Vzajemni pregled

DOKUMENTACIJA ZA KOLEGIALNO
PRESOJANJE
šolsko leto 2009/2010

ŠOLA

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.

Dokumentacija je prirejena na podlagi gradiva Priročnika o kolegialnem
presojanju v svetovanju v izobraževanju odraslih, prirejenega po evropskem
priročniku o kolegialnem presojanju v začetnem poklicnem in strokovnem
izobraževanju (ACS, 2009).
Oddana je na elektronski naslov simona.knavs@cpi.si, dne:
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KAZALO:

POJASNILO:
Dokumentacija šole za kolegialno presojanje je zbir posameznih obrazcev, ki jih šola in
skupina presojevalcev izpolnjuje skozi projekt in bo nastajala v dveh delih.
Prvi del vsebuje 4 obrazce in eno prilogo.
Obrazec 1: Zbirnik izpolnjene dokumentacije služi časovnemu sledenju izpolnjevanja
dokumentacije ter zapisom opomb in komentarjev izpolnjevalcev.
Obrazec 2: Informacije o šoli služi začetnemu informiranju in pripravi kolegialnega
presojanja.
Obrazec 3: Samoevalvacijsko poročilo je namenjeno strukturirani pripravi
samoevalvacijskega poročila. Za pomoč pri izpolnjevanju služi Priloga 1: Kazalniki in
merila za presojo kakovosti na področju »samoevalvacija«.
Obrazec 4: Načrt obiska skupine presojevalcev je namenjen uskladitvi obiska na
šoli, ki ga vodita koordinator na šoli in koordinator skupine kolegov presojevalcev.
Drugi del vsebuje obrazce za presojevalce in bo dodan naknadno.
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Projekt: Kolegialno presojanje 2010

Obrazec 1: ZBIRNIK IZPOLNJENE DOKUMENTACIJE
Št.

1

Obrazec – kdo izpolni:

Opombe in komentarji glede dokumentacije

Zbirnik
izpolnjene
dokumentacije za kolegialno
presojanje
Šola
in
presojevalci
Datum:
Informacije o šoli - Šola

2
Datum:

3

Samoevalvacijsko
Šola

poročilo

-

Datum:

4

Urnik za obisk presojevalcev Šola in presojevalci
Datum:

5

Zapiski intervjuja in smernice
za analizo - Presojevalci
Datum:

6

Obrazec
za
Presojevalci

presojanje

-

Datum:

7

Metaevalvacija presojevalcev Presojevalci
Datum:

8

Poročilo
o
kolegialnem
presojanju - Presojevalci
Datum:
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Projekt: Kolegialno presojanje 2010
Obrazec 2: INFORMACIJE O ŠOLI
1) Kontaktni podatki
Naziv šole
Naslov
Telefon, faks, elektronski
naslov
Šolska skupina
Ime in priimek
Elektronski naslov
Direktor/ravnatelj
Koordinator
Član
Član
Član
2) Izhodiščna točka in odločitev za izvedbo kolegialnega presojanja
Na šoli že x let izvajamo samoevalvacijo. Oblikovali smo komisijo za kakovost, ki samoevalvacijo koordinira in
spremlja ter pripravi letno poročilo o kakovosti. Z vključitvijo v projekt kolegialnega presojanja želimo izboljšati
naš način in postopke samoevalvacije ter dobiti uvid v dobre prakse na drugih šolah.
Za vključitev v projekt se je odločila komisija za kakovost, ravnatelj/direktor pa to odločitev podpira in je tudi
pripravljen sodelovati.
3) Cilji in namen kolegialnega presojanja
Cilji naše komisije za kakovost v tem projektu so:
dobiti oceno o našem načinu izvajanja samoevalvacije s strani kolegov drugih šol in CPI;
izboljšati naš način samoevalvacije na podlagi priporočil skupine presojevalcev;
sodelovati pri izvedbi kolegialnega presojanja na drugih šolah;
dobiti vpogled v delo drugih šol na področju samoevalvacije (izmenjati izkušnje drugih šol na področju
samoevalvacije);
…
4) Notranja organizacija
Napišite, kdo je odgovoren za:
koordinacijo aktivnosti na šoli in sodelovanje s CPI;
izvedbo samoevalvacije in pripravo samoevalvacijskega poročila (o področju SAMOEVALVACIJE, ki je
predmet tokratne presoje);
pripravo in organizacijo obiska skupine presojevalcev na šoli;
uskladitev in pripravo ukrepov za izboljšanje.
Posebej napišite, kdo se bo v projekt vključil kot presojevalec in bo šel v kolegialno presojo na druge 2 šole
(1−3 osebe).
5) Pregled postopka in časovni načrt
Dejavnost
Časovni okvir in roki
Začetek izpolnjevanja
?? april 2010
samoevalvacijskega poročila
Oddano samoevalvacijsko
Določiti datum oddaje poročila glede na predlagani obisk
poročilo na CPI za skupino
presojevalcev (najkasneje 2 tedna pred načrtovanim obiskom na
presojevalcev
šoli).
Priprave na obisk presojevalcev
Kratek sestanek presojevalcev s šolo 1 teden pred obiskom –
uskladitev urnika, organizacije, gradiva …
Obisk presojevalcev
Datum 1: predlagajte datum v maju 2010
Datum 2: rezervni datum
Šola prejme poročilo o kolegialnem Skupina presojevalcev ga bo najkasneje v 2 tednih po obisku
presojanju
posredovala na šolo (določiti datum glede na obisk na šoli), po
potrebi se dogovorimo za predstavitev na šoli (DATUM SKUPNEGA
SREČANJA SODELUJOČIH V PROJEKTU V JUNIJU?).
Akcijski načrt/izboljšave/ukrepi
Posreduje šola najkasneje 25. avgusta 2010.
6) Obseg kolegialnega Celoten šolski center:
presojanja
Posamezne enote šolskega centra:
Napišite, ali se bo presojalo izvajanje samoevalvacije na celotnem centru ali le
na določenih enotah.
7) Področje kakovosti: Samoevalvacija
7.1) Dodatna vprašanja za kolege presojevalce
Vprašanja, ki se nanašajo na izvedbo kolegialnega presojanja na šoli na temo samoevalvacije. Morebitna
vprašanja glede izpolnitve samoevalvacijskega poročila, glede obiska ipd.
8) Nadaljnji komentarji in predlogi koordinacijski skupini projekta
Komentarji in predlogi glede celotnega projekta.
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Projekt: Kolegialno presojanje 2010

Obrazec 3:
SAMOEVALVACIJSKO POROČILO

[Ime šole]
[leto]

Avtor/ji:

[Datum, verzija št./končno]
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Projekt: Kolegialno presojanje 2010

Obrazec 3: SAMOEVALVACIJSKO POROČILO
1) Kontaktni podatki
Naziv šole
Naslov
Telefon, faks, elektronski naslov
Šolska skupina
Ime in priimek
Elektronski naslov
Direktor/ravnatelj
Koordinator
Član
Član
Član
2) Izhodiščna točka in odločitev za izvedbo kolegialnega presojanja
Na šoli že x let izvajamo samoevalvacijo. Oblikovali smo komisijo za kakovost, ki samoevalvacijo koordinira in spremlja ter
pripravi letno poročilo o kakovosti. Z vključitvijo v projekt kolegialnega presojanja želimo izboljšati naš način in postopke
samoevalvacije ter dobiti uvid v dobre prakse na drugih šolah.
Za vključitev v projekt se je odločila komisija za kakovost, ravnatelj/direktor pa to odločitev podpira in je tudi pripravljen
sodelovati.
3) Cilji in namen kolegialnega presojanja
Cilji naše komisije za kakovost v tem projektu so:
dobiti oceno o našem načinu izvajanja samoevalvacije s strani kolegov drugih šol in CPI;
izboljšati naš način samoevalvacije na podlagi priporočil skupine presojevalcev;
sodelovati pri izvedbi kolegialnega presojanja na drugih šolah;
dobiti vpogled v delo drugih šol na področju samoevalvacije (izmenjati izkušnje drugih šol na področju
samoevalvacije);…
4) Notranja organizacija
Napišite, kdo je odgovoren za:
koordinacijo aktivnosti na šoli in sodelovanje s CPI;
izvedbo samoevalvacije in pripravo samoevalvacijskega poročila (o področju SAMOEVALVACIJE, ki je predmet
tokratne presoje);
pripravo in organizacijo obiska skupine presojevalcev na šoli;
uskladitev in pripravo ukrepov za izboljšanje.
Posebej napišite, kdo se bo v projekt vključil kot presojevalec in bo šel v kolegialno presojo na druge 3 šole (1−3 osebe).
5) Pregled postopka in časovni načrt
Dejavnost
Časovni okvir in roki
Začetek izpolnjevanja
?? april 2010
samoevalvacijskega poročila
Oddano samoevalvacijsko
Določiti datum oddaje poročila glede na predlagani obisk presojevalcev
poročilo na CPI za skupino
(najkasneje 2 tedna pred načrtovanim obiskom na šoli).
presojevalcev
Priprave na obisk presojevalcev
Kratek sestanek presojevalcev s šolo 1 teden pred obiskom – uskladitev
urnika, organizacije, gradiva …
Obisk presojevalcev
Datum 1: predlagajte datum v maju 2010
Datum 2: rezervni datum
Šola prejme poročilo o kolegialnem presojanju
Skupina presojevalcev ga bo najkasneje v 2 tednih po obisku posredovala
na šolo (določiti datum glede na obisk na šoli), po potrebi se dogovorimo za
predstavitev na šoli (DATUM SKUPNEGA SREČANJA SODELUJOČIH V
PROJEKTU V JUNIJU?).
Akcijski načrt/izboljšave/ukrepi
Najkasneje 25. avgusta 2010.
6)
Obseg
kolegialnega
Celoten šolski center:
presojanja
Posamezne enote šolskega centra:
Napišite, ali se bo presojalo izvajanje samoevalvacije na celotnem centru ali le na določenih
enotah.
7) Področje kakovosti: Samoevalvacija
7.1) Dodatna vprašanja za kolege presojevalce
Vprašanja, ki se nanašajo na izvedbo kolegialnega presojanja na šoli na temo samoevalvacije. Morebitna vprašanja glede
izpolnitve samoevalvacijskega poročila, glede obiska ipd.
8) Seznam presojevalcev z imeni in kontaktnimi informacijami
Ime in priimek
Ustanova
E-pošta
Koordinator presojevalcev
Kolega presojevalec
Kolega presojevalec
9) Podpisi
Poročilo pripravil:
Direktor/ ravnatelj:
Ime in priimek:
Ime in priimek:
Kraj in datum:
Kraj in datum:

Opomba:
Razpredelnica je do vključno 7. točke identična Obrazcu 2: Informacija o šoli.
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10) Opis izvajalca poklicnega in strokovnega izobraţevanja

Kratek opis šole/šolskega centra
(največ 1−2 strani)

Izjava o poslanstvu (in/ali vizija, vrednote …)
(največ 1−2 strani)

Zagotavljanje in razvoj kakovosti (Opišite politiko kakovosti in vodenje kakovosti
na šoli.)
(največ 1−2 strani)

Priloţite organigram.
Izpolnite spodnjo tabelo statističnih podatkov.
Splošni podatki

Ţ

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 2008/09)
* Odstotek uspešnih na zaključnem izpitu/poklicni maturi generacije v primerjavi
z vpisanimi v prvi letnik.
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11) Postopek samoevalvacije

Opis samoevalvacije (največ 1 stran)

Glavni rezultati samoevalvacije (največ 1 stran)

Samorefleksija (največ 1 stran)

OPOMBA:
Točka 11 se nanaša na potek samoevalvacije v sklopu tega samoevalvacijskega
poročila kot sestavnega dela kolegialnega presojanja.
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12) Ocena področij kakovosti za področje SAMOEVALVACIJE

Področje kakovosti je samoevalvacija. Pripomoček za samoevalvacijo področja
kakovosti je Priloga 1: Kazalniki in merila za presojo kakovosti na področju
»samoevalvacije« in dodatno gradivo dr. Tanje Možina, Napotki za pripravo
samoevalvacijskega poročila pri kolegialnem presojanju.

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)

Evalvacijska vprašanja za presojevalce (fakultativno)

lv

KAZALNIK 2:
Usposabljanje za izvajanje samoevalvacije
Merila
2.1

Šola načrtno skrbi
samoevalvacije.

za

usposobljenost

zaposlenih

Ocena stanja

Ukrepi za izboljšave (načrtovani in vpeljani)

Evalvacijska vprašanja za presojevalce (fakultativno)

lvi

za

izvajanje

KAZALNIK 3:
Načrtovanje samoevalvacije
Merila
3.1
3.2
3.3

Pri načrtovanju samoevalvacije šola uporablja sistematičen in načrten
pristop.
Pri načrtovanju samoevalvacije je zagotovljena vključenost ocen, mnenj,
stališč različnih deležnikov.
Pri načrtovanju samoevalvacije je zagotovljena izbira raznovrstnih metod
samoevalvacije.

Ocena stanja

Ukrepi za izboljšave (načrtovani in vpeljani)

Evalvacijska vprašanja za presojevalce (fakultativno)
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KAZALNIK 4:
Izvajanje samoevalvacije
Merila
4.1

Za izvajanje 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.
Samoevalvacija se izvaja v skladu s samoevalvacijski načrtom, morebitna
odstopanja se dosledno beležijo.

4.3

Ocena stanja

Ukrepi za izboljšave (načrtovani in vpeljani)

Evalvacijska vprašanja za presojevalce (fakultativno)
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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.
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 se predstavi, o rezultatih se opravi razprava/e.

5.4
5.5

Ocena stanja

Ukrepi za izboljšave (načrtovani in vpeljani)

Evalvacijska vprašanja za presojevalce (fakultativno)
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KAZALNIK 6:
Ukrepi za izboljšanje kakovosti
Merila
6.1
6.2
6.3

Na podlagi rezultatov samoevalvacije in predlogov za izboljšave se šola
odloči za ukrepe in načrtuje njihovo izvedbo.
Šola zagotovi sodelovanje različnih deležnikov pri načrtovanju ukrepov za
izboljševanje kakovosti.
Načrtovani ukrepi izboljšav kakovosti se izpeljujejo, njihova realizacija se
načrtno spremlja.

Ocena stanja

Ukrepi za izboljšave (načrtovani in vpeljani)

Evalvacijska vprašanja za presojevalce (fakultativno)

lx

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.

