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Uvod 
 

Zagotavljanje kakovosti v vzgoji in izobraževanju je področje, ki se razvija že dobrih 20 let. Temu 

ustrezno je bilo področje že večkrat z različnih vidikov predstavljeno v mnogih publikacijah, hkrati se 

je odvila tudi že vrsta aplikativnih projektov. V našem prispevku se osredotočamo na predstavitev 

zagotavljanja kakovosti srednjega poklicnega in strokovnega izobraževanja (v nadaljevanju PSI), kot 

se je v tem času razvilo.  

Poklicno in strokovno izobraževanje (PSI) uporabljamo kot krajši termin za tisto srednješolsko 

izobraževanje (tretje, četrte in pete ravni po Klasius-SRV1), ki ni splošno in se zaključi ali s poklicno 

maturo ali z zaključnim izpitom. To so torej programi nižjega in srednjega poklicnega, poklicno-

tehniškega in srednje strokovnega izobraževanja.  

Izhajajoč iz zakonodajne opredelitve zagotavljanje kakovosti PSI delimo na dva nivoja in sicer 

sistemski in institucionalni. Tako smo zastavili tudi naše besedilo. Ker pa sta nivoja seveda soodvisna 

in se prepletata, se tudi v nadaljevanju na nekaterih mestih dotikamo te prepletenosti.  

Na Centru RS za poklicno izobraževanje (v nadaljevanju CPI) razvijamo smernice in metodologijo za 

oba nivoja, prispevamo k razvoju področja z izvajanjem aplikativnih projektov in usposabljanja 

strokovnih delavcev ter prispevamo na ravni evropskega sodelovanja. Na evropski ravni se je v teh 

letih veliko vlagalo v zagotavljanje kakovosti poklicnega izobraževanja in usposabljanja, zato 

predstavitvi teh pobud in rešitev tokrat namenjamo nekoliko več prostora. 

Pregledu prilagamo tudi orodja za delo na področju zagotavljanja kakovosti v PSI, ki so bila razvita v 

nekaterih projektih in iniciativah. 

 

 

KRATICE IN OKRAJŠAVE: 

CPI – Center RS za poklicno izobraževanje 

EQAVET – Evropska mreža za zagotavljanje kakovosti v poklicnem in strokovnem izobraževanju 

IO – izobraževanje odraslih 

Izvajalec PSI – izobraževalna institucija, ki izvaja programe poklicnega in strokovnega izobraževanja za 

mlade in/ali odrasle 

PIU – poklicno izobraževanje in usposabljanje 

PSI – poklicno in strokovno izobraževanje 

Strokovni svet - Strokovni svet RS za poklicno in strokovno izobraževanje 

Šola – samostojne šole in šolski centri 

ZPSI – Zakon o poklicnem in strokovnem izobraževanju  

                                                           
1 vir: http://www.stat.si/klasje/Tabela.aspx?cvn=3967 
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1. Zakonodajni okvir 
 

Sprememba ZAKONA O POKLICNEM IN STROKOVNEM IZOBRAŽEVANJU leta 2006 (Ur. l. RS, št. 79/2006) je 

uvedla novo 3. poglavje z naslovom Ugotavljanje in zagotavljanje kakovosti. V 15. členu zakon določa, 

da morajo šole zagotavljati kakovost vzgojno izobraževalnega dela po načelih celovitega sistema 

vodenja kakovosti z upoštevanjem skupnega evropskega okvira zagotavljanja kakovosti. 16. člen 

svetu šole nalaga, da na predlog ravnatelja imenuje komisijo za kakovost, ki jo sestavljajo predsednik 

komisije in najmanj 5 članov izmed predstavnikov strokovnih delavcev šole, delodajalcev, dijakov in 

staršev. Šolski centri z več organizacijskimi enotami lahko oblikujejo le eno komisijo. Komisija oblikuje 

letno poročilo in ga objavi na spletnih straneh šole. 17. člen določa, da javni zavod ustanovljen za 

razvoj PSI, ugotavlja kakovost PSI na podlagi podatkov šol in drugih statističnih podatkov.  

Ugotavljanje in zagotavljanje kakovosti v PSI odraslih v zakonu posebej ni opredeljeno. Organizacije 

za izobraževanje odraslih (v nadaljevanji IO) se odločajo za izvajanje določb tako, da jih smiselno 

prilagajajo naravi organizacije IO, kar pomeni, da v komisijah namesto dijakov sodelujejo udeleženci 

izobraževanja odraslih in seveda brez sodelovanja staršev.  