Ocena stanja

Ukrepi za izboljšave (načrtovani in vpeljani)

Evalvacijska vprašanja za presojevalce (fakultativno)
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13) Priloge

Seznam priloženih dokumentov oziroma virov:
Možen seznam:
 letni delovni načrt,
 sklepi sveta šole,
 zapisniki sestankov komisije za kakovost,
 poslovnik komisije za kakovost,
 načrt za delo komisije za kakovost v tekočem letu,
 poročilo o kakovosti oziroma o samoevalvaciji,
 spletna stran šole,
 načrt šole za usposabljanje,
 program usposabljanja,
 gradivo usposabljanja,
 projektna dokumentacija,
 drugo.
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Projekt: Kolegialno presojanje 2010

Obrazec 4: NAČRT OBISKA SKUPINE PRESOJEVALCEV
ŠOLA:
DATUM:
Koordinator na šoli:
Koordinator skupine
presojevalcev:
Kolega presojevalec:
Kolega presojevalec:
Kolega presojevalec:

Predlog moţnih sogovornikov
Kdo
Ravnatelj
Komisija za
kakovost
Delodajalci
Učitelji
Dijaki

Oblika
Intervju
polstrukturiran
Intervju – skupinsko,
strukturiran
Intervju
Anketa
–
kratek
pogovor
Anketa
–
kratek
pogovor

Opombe

Vsebina dogovora šole (koordinator na šoli) in skupine presojevalcev
(koordinator skupine) pred obiskom skupine presojevalcev na šoli.
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URNIK ZA OBISK PRESOJEVALCEV
(predlog načrta, ki ga prilagodite v sodelovanju s koordinatorjem skupine presojevalcev)

Čas

a) intervjuvanci ali opazovane enote
b) presojevalci
c) rezerviran prostor

9.00−9.10
Dobrodošlica

a) ravnatelj in koordinator na šoli
b) skupina presojevalcev
c) ravnateljeva pisarna

9.15−10.00
Prvi krog

a) ravnatelj
b) 2 presojevalca
c) ravnateljeva pisarna
a) komisija za kakovost
b) 2 presojevalci
c) kje?
(možna razdelitev na dve skupini)

10.05−10.50
Analiza

b) skupina presojevalcev
c) kje?

10.55−11.10
Odmor
11.15−12.00
Ogled šole ?
12.05−12.50
Drugi krog

a) učitelji
b) 2 in 2 presojevalci
c) kje?
(razdelitev na dve skupini)

12.55−13.10
Odmor
13.15−14.00
Tretji krog

a) dijaki
b) 2 in 2 presojevalci
c) kje?
(razdelitev na dve skupini)

14.05−14.50
Analiza

b) skupina presojevalcev
c) kje ?

14.55−15.40
Zaključno srečanje

a) ravnatelj in komisija za kakovost
b) vsi presojevalci
c) kje?
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6.7 PRILOGA 7: OBRAZEC 6 – MERILA ZA PRESOJO SAMOEVALVACIJSKEGA POROČILA

Spoštovani kolegi presojevalci!
Pred vami je obrazec 6, ki naj vas vodi skozi analizo samoevalvacijskih poročil in premislek o vprašanjih, ki bi jih bilo
smiselno postaviti na obisku.
Vsak presojevalec samostojno izpolni obrazec 6. V okviru usklajevanja skupine pred obiskom (predvidoma v tednu med 17.
in 21. majem) pa celotna skupina izpolni isti obrazec še enkrat, tokrat skupaj. Iz te analize izhajajo predlogi skupine
presojevalcev glede načrtovanega obiska na šoli, kar se dogovorita koordinator presojevalcev in koordinator na šoli.
Če se pojavijo kakršnakoli vprašanja, smo vam na voljo:
- koordinatorka za ŠC Velenje Saša Grašič, sasa.grasic@cpi.si, tel.: 01 5864 226,
- koordinatorka za Srednjo ekonomsko šolo Ljubljana Barbara Bauman, barbara.bauman@cpi.si, tel.: 01 5864 216,
- koordinatorka za TŠC Nova Gorica Simona Knavs, simona.knavs@cpi.si, tel.: 01 5864 208.
Nadaljnji postopki in obrazci bodo na voljo v naslednjem tednu.
Lep pozdrav,
Simona Knavs
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Obrazec 6: MERILA ZA PRESOJO SAMOEVALVACIJSKEGA POROČILA PRI KOLEGIALNI PRESOJI
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.
1

KAZALNIK 1: DELOVANJE KOMISIJE ZA KAKOVOST
MERILA

1.1

DA

DELNO

NE

NI
PODATKA

IDENTIFICIRANA VPRAŠANJA ZA OBISK NA ŠOLI

Šola ima oblikovano komisijo za kakovost.
Skupina za kakovost je oblikovana.

1.2

Sestava komisije je skladna z določili Zakona o
poklicnem in strokovnem izobraţevanju.
Komisija za kakovost aktivno deluje pri usklajevanju in izvajanju različnih nalog, povezanih z razvijanjem18 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 ţe razvila in kaţejo
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 kaţejo teţave ipd.)
PREDLOGI ZA IZBOLJŠAVE
(Zapišejo se konkretni predlogi za izboljšave, krepitev
aktivnosti.)

18

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 ţelimo zaobjeti vse
podrobnejše opise dejavnosti, ki sluţijo 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 ţe vključeni v različne oblike usposabljanja za izvajanje samoevalvacij.

2

KAZALNIK 2: USPOSABLJANJE ZA IZVAJANJE SAMOEVALVACIJE
DA
DELNO
NE
NI
MERILA

PODATKA

2.1

IDENTIFICIRANA VPRAŠANJA ZA OBISK NA ŠOLI

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 ţe razvila in
kaţejo na njeno dobro delo na tem področju.)

UGOTOVLJENA
IZBOLJŠAVE

PODROČJA

ZA

(Izpostavi se šibke točke, pomanjkljivosti,
elemente, ki jih šola še ni razvila ali se pri njih
kaţejo teţave ipd.)

PRIPOROČILA/PREDLOGI
IZBOLJŠAVE

ZA

(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 deleţniki ter kakšne metode samoevalvacije se uporabljajo.
3
3.1

KAZALNIK 3: NAČRTOVANJE SAMOEVALVACIJE
DA
DELNO
MERILA

NE

NI
PODATKA

IDENTIFICIRANA VPRAŠANJA ZA OBISK NA ŠOLI

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 deleţnikov.
V samoevalvacijo so vključeni različni
deleţniki (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 ţe razvila in
kaţejo 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 kaţejo teţave ipd.)

PRIPOROČILA/PREDLOGI
IZBOLJŠAVE

ZA

(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 deleţnike spodbujali k sodelovanju v samoevalvaciji.
4

KAZALNIK 4: IZPELJEVANJE SAMOEVALVACIJE
MERILA

4.1

DA

DELNO

NE

NI
IDENTIFICIRANA VPRAŠANJA ZA OBISK NA ŠOLI
PODATKA
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.

4.3

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.
Samoevalvacija se izpeljuje v skladu s samoevalvacijskim načrtom, morebitna odstopanja se dosledno beleţijo.
Šola je razvila načine spremljanja izpeljave
samoevalvacije ter beleţenja morebitnih
odstopanj od načrtovanega.

KONČNA OCENA KAZALNIKA 4:
UGOTOVLJENE MOČNE TOČKE
(Izpostavi se elemente, ki jih je šola ţe razvila in kaţejo 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 kaţejo teţave 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.
5
5.1

5.2

5.3

5.4

KAZALNIK 5: POROČILO O KAKOVOSTI
DA
MERILA

DELNO

NE

NI
PODATKA

IDENTIFICIRANA VPRAŠANJA ZA OBISK NA ŠOLI

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.).
Poročilo o kakovosti je pregledno in jasno strukturirano.
Poročilo o kakovosti
je metodološko
ustrezno
pripravljeno
(osnovne
informacije o šoli, opis konteksta,
predstavitev metodologije ...).
Poročilo o kakovosti vsebuje predstavitev rezultatov in njihovo interpretacijo.
Rezultati so pregledno predstavljeni ter
interpretirani.
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.
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5

5.5

KAZALNIK 5: POROČILO O KAKOVOSTI
DA
MERILA

DELNO

NE

NI
PODATKA

Poročilo o kakovosti izpostavlja področja,
na katerih je šola šibka.
Poročilo o kakovosti vključuje predloge za
izboljšave.
Poročilo o kakovosti se predstavi, o rezultatih se opravi/jo razprava/e.
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 ţe razvila in
kaţejo na njeno dobro delo na tem področju.)

UGOTOVLJENA
IZBOLJŠAVE

PODROČJA

ZA

(Izpostavi se šibke točke, pomanjkljivosti,
elemente, ki jih šola še ni razvila ali se pri njih
kaţejo teţave ipd.)

PRIPOROČILA/PREDLOGI
IZBOLJŠAVE

ZA

(Zapišejo se konkretni predlogi za
izboljšave, krepitev aktivnosti.)
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IDENTIFICIRANA VPRAŠANJA ZA OBISK NA ŠOLI

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.
6
6.1

6.2

6.3

KAZALNIK 6: Ukrepi za izboljšanje kakovosti
DA
DELNO
MERILA

NE

NI
PODATKA

IDENTIFICIRANA VPRAŠANJA ZA OBISK NA ŠOLI

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 deleţnikom.
Šola zagotovi sodelovanje različnih deleţnikov pri načrtovanju ukrepov za izboljševanje kakovosti.
Pri načrtovanju in izpeljavi izboljšav
sodelujejo različni deleţniki.
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 ţe razvila in
kaţejo 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 kaţejo teţave ipd.)

PRIPOROČILA/PREDLOGI
ZA
IZBOLJŠAVE (Zapišejo se konkretni predlogi
za izboljšave, krepitev aktivnosti.)
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KAZALNIK 7: Sodelovanje 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.
7

KAZALNIK 7: SODELOVANJE ŠOLE V NACIONALNIH, REGIONALNIH IN MEDNARODNIH PROJEKTIH, KI PODPIRAJO
RAZVOJ SAMOEVALVACIJ
DA
DELNO
NE
NI
IDENTIFICIRANA VPRAŠANJA ZA OBISK NA ŠOLI
MERILA
PODATKA

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 ţe razvila in
kaţejo 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 kaţejo teţave ipd.)

PRIPOROČILA/PREDLOGI
ZA
IZBOLJŠAVE (Zapišejo se konkretni predlogi
za izboljšave, krepitev aktivnosti.)
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SKUPNA OCENA PODROČJA SAMOEVALVACIJA:
UGOTOVLJENE
TOČKE

MOČNE

UGOTOVLJENA PODROČJA ZA
IZBOLJŠAVE

PRIPOROČILA/PREDLOGI ZA
IZBOLJŠAVE
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6.8 PRILOGA 8: OBRAZEC 8 – UGOTOVLJENO STANJE PO OBISKU

Spoštovani kolegi presojevalci!
Pred vami je obrazec 8, ki naj vas vodi pri zapisu ugotovitev po obisku na šoli oziroma na šolskem centru. Zapis bo osnova za
usklajevanje končne ocene stanja v skupini presojevalcev, ki se jo nato pošlje na šolo oziroma na šolski center.
Če se pojavijo kakršnakoli vprašanja, smo vam na voljo:
- koordinatorka za ŠC Velenje Saša Grašič, sasa.grasic@cpi.si, tel.: 01 5864 226,
- koordinatorka za Srednjo ekonomsko šolo Ljubljana Barbara Bauman, barbara.bauman@cpi.si, tel.: 01 5864 216,
- koordinatorka za TŠC Nova Gorica Simona Knavs, simona.knavs@cpi.si, tel.: 01 5864 208.
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Obrazec 8: UGOTOVLJENO STANJE PO OBISKU
1
1.1

Merila KAZALNIKA 1: DELOVANJE KOMISIJE ZA KAKOVOST
Šola ima oblikovano komisijo za kakovost.
Skupina za kakovost je oblikovana.
Sestava komisije je skladna z določili Zakona o poklicnem in strokovnem izobraţevanju.

1.2

Komisija za kakovost aktivno deluje pri usklajevanju in izvajanju različnih nalog, povezanih z razvijanjem19 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.

UGOTOVLJENE MOČNE TOČKE
(Izpostavi se elemente, ki jih je šola ţe
razvila in kaţejo na njeno dobro delo na
tem področju.)

UGOTOVLJENA
IZBOLJŠAVE

PODROČJA

ZA

(Izpostavi se šibke točke, pomanjkljivosti,
elemente, ki jih šola še ni razvila ali se pri
njih kaţejo teţave ipd.)

PREDLOGI ZA IZBOLJŠAVE
(Zapišejo se konkretni predlogi
izboljšave, krepitev aktivnosti.)

za

19

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 ţelimo zaobjeti vse
podrobnejše opise dejavnosti, ki sluţijo izboljševanju kakovosti dela, naj gre za metodološki pristop (krog kakovosti) ali za vsebinski.
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2
2.1

Merila KAZALNIKA 2: USPOSABLJANJE ZA IZVAJANJE SAMOEVALVACIJE
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.

UGOTOVLJENE MOČNE TOČKE
(Izpostavi se elemente, ki jih je šola ţe razvila in
kaţejo na njeno dobro delo na tem področju.)

UGOTOVLJENA
IZBOLJŠAVE

PODROČJA

ZA

(Izpostavi se šibke točke, pomanjkljivosti,
elemente, ki jih šola še ni razvila ali se pri njih
kaţejo teţave ipd.)

PRIPOROČILA/PREDLOGI
IZBOLJŠAVE

ZA

(Zapišejo se konkretni predlogi za izboljšave,
krepitev aktivnosti.)
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3
3.1

Merila KAZALNIKA 3: NAČRTOVANJE SAMOEVALVACIJE
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 deleţnikov.
V samoevalvacijo so vključeni različni deleţniki (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.

UGOTOVLJENE MOČNE TOČKE (Izpostavi
se elemente, ki jih je šola ţe razvila in kaţejo 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 kaţejo teţave ipd.)

PRIPOROČILA/PREDLOGI
IZBOLJŠAVE

ZA

(Zapišejo se konkretni predlogi za izboljšave,
krepitev aktivnosti.)
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4
4.1

Merila KAZALNIKA 4: IZPELJEVANJE SAMOEVALVACIJE
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 beleţijo.
Šola je razvila načine spremljanja izpeljave samoevalvacije ter beleţenja morebitnih odstopanj od načrtovanega.

UGOTOVLJENE MOČNE TOČKE
(Izpostavi se elemente, ki jih je šola ţe razvila in
kaţejo na njeno dobro delo na tem področju.)

UGOTOVLJENA
IZBOLJŠAVE

PODROČJA

ZA

(Izpostavi se šibke točke, pomanjkljivosti,
elemente, ki jih šola še ni razvila ali se pri njih
kaţejo teţave ipd.)

PRIPOROČILA/PREDLOGI
IZBOLJŠAVE

ZA

(Zapišejo se konkretni predlogi za
izboljšave, krepitev aktivnosti.)
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5

Merila KAZALNIKA 5: POROČILO O KAKOVOSTI

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.).
Poročilo o kakovosti je pregledno in jasno strukturirano.

5.2
5.3
5.4

5.5

Poročilo o kakovosti je metodološko ustrezno pripravljeno (osnovne informacije o šoli, opis konteksta, predstavitev metodologije ..).
Poročilo o kakovosti vsebuje predstavitev rezultatov in njihovo interpretacijo.
Rezultati so pregledno predstavljeni ter interpretirani.
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.
Poročilo o kakovosti se predstavi, o rezultatih se opravi/jo razprava/e.
Poročilo o kakovosti se predstavi zaposlenim, dijakom in zunanjim partnerjem.
Poročilo o kakovosti se (v celoti ali delno) objavi na spletni strani.

UGOTOVLJENE MOČNE TOČKE
(Izpostavi se elemente, ki jih je šola ţe razvila in
kaţejo na njeno dobro delo na tem področju.)

UGOTOVLJENA
IZBOLJŠAVE

PODROČJA

ZA

(Izpostavi se šibke točke, pomanjkljivosti,
elemente, ki jih šola še ni razvila ali se pri njih
kaţejo teţave ipd.)