PRAVILNIK O UPRAVLJANJU S PODATKI O KAKOVOSTI ŠOL (Ur. l. RS, št. 112/2007) določa pogoje uporabe, 

varovanja in posredovanja podatkov, ki se jih zbira na podlagi 17. člena ZPSI. Strokovni svet RS za 

poklicno in strokovno izobraževanje (v nadaljevanju strokovni svet) določi kazalnike kakovosti. CPI za 

šole pripravi ustrezna pojasnila oziroma metodologijo za zbiranje podatkov in določi rok, do katerega 

mu morajo šole posredovati podatke, ki jih vključujejo kazalniki. Zbira in posreduje se le tiste 

podatke, ki se jih zakonsko sme zbirati, z njimi pa se ravna kot z osebnimi podatki na področju 

srednjih šol. CPI zbrane podatke uporablja za ugotavljanje kakovosti PSI na sistemski ravni, ne sme pa 

jih uporabljati za namen vrednostnega razvrščanja oziroma rangiranja šol. V praksi to pomeni, da se 

vsi podatki zbirajo za namen oblikovanja državnega poročila, ki pa ne vključuje podatkov posameznih 

izvajalcev izobraževanja oziroma šol. CPI nato objavi poročilo o kakovosti PSI.  

Komisija za razvoj nacionalnega ogrodja za kakovost v PSI je leta 2007 pripravila predlog sedmih 

kazalnikov kakovosti PSI na državni ravni in jih posredovala v obravnavo strokovnemu svetu. Na svoji 

101. seji je strokovni svet sprejel predlagani okvir kazalnikov kot dolgoročno usmerjen okvir za 

ugotavljanje in zagotavljanje kakovosti. Komisija je strokovnemu svetu predstavila tudi publikacijo 

»Priporočila šolam za izvajanje samoevalvacije«, ki jo je izdal CPI s pomočjo sredstev Evropskih 

socialnih skladov. Publikacija je bila posredovana šolam, na voljo pa je tudi v elektronski obliki na 

spletni strani CPI.  

Zadnja od zakonodajnih sprememb na temo zagotavljanja kakovosti, ki vpliva tudi na PSI, je bila 

izvedena v ZAKONU O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ZAKONA O ORGANIZACIJI IN FINANCIRANJU VZGOJE IN 

IZOBRAŽEVANJA (Ur. l. RS, št. 36/2008) aprila 2008. Najprej se med cilje sistema vzgoje in izobraževanja 

v 2. členu doda »zagotavljanje kakovostne izobrazbe«. Tretje poglavje, ki je v stari različici naslovljeno 

»Poskus in spremljanje«, se spremeni v »Posodabljanje ter ugotavljanje in zagotavljanje kakovosti«. 

Za nas je zanimiva sprememba 20. a člena, ki se v starem zakonu nanaša na spremljanje izvajanja 

novih javno veljavnih programov, v novem pa na ugotavljanje in zagotavljanje kakovosti. V njem se 

predvideva ustanovitev sveta za kakovost in evalvacije, namesto sveta za evalvacije, ki je deloval do 

te spremembe. Svet predlaga »merila in postopke za ugotavljanje in zagotavljanje kakovosti v vrtcih 

in šolah na nacionalni ravni« ter nacionalne evalvacijske študije. Svet imenuje minister in natančneje 

določi njegove pristojnosti. 
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Na ravni izvajalcev nova določila (49. člen) ravnateljem nalagajo odgovornost za zagotavljanje in 

ugotavljanje kakovosti s samoevalvacijo in pripravo letnega poročila o samoevalvaciji šole oziroma 

vrtca, svet zavoda (48. člen) pa letno poročilo sprejema. V kontekstu celovitega sistema vodenja 

kakovosti ter sledenja evropskim priporočilom se samoevalvacija smatra za ključno metodo dela na 

institucionalni ravni tudi na področju PSI.  

Povzemimo aktualne zakonodajne zahteve s področja zagotavljanje kakovosti veljavne za PSI. 

NA RAVNI IZVAJALCEV PSI: 

 Izvajalec PSI s sklepom sveta zavoda ustanovi komisijo za kakovost, v kateri sodelujejo 

strokovni sodelavci šole, predstavniki delodajalcev, dijakov in staršev oziroma udeležencev 

izobraževanja odraslih tako, da jo sestavljajo predsednik in še najmanj 5 članov. 

 Vodja (odgovorna oseba) izobraževalne organizacije je odgovoren (v sodelovanju s komisijo 

za kakovost) za izvedbo samoevalvacije, posredovanje poročila o samoevalvaciji svetu zavoda 

ter objavo poročila o kakovosti oziroma o delu komisije za kakovost na spletni strani šole. 

Odgovoren je tudi za posredovanje podatkov, potrebnih za oblikovanje državnega poročila o 

kakovosti, CPI-ju. 

 Celotna dejavnost naj bi sledila načelom celovitega sistema vodenja kakovosti, ki jih 

vsebujejo tudi evropska priporočila. 