PRIPOROČILA/PREDLOGI
IZBOLJŠAVE

ZA

(Zapišejo se konkretni predlogi za
izboljšave, krepitev aktivnosti.)
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6

Merila KAZALNIKA 6: Ukrepi za izboljšanje kakovosti

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 deleţnikom.
Šola zagotovi sodelovanje različnih deleţnikov pri načrtovanju ukrepov za izboljševanje kakovosti.
Pri načrtovanju in izpeljavi izboljšav sodelujejo različni deleţniki.
Načrtovani ukrepi izboljšav kakovosti se izpeljujejo, njihova realizacija se načrtno spremlja.
Obstajajo sistematični in načrtni načini spremljanja uvajanja izboljšav.

6.2
6.3

UGOTOVLJENE MOČNE TOČKE

(Izpostavi se elemente, ki jih je šola ţe razvila in
kaţejo 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 kaţejo teţave ipd.)

PRIPOROČILA/PREDLOGI
ZA
IZBOLJŠAVE (Zapišejo se konkretni predlogi
za izboljšave, krepitev aktivnosti.)
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7
7.1

Merila KAZALNIKA 7: SODELOVANJE ŠOLE V NACIONALNIH, REGIONALNIH IN MEDNARODNIH PROJEKTIH, KI
PODPIRAJO RAZVOJ SAMOEVALVACIJ
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.

UGOTOVLJENE MOČNE TOČKE

(Izpostavi se elemente, ki jih je šola ţe razvila,
kaţejo 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 kaţejo teţave ipd.)

PRIPOROČILA/PREDLOGI
ZA
IZBOLJŠAVE (Zapišejo se konkretni predlogi
za izboljšave, krepitev aktivnosti).
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SKUPNA OCENA PODROČJA SAMOEVALVACIJA:
UGOTOVLJENE
TOČKE:

MOČNE

UGOTOVLJENA PODROČJA ZA
IZBOLJŠAVE:

PRIPOROČILA/PREDLOGI ZA
IZBOLJŠAVE:
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6.9 PRILOGA 9: AKCIJSKI NAČRT IZBOLJŠAV
Projekt: Kolegialno presojanje 2010
AKCIJSKO NAČRTOVANJE IZBOLJŠAV20

Akcijsko načrtovanje izboljšav je sistematičen postopek, s katerim ugotovitve evalvacije
− v našem primeru kolegialne presoje − prenesemo v šolsko 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 kolegialnega presojanja pregledamo
dolgoročne cilje kakovosti šole ter jih po potrebi preoblikujemo (strateška raven).
 Na podlagi ocene stanja in predlaganih izboljšav kolegialne presoje oblikujemo
kratkoročne cilje (od šestih mesecev do treh let).
 Kratkoročne, operativne cilje, ki so uresničljivi, 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).
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. Zelo pomembno je namreč, da se
načrtovane cilje oz. ukrepe tudi dejansko izpelje!
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 …) ?

20

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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 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 tudi 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 okolja in morebiti celo
nepričakovano pomoč. Dobrobit razvoja kakovosti je konec koncev namenjena vsem,
ki na šoli ali s šolo živijo.
Omenili smo že, da moramo že pri načrtovanju posameznih dejavnosti na poti do cilja
misliti na učinkovitost ukrepanja. Evalviranje ukrepanja znotraj zagotavljanja kakovosti
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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.
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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: pripravi nadaljnjih postopanj glede na področje, ki ga v določenem letu
spremljamo in glede razvoja sistema celovitega 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.
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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.
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.
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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.
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 za področje SAMOEVALVACIJA
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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6.10 PRILOGA 10: RACIONALNA EVALVACIJA (DR. TANJA MOŽINA)
RACIONALNA EVALVACIJA POSKUSNE IZPELJAVE KOLEGIALNE PRESOJE
KAKOVOSTI V POKLICNEM IN STROKOVNEM IZOBRAŢEVANJU
dr. Tanja Moţina

1. Uvod
V letu 2010 je Center RS za poklicno izobraţevanje v poklicno in strokovno izobraţevanje
pilotno vpeljeval metodo kolegialnega presojanja kakovosti. Gre za metodo, ki jo v različnih
evropskih drţavah ţe dalj časa uporabljajo ali kot metodo zunanjega presojanja kakovosti ali
pa kot zunanji element notranjih procesov presojanja kakovosti oz. samoevalvacije. Pri
razvoju metodologije in načrtovanju pilotne izpeljave kolegialnih presoj je projektna skupina
uporabila izkušnje, pridobljene v mednarodnem projektu Peer review extended (www.peerreview-education.net). Različne dokumente in instrumente, ki so bili uporabljeni v postopku
načrtovanja in izpeljave kolegialne presoje, je črpala tudi iz Priročnika o kolegialnem
presojanju v svetovanju v izobraţevanju odraslih, prirejenega po evropskem priročniku o
kolegialnem presojanju v začetnem poklicnem in strokovnem izobraţevanju (GutknechtGmainer idr. – avtorji prvotne izdaje idr. ter Klemenčič, Vilič Klenovšek in Moţina – avtorji
dopolnitev, 2009), ki ga je izdal Andragoški center Slovenije. V postopek pilotne vpeljave
metode v izvajalske organizacije so bile vključene tri šole, in sicer Tehnični šolski center Nova
Gorica, Šolski center Velenje in Srednja ekonomska šola Ljubljana.
Namen tega dela je ovrednotiti različne vidike pilotne izpeljave kolegialnih presoj in zabeleţiti
morebitne predloge za izboljšave postopkov v prihodnjih izpeljavah. Pri tem bomo uporabili
metodo racionalne evalvacije21, s strokovnega vidika bomo ovrednotili pripravljene
instrumente ter načrtovane in izpeljane postopke. Te bomo v nekaterih segmentih dopolnili z
opaţanji, ki smo jih zaznali ob udeleţbi na eni izmed vključenih šol ob izpeljavi obiska
kolegov presojevalcev. Ob tem velja poudariti, da gre v tej fazi le za parcialno ovrednotenje
postopka, ki je prvenstveno namenjeno nadaljnjemu delu projektne skupine in premisleku o
morebitnih potrebnih izboljšavah. Če bo Center RS za poklicno in strokovno izobraţevanje v
prihodnje širil uporabo metode kolegialnega presojanja, bi bil hkrati s tem smiseln razmislek,
da bi vzpostavili tudi sprotno spremljavo procesov, ki bi bila empirično naravnana, da bi tako
omogočila tudi pridobivanje mnenj udeleţencev teh procesov.
V tokratno ovrednotenje bomo vključili naslednje vidike:
 odločitev za pilotno vpeljavo metode kolegialne presoje ter načrtovanje in
koordiniranje vpeljave metode v poklicno in strokovno izobraţevanje,
 razvita strokovna gradiva in instrumente,
 program usposabljanja v podporo izpeljavi kolegialne presoje,
 proces izpeljave kolegialne presoje.

21

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 udeleţencev izpeljave. (Sagadin 1991)
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2. Odločitev za pilotno vpeljavo metode kolegialne
presoje ter načrtovanje in koordiniranje vpeljave metode
v poklicno in strokovno izobraţevanje
Odločitev za pilotno vpeljavo metode kolegialne presoje v poklicno in strokovno
izobraţevanje je potrebno ovrednotiti v širšem kontekstu. Tako kot na drugih področjih
izobraţevanja, lahko v zadnjih letih tudi na področju poklicnega in strokovnega izobraţevanja
zaznamo različne razvojne premike, ko gre za razvoj sistema kakovosti. Na nacionalni in
izvedbeni ravni so ali še tečejo različni projekti, namenjeni implementaciji različnih pristopov
in metod, ki jih šole lahko uporabijo pri notranji skrbi za kakovost izobraţevalnih procesov in
rezultatov. Kot so pokazali rezultati raziskave, ki so jo v letu 2008 izpeljevali na Andragoškem
centru Slovenije in je bila namenjena proučevanju procesov kakovosti v formalnem
poklicnem in strokovnem izobraţevanju odraslih, so v praksi poklicnega in strokovnega
izobraţevanja ţe dobro uporabljene predvsem nekatere kvantitativne metode zbiranja
podatkov, kot so npr. ankete, strukturirani intervjuji ipd., hkrati pa se pokaţe tudi, da procesi
pridobivanja povratnih informacij od pomembnih skupin (učitelji, udeleţenci, delodajalci idr.)
pogosto potekajo na neformalni ravni, nenačrtno, ob neformalnih pogovorih ipd. (Moţina in
Klemenčič, 2008). Še posebej, ko gre za pridobivanje bolj poglobljenih, kvalitativnih
informacij o kakovosti izobraţevalnih procesov, se zato v stroki v zadnjem obdobju vedno
bolj spodbujajo kombinacije notranjih in zunanjih pristopov k skrbi za kakovost, ki naj bodo
podprti s kombiniranjem kvantitativnih in kvalitativnih metod pridobivanja podatkov in
informacij.
Ovrednotenje: Upoštevajoč prikazani kontekst, lahko odločitev Centra za poklicno
izobraţevanje (v nadaljevanju CPI), da bi pri izvajalcih poklicnega in strokovnega
izobraţevanja spodbudil uporabo metode kolegialne presoje, ki velja za kvalitativno metodo,
ovrednotimo kot smiselno in pomemben prispevek k nadaljnjemu razvoju procesov kakovosti
na tem področju. Poleg tega, da bi pogostejša uporaba te metode obogatila nabor metod, ki
jih lahko šola uporabi v procesih presojanja in razvijanja kakovosti, metoda prinaša tudi
zunanji element, ki nadgrajuje procese notranje skrbi za kakovost. S tega vidika bi kazalo
tudi v prihodnje podpreti nadaljnjo širitev vpeljave te metode v procese kakovosti v
poklicnem in strokovnem izobraţevanju.
Načrtovanje in koordiniranje pilotne vpeljave metode kolegialne presoje v poklicno in
strokovno izobraţevanje
Kot smo zabeleţili ţe v uvodu, je bil nosilec obravnavanega pilotnega projekta CPI, ki je
osrednja nacionalna razvojna institucija za področje poklicnega in strokovnega izobraţevanja.
CPI je opravljal nalogo strokovnega nosilca projekta in koordinatorja vseh procesov, ki so se
odvijali v izpeljavi kolegialnih presoj.
Ovrednotenje: Pilotna vpeljava metode kolegialnega presojanja je pokazala, da je, če
ţelimo, da bodo postopki izpeljani na ustrezni strokovni in metodološki ravni, potrebno veliko
dela vloţiti v samo načrtovanje in koordinacijo teh procesov. Strokovni sodelavci CPI so
morali, poleg vsebinskega načrtovanja projekta, namreč ves čas skrbeti tudi za koordinacijo z
vključenimi izobraţevalnimi organizacijami na eni strani in usklajevanjem dela skupin kolegov
presojevalcev na drugi strani. Šlo je za precej kompleksno usklajevanje, ki je v nekaterih
fazah od sodelavcev s CPI zahtevalo kar veliko angaţiranja in iskanja najustreznejših
načinov, saj se je pokazalo, da je velika obremenjenost sodelujočih z različnimi drugimi
obveznostmi včasih oteţevala skupna srečanja, ki pa so bila vsaj v nekaterih točkah nujna.
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Koordinatorji so tovrstne zagate ustrezno reševali z pomočjo sodobne IKT tehnologije
(Skype, elektronska pošta idr.).
Za nadaljnji razvoj: V prihodnjih izpeljavah bi bilo smiselno opredeliti vsaj neka temeljna
pravila sodelovanja različnih akterjev v projektu, za katerega bi se ti zavezali, da bodo
zagotovili svojo prisotnost na usklajevalnih sestankih, usposabljanjih in skupnih srečanjih.
Delno namreč lahko tovrstna usklajevanja opravimo »na daljavo«, ker pa gre v tem primeru
za princip dela, ko je zelo pomembna npr. usklajenost skupine kolegov presojevalcev, bi bilo
za prihodnje izpeljave smiselno razmišljati o načinih, kako takšno homogenost skupine
presojevalcev zagotoviti. Vse zagate, ki so se morebiti pojavljale v tokratni pilotni izpeljavi
postopkov, so ves čas uspešno reševali strokovni sodelavci CPI, ki so se v primerih, ko se je
bilo teţko uskladiti, dodatno angaţirali, da je to uspelo. Prav na tej točki se je pokazalo, kako
pomembno je, da usklajevanje in koordiniranje takšnih razvojnih projektov usklajujejo
tovrstne institucije, kot je na področju poklicnega in strokovnega izobraţevanja CPI. Še
posebej, če se bo uporaba metode širila, se bo postopno (kot so to storili na mednarodni
ravni) oblikovala baza kolegov presojevalcev, s katerimi pa je potrebno delati, usklajevati
njihovo delo, jih usposabljati in izobraţevati, zato so s tega vidika tovrstne »koordinacijske
točke« ključnega pomena.
Izbor področja, ki bo predmet kolegialne presoje
Ko razmišljamo o področjih, ki so z vidika zagotavljanja kakovosti poklicnega in strokovnega
izobraţevanja pomembna, lahko nanizamo različna. Nekakšen okvir, ki nam na področju
poklicnega in strokovnega izobraţevanja lahko pri tem pomaga, so npr. Priporočila šolam za
izvajanje samoevalvacije (2008), ki jih je CPI pripravil v podporo izvajalskim organizacijam
pri izpeljavi procesov samoevalvacije. V prvem koraku načrtovanja projekta je projekta
skupina zato najprej opravila temeljni premislek o izboru področja za kolegialno presojo. Pri
tem je bila soočena predvsem z naslednjim: (1) Ali v postopek kolegialne presoje vključiti več
področij kakovosti (celotni pregled) (2) Ali pa se odločiti na manjše število področij in katera
izbrati?
Oţja projekta skupina, ki je ta premislek opravila, se je odločila za drugo moţnost. V pilotno
izpeljavo metode kolegialne presoje je bilo vključeno samo eno področje, in sicer področje
»Samoevalvacije«. Temeljni namen presoje pri tem področju je predvsem presoja sistema
kakovosti, ki ga uporablja določena šola.
Ovrednotenje: Odločitev kaţe pozitivno ovrednotiti utemeljeno na vsaj dveh vidikih. (1) Na
splošno velja, da je nove metode, pristope idr. smiselno vpeljevati postopoma, poskusno in
ne frontalno, saj nam to daje moţnost, da postopke strokovno razvijamo, sproti ovrednotimo
ustreznost njihovega delovanja v praksi in jih po potrebi dopolnjujemo, preden jih damo v
splošno rabo. Upoštevajoč, da se metodologija kolegialnega presojanja v poklicnem in
strokovnem izobraţevanju šele vzpostavlja, je potrebno razviti tudi merila za presojo
različnih vidikov kakovosti. S tega vidika se zdi smiselna odločitev, da se začne z enim
področjem ter se na primeru tega razvije tudi metodologija oblikovanja meril za presojo, ta
se po poskusni uporabi ovrednoti in po potrebi dopolni, v naslednjih izpeljavah pa se
postopoma razvijejo merila tudi za druga področja. (2) Upoštevati velja, da je postopek
kolegialne presoje nov tudi za šole, v katerih je potekala pilotna kolegialna presoja. Ker so
šole aktivno vključene v proces, se morajo hkrati spoznati s samo metodo in postopki ter
aktivno sodelovati pri pripravi analize stanja na področjih, ki so predmet presoje. Odločitev
zato, da se presoja izpelje samo na enem področju, tako daje tudi šoli moţnost, da se
osredotoči na to področje in ne tvega prevelike razpršenosti po različnih področjih, kar bi
lahko prispevalo k manjši poglobljenosti in presplošni pripravi ocene stanja ter na tej podlagi
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tudi presplošnem oblikovanju priporočil za izboljšave. Upoštevajoč te vidike, lahko potrdimo
ustreznost odločitve za postopni razvoj metodologije kolegialnega presojanja.
Za nadaljnji razvoj: V naslednjih izpeljavah bi bilo smiselno izbirati nova področja, da bi na
ta način postopno razvili merila pri različnih temeljnih področjih, na katerih je smiselno
sistematično spremljati kakovosti poklicnega in strokovnega izobraţevanja.

3. Pripravljena strokovna gradiva
(instrumenti in uporabljeni postopki)

in

instrumenti

Osrednjo jedro aktivnosti v projektu je bilo razvojne narave. Saj je morala projektna skupina
v procesu načrtovanja in izpeljave projekta razviti številne dokumente in instrumente, ki
omogočajo vsebinsko in metodološko ustreznost kolegialne presoje. V postopek
ovrednotenja bomo vključili naslednje dokumente in instrumente:
-

zbirnik za zbiranje podatkov in informacij, ki jih mora pripraviti šola, v kateri se
izpeljuje kolegialna presoja,
instrument z oblikovanimi merili za presojo področja, ki je predmet kolegialne presoje,
pripomoček za presojo samoevalvacijskih poročil šol,
metodologija za oblikovanje končnega poročila o opravljeni kolegialni presoji, ki ga
dobi šola, v kateri je potekala kolegialna presoja,
akcijsko načrtovanje izboljšav.

Zbirnik za zbiranje podatkov in informacij, ki jih mora pripraviti šola, v kateri se izpeljuje
kolegialna presoja
Metodologija kolegialne presoje predvideva, da je jedro kolegialne presoje, ki ga opravijo
kolegi presojevalci, ocena stanja, ki jo pripravi šola, vključena v kolegialno presojo. To
pomeni, da šola najprej sama presodi kakovost na področju, ki je predmet kolegialne presoje
ter s pripadajočim opisom stanja opremi kolege presojevalce, ki bodo isti postopek opravili
»od zunaj«. Kolegi presojevalci potrebujejo tudi temeljne podatke o šoli, o njeni dejavnosti,
o zaposlenih idr. Da bi šola lahko te podatke ustrezno pripravila ter da bi bili ti vsebinsko in
metodološko pregledno predstavljeni in tako v pomoč kolegom presojevalcem, je smiselno,
da se za te namene pripravi nekakšno vodilo, po katerem šola pripravi vse te informacije.
Projektna skupina je pripravila zbirnik različnih obrazcev, ki jih je delovno poimenovala
»dokumentacija šole« ter ga posredovala šolam, z namenom, da najprej same pripravijo
samoevalvacijsko poročilo na področju Samoevalvacija. Dokumentacijo je projektna skupina
priredila na podlagi gradiva Priročnika o kolegialnem presojanju v svetovanju v izobraţevanju
odraslih, prirejenega po evropskem priročniku o kolegialnem presojanju v začetnem
poklicnem in strokovnem izobraţevanju (2009), ki ga je izdal Andragoški center Slovenije.
Dokumentacija vključuje štiri zbirne obrazce, in sicer:
1. zbirnik izpolnjene dokumentacije, ki sluţi časovnemu sledenju izpolnjevanja
dokumentacije ter zapisom opomb in komentarjev izpolnjevalcev,
2. zbirnik informacij o šoli, ki sluţi začetnemu informiranju in pripravi kolegialnega
presojanja,
3. vodilo za oblikovanje samoevalvacijskega poročila, ki je namenjeno strukturirani
pripravi samoevalvacijskega poročila. Za pomoč pri pripravi tega dela poročila sluţi
priloga 1 – Kazalniki in merila za presojo kakovosti na področju »samoevalvacija«,
4. načrt obiska skupine kolegov presojevalcev, namenjen usklajevanju obiska na šoli, ki
ga vodita koordinator na šoli in koordinator skupine kolegov presojevalcev.
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Ovrednotenje: V zbirnik dokumentacije o šoli so zajeti vsi ključni podatki, ki jih potrebujejo
kolegi presojevalci.
Za nadaljnji razvoj: Za bolj poglobljeno ovrednotenje obravnavanega dokumenta bi bilo
potrebno opraviti še empirično zbiranje mnenj strokovnih sodelavcev v šolah, ki so poročila
pripravljali. V nadaljnji analizi pa bi lahko s tega vidika pregledali tudi pripravljena poročila in
bili pozorni, če se je kje pokazalo, da so imele vse šole teţave pri izpolnjevanju
dokumentacije. Kar je koordinatorica aktivnosti ugotavljala ţe med prvim pregledom
pripravljenih poročil, je bilo morebitno nepravilno razumevanje za izpolnjevanje točke 11 –
Postopek samoevalvacije. Zato je potrebno v naslednjih izpeljavah jasneje opredeliti, ali gre
pri tem poglavju za to, da šola opiše postopek samoevalvacije, ki ga uporablja, ali pa je
mišljeno, da opiše postopek samoevalvacije, kot ga je izpeljala v procesu kolegialne presoje.
V osnovi je mišljeno to drugo, tokrat pa je morda ponekod prihajalo do zmede, ker je bilo
hkrati tudi področje kolegialne presoje področje »samoevalvacija«. Morda bi bilo potrebno za
prihodnje izpeljave postopoma oblikovati kratka navodila (priporočila), ki bi bila šolam v
pomoč pri izpolnjevanju posameznih delov dokumentacije in samoevalvacijskega poročila.
Instrument z oblikovanimi merili za presojo področja, ki je predmet kolegialne presoje
Da bi bil postopek kolegialne presoje metodološko in vsebinsko korekten, je bil za namene
priprave samoevalvacijskega poročila in kolegialne presoje oblikovan instrument »Kazalniki in
merila za presojo kakovosti na področju samoevalvacija«. Instrument je metodološko
zastavljen tako, da za izbrano področje opredeljuje ključne kazalnike kakovosti. Kazalniki
kakovosti še nič ne povedo o sami kakovosti, ampak presojevalce le usmerijo na oţje
segmente obravnavanega področja. Za posamezne kazalnike pa instrument predvideva
oblikovanje meril kakovosti. Merila kakovosti pa ţe natančneje povedo, kaj se predpostavlja
kot vidik kakovosti na obravnavanem področju.
Preglednica 1: Primer kazalnikov in meril kakovosti na področju samoevalvacija
Št. KAZALNIK KAKOVOSTI
MERILO KAKOVOSTI
1

DELOVANJE
KAKOVOST

ZA

2.1
2.2

2

USPOSABLJANJE ZA IZVAJANJE
SAMOEVALVACIJE
NAČRTOVANJE
SAMOEVALVACIJE

2.3

3

KOMISIJE

3.1
3.2
3.2

4

…..

4.1
4.2

Šola ima oblikovano komisijo za kakovost.
Komisija za kakovost aktivno deluje pri usklajevanju
in izvajanju različnih nalog, povezanih z razvijanjem
kakovosti.
Šola načrtno skrbi za usposobljenost zaposlenih za
izvajanje samoevalvacije.
Pri načrtovanju samoevalvacije šola uporablja
sistematičen in načrten pristop.
Pri načrtovanju samoevalvacije je zagotovljena
vključenost ocen, mnenj, stališč različnih deleţnikov.
Pri načrtovanju samoevalvacije je zagotovljena
vključenost raznovrstnih metod samoevalvacije.
…
…..

Ovrednotenje: Vsebinsko in metodološko je instrument ustrezen in pregleden. Smiselno
vključuje 7 temeljnih kazalnikov ter njim pripadajoča merila, ki niso preveč razdrobljena. V
nadaljevanju bi bilo smiselno z empirično evalvacijo (morebitnimi intervjuji s predstavniki šol)
ugotoviti, če so katera merila nejasna, neţivljenjsko postavljena oz. preveč razdrobljena in je
njihovo doseganje teţko dokazovati. Nekaj tovrstnih informacij bi bilo mogoče pridobiti tudi
ob pregledu pripravljenih samoevalvacijskih poročil, če bi se kje pokazalo, da so imele vse
šole teţave pri izpolnjevanju kazalnikov.
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Za nadaljnji razvoj: Predlog je, da jih v tej fazi, zgolj na podlagi poskusne uporabe na treh
šolah, ne bi spreminjali, ampak kasneje opravili bolj temeljito evalvacijo. Predvsem pa bo
potrebno nastajajoče kazalnike in merila pozorno spremljati v nadaljevanju, ko se bodo
postopoma oblikovale zbirke tudi za druga področja. Takrat bi bilo smiselno ponovno
presoditi tudi ţe oblikovano področje, v smislu števila opredeljenih kazalnikov in meril. Ko
bodo ti oblikovani tudi za druga področja, se namreč utegne zgoditi, da bi se sistem preveč
razvejal, razdrobil in izgubil na preglednosti.
Pripomoček za presojo samoevalvacijskih poročil šol
Da bi tudi kolegi presojevalci k oceni samoevalvacijskih poročil pristopili na vsebinsko in
metodološko pregleden in ustrezen način ter po enaki metodologiji, je bil v projektu
oblikovan tudi instrument »Merila za presojo samoevalvacijskega poročila pri kolegialni
presoji«.
Instrument pri vsakem kazalniku kakovosti zajema naslednje elemente:
 Opis, kaj se s kazalnikom kakovosti presoja, na primer »S kazalnikom kakovosti –
Delovanje komisije za kakovost – 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 za presojanje kazalnika kakovosti, ob katerih ima vsak kolega presojevalec
moţnost zabeleţiti: (1) Ali šola merilo »izpolnjuje«, »ga izpolnjuje delno«, »ga ne
izpolnjuje«, »ni podatka«. (2) Identificira in vpiše lahko vprašanja, ki jih bo postavil
ob obisku na šoli, da bo podkrepil zbrane podatke in na tej podlagi laţe presodil
izpolnjevanje merila.
 Končna ocena kazalnika: V tem sklopu kolegi presojevalci zapišejo: (1) ugotovljene
močne točke – izpostavijo elemente, ki jih je šola ţe razvila in kaţejo na njeno dobro
delo na tem področju; (2) ugotovljena področja za izboljšave – izpostavijo se šibke
točke, pomanjkljivosti, elementi, ki jih šola še ni razvila ali se pri njih kaţejo teţave;
(3) zapišejo se konkretni predlogi za izboljšave, krepitev aktivnosti.
 Skupna ocena področja: ki zajema skupno oceno o ugotovljenih močnih in šibkih
točkah ter predloge za izboljšave za celotno področje, ki je predmet kolegialne
presoje.
Ovrednotenje: Vsebinsko in metodološko je instrument pregleden in jasen. Kolegi
presojevalci posebej niso navajali, da bi imeli pri uporabi instrumenta morebitne teţave.
Za nadaljnji razvoj: Ob naslednjih izpeljavah bi bilo potrebno uporabo tega instrumenta še
spremljati in z empirično evalvacijo pridobiti mnenja kolegov presojevalcev ter njihove
predloge za morebitne potrebne spremembe in izboljšave.
Metodologija oblikovanja končnega poročila o opravljeni kolegialni presoji
Po opravljenem ovrednotenju samoevalvacijskih poročil ter upoštevajoč dodatne informacije
in podatke, ki jih kolegi presojevalci pridobijo na obiskih na šoli, se pripravi končni dokument
– to je poročilo o kolegialnem presojanju. Da bi bil tudi ta del procesa vsebinsko in
metodološko enoznačno izpeljan in pregleden ter dal šolam, ki so bile vključene v kolegialno
presojo, čim več uporabnih informacij za nadaljnji razvoj, je projektna skupina tudi za to fazo
postopka oblikovala vodilo za pripravo končnega poročila.
Struktura predloge poročila zajema naslednje elemente:
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Preglednica 2: Struktura predloge poročila o kolegialni presoji
VSEBINSKI SKLOP
Predgovor
Metoda kolegialnega
presojanja
Samoevalvacijsko/a
poročilo/a

Poročilo/a o kolegialnem
presojanju

Priloge

VSEBINA
Namenjen šoli, v njem se pove, kaj je namen poročila in
kaj vsebuje.
Kratek opis metode kolegialne presoje, namena in ciljev,
postopka, izbranega postopka, metod zbiranja
podatkov.
Poglavje zajema kratek insert iz posameznih
samoevalvacijskih poročil šol z navedbo, da so celotna
samoevalvacijska poročila v prilogi.
Zajema:
- navedbo kolegov presojevalcev,
- opis poteka presoje,
- kratek opis šole,
- oceno področij kakovosti po posameznem
kazalniku glede na ugotovljene močne in šibke
točke ter predloge za izboljšave.
Zajema priloge, na katere se sklicuje v poročilu.

Ovrednotenje: Struktura poročila pregledno uvaja temeljne informacije o metodi kolegialne
presoje ter namenu in načinu njene uporabe. Na ta način je ustrezno predstavljena
metodologija, na podlagi katere so bili zbrani podatki in informacije. Temu sklopu bi kazalo
dodati še kratko informacijo o »načinu obdelave in prikaza podatkov in informacij.« Sklop
poročilo o kolegialnem presojanju je vsebinsko in metodološko pregleden in ustrezno
strukturiran.
Za nadaljnji razvoj: Sklop »samoevalvacijska poročila« bi kazalo še nekoliko premisliti z
vidika ustreznosti naslova tega sklopa. Iz vsebine je razvidno, da so samoevalvacijska
poročila zares v prilogi, v tem sklopu pa so prikazani le nekateri temeljni podatki o šoli,
koordinatorjih in ciljih, s katerimi so se šole vključile v samoevalvacijo.
Instrument za akcijsko načrtovanje izboljšav z napotki za njegovo pripravo
Premislek o potrebnih izboljšavah in razvojnih ukrepih, ki izhajajo iz ugotovitev kolegialne
presoje je ključnega pomena za učinkovitost celotnega procesa. Temeljni namen procesa
kolegialne presoje je namreč ravno v tem, da bi bile informacije in podatki, ki bi jih šola
dobila od kolegov presojevalcev, koristno uporabljeni za načrtovanje in udejanjanje ukrepov
za izboljšave in razvoj. Zato je pomembno, da je postopek načrtovanja ukrepov za izboljšave
izpeljan načrtno in vsebinsko in metodološko ustrezno. V pomoč šolam je bil zato pripravljen
instrument za načrtovanje izboljšav.
Ovrednotenje: Dokument je vsebinsko in metodološko jasen in konsistenten. Tekst je
pregleden, jasen in vsebinsko dobro vodilo za pripravo akcijskega načrta.
Ţe v fazi njegove priprave smo v formativnem vrednotenju dokumenta zapisali le nekaj
manjših nejasnosti, ki jih v tem dokumentu povzemamo: Sklop "Opredelitev cilja": Kot je bilo
razumeti iz predstavljenih primerov, v bistvu tu zares ni šlo za "opredelitev cilja", ampak za
"opredelitev problema", iz katerega izhaja zastavljeni cilj.
Za nadaljnji razvoj: Zato so bile predlagane tri moţnosti za rahlo spremembo: (1) Da bi
zamenjali vrstni red postavk "Cilj" in "Opredelitev cilja" ter Opredelitev cilja spremenili v
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"Opredelitev problema" ali "Ugotovitve samoevalvacije", iz katerih potem izhaja "Cilj", s
pomočjo katerega bomo odpravili problem. Premisliti pa bi veljalo tudi o dikciji "Ugotovitev
kolegialne presoje" ali "Ugotovitev samoevalvacije". (2) Vrstni red bi ostal takšen, kot je
sedaj, "cilj" in "opredelitev problema« ali »ugotovitev samoevalvacije«. (3) "Opredelitev cilja"
bi nadomestili z "Obrazloţitev cilja".