NA RAVNI DRŽAVE: 

 Strokovni svet RS za poklicno in strokovno izobraževanje je odgovoren za oblikovanje 

državnih kazalnikov kakovosti, na podlagi katerih CPI letno spremlja kakovost poklicnega in 

strokovnega izobraževanja. 

 V ta namen CPI oblikuje metodologijo zbiranja podatkov, ki jih pridobiva neposredno od 

izvajalcev PSI in iz drugih virov; na podlagi teh pa oblikuje letno poročilo o kakovosti PSI. 

 

Poleg eksplicitnega navajanja elementov zagotavljanja kakovosti v šolski zakonodaji v zadnjih letih, le 

ta vsebuje vrsto določil, ki zagotavljanje kakovosti na sistemski in institucionalni ravni zaokroža v 

celovit sistem vodenja kakovosti. Najpomembnejša so: opredeljeni cilji, evalvacijska in razvojna 

dejavnost, minimalni standardi za izvedbo programov, oblike poročanja, sodelovanje deležnikov ipd., 

kar je na raznih mestih v zakonodaji tudi opredeljeno. 
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2. Zagotavljanje kakovosti na ravni sistema 
 

Namen zagotavljanja kakovosti na ravni sistema je v sledenju učinkov sistemskih rešitev in uveljavitvi 

na podatkih temelječih izboljšav. Zagotavljanje kakovosti ne zamenjuje razvojnih dejavnosti in 

kontrolnih mehanizmov, ki jih je naš sistem že poznal, jih pa skuša še bolj povezati v koherenten 

pristop. (prim. Pevec Grm, 2007, str. 7) Metodologija zagotavljanja kakovosti na sistemski ravni torej 

zajema zakonodajna, strokovna in druga razvojna merila in usmeritve, iz njih izhajajoče kazalnike ter 

spremljanje le teh, sistem evalviranja s strani raziskovalnih in strokovnih institucij, strokovne razprave 

o rezultatih evalvacij, oblikovanje sprememb in njihovo vpeljevanje ter s tem tudi razvoj 

usposabljanja in izobraževanja strokovnih delavcev. 

Na sistemski ravni zagotavljanja kakovosti PSI je bil storjen korak naprej s promocijo pristopa skozi 

razvojno aplikativne projekte ter sodelovanjem na evropski ravni, čemur je sledila sprememba 

zakonodaje. Ta nalaga strokovnim institucijam razvoj metodologije spremljanja kakovosti ter sprejem 

vsebinskih smernic oziroma kazalnikov kakovosti. Zakonodajni okvir, ki smo ga predstavili, želi 

predvsem vpeljati zagotavljanje kakovosti kot pristop sicer primerljiv predhodnim razvojnim 

dejavnostim in kontrolnim mehanizmom, ki pa za korak dlje ozavešča strokovno javnostjo o dvoje 

poudarkih: celovitost sistemske ureditve – tako kontrole kot razvoja -  ter opredelitev jasnih razvojnih 

smernic.  

Celovitost sistemske ureditve izhaja iz poudarjanja principa stalnih izboljšav, pri čemer naj izboljšave 

izhajajo iz na dokazih temelječih predlogih. Če je razvojna dejavnost v glavnem skrbela za vpeljevanje 

novih sistemskih ali strokovnih rešitev in kontrolni mehanizmi za zagotavljanje minimalnih 

standardov, zagotavljanje kakovosti poudarja tudi vidik kakovosti in razvoja kakovosti izvajanja 

vsakokratnih rešitev torej doseganja višjih standardov kakovosti sicer že vpeljanih rešitev. Spominja 

ne le na to, da je treba biti pozoren na novosti in zagotoviti zakonski minimum temveč, da je 

potrebno enako skrbno paziti tudi na to, da se določen pristop dejansko uveljavi, osmisli, da se skrbi 

za razvoj kakovosti torej stalno izboljšavo tudi že uvedenih pristopov. 

Opredelitev jasnih razvojnih smernic v okviru zagotavljanja kakovosti PSI na sistemski ravni 

predstavljajo kazalniki kakovosti sistema PSI. So rezultat premisleka o tem, kaj so v vsebinskem smislu 

tisti elementi PSI, ki jih je potrebno spremljati, če želimo vedeti, kako kakovostno PSI v danem 

trenutku imamo. Kazalniki so seveda rezultat nekega časa, a so zasnovani tudi zato, da skozi večletno 

spremljavo omogočajo vpogled v trend razvoja na področjih, ki so za PSI ena najpomembnejših. 

 

2.1.  Državni kazalniki kakovosti v poklicnem in strokovnem 

izobraževanju  
 

Sedem kazalnikov, sprejetih na strokovnem svetu, torej predstavlja aktualni državni okvir kot 

dolgoročno usmerjen okvir za ugotavljanje in zagotavljanje kakovosti v PSI na sistemski ravni. 

Kazalniki po vsebini zajemajo vsebino kazalnikov, pripravljenih na evropski ravni, a niso identični, saj 

izhajajo iz premisleka o ključnih elementih sistemske ureditve pri nas. Pri tem so upoštevani tako 

kontekstualni, vhodni, procesni kot izhodni kazalniki oziroma kazalniki učinka.  
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S KAZALNIKOM 1 se spremlja vzpostavljanje sistemov kakovosti na šolah glede na zakonodajo ter 

evropska in druga strokovna priporočila. Spremlja se delovanje komisij za kakovost na podlagi zbranih 

podatkov in na podlagi poročil komisiji ter metode in vsebine dela na področju zagotavljanja 

kakovosti z analizo poročil o kakovosti. 

KAZALNIKA 2 IN 3 sta osredotočena na učitelje kot ključne nosilce razvoja kakovosti. Drugi kazalnik 

spremlja delež učiteljev z ustrezno formalno stopnjo izobrazbe (oziroma z izpolnjenimi pogoji za delo 

na delovnem mestu učitelja, ki jih poleg izobrazbe predstavljajo še andragoško pedagoška izobrazba 

ter strokovni izpit, za učitelje praktičnega pouka pa tudi ustrezno število let delovnih izkušenj). Tretji 

kazalnik ugotavlja delež učiteljev udeleženih v nadaljnjem strokovnem izobraževanju, izpopolnjevanju 

in usposabljanju ter delež za to namenjenih finančnih sredstev s strani izvajalca PSI. 

KAZALNIKA 4 IN 5 se osredotočata na rezultate izobraževanja in spremljata delež udeležencev 

izobraževanja, ki so uspešno zaključili izobraževanje v predvidenem času in uspešnost na zaključnem 

izpitu in poklicni maturi. 

KAZALNIK 6 spremlja učinke izobraževanja, in sicer nahajanje udeležencev izobraževanja šest 

mesecev/eno leto po zaključenem izobraževanju (dijaki so v nadaljnjem izobraževanju, zaposleni ali 

brezposelni).  

KAZALNIK 7 je kontekstualni kazalnik in spremlja umeščanje šole v lokalno okolje tako, da ugotavlja 

delež sredstev, ustvarjenih s pripravo in izvedbo seminarjev po naročilu gospodarstva.  

Predlagano je tudi spremljanje kakovosti po bolj kvalitativnih dimenzijah na treh področjih, kjer bi 

zbirali posebne dosežke šol/primere dobre prakse v širših tematskih področjih, kot so: podpora 

razvoju industrije in gospodarstva (udeležba pri uvajanju sprememb v širšem delovnem okolju, 

razvojni ukrepi …), razvoj na področju učenja in poučevanja (nove metode poučevanja in ocenjevanja, 

individualizacija, spodbujanje odličnosti), preprečevanje izključenosti in izobraževanje mladine s 

posebnimi potrebami. Spremljanje kakovosti na teh širših tematskih področjih bi lahko bila podlaga 

oblikovanju posebne nagrade za kakovost.  

Ob sprejemu predlaganih kazalnikov se je strokovni svet odločil za postopno vključevanje kazalnikov 

v nacionalno poročilo ter določil, da se prvo leto spremljanja (šolsko leto 2007/08) pripravi poročilo 

na podlagi prvih treh kazalnikov. Na 141. seji v letu 2013 je v spremljavo dodal kazalnik 7. 

 

2.2.  Razmisleki o zagotavljanju kakovosti sistema PSI  
 

Sprejemu zakonodaje (ZPSI, 2006) je sledilo sprejetje kazalnikov kakovosti. Ob sprejetju je bil 

zastavljen tudi postopen razvoj metodologije spremljanja kazalnikov ter njegovo spremljanje. Čeprav 

se tiče izvajalcev PSI, pa so del sistemske ureditve zagotavljanja kakovosti tudi zahteve, ki jih državna 

raven naslavlja na izvajalce PSI ter ureditev, ki izvajalce PSI podpira pri razvoju njihovih sistemov 

zagotavljanja kakovosti.. 

V nadaljnjih letih je tako nastalo državno poročilo o kakovosti za štiri šolska leta od 2008/09 do 

2010/11, v okviru katerih se je preizkušala metodologija spremljanja prvih treh kazalnikov. Ob tem pa 

se je iskalo rešitve tudi za spremljanje ostalih štirih kazalnikov. Rezultate CPI predstavlja strokovnemu 
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svetu, kjer nastajajo odločitve za posamezne razvoje korake pri razvoju metodologije ter odločitve o 

razsežnosti zbiranja samega. 