4. Program usposabljanja v podporo izpeljavi kolegialne
presoje
V podporo pilotni vpeljavi metode kolegialne presoje v poklicno in strokovno izobraţevanje,
je CPI zasnoval in izpeljal krajši program usposabljanja, namenjen zaposlenim, ki naj bi v
vključenih šolah pripravili samoevalvacijsko poročilo ter kolegom presojevalcem. Program
usposabljanja je bil izpeljan v dveh delih.




Prvo srečanje je bilo prvenstveno namenjeno seznanitvi s temeljnim namenom in cilji
projekta ter z uporabo metode kolegialne presoje. Vsebinski del je bil usmerjen
predvsem v usposabljanje sodelujočih za izpeljavo samoevalvacije na izbranem
področju ter pripravo samoevalvacijskega poročila. V ta namen so se sodelujoči
seznanili s celotnim procesom kolegialne presoje, dobili so vpogled v kazalnike in
merila kakovosti, po katerih šola opravi samoevalvacijo.
Drugo srečanje je bilo prvenstveno usmerjeno na usposabljanje kolegov
presojevalcev za presojo samoevalvacijskih poročil, izpeljavo obiska na šoli ter
pripravo poročila o kolegialni presoji. Udeleţenci so spoznali različne vloge kolegov
presojevalcev, načela delovanja skupine kolegov presojevalcev, kako se pripraviti na
obisk na šolah, metodološke in vsebinske značilnosti vodenja pogovora z zaposlenimi
in udeleţenci. Seznanili so se s splošnimi pravili, ki se jih morajo drţati kolegi
presojevalci ob obisku na šoli.

V podporo usposabljanju so sodelujoči prejeli gradivo
samoevalvacijskega poročila pri kolegialnem presojanju«.

»Napotki

za

pripravo

Ker je projekt v konceptualni zasnovi predvidel vzajemno presojo kakovosti, kar pomeni, da
so bili sodelujoči hkrati vključeni v proces kolegialne presoje na svoji šoli ter v vlogi kolegov
presojevalcev na drugi šoli, so se v večini morali tudi usposobiti za obe vlogi.
Ovrednotenje: Z vsebinskega vidika lahko presodimo, da so se sodelujoči seznanili z vsemi
ključnimi vidiki procesa kolegialnega presojanja, uporabljenimi instrumenti, vlogo kolegov
presojevalcev.
Za nadaljnji razvoj: V prihodnje bi bilo potrebno usposabljanje sodelujočih okrepiti s
praktičnim delom na primerih ter ga časovno uskladiti s posameznimi fazami izpeljave
kolegialne presoje.




Ko gre za usposabljanje predstavnikov šol za pripravo samoevalvacijskega poročila, bi
bilo morda smiselno pri posameznih kazalnikih dodati primere, kaj je lahko dokazilo,
kako naj prikaţejo aktivnosti v poročilu idr. Pregled samoevalvacijskih poročil je
namreč pokazal, da so bili nekateri zapisi precej ohlapni, splošni, premalo
dokumentirani z dokazili, kar je kolegom presojevalcem oteţilo delo pri presoji
doseţene kakovosti posameznega kazalnika.
Nekoliko več pozornosti bi kazalo v usposabljanjih posvetiti tudi pripravi kolegov
presojevalcev. Morda bi poleg temeljih informacij, ki so jih kolegi presojevalci ţe
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dobili, kazalo na usposabljanje umestiti delavnico (npr. 1−2 uri), kjer bi dali kolegom
presojevalcem primer pripravljenega samoevalvacijskega poročila z neke šole (sedaj
bo primerov ţe nekaj na razpolago) ter jim dali za nalogo, da naj v skupini
presojevalcev ocenijo poročilo in skupaj pripravijo vprašanja, ki jih bodo imeli kot
vodilo za izpeljavo pogovorov na šolah.
V primeru, da se bo projekt kolegialne presoje še izpeljeval, bi bilo smiselno med cilje
v prihodnji izpeljavi umestiti cilj, da se (tudi na podlagi prvih izkušenj) oblikuje
program usposabljanja, ki bi bil zapisan tudi v pisni obliki, morda zastavljen
modularno z opredeljenimi cilji, vsebinami, načini izvedbe idr.
V njegovi izpeljavi bi bilo potrebno zagotoviti udeleţbo sodelujočih na usposabljanjih.
Šolam, ki bi se vključile v projekt, bi bilo potrebno ţe na začetku jasno povedati, da je
usposabljanje obvezni element sodelovanja v projektu ter opredeliti tudi vsaj okvirno
število ur, ki ga bodo za to porabili za udeleţbo na usposabljanjih na CPI, tako da
kasneje ne bi prihajalo do teţav pri zagotavljanju udeleţbe.
Časovno bi morda usposabljanje razmestili v različne faze. Prvi del bi izpeljali pred
fazo priprave samoevalvacijskih poročil, drugi del potem, ko bi bila samoevalvacijska
poročila pripravljena, ta del bi bil namenjen usposabljanju kolegov presojevalcev za
presojo poročil in pripravo obiska na šoli. Dodali bi še tretji del, ki bi bil namenjen
usposabljanju kolegov presojevalcev za pripravo končnega poročila o kolegialni
presoji in ovrednotenju celotnega postopka.

5. Izpeljava kolegialne presoje
V tem
-

sklopu bomo ovrednotili naslednje vidike postopka izpeljave kolegialne presoje:
priprava samoevalvacijskih poročil in njihovo ocenjevanje,
priprava na obisk kolegov presojevalcev za šoli,
izpeljava obiska kolegov presojevalcev na šoli,
priprava končnega poročila o opravljenem kolegialnem pregledu,
priprava ukrepov za izboljšave in razvoj.

Priprava samoevalvacijskih poročil in njihovo ocenjevanje
V procesu kolegialne presoje kakovosti so šole po dogovorjeni in ţe opisani metodologiji
pripravile opis in presojo stanja na izbranem področju »samoevalvacija« in podatke in
informacije prikazale v samoevalvacijskem poročilu.
Ovrednotenje: Postopek priprave samoevalvacijskih poročil je potekal v skladu z načrtom.
Ob tem je potrebno izpostaviti pomembno vlogo koordinacije s šolami, ki jo je v tem delu
pilotne izpeljave opravljal CPI. Predvsem v primerih šolskih centrov namreč zares ni šlo za
pripravo enega samega samoevalvacijskega poročila za šolski center, ampak so bila
pripravljena poročila za različne šole, ki delujejo v šolskem centru. To je pomenilo še
dodatno koordinacijo tudi znotraj šolskih centrov. Samoevalvacijska poročila so kolegi
presojevalci dobili pravočasno, da so lahko nadaljevali s postopkom kolegialne presoje.
Za nadaljnji razvoj: Ker so imeli v tej fazi najboljši pregled nad potekom celotnega
postopka sodelavci CPI, so z vidika nadaljnjega razvoja postopka in naslednjih vpeljav
pomembne njihove izkušnje, zato bo v tej fazi njihovo ovrednotenje najboljši smerokaz za
morebitno izboljšavo teh postopkov v prihodnje. Pri prebiranju samoevalvacijskih poročil, se
je pokazalo, da so bili nekateri zapisi preveč ohlapni in premalo dokumentirani z dokazili,
zato smo v prejšnjih sklopih ţe predlagali dve moţni rešitvi za odpravljanje teh teţav, in
sicer: (1) okrepitev programa usposabljanja zaposlenih na šolah pri temi oblikovanja
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samoevalvacijskih poročil, (2) oblikovanje kratkih navodil s primeri moţnih dokazil, ki jih
lahko šole uporabijo pri dokazovanju posameznega kazalnika kakovosti oz. njemu
pripadajočih meril.
Priprava na obisk kolegov presojevalcev na šoli
Skupina presojevalcev se je na obisk pripravila tako, da je pregledala dokumentacijo in
samoevalvacijska poročila, ki so jih pripravile šole.
Ovrednotenje: Usklajevanje kolegov presojevalcev ob pregledu dokumentacije in priprave
kolegialnega obiska je potekalo dobro. Kot je bilo ţe omenjeno v prejšnjih sklopih, je do
teţav sicer prihajalo pri časovnem usklajevanju, glede na to, da so kolegi presojevalci
prihajali iz različnih institucij in krajev in je bilo teţko usklajevati različne obveznosti, a je CPI
kot koordinator to teţavo sprotno uspešno odpravljal z uporabo sodobne IKT tehnologije, kot
je Skype, komuniciranje po e-pošti in telefonu. CPI je zelo dobro opravil tudi koordinacijsko
delo med šolami in kolegi presojevalci.
Sodelavci CPI so ţe vnaprej pripravili nekatere sklope vprašanj (oblikovane v obliki
opomnikov), ki so jih lahko kolegi presojevalci uporabili na obiskih na šoli. Nekatera
vprašanja so se izoblikovala ob pregledu samoevalacijskih poročil, in sicer povsod tam, kjer
zgolj na podlagi podatkov, ki so jih posredovale šole, kolegi presojevalci niso mogli oceniti
določenega kazalnika kakovosti oz. merila.
Za nadaljnji razvoj: Kot smo zapisali ţe pri ovrednotenju programa usposabljanja, velja
tudi na tem mestu še enkrat zabeleţiti, da bi bilo ob naslednjih izpeljavah kolegialnih presoj
smiselno še nekoliko okrepiti sklop programa usposabljanja, ki obravnava vlogo in naloge
kolegov presojevalcev in skupine presojevalcev. Posebej pa okrepiti praktični sklop, ki je
namenjen ocenjevanju samoevalvacijskih poročil –tega bi bilo mogoče oblikovati delavnično.
Za osnovo bi lahko vzeli vzorčna poročila, ki smo jih pridobili ob prvi poskusni vpeljavi
metode (za namene usposabljanja bi jih uporabili tako, da iz njih ne bi bilo razvidno, za
katere šole je šlo – potrebno bi jih bilo na ta način prilagoditi in jih preoblikovati v nekakšno
didaktično gradivo za usposabljanja), ta bi skupine presojevalcev ocenile na delavnici, na tej
podlagi pa bi opravili tudi skupni pogovor in refleksijo. V te namene bi bilo v usposabljanje
smiselno vključiti katerega od kolegov presojevalcev praktikov, ki so sodelovali v pilotnem
preizkusu metode.