Iskanje primernih rešitev za spremljanje kakovosti sistema na podlagi kazalnikov kakovosti je trčilo ob 

problematiko zbiranja podatkov in težave pri uskladitvi zakonskih podlag, ki segajo na področja izven 

vzgoje in izobraževanja (varovanje osebnih podatkov ter podatkov posameznih šol). Kot ugotavlja 

Medveš pa tudi na pomanjkljivost v organizaciji sistemske ravni zagotavljanja kakovosti PSI.  

Različna področja vzgoje in izobraževanja narekujejo različne pristope, zato je ministrstvo s 

projektom Ugotavljanje in zagotavljanje kakovosti v izobraževanju in usposabljanju - Zasnova in 

uvedba sistema ugotavljanja in zagotavljanja kakovosti vzgojno-izobraževalnih organizacij (vrtcev in 

šol), ki ga vodi Šola za ravnatelje in katerega partner v projektu je tudi CPI, želelo razviti pristop, ki bi 

olajšal delo na tem področju. V prihodnjih letih bomo na CPI nadaljevali z razvojem metodologije in 

spremljanja tudi na podlagi rezultatov tega projekta. 

Za zagotavljanje kakovosti PSI je projekt priložnost za premislek o že doseženem razvoju. Eden od 

rezultatov projekta je namreč tudi opredelitev zbiranja podatkov za kazalnike kakovosti PSI na 

sistemski ravni (Priloga 1), ki jo je v letu 2009 pripravil dr. Zdenko Medveš. Avtor ne ponudi le 

operacionalizacije zbiranja podatkov temveč širši premislek o pristopu na sploh ter predloge za 

njegovo nadgradnjo. 

Uvodoma ugotavlja, da kakovost postaja »osrednja orientacija šolskih politik in strategij, vsi drugi 

strateški cilji, kot so pravičnost, učinkovitost, življenjskost, demokratičnost šole, se vedno bolj zdijo 

kot izpeljani iz kakovosti, saj naj bi kakovost bila tisto jedro, ki je v šolskih strategijah in šolskih 

praksah podlaga za doseganje drugih ciljev.« (Slika 1). 

 

 

SLIKA 1: STRATEŠKI CILJI VZGOJE IN IZOBRAŽEVANJA 

 

KAKOVOST 

PRAVIČNOST 

DEMOKRATI-
ČNOST 

DOSTO-
PNOST 

VSEŽIVLJENJ-
SKOST 

PREGLE-
DNOST 

UPORAB-
NOST 

UČINKOVI-
TOST 

USPEŠNOST 
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Skozi analizo evropskih smernic za zagotavljanje kakovosti v PSI ugotavlja, da se le te bolj posvečajo 

ravni sistema in skupnim evropskim ciljem ter tako »trdneje veže kakovost PSI na interese trga dela 

kot na druge cilje PSI, ki so vsaj v slovenskem prostoru dokaj močno poudarjeni. Ta enostranost 

prihaja do izraza predvsem pri opredelitvi desetih kazalnikov in deskriptorjev, ki sicer pokrivajo 

sistemske pogoje (zlasti nekatere standarde in normative), ki so pomembni za kakovost dela, ni pa 

kazalnikov, neposredno navezanih na zagotavljanje kakovosti procesov učenja in poučevanja na ravni 

šol in drugih izvajalcev.« 

Medveš ključne elemente zagotavljanja kakovosti PSI strne v TEMELJNA IZHODIŠČA zagotavljanja 

kakovosti, vključujoč osnovna načela in pristope. Opredli jih takole: 

1. Kakovost kot temelj razvoja PSI, katere cilj je doseči visoko stopnjo odzivnosti sistema PSI glede na 

potrebe udeležencev in trga dela, kar vključuje tako zaposljivost kot možnost nadaljnjega 

izobraževanja. 

2. Kakovost kot trajna naloga pomeni sledenje ciklusu (krogu) kakovosti, ki povezuje ugotavljanje 

kakovosti, opredelitev ciljev in načel sprememb ter načrtovanje sredstev in ukrepov, čemur sledi 

izvajanje sprememb in končno vrednotenje doseženega glede na zastavljene cilje na ravni 

posameznika, institucije in sistema. 

3. Razčlenitev in instrumentalizacija področji, meril in kazalnikov, ki nastajajo na evropski, državni in 

institucionalnih ravneh za namen zbiranja podatkov, omogoča ugotavljanje kakovosti in razvoj 

strategij za zagotavljanje kakovosti. 

4. Kombinacija notranjega in zunanjega ocenjevanja, obdelava povratnih informacij in organizacija 

postopkov za spremembe kot odgovornost vseh akterjev tako na sistemski (razvoj sistema PSI) kot na 

institucionalni ravni (razvoj šole, medpodjetniškega centra in usposabljanja pri delodajalcu). 

V nadaljevanju opredeli TEMELJNI METODOLOŠKI OKVIR zagotavljanja kakovosti na sistemski in 

institucionalni ravni, v katerem izpostavi: 

1. Ciklus kakovosti oziroma krog kakovosti. 

2. Povezovanje izvajalcev PSI z namenom sodelovanja pri oblikovanju vseh faz kroga kakovosti, 

izmenjevanju izkušenj ter oblikovanju primernih oblik medsebojne primerjave. 

3. Razvoj kulture in klime za zagotavljanje kakovosti. 

4. Razvoj objektivnih in merljivih postopkov ugotavljanja kakovosti. 

5. Razvoj baze podatkov na sistemski ravni, kar vključuje po potrebi oblikovanje novih baz in 

prilagoditev obstoječih baz tako, da bodo omogočale vpogled v stanje na ravni institucije in 

primerjavo z drugimi institucijami. 

6. Naloga komisije za kakovost na institucionalni ravni je predvsem v povezovanju že obstoječih 

iniciativ s področja kakovosti, spodbujanju razvoja kulture kakovosti in koordiniranju sodelovanja 

deležnikov. Medveš poudarja »visoko socialno, osebnostno, človeško in strokovno občutljivost« 

komisije za kakovost »za probleme in njihovo reševanje ter sposobnost motiviranja za določene 

cilje.« Z vidika razvoja kulture kakovosti na šoli izpostavlja odgovornost vodstva, pomen razvoja praks 

razvoja kakovosti na individualni ravni torej ravni učitelja ter obravnavo šibkih točk posameznega 



10 
 

učitelja v sklopu skupnega projekta šole in ne izolirano, v skladu z načelom, da nas šibke točke 

zanimajo z vidika identifikacije izboljšav in ne z vidika iskanja krivca. 

Na sistemski ravni avtor pogreša komisiji za kakovost podobno organizirano »telo, ki bi zagotavljalo: 

- razvoj metodologije in indikatorjev za spremljanje procesov in aktivnosti za zagotavljanje 

kakovosti, 

- razvoj instrumentarija za pridobivanje podatkov in informacij v sklopu kakovosti, 

- trajno skrb za razvoj baz podatkov, ki bi bile šolam opora za lastne analize in primerjave, 

- spodbujanje sodelovanja med šolami in širjenje dobrih praks, 

- analize kakovosti na posameznih področjih, 

- pripravo državnih poročil o kakovosti, 

- stalno koordinacijo aktivnosti na ravni institucij. 

CPI bi kot referenčna institucija za razvoj kakovosti opravljal strokovno delo za državno komisijo ter 

vodil ustrezne baze podatkov.« 

V okviru metodologije zbiranja podatkov Medveš predlaga opredelitev meril kakovosti in področji, na 

katerih se kakovost izraža, njihovi razčlenitvi na kazalnike ter opredelitev posameznih podatkov 

znotraj posameznega kazalnika. V nadaljevanju sam tudi predlaga štiri merila z opisniki in pet 

področji s kazalniki.  

Merila kakovosti opredeli kot (1) sodelovanje socialnih partnerjev pri določanju ciljev sistema, razvito 

je dolgoročno načrtovanje programske ponudbe na posameznih stopnjah, razvito sodelovanje 

partnerjev v tekočem načrtovanju in sprejemanju izobraževalnih programov; (2) sodelovanje 

partnerjev v izvedbi programov izobraževanja; (3) dosežki in rezultati izobraževanja/usposabljanja in 

(4) preglednost. 

Področja pa strne takole (1) ustreznost sistemov zagotavljanja kakovosti za poklicno izobraževanje in 

usposabljanje; (2) vlaganje v usposabljanje učiteljev in inštruktorjev; (3) vključenost populacije v 

programih poklicnega izobraževanja; (4) učni dosežki, rezultati, uspešnost; (5) zaposljivost in 

nadaljnje izobraževanje. 

Opisniki in kazalniki so predstavljeni v Prilogi 1. 

 

2.3.  Razvoj metodologije spremljanja državnih kazalnikov 
 

Omenili smo že, da sistemski nivo ugotavljanja in zagotavljanja kakovosti še ni razvit v tolikšni meri, 

da bi ga lahko označili za celovit sistem vodenja kakovosti. Pomanjkanje povezovanja že obstoječih 

baz podatkov in nadaljnjega razvoja zbiranja in analiziranja ter sredstev za razvoj koherentnega 

sistema, je narekovalo postopnost pristopa k spremljanju državnih kazalnikov. Slednje je v pozitivnem 

smislu prispevalo tudi k postopnosti ozaveščanja potrebe po gradnji zagotavljanja kakovosti tako na 

sistemski kot institucionalni ravni.  