Zaradi metodološke korektnosti postopka bi bilo v naslednjih izpeljavah smiselno, da
se vprašanja, ki so jih uporabili kolegi presojevalci ob obisku na šoli, v nekaterih
primerih so bila nekatera vnaprej pripravljena v pisni obliki, v drugih primerih pa ne,
pripravi v pisni obliki v obliki metodološko ustreznih instrumentov (opomnikov), ki
potem postanejo tudi del dokumentacije o izpeljanem postopku. To zagotovi
metodološko korektnost izpeljanih postopkov in preglednost procesov. Ob tem je
seveda potrebno upoštevati, da se nekatera vnaprej oblikovana vprašanja, ko jih
uporabimo v kontekstu določene šole, izkaţejo za ne povsem učinkovita in morajo
biti kolegi presojevalci v tem primeru usposobljeni, da se vsebinsko in metodološko
ustrezno prilagodijo situaciji. Zastavijo dodatna vprašanja in ta tudi zabeleţijo v
opomnik, po katerem so vodili pogovor, ki ga po opravljeni kolegialni presoji priloţijo
kot uradni del dokumentacije. Ta del postopkov bi bilo smiselno v naslednjih
izpeljavah še okrepiti in temu vidiku več pozornosti nameniti tudi na usposabljanjih.
Izpeljava obiska kolegov presojevalcev na šoli
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Ovrednotenje faze izpeljave obiska kolegov presojevalcev na šoli je v nadaljevanju
opravljeno na podlagi praktične subjektivne izkušnje na obisku kolegov presojevalcev na eni
izmed vključenih šol. Gre torej zgolj za ovrednotenje enega primera, ki ga ne moremo
posploševati na vse tri opravljene kolegialne obiske. Lahko pa iz primera črpamo nekatere
koristne informacije in podatke za premislek o nadaljnji izgradnji metodologije uporabe
metode kolegialne presoje v fazi izpeljave obiskov na šolah.
Opis in ovrednotenje primera obiska kolegov presojevalcev na šoli: Sodelavci s CPI so v
tednih pred kolegialnim obiskom s koordinatorji na šolskem centru, v katerem je potekala
kolegialna presoja dogovorili urnik obiska.
Lahko ocenimo, da je bil obisk zelo dobro pripravljen in usklajen med CPI kot institucijo, ki je
koordinirala aktivnosti in šolo, na kateri je bila opravljena kolegialna presoja. Skupino
kolegov presojevalcev je sprejelo celotno vodstvo šolskega centra, iz česar je bilo razvidno,
da so k projektu in obisku kolegov presojevalcev pristopili resno. Pokazali so pripravljenost za
sodelovanje in zanimanje za celoten proces in rezultate kolegialne presoje. Vodja skupine
kolegov presojevalcev je v uvodu vodstvu šole nazorno predstavil namen obiska.
V nadaljevanju so se kolegi presojevalci razdelili v pare in opravili pogovore s predstavniki
posameznih šol, ki so sodelovale v kolegialni presoji. Takšna razdelitev kolegov presojevalcev
v pare se je izkazala kot dobra in učinkovita.
Urnik pogovorov: Urnik pogovor je bil dogovorjen vnaprej. Oceniti velja, da je bil urnik dobro
pripravljen, sogovorniki so bili (glede na funkcije, ki jih opravljajo) v večini dobro izbrani. Za
posameznega sogovornika ali skupino sogovornikov je bilo na razpolago 45 minut časa.
Potek pogovorov
Pogovor s člani komisije za kakovost: Najprej ovrednotimo pogovor s komisijo za kakovost na
šolskem centru. Vtis je bil, da je bil pogovor vsebinsko dober in zanimiv, tako za kolege
presojevalce kot za člane komisije za kakovost. Kolegica presojevalka, ki je vodila pogovor, je
skušala osvetliti nekatere tematike, ki v pripravljenem poročilu niso bile najbolje pokrite.
Člani komisije za kakovost so z dodatnimi razlagami in pojasnjevanji dobro dopolnili zapise iz
samoevalvacijskih poročil. Ostali kolegi presojevalci so se v pogovor vklapljali z dodatnimi
vprašanji. Vtis je bil, da bi lahko pokrili še nekatere tematike, če bi imeli na razpolago
nekoliko več časa. A ţe iz tega pogovora je skupina dobila veliko dodatnih informacij, ki so ji
sluţile za pripravo končne ocene.
Pogovori z vodstvom, zaposlenimi in dijaki v eni izmed organizacijskih enot šolskega centra:
Pogovore je opravil par dveh kolegov presojevalcev.
Iz izkušnje lahko rečemo, da se je delovanje takšnega para kolegov presojevalcev izkazalo
kot pozitivno. Delo v paru je omogočilo usklajevanje in izmenično usmerjanje pogovora.
Kot smo ţe omenili, je pogovor v osnovi potekal na podlagi vnaprej začrtanih temeljnih
vprašanj, ta pa je bilo potrebno med pogovorom precej prilagajati. To pa predvsem zato, ker
v obravnavani organizacijski enoti (za razliko od drugih šol) procesov samoevalvacije zares
še niso vzpostavili, še nimajo komisije za kakovost ipd. Informacije o različnih aktivnostih, ki
se povezujejo s kakovostjo, in jih izpeljujejo, je bilo zato potrebno pridobivati posredno. V
takšnih primerih morajo biti kolegi presojevalci dovolj fleksibilni, prisluhniti sogovornikom in
izhajati iz točke, kjer se le-ti nahajajo, ker je sicer pogovor teţko izpeljati.
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Pogovori z dijaki: Zelo pozitivna je bila izkušnja pogovora z dijaki. Pogovor z dijaki je bilo
seveda potrebno prilagoditi, uporabiti besednjak, ki je bliţe njihovemu »svetu«, vprašanja o
kakovosti (ter njihovo vključenost v te procese) postaviti posredno in njim prilagojeno. Tu se
je kot zelo dobra izkušnja pokazala kombinacija kolegov presojevalcev, kjer sta bili v paru
predstavnici z nacionalne razvojne ustanove in predstavnica, ki je prihajala iz srednje šole.
Kolegica, ki je prihajala iz prakse, je izhajajoč iz svoje izkušnje vsakodnevnega dela z dijaki,
zelo dobro obvladala komunikacijo z dijaki, se znala pribliţati njihovemu svetu, pozitivno
velja ovrednotiti dobro usklajevanje ter izmenično vodenje pogovora. Dijaki so se izkazali kot
zelo neposredni, iskreni in s svojimi besedami so veliko povedali. Stik z dijaki pomaga
kolegom presojevalcem, da nekoliko bolje spoznajo kontekst, v katerem deluje šola, začutijo
klimo, ki vlada med dijaki ipd.
Pogovori z zaposlenimi: Podobna je bila izkušnja s pogovorom z zaposlenimi. Tudi tu je bilo
pogovor teţko strukturirano peljati, ker predstavnice zaposlenih še niso bile prav zelo
vključene v procese samoevalvacije. Vendar pa je bilo mogoče iz pogovora zaznati okolje, v
katerem delajo, pomen, ki ga pripisujejo razvoju in ţeljo po izboljšavah. Zaposleni so
pokazali na nekatere druge vidike umeščenosti organizacijske enote v šolski center, kot jih
zaznava vodstvo, kar je pomembno, ko si kolegi presojevalci skušajo ustvariti kontekst, v
katerem potekajo dejavnosti kakovosti.
Kombinacija predstavnikov različnih interesnih skupin, ki so bile vključene v pogovore
(vodstvo, učitelji, strokovni delavci, dijaki), se je zato izkazala kot zelo pozitivno.
Za nadaljnji razvoj: Omeniti velja izkušnjo, da je bilo v nekaterih primerih, zato da bi
pogovor res izpeljali celovito, časa premalo. Zato bi kazalo za prihodnje izpeljave kolegialnih
obiskov razmisliti, da časovnih sklopov ne bi opredelili enotno za vse sogovornike, pač pa
morda nekaterim namenili več časa. Primer: prvi pogovor, ki smo ga opravili, je bil pogovor s
komisijo za kakovost – člani komisije za kakovost so bili predstavniki različnih šol v sklopu
šolskega centra. Ker je bila skupina številčna in je vsak od njih ţelel povedati svoja mnenja
ob postavljenih vprašanjih, bi bilo nemogoče, da bi v 45 minutah osvetlili tematike pri vseh
kazalnikih. Ena moţnost, ki jo je kolegica presojevalka, ki je vodila pogovor, dobro uporabila,
je bila ta, da se je osredotočila na nekatere kazalnike. V tem primeru je bila to dobra rešitev,
bi pa veljalo za prihodnje premisliti, ali ne bi npr. za take primere namenili nekoliko več časa.
Podobna je bila namreč izkušnja s pogovora z vodstvom ene izmed organizacijskih enot v
sklopu šolskega centra, medtem ko je bilo za pogovor z dijaki časa (30 minut) dovolj.
Razumljivo je, da zaposlenih na šoli ne gre preveč časovno obremenjevati, ker imajo veliko
drugih aktivnosti, zato bi bilo nemogoče časovno povečevati celotno trajanje obiska (1 dan 9.00–13.00), morda pa bi kazalo za prihodnje razmisliti o notranje nekoliko drugačni časovni
strukturi za primere, ko se pogovora udeleţi več ljudi, ko gre v bistvu za skupinski pogovor
(več članov komisije za kakovost, več predstavnikov zaposlenih). Za primere, ko je pogovor
individualen (npr. z enim učiteljem, z ravnateljem) bi moralo biti 45 minut dovolj. A ta vidik
je potrebno spremljati še nekaj izpeljav in na podlagi tega premisliti o urniku pogovorov v
prihodnje.
Končna refleksija s predstavniki šolskega centra
Ob koncu dneva so se kolegi presojevalci spet zbrali skupaj, prav tako večina sodelujočih v
kolegialni presoji. Kolegi presojevalci so se pred tem na kratko uskladili o prvi povratni
informaciji, ki jo bomo podali. V nadaljevanju je vodja skupine kolegov presojevalcev to
informacijo tudi podal. Prav tako so svoje prve vtise podali tudi prisotni iz šolskega centra.
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Takšen zaključek obiska je bil zelo pozitiven. Dobro je zaokroţil dan, vsi sodelujoči so imeli
moţnost izmenjati prve vtise. Vtis je bil, da je ob koncu obiska tudi med zaposlenimi vladala
pozitivna klima in da je bila izkušnja dneva za vse sodelujoče pozitivna.
Priprava končnega poročila o opravljenem kolegialnem pregledu
Po opravljenih obiskih kolegov presojevalcev na šoli, je bilo potrebno opraviti naslednje
korake: (1) zapis podatkov in informacij pridobljenih na obisku in (2) njihovo umestitev v
oblikovanje končnega poročila o kolegialni presoji.
Ovrednotenje: V tem delu ovrednotenja se bomo osredotočili samo na ovrednotenje
postopka, saj smo samo strukturo končnega poročila o kolegialni presoji ovrednotili ţe v
enem izmed prejšnjih sklopov. Pri tem velja omeniti, da to fazo teţko ovrednotimo »od
zunaj«, ker je šlo pri tem za usklajevanje, ki so ga opravili sodelavci s CPI in so za nadaljnji
razvoj v tej fazi pomembne predvsem njihove izkušnje.
Za nadaljnji razvoj: To, kar lahko zabeleţimo iz parcialnega vpogleda v to fazo je, da bi
bilo morda dobro ob nadgradnji metodologije kolegialne presoje dodatno pozornost posvetiti
razvoju metodologije, po kateri kolegi presojevalci (oz. skupina presojevalcev) pripravijo
zapise pogovorov. V tokratni fazi namreč še niso bile dorečene jasne smernice kolegom
presojevalcem, kar je verjetno oteţilo delo koordinatorjem skupin kolegov presojevalcev na
CPI, ki so imeli na koncu odgovornost priprave končnega poročila o kolegialni presoji. Zato bi
bilo smiselno, da oţja projektna skupina na CPI dodatno premisli tudi ta del postopka, v
skladu s tem se kasneje okrepi tudi program usposabljanja kolegov presojevalcev o tem,
kako pripraviti zapise po opravljenih obiskih ter kakšna je njihova vloga (in njihove
obveznosti) pri pripravi končnega poročila o kolegialni presoji. V tej prvi fazi je namreč velika
večina tega dela »padla« na strokovne sodelavce CPI, kar je razumljivo z vidika koordiniranja
in vsebinske podpore projektu, a bi morda kazalo za prihodnost razmisliti tudi obveznosti
drugih kolegov presojevalcev in skupine presojevalcev v tej fazi.
Priprava ukrepov za izboljšave in razvoj
Kot smo ţe opredelili v sklopu, kjer smo presojali vodilo za pripravo akcijskega načrta
izboljšav, predstavlja prav ta faza najpomembnejšo fazo celotnega procesa kolegialne
presoje. Ker v času, ko smo pripravljali to racionalno evalvacijo, postopki priprave ukrepov za
izboljšave še niso bili izvedeni v celoti, jih še ne moremo vključiti v ovrednotenje. Bo pa
smiselno, da se ovrednotenje tega dela procesa opravi kasneje, v sodelovanju s šolami, ki so
pilotno preizkušale metodo kolegialne presoje.

6. Zaključek
Ta zapis lahko zaključimo z mislijo, da predstavlja pilotna vpeljava metode kolegialne presoje
v poklicno in strokovno izobraţevanje pomemben razvojni korak in pomemben doprinos k
nadaljnjemu razvoju sistema kakovosti poklicnega in strokovnega izobraţevanja. V
nadaljevanju povzemamo nekatere temeljne predloge za razvojno delo v prihodnje, ki smo
jih podrobneje ţe zabeleţili pri posameznih sklopih, tem pa dodajamo še nekatere predloge
sistemske narave.
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Vpeljavo metode kolegialne presoje v poklicno in strokovno izobraţevanje bi bilo
potrebno nadaljevati z vključitvijo novih šol v projekt ter nadaljnjim razvojem in
dograjevanjem metodologije.
V podporo implementaciji metode bi bilo potrebno razviti celovit program usposabljanja
zaposlenih na šolah za uporabo metode presoje kakovosti ter program za usposabljanje
kolegov presojevalcev – to bi lahko bili različni moduli enega programa.
Rezultat naslednje širitve implementacije metode kolegialne presoje na nove šole pa bi
lahko bil tudi priročnik z opisom postopkov uporabe metode v poklicnem in strokovnem
izobraţevanju ter s predstavitvijo dobrih praks ţe izpeljanih postopkov.
V prihodnjih izpeljavah bi bilo smiselno v kolegialne presoje vključiti tudi vidik poklicnega
in strokovnega izobraţevanja odraslih. V ta namen bi bilo smiselno razviti sklop
kazalnikov in meril za presojo umeščenosti poklicnega in strokovnega izobraţevanja
odraslih na šolah, ki izpeljujejo poklicno in strokovno izobraţevanje.
Da bi se razvojno delo pri umeščanju metode kolegialne presoje v sistem kakovosti
poklicnega in strokovnega izobraţevanja lahko nadaljevalo, je potrebno zagotoviti tudi
finančna sredstva in kadrovske vire.
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Razvoj sistema kakovosti na Šolskem centru Velenje
Na Šolskem centru Velenje sistematično pristopamo k ugotavljanju in zagotavljanju kakovosti
ţe od leta 1998, zato imamo ţe od šolskega leta 2003/2004 ustanovljeno krovno komisijo za
kakovost Šolskega centra Velenje. V tem času smo sodelovali v mnogih domačih in
mednarodnih projektih, pri čemer smo pridobili veliko novega znanja in izkušenj s področja
ugotavljanja in zagotavljanja kakovosti. Slednje nas je še dodatno spodbudilo k načrtnemu in
sistematičnemu delu na področju ugotavljanja in zagotavljanja kakovosti, kar nam je
omogočilo dokaj hitro izpopolnjevanje kriterijev ugotavljanja in zagotavljanja kakovosti, kot
jih opredeljuje leta 2006 sprejet Zakon o poklicnem in strokovnem izobraţevanju.
Osnovne naloge krovne komisije za kakovost na Šolskem centru Velenje so, da skrbi za
celovito obvladovanje kakovosti izobraţevalnih storitev, spodbuja zaposlene in udeleţence
izobraţevanja na Šolskem centru Velenje v vključevanje v procese obvladovanja kakovosti na
področju izobraţevalnega dela, izvaja različne aktivnosti, vrednoti rezultate posameznih
aktivnosti in predlaga ukrepe za dvig kakovosti izobraţevalnih storitev na Šolskem centru
Velenje. Krovna komisija za kakovost se pri svojem delu povezuje s komisijami za kakovost
na posameznih enotah oziroma šolah in z drugimi delovnimi skupinami, ki so zadolţene za
obravnavo različnih perečih tematik. Pri delu nas vodi zavedanje, da smo prav sami najbolj
odgovorni in zainteresirani za kakovostno delo posameznih šol in našega šolskega centra v
celoti.
Večinoma je delo krovne komisije za kakovost na Šolskem centru Velenje osnovano na
izvajanju samoevalvacije strokovnega dela učiteljev in uspeha ter zadovoljstva udeleţencev
izobraţevanja. Samoevalvacijske kampanje smo izvajali s pomočjo spletnega orodja in
klasično, večinoma s pomočjo anketnih vprašalnikov. Vodstvo Šolskega centra Velenje ţeli,
da bi skupaj s krovno komisijo za kakovost ob pomoči empiričnih rezultatov lahko predlagalo
ustrezne ukrepe za izboljšavo stanja oziroma napredek na določenem področju in s tem
prispevalo k izboljšanju kakovosti izobraţevanja na Šolskem centru Velenje.
Od šolskega leta 2002/2003 naprej s pomočjo spletnega orodja redno izvajamo anketiranja
med dijaki na različnih področij oziroma glede različnih kazalnikov kakovost. Večinoma nas
zanima mnenje dijakov glede področji oziroma kazalnikov, s katerimi skušamo ovrednotiti
kakovost izvajanja vzgojno-izobraţevalnega procesa (npr. motivacija za učenje, razumljivost
razlage, šolska klima, delo dijakov doma). Spletno anketiranje smo razvili in uvedli tako, da
smo razvili posebej za ta namen pripravljeno spletno orodje. Prednost take oblike anketiranja
je velika. Omogoča nam takojšnjo obdelavo in prikaz mnoţice podatkov − na različnih ravneh
in tudi primerjalno. S tem smo občutno skrajšali čas, ki je bi prej potreben za ročno
izpolnjevanje "papirnatih" vprašalnikov in namenjen tudi vnosu podatkov v računalniške
programe in obdelavi podatkov s programskimi orodji, ki sicer niso prilagojena obdelavam
podatkov, ki jih tovrstne evalvacije zahtevajo.
Na Šolskem centru Velenje si prizadevamo, da se v aktivnosti krovne komisije za kakovost in
komisije za kakovost na posameznih organizacijskih enotah vključi čim več strokovnih
delavcev in udeleţencev izobraţevanja. Ţelimo namreč, da bi razvili kulturo samoevalvacije
kot nekaj vsakdanjega in samoumevnega. Ţelimo, da bi se s procesi ugotavljanja in
zagotavljanja kakovosti ne le spoznali vsi strokovni in drugi delavci šolskega centra, temveč
da bi se jih tudi samoiniciativno posluţevali. Zato se še naprej vključujemo v različne projekte
na področju ugotavljanja in zagotavljanja kakovosti na področju izobraţevanja in šolstva. Z
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vsemi naštetimi aktivnostmi si ţelimo na Šolskem centru Velenje vzpostaviti učinkovit celovit
sistem vodenja kakovosti. Sistem, ki ga razvijamo, temelji na metodologiji PDCA (plan – do –
check – act oziroma načrtuj – izvedi – preveri – ukrepaj) oziroma na t. i. krogu kakovosti.
Metodologija temelji na pridobivanju podatkov (temelječih na dokazih), s katerimi
pridobivamo širši vpogled v naše rezultate. Vrednotenje teh rezultatov nam poda vpogled v
uspešnost posameznih organizacijskih enot in šolskega centra v celoti na različnih področjih.
Celotna slika stanja, ki jo vsakič znova pridobimo, je osnova za ukrepanje, ki je v vseh teh
letih preraslo ţe v proces stalnega izboljševanja.