V preteklih letih smo izvedli tri spremljave, ki vključujejo štiri šolska leta. Prvi dve vključujeta 

posamični šolski leti 2007/08 in 2008/09, tretje pa skupaj šolski leti 2009/10 in 2010/11.  
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V spremljavo so bili povabljeni vsi izvajalci javno veljavnih programov srednjega poklicnega in 

strokovnega izobraževanja za mlade in odrasle. Identificirali smo jih na podlagi podatkov Razvida 

izvajalcev srednjega poklicnega in strokovnega izobraževanja, pri čemer smo k spremljavi povabili 

izvajalce, ki jim je ministrstvo dodelilo objavo prostih mest za vpis v 1. letnik srednjih poklicnih in 

strokovnih programov za spremljano šolsko leto. Mednje sodijo šole in šolski centri, ki izobražujejo 

mladino; šole in šolski centri, ki izobražujejo mladino in odrasle ter organizacije IO, ki izobražujejo le 

odrasle.  

Prvi del spremljav je vključeval pregled spletnih strani izvajalcev PSI z namenom pregleda že 

objavljenih poročil o kakovosti. V drugem delu smo izvajalcem PSI po elektronski pošti posredovali 

vprašalnik, s katerim smo skušali zbrati podatke, potrebne za analizo. V nadaljevanju smo oblikovali 

predlogo Poročila o kakovosti za šole (Priloga 2), v katero smo vključili poglavje, s katerim šole lahko 

posredujejo podatke potrebne za pripravo poročila o kakovosti na državni ravni. Eden od ciljev 

razvoja metodologije namreč je, da bi kolikor mogoče racionalizirali postopke pridobivanja podatkov. 

V spremljavah za štiri šolska leta smo zbirali podatke za analizo stanja na področju prvih treh 

sistemskih kazalnikov. V predlogo Poročila o kakovosti pa smo vključili tudi spremljanje kazalnika 7. V 

nadaljevanju predstavljamo razvoj metodologije spremljanja po posameznem kazalniku. 

KAZALNIK 1 spremlja vzpostavitev sistemov zagotavljanja kakovosti na šolah. Spremljajo se elementi 

vključeni v zakonodajo in strokovna priporočila, ki jih predstavljamo v treh vsebinskih sklopih. 

 Imenovanje komisije za kakovost s strani sveta zavoda in njena organiziranost glede na 

organizacijsko strukturo institucije izvajalca PSI 

Izvajalcem PSI je prepuščeno, da sami odločijo o načinu organizacije komisije za kakovost glede na 

organizacijo institucije same. V primeru šolskega centra se tako lahko odločijo za organizacijo ene 

komisije za kakovost, ki skrbi za celoten šolski center ali pa komisije za kakovost organizirajo na ravni 

posameznih organizacijskih enot. Komisijo za kakovost na predlog vodstva imenuje svet zavoda. 

Zanimal nas je tudi čas imenovanja ter doba za katero je komisija imenovana. 

 Sestava komisije za kakovost 

Komisija za kakovost povezuje ključne deležnike PSI na ravni institucije: strokovne delavce šole, 

delodajalce, dijake, starše, v primeru IO odrasle udeležence. Zanimalo nas je tudi ali se v komisije 

vključujejo vodstva institucij. V nekaterih primerih so izvajalci PSI vključevali tudi druge predstavnike 

stroke ali lokalne uprave. 

 Poročilo o kakovosti 

Letno poročilo o kakovosti, se pravi poročilo o aktivnostih in rezultatih komisije za kakovost ter 

institucije na področju zagotavljanja kakovosti, mora institucija objaviti na svojih spletnih straneh. 

Prosili smo za vpogled v poročila, ki še niso objavljena (do objavljenih smo dostopali sami) ter v 

primeru, da poročil še niso objavili, kratek opis delovanja komisije za kakovost oziroma aktivnosti 

institucije na področju zagotavljanja kakovosti. 

Rezultati štiriletnega spremljanja so pokazali, da so izvajalci PSI postopoma razvijali organizacijske 

pristope k zagotavljanju kakovosti, pokazali so tudi, da so na organiziranost imeli večji, pozitiven vpliv 

projekti s področja zagotavljanja kakovosti, ki so potekali v tem času.  
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Poročila o kakovosti smo analizirali tudi glede na njihovo vsebino. Analizo smo skozi leta nadgrajevali 

glede na razvoj vsebine analiziranih poročil. V poročilih smo iskali sledeče elemente: 

Za š. l. 2007/08: 

 osnovni podatki (institucije, komisije); 

 načrt dela; 

 samoevalvacija (izvedba in področje samoevalvacije); 

 ukrepi (opredeljeni in področja ukrepov). 