Sodelovanje pri pilotni izvedbi metode kolegialnega presojanja
Projekt pilotne izvedbe metode kolegialnega presojanja, h kateremu smo bili povabljeni, je
za nas predstavljal nov pristop k delu na področju ugotavljanja in zagotavljanja kakovosti na
Šolskem centru Velenje. Ta metoda je oblika zunanje evalvacije, ki spodbuja izobraţevalne
institucije pri prizadevanjih za razvijanje kakovosti ter pomeni nadgradnjo internih
(samoevalvacijskih) procesov kakovosti. Metoda je primerna za izobraţevalne institucije, ki
imajo ţe uveljavljen in razvit sistem ugotavljanja in zagotavljanja kakovosti, saj je dokaj
kompleksna in predstavlja nadgradnjo osnovnih praks razvijanja celovitega sistema vodenja
kakovosti izobraţevalne institucije. Organizator je v našem šolskem centru zlahka prepoznal
tej metodi doraslo institucijo, česar smo bili še posebej veseli.
Potek metode kolegialnega presojanja je vseboval več postopkov oziroma faz. Najprej je bilo
treba oblikovati mreţo sodelujočih šol in oblikovati skupine kolegov presojevalcev. Projektno
delovno ekipo smo sestavljali predstavniki sodelujočih izobraţevalnih institucij in sodelavcev s
Centra RS za poklicno izobraţevanje, ki so projekt vodili in nudili potrebno podporo pri
izvedbi posameznih faz. V nadaljevanju smo se morali odločiti za področje, ki bi ga presojali
in glede na naše zanimanje za metode zagotavljanja kakovosti, se nam je to zdela idealna
priloţnost za pregled tega področja oziroma natančneje pregled izvedbe samoevalvacij na
sodelujočih šolah. Člani projektne skupine smo nato v sodelovanju z zunanjo strokovno
sodelavko razdelali področje, določili sedem kazalnikov s pripadajočimi merili in podpornimi
vprašanji. Sledilo je temeljito seznanjanje z izvedbo metode v obliki dveh izobraţevalnih
srečanj za samoevalvacijo in samo kolegialno presojo, saj je v našem prostoru ta metoda
dokaj nova, pri čemer je zelo učinkovito sodelovala zunanja strokovna sodelavka dr. Moţina.
Poseben del projekta je predstavljala organizacija in priprava na presojo na lastni
izobraţevalni instituciji. Na vsaki od treh sodelujočih izobraţevalnih institucij je ena oseba
prevzela odgovornost za ta del. To je pomenilo najprej predstavitev metode sodelavcem in
jih navdušiti za sodelovanje ter organiziranje izvedbe potrebnih nalog. Prva obseţnejša
naloga je bila pripraviti samoevalvacijsko poročilo po vnaprej pripravljeni metodologiji. V ta
namen je bilo potrebno pregledati precej šolske dokumentacije in drugih gradiv.
Samoevalvacijsko poročilo smo posredovali koordinatorjem na Centru RS za poklicno
izobraţevanje. Skupaj s koordinatorjem skupine kolegov presojevalcev smo določili datum in
urnik obiska na našem šolskem centru. Pripravili smo pogovor s strokovnimi delavci in
vodstvom. Skupino kolegov presojevalcev so sestavljali kolegi učitelji iz Tehničnega šolskega
centra Nova Gorica in Srednje ekonomske šole iz Ljubljane ter predstavniki Centra RS za
poklicno izobraţevanje. V nadaljevanju je skupina kolegov presojevalcev pripravila poročilo o
kolegialnem presojanju in nas spodbudila k pripravi načrta izboljšav. Hkrati pa smo kot člani
partnerske mreţe šol sodelovali v skupinah kolegov presojevalcev, ki so presojali stanje na
drugih sodelujočih šolah. To je pomenilo natančen pregled samoevalvacijskega poročila, ki so
ga na izobraţevalni instituciji pripravili, priprava na intervjuje na njihovi šoli, pregled
dokumentacije in priprava poročila skupaj s kolegi presojevalci v skupini. Tudi delo skupine
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kolegov presojevalcev je koordiniral eden od članov, v našem primeru predstavnik
generalnega koordinatorja s Centra RS za poklicno izobraţevanje.

Dodana vrednost sodelovanja v projektu kolegialnega presojanja
Na Šolskem centru Velenje smo ţeleli s sodelovanjem pri pilotni izvedbi metode kolegialnega
presojanja dobiti dodatno in nevtralno oceno o stanju na področju samoevalvacije, kot jo
izvajamo na našem centru. S sodelovanjem pri tem projektu smo za področje ugotavljanja in
zagotavljanja kakovosti oziroma za razvoj našega celovitega sistema vodenja kakovosti
upravičeno pričakovali veliko. Metoda kolegialnega presojanja je nova oblika ugotavljanja in
zagotavljanja kakovosti in kot eni izmed pionirjev na tem področju v poklicnem in
strokovnem izobraţevanju v Sloveniji smo se z veseljem z njo soočili. Po drugi strani pa smo
bili po mnogih letih izvajanja samoevalvacije več kot pripravljeni, da na našo izvedbo
samoevalvacije pogledamo z zunanjega zornega kota in s sveţim pogledom. Posebej
pozitivna plat metode je izmenjava izkušenj s pristopi k samoevalvaciji na drugih
izobraţevalnih institucijah.
Ugotavljamo, da metoda kolegialnega presojanja izobraţevalni instituciji nudi dobro osnovo
za ugotovitev stanja na izbranem področju spremljave ter omogoča zagotovitev večje
sistematičnosti pri ugotavljanju in zagotavljanju kakovosti na šoli.
O poteku medsebojne koordinacije s Centrom RS za poklicno izobraţevanje, o načrtovanju
obiska skupine kolegov presojevalcev smo obveščali vodstvo šole in druge sodelujoče na
šolskem centru in pripravili natančen časovni načrt izvedbe obiska s seznamom sodelujočih
oseb.
Menimo, da bi bilo potrebno za bodoče izvedbe metode kolegialnega presojanja razmisliti o
časovnem okviru izvedbe kolegialnega presojanja oziroma obiska na šoli. Načrtovanje
kolegialnega presojanja terja stalno sodelovanje s kolegi presojevalci, ki bodo opravljali
presojo. V našem primeru se je pokazalo, da so učitelji, ki delujejo v šolskih komisijah za
kakovost, precej obremenjeni ţe z rednimi delovnimi zadolţitvami, zato je bila koordinacija
izvedbe kolegialnega presojanja precej oteţena. Veljalo bi razmisliti o predlogu, da bi
kolegialno presojanje oziroma obisk kolegov presojevalcev izvajali med šolskimi počitnicami
ali ob drugih terminih, ko se ne izvaja vzgojno-izobraţevalni proces.
Na Šolskem centru Velenje smo pred kolegialnim presojanjem pripravili zbirnik
dokumentacije, v katerem so bili predstavljeni podatki o delu na področju samoevalvacije.
Zbirna dokumentacija je sluţila pripravi na obisk kolegov presojevalcev. Pri pripravi
dokumentacije smo uporabili vire, ki smo jih imeli na razpolago (LDN, spletna stran, razna
poročila ipd.). Mogoče bi veljalo pri novih izvedbah kolegialnega presojanja razmisliti o bolj
podrobni opredelitvi obravnavanega kazalca v smislu poenotenja zbirne dokumentacije med
vključenimi šolami.
Na Šolskem centru Velenje je skupino kolegov presojevalcev sprejel direktor, nato pa so se
razdelili v pare in opravili pogovore z učitelji, predstavniki šolske komisije za kakovost in tudi
z dijaki. Ob zaključku obiska je bil opravljen zaključni pogovor z vodstvom šol in podana prva
ocena kolegialne presoje. Pokazalo se je, da na Šolskem centru Velenje posvečamo
problematiki kakovosti dovolj pozornosti, več naporov pa je še potrebno usmeriti v
dokumentiranje dogodkov in procesov ter v obveščanje učiteljskega kolektiva o izvedenih
aktivnostih.
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Izkazalo se je, da je enodnevni obisk presojevalcev kar naporen ţe zaradi rednih delovnih
obveznosti in tudi zaradi nepredvidenih dogodkov, ki se lahko zgodijo med poukom. Tudi
načrtovanje časovnega poteka ni tako enostavno, ker so sodelujoči učitelji na razpolago le
omejen čas (običajno ob prosti uri). Veljalo bi razmisliti o večkratnem obisku skupine kolegov
presojevalcev, saj bi tako lahko bolj temeljito (in hkrati časovno neobremenjeno) obravnavali
določeno temo.
Odziv udeleţencev na pogovor s kolegi presojevalci je bil pozitiven. Sodeč po njihovih
izjavah, je metoda pogovora na določeno temo zelo ustrezna, saj omogoča pojasnjevanje in
poglobljeno razlago o spremljavi kazalnika kakovosti na sproščen način, prav tako se na
precej enostaven način lahko dopolni podatke, kot izhajajo iz dokumentacije. V pogovoru
lahko prav tako predstavijo izvedene aktivnosti na šoli, ki dopolnjujejo aktivnosti šolske
komisije za kakovost.

Za zaključek
Metoda kolegialnega presojanja je primerna metoda za razvoj celovitega sistema vodenja
kakovosti na izobraţevalni instituciji. Omogoča medsebojno primerjavo z drugimi
sodelujočimi šolami ter pogled na stanje na izobraţevalni instituciji na določenem področju
od zunaj. Kolegialno presojanje, ki temelji na izmenjavi izkušenj med enakimi, bi moralo šoli
nuditi čim več uporabnih informacij o določenem kazalcu kakovosti. S pomočjo teh informacij
lahko šola tudi pripravi akcijski načrt za izboljšave. V primeru, da bi postala metoda
vzajemnega pregleda oziroma kolegialnega presojanja ena od priporočenih metod celovitega
vodenja sistema kakovosti na izobraţevalnih institucijah, bi veljalo razmisliti o sistemski
podpori organizacije metode. Potrebno bi bilo natančno opredeliti metodo (mogoče celo na
ravni zakonodaje ali vsaj pravilnika), predvsem pa zagotoviti materialna in kadrovska
sredstva za kvalitetno izvedbo. S tem bi sodelavce v šolskih komisijah za kakovost zavezali k
uporabi metode, a uspešno le, če bi to bilo tudi primerno opredeljeno v sistematiki delovnih
mest, po vzgledu menegerjev kakovosti, kot jih poznajo v mnogih organizacijah, ki se
zavedajo pomena ugotavljanja in zagotavljanja kakovosti.
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KOLEGIALNO PRESOJANJE
Kolegialno presojanje je bil projekt, ki temelji na razvoju izobraževalne institucije, mreženju,
izmenjavi informacij, dobre prakse itd.
V procesu kolegialnega presojanja smo presojali posamezno izobraževalno institucijo z vidika
presojevalcev, ki so bili instituciji enakovredni in so specialisti na določenih področjih. Presojevalci na
ta način lahko bolj objektivno, kritično (dobronamerno) in suvereno ocenijo delovanje izobraževalne
institucije. Značilnost le-teh je, da so neodvisni in izhajajo iz podobnega okolja ter imajo podobne
profesionalne izkušnje in potrebna specifična znanja.

ZAKAJ SMO SE ODLOČILI ZA KOLEGIALNO PRESOJANJE?
Izobraževalna institucija, ki se odloči za proces kolegialne presoje pridobi:

priporočila in nasvete;

pozitivno in dobronamerno kritiko;

alternative za izboljšanje svojega dela;

izmenjavo in predstavitev dobrih praks;

obojestransko učenje zunanjih sodelavcev in izobraževalne institucije;

medsebojno povezovanje in sodelovanje z ostalimi institucijami ipd.

CILJ KOLEGIALNEGA PRESOJANJA
Cilj kolegialnega presojanja je dvigovati samozavest izobraževalne institucije preko
transparentnih in merljivih kazalcev kakovosti, ki so primerljivi z evropskimi standardi.
Specifične karakteristike se osredotočajo predvsem na:

osebe, ki sodelujejo pri projektu kolegialnega presojanja,

potrebe in želje izobraževalne institucije,

vpeljavo presojevalcev v proces kot dinamičen in motivacijski element,

objektivnost presojevalcev,

transparentnost vseh ostalih, ki so vključeni v proces,

pravila in zaupanje v uporabnost razultatov kolegialnega presojanja,

izognitev konfliktnih interesov in tekmovanja med presojevalci in izobraževalno
institucijo,

odprtost, integriteto in sinergijo obojestranskega učenja,

obveščenost širše javnosti o zunanji presoji izobraževalne institucije ipd.

SODELUJOČI V PROJEKTU KOLEGIALNEGA PRESOJANJA
Kolegialno presojanje je proces, ki temelji na sodelovanju vseh udeležencev − izobraževalne
institucije, presojevalcev in koordinatorja.
Dodana vrednost je vidna predvsem v sinergijskem učinku, ki se kaže v možnostih sodelovanja med
procesom kot tudi po zaključenem projektu.
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Partnerji v projektu smo sodelovali enakopravno in z dobro namero, brez tekmovanja in z
izogibanjem konfliktnih interesov.
Slika 1: Kolegialno presojanje udeležencev v projektu

Izobraževalna
institucija

Presojevalci

SEŠ Lj, TŠC NG,

ŠC Velenje, CPI

ŠC Velenje

in zunanji sodelavci

SEŠ Lj, TŠC NG,

Koordinator
projekta
CPI

Izobraževalne institucije smo se prostovoljno vključile v projekt kolegialno presojanje, ker smo si
želele pridobiti in razviti visoko kakovostne funkcije za boljše delovanje v spreminjajočem okolju. V
proces kolegialnega presojanja, katerega koordinator je bil Center RS za poklicno izobraževanje
(krajše CPI), so se vključile naslednje izobraževalne institucije: Srednja ekonomska šola Ljubljana,
Tehniški šolski center Nova Gorica in Šolski center Velenje.
Sicer pa so sodelovali v projektu kolegialno presojanje na posamezni šoli vsi, ki so vpleteni v sam
proces izobraževanja; vodstvo, komisija za kakovost, učitelji oz. mentorji, učenci oz. slušatelji in
administrativni kader.
Področja možne presoje so:
 Vodenje šole
 Načrtovanje procesa izobraževanja
 Učenje in poučevanje
 Preverjanje in ocenjevanje
 Doseganje ciljev izobraževanja
 Praktično usposabljanje z delom
 Svetovanje in podpora dijakom
 Strokovni razvoj učiteljev in drugih delavcev
 Šola kot središče vseživljenjskega učenja
 Razvojni projekti
 Sistem kakovosti
Koordinator se je skupaj s presojevalci odločil za slednjega, natančneje za samoevalvacijo, kjer se z
določenimi kazalniki ugotavlja sistem kakovosti. Te temeljijo na:
1. Celovitem sistemu kakovosti; šola ima dogovorjen in zapisan celovit sistem zagotavljanja
kakovosti, šola ima delujočo komisijo za kakovost, šola enkrat na leto objavi poročilo o
kakovosti na svoji spletni strani.
2. Samoevalvaciji; sestavni del vseh procesov na šoli so samoevalvacija in stalne izboljšave, šola
enkrat na leto izpelje organizirano samoevalvacijsko aktivnost in opredeli področja
samoevalvacije v letnem delovnem načrtu.
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3. Mreženju; šola sodeluje v mrežah za razvoj kakovosti (izmenjava izkušenj, dobre prakse,
krepitev medsebojnega zaupanja, primerjava rezultatov).

IZOBRAŽEVALNA INSTITUCIJA
Izobraževalna institucija nastopa v projektu kot opazovana institucija, katera je predmet izpeljave
kolegialnega presojanja. Sodelovanje izobraževalne institucije v projektu kolegialnega presojanja je
prostovoljno, vendar se mora izobraževalna institucija z vstopom predhodno seznaniti:





s pravicami,
z odgovornostmi,
vrednotami in
normami, ki jih določa projekt kolegialnega presojanja.

Izobraževalna institucija se mora zavedati prednosti vključitve in biti pripravljena na sodelovanje brez
konfliktnih interesov ob zavedanju, da gre za pomoč pri povečanju kakovosti izobraževanja in razvoju
institucije.
Sodelovanje na drugih projektih ni obvezno, je pa zaželeno poznavanje projektnega dela.
Tudi sama vizija institucije oz. politika izobraževalne institucije mora biti odprta in pripravljena na
dobronamerno kritiko, jo sprejemati kot pozitivno in se izogibati konfliktom in medsebojnemu
tekomovanju.
Na šoli smo določili delovni tim. Delovni tim so sestavljali: vodstvo, komisija za kakovost, učitelji oz.
mentorji, učenci oz. slušatelji in drugi sodelujoči v izobraževalnem procesu (administrativni kader).
Na šoli smo s pomočjo zgoraj omenjenih meril in kazalnikov izpeljali samoevalvacijo in ugotovili
začetno stanje. Pripravili smo dokumente in jih posredovali presojevalcem še pred najavljeno
presojo. Presojevalci so se tako lahko predhodno seznanili z delovanjem izobraževalne institucije.
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Slika 2: Postopek stalne izboljšave kakovosti izobraževalne institucije s projektom kolegialnega
presojanja

Izgradnja
partnerskega
omrežja

Ocena presojevalcev
izobraževalni
instituciji po vpeljavi
meril

Novo izbrano
področje
presoje
Vpeljava meril oz.
kazalcev za izboljšanje
kakovosti na izbranem
področju
izob. institucije

Sedanje stanje
izobraževalne
institucije –
samoevalvacija

Priprava
dokumentov za
presojo,
organizacija in
izpeljava presoje v
izobraževalni
instituciji

Poročilo s priporočili
in nasveti
presojevalcev
izobraževalni
instituciji

Kolegialno
presojanje

Program usposabljanja
presojevalcev z
določitvijo vsebine
presoje – samoevalvacija
in
meril za presojo
Presojevalci:
CPI, SEŠ Lj,
TŠC NG in
ŠC Velenje

PRESOJEVALCI IN SODELUJOČI V PROJEKTU KOLEGIALNEGA PRESOJANJA
Presojevalec je enakovreden partner presojani instituciji, dela v podobnem okolju, je specialist na
svojem področju in neodvisen. Pri projektu kolegialnega presojanja so sodelovali kot presojevalci
zaposleni na ostalih dveh šolah in koordinator projekta CPI.
Pri sami izpeljavi celotnega projekta kolegialnega presojanja na naši šoli so sodelovali (v oklepaju
število oseb):
 vodstvo izobraževalne institucije (1),
 komisija za kakovost (3),
 učitelji na presojani izobraževanli instituciji (2-3),
 administrativni kader (1),
 dijaki oz. slušatelji (1),
 presojevalci (2 izobraževalni instituciji in koordinator projekta),
 zunanji sodelavci v projektu (1).
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Razlogi za sodelovanje so sledeči:
Vodstvo ima temeljit pregled nad delom celotne izobraževalne institucije.
Komisija za kakovost deluje v izobraževalni instituciji in izpelje samoevalvacijo, predloži dokumente
ter organizacijsko izpelje presojo in igra ključno vlogo pri vpeljavi priporočenih meril za izboljšanje
kakovosti delovanja institucije.
Učitelji imajo specifična znanja na področju poučevanja in izobraževanja (dela na omenjenem
področju vsaj 5 let).
Presojevalci so enakovredni partnerji s specifičnimi znanji in izkušnjami v vzgoji in izobraževanju.
Cilj projekta je pogled institucije od zunaj, zato se poiščejo tudi zunanji partnerji iz drugih sfer, npr.:
andragoški centri, inštituti, agencije, zavodi ... V projektu kolegialnega presojanja je sodelovala
zunanja sodelavka, strokovnjakinja na področju kakovosti v izobraževalnih institucijah. Sodelovala je
kot oseba s specifičnimi znanji in je zato lahko objektivno in brez konfliktnih interesov ocenila
izobraževalno institucijo, da bi ta lažje prepoznala svoje prednosti in slabosti in predvsem na teh
zadnjih gradila boljšo samopodobo in razvoj v prihodnosti.
Koordinator vodi in nadzira kolegialno presojo in sodeluje pri sami izvedbi projekta. Na določenem
izobraževalnem področju je specialist, ima znanje in izkušnje s tega področja ter ponudi presojani
izobraževalni instituciji svoj kapital znanja.
Presojevalci smo sodelovali timsko, kjer so bile enakovredno zastopane vse vloge.
 vodja delovnega tima (oseba iz izobraževalne institucije), je vzpostavljal kontakte z ostalimi
sodelujočimi na šoli, organiziral in planiral aktivnosti, bil je moderator in je skrbel, da je vse
potekalo v skladu s planom presoje (časovne komponente),
 presojevalec je analiziral izobraževalno institucijo, napisal poročilo in podal priporočila
presojani izobraževalni instutuciji ter sodeloval pri zapisu končnega poročila.

KOORDINATOR
Koordinacijo v projektu kolegialno presojanje je izvajal CPI, ki je hkrati sodeloval tudi kot
presojevalec. Kot koordinator je bil odgovoren za podajanje informacij sodelujočim, za izpeljavo
projekta, za izobraževanje presojevalcev, za organizacijo srečanj presojevalcev in zunanjih
sodelavcev, za določitev meril in kazalnikov, za posredovanje priporočil presojani izobraževalni
organizaciji. Z nadaljevanjem projekta v naslednja leta pa naj bi poskrbel za ponovno evalvacijo
izobraževalne institucije po vpeljavi izboljšav. CPI je povabil izobraževalne institucije k sodelovanju v
projekt kolegialnega presojanja, sodeloval pri izbiri in določitvi meril in kazalnikov za izboljševanja
kakovosti ipd.
Zunanji sodelavec je ekspert in je priporočen od enega izmed presojevalcev ali koordinatorja
projekta. Spremlja celoten proces od začetka do konca. Ta oseba ima široka znanja in je za delo
visoko kakovostno usposobljena, pozna primere dobre prakse in ta svoj kapital znanja ponuja
presojanim izobraževalnim institucijam.
Vsi sodelujoči v projektu so dolžni analizirati izobraževalno institucijo, sodelovati pri aktivnostih,
komunicirati z ostalimi sodelujočimi, organizirati delo, zapisati končno poročilo, imeti izoblikovane
veščine (socialne, komunikacijske in moderatorske).
Vsa dokumentacija, ki nastane med procesom, mora biti zbrana. Dokumentacija se zbira tako od
izobraževalne institucije, katera izpelje samoevalvacijo kot tudi od presojevalcev, ki podajo mnenje in
možne rešitve na podlagi merljivih standardov. Projekt kolegialnega presojanja je lahko dolgoročen
projekt; ko izobraževalna institucija izpopolni eno področje, nadaljuje delo na drugem področju.
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PROCES KOLEGIALNEGA PRESOJANJA
Proces kolegialnega presojanja je sestavljen iz 4 faz. Faze so poleg obveznosti in naloge za udeležence
podprte tudi s časovno komponento:
 pripravljalna faza vključuje samoevalvacijo izobraževalne institucije na podlagi meril in kazalcev
ter določitev in usposobitev presojevalcev,
 v drugi fazi presojevalci obiščejo izobraževalno institucijo in z različnimi metodami zbirajo in
analizirajo podatke, na podlagi katerih oblikujejo poročilo,
 tretja faza zahteva pisno poročilo s priporočili vseh presojevalcev s komentarjem presojani
izobraževalni instituciji,
 zadnja faza vključuje vpeljavo predlaganih rešitev v izobraževalno institucijo in merjenje učinkov.

FAZE KOLEGIALNEGA PRESOJANJA
PRVA FAZA
Koordinator je zbral izobraževalne institucije, ki si želijo izpeljati kolegialno presojanje. K sodelovanju
in izobraževanju je povabil presojevalce in zunanjega sodelavca in skupaj smo izbrali področje presoje
– samoevalvacijo, določili merila in kazalnike. Presojevalci so enakovredni partnerji v projektu s
specifičnimi znanji iz določenega področja presojanja, ki pa se še usposabljajo za izpeljavo projekta.
Zunanji sodelavec že ima posebna in specifična znanja, da lahko vodi izobraževanje za evalvatorje.
Izobraževalna institucija se je prostovoljno odločila za sodelovanje v projektu kolegialnega
presojanja. Določili smo delovni tim na izobraževalni instituciji – komisijo za kakovost, ki je izpeljala
samoevalvacijo na podlagi predhodno posredovanih predlog koordinatorja. Izobraževalne institucije
smo izpeljale samoevalvacijo, jo posredovale koordinatorju in le-ta presojevalcem. Presojevalci so
pregledali dokumentacijo in se pripravili na presojo.
DRUGA FAZA
Obisk presojevalcev v izobraževalni instituciji lahko traja več dni, v našem projektu smo se omejili na
en dan. To je odvisno od velikosti in obsega zunanje presoje in področij, katera želijo zajeti v projekt
kolegialnega presojanja – izboljševanja in razvoja izobraževalne institucije. Celotna druga faza zajema
usklajevanje glede terminov in je organizacijsko zahtevno področje.
Izobraževalna institucija – delovni tim je organiziral obisk presojevalcev, in sicer tako, da so bili vanj
vključeni vsi deležniki – vodstvo, komisija za kakovost, učitelji, učenci in po potrebi tudi drugi.
Pripravili smo opremo, prostore, kjer so se odvijale aktivnosti in priskrbeli material in drugo
dokumentacijo za izvedbo projekta. Presojevalci so v času obiska izobraževalne institucije zbirali in
analizirali različne informacije, ki so jih prejeli med obiskom. Zbiranje informacij lahko poteka na
različne načine od opazovanja do anketiranja ali kako drugače. V našem primeru so presojevalci
uporabili strukturirane intervjuje. Ob koncu obiska na izobraževalni instituciji so presojevalci skupaj s
koordinatorjem posredovali ustno povratno informacijo o opravljeni presoji.
TRETJA FAZA
Presojevalci so v roku enega meseca uskladili in zapisali svoje poročilo na podlagi samoevalvacije in
obiska institucije. To poročilo mora institucija vzeti kot dobronamerno kritiko in se soočiti s svojimi
prednostmi in slabostmi (npr. SWOT analiza). Poročilo zajema tudi možne rešitve, priporočila in
nasvete, katere lahko izobraževalna institucija upošteva v zadnji fazi, ko omenjene parametre vključi
v svoje delovanje.
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ČETRTA FAZA
Izobraževalna institucija na podlagi pisnega poročila koordinatorja projekta kolegialnega presojanja
predlagane izboljšave oz. priporočila vpelje v svoje delovanje ter lahko ponovno čez 6 do 12 mesecev
izpelje evalvacijo dela. V našem projektu so se aktivnosti zaključile ob določitvi ukrepov za izboljšave.
Ker izboljševanje kakovosti in razvoj izobraževalne institucije nikoli ni končan, je priporočljivo, da se
izobraževalna institucija v naslednji fazi odloči za drugo področje presoje, prostovoljno vstopi k
projektu in deluje že po ustaljenem protokolu.

ZAKLJUČEK
Kolegialno presojanje je ena izmed metod zagotavljanja kakovosti, ki jo lahko uporabljamo pri razvoju
celovitega sistema vodenja kakovosti v poklicnem in strokovnem izobraževanju. Metodo že več let
razvijajo na mednarodni ravni v evropskem okolju. Tokrat smo metodologijo prvič preizkusili v našem
prostoru. V projektu so sodelovali: Tehniški šolski center Nova Gorica, Srednja ekonomska šola
Ljubljana, Šolski center Velenje, Center RS za poklicno izobraževanje in zunanja strokovna sodelavka
dr. Tanja Možina.
Kolegialno presojanje je oblika zunanje evalvacije. Na izbranem in metodološko pripravljenem
področju presojanja sodelujoča šola najprej opravi samoevalvacijski pregled. Kolegi presojevalci se na
podlagi samoevalvacijskega poročila pripravijo na obisk na šoli, med katerim ugotavljajo stanje na
presojanem področju s pomočjo razgovorov, intervjujev, ogledov in podobno. 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:
 možnost predstavitve svojih dobrih praks,
 sprejemanje priporočil in nasvetov,
 spoznavanje dobre prakse kolegov,
 seznanjanje s pogledom od zunaj,
 korektna podaja in sprejem povratne informacije o kakovosti izbranega področja s strani
kolegov z istega področja ipd.
Kolegialno presojanje izvede skupina sodelujočih šol. Projektna skupina, ki je sestavljena iz
predstavnikov posameznih šol, oblikuje kazalnike in merila za izbrano presojano področje ter pripravi
vse potrebno za izpeljavo celotnega projekta. Eden od sodelujočih partnerjev mora prevzeti
koordinacijo. Zelo pomembna je natančna časovna in organizacijska uskladitev vseh sodelujočih.
Sodelujoče šole in skupine kolegov presojevalcev je potrebno dobro seznaniti s posameznimi
postopki znotraj celotnega projekta.
Skupina sodelujočih v tokratni pilotni izvedbi kolegialnega presojanja se je odločila za presojo
kakovosti izvajanja samoevalvacije. Oblikovala je kazalnike in merila za presojo področja. V dodatno
pomoč pri vrednotenju stanja so bila oblikovana tudi podrobnejša vprašanja. Samoevlavacija je
metoda ugotavljanja kakovosti, ki temelji povsem na notranji oziroma samopresoji stanja.
Samoevalvacija kot samostojna aktivnost zgolj ugotavlja stanje, zato se priporoča, da se
samoevalvacijo vključi v t. i. krog kakovosti (načrtovanje, izvajanje, evalvacija, ukrepanje) ali druge
oblike oziroma metode celovitega sistema vodenja kakovosti, na oblikovanje katerega cilja
zakonodajalec (ZPSI, 2006).
Uspešno izvedena samoevalvacija narekuje delujočo komisijo za kakovost, primerno usposobljenost
izvajalcev samoevalvacije in sodelujočih pri njej, dobro načrtovanje, dosledno izvedbo, primerno
analizo in predstavitev rezultatov, ukrepanje na podlagi ugotovljenega, sodelovanje vseh deležnikov
itd.
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Samoevalvacijski pristop koristi notranje rezerve šole in jo spodbuja k razvojni naravnanosti,
samostojnemu raziskovanju vzrokov za morebitne težave, iskanju rešitev, preizkušanju novih
postopkov in podobno. Čeprav obstaja precejšnja verjetnost zelo subjektivnega presojanja kakovosti,
pa z uporabo in razvojem pristopov k izvedbi samoevalvacije na šoli postopno širijo in utrjujejo vedno
bolj objektivne pristope in razvoj celovitega sistema vodenja kakovosti nasploh. Smisel ugotavljanja
in zagotavljanja kakovosti je namreč v vpeljavi razvojne naravnanosti vseh akterjev, ta pa naj v
največji možni meri temelji na dokazih, ki so pridobljeni z evalvacijskimi postopki.
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