Za š. l. 2008/09: 

 predstavitev institucije; 

 vizija, strateški, razvojni cilji; 

 opis sistema kakovosti institucije; 

 predstavitev komisije za kakovost (sestava, delovna srečanja, pravilnik ali poslovnik o delu, 

aktivnosti); 

 samoevalvacija (opis metodologije, sodelovanje z zunanjimi institucijami); 

 ukrepi (opredeljeni in področja ukrepov). 

Za š. l. 2009/10 in 2010/11: 

 predstavitev institucije; 

 vizija, strateški, razvojni cilji; 

 opis sistema kakovosti institucije; 

 predstavitev komisije za kakovost (sestava, načrt dela, poročilo o delu); 

 samoevalvacija (načrt, cilji, metode, tehnike in orodja, področja oz. kazalniki, opis vzorca, 

izvedbe, rezultati in ugotovitve, načrt uvajanja izboljšav/ukrepov); 

 ukrepi po področjih. 

KAZALNIK 2 spremlja delež učiteljev glede na izpolnjene pogoje za delo na delovnem mestu učitelja 

(formalna izobrazba, pedagoško andragoška izobrazba, strokovni izpit in delovne izkušnje za učitelje 

praktičnega izobraževanja).  

Kompleksnost ureditve zaposlovanja v vzgoji in izobraževanju ne omogoča enostavnega prikaza na 

področju kadrovanja. Učitelji so lahko: 

 zaposleni za nedoločen ali določen čas, so v rednem delovnem razmerju ali pa v drugih 

pogodbenih razmerjih; 

 imajo polno učno obveznost ali le delež nje, pri čemer je dovolj, da imajo ustrezno formalno 

izobrazbo za 85% njihove učne obveznosti; 

 glede na naziv jih delimo na učitelje splošno izobraževalnih predmetov, učitelje strokovno 

teoretičnega pouka in učitelje praktičnega pouka, na kar se navezujejo tudi formalni pogoji za 

delo (izobrazba, delovne izkušnje); 

 učitelji lahko poučujejo v eni, dveh ali celo vseh treh kategorijah in sicer splošnoizobraževalne 

predmete, strokovno teorijo in praktično izobraževanje v okviru strokovnih modulov. 

Pri spremljavi za š. l. 2007/08 smo zbirali podatek o obliki zaposlovanja (redna ali druge oblike 

zaposlitve, določen ali nedoločen čas) in o izpolnjevanju pogojev pedagoško andragoški izobrazbi, 

strokovnem izpitu in formalni izobrazbi glede na učno obveznost (za celotno učno obveznost, za med 

85% in celotno učno obveznostjo in za manj kot 85% učne obveznosti). Pri spremljavi naslednjih treh 

šolskih let smo izpustili vprašanje o obliki zaposlovanja. Vprašanje o izpolnjevanju pogojev za delo pa 
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vezali na zgoraj predstavljen naziv učiteljev, pri čemer smo vprašanje o ustrezni formalni izobrazbi 

vezali na celotno učno obveznost. V zadnji spremljavi smo oblikovali kategorije učiteljev, ki poučujejo 

več različnih učnih enot (splošnoizobraževalne predmete, strokovno teoretični pouk in praktični 

pouk). 

S KAZALNIKOM 3 spremljamo delež učiteljev, ki so se udeležili nadaljnjega strokovnega izobraževanja 

ter delež sredstev, ki jih v ta namen nameni izvajalec PSI. 

Glede udeležbe smo oblikovali tri kategorije in sicer učitelji, ki se niso udeležili izobraževanja, učitelji, 

ki so se udeležili izobraževanja do vključno 5 dni ter učitelji, ki so se udeležili izobraževanja v trajanju 

več kot 5 dni. Slednje kategorije smo ohranili skozi vsa leta spremljanja.  

Glede deleža sredstev namenjenih za nadaljnje izobraževanje smo izvajalce prosili, da nam navedejo 

tako delež kot višino sredstev za spremljano šolsko leto. V spremljavi za zadnja tri leta smo zbirali 

podatke za zadnje zaključeno finančno oziroma koledarsko leto. 

KAZALNIK 4 spremlja delež udeležencev izobraževanja, ki so uspešno zaključili izobraževanje v 

predvidenem času. 

Izvajalci PSI vodijo podatke o udeležencih izobraževanja v skladu z zakonodajo in navodili ministrstva. 

Podatke analizirata ministrstvo in statistični urad, ki pa podatka v povezavi s kazalnikom 4 ne 

prikazujeta. Metodologija Centralne evidence udeležencev vzgoje in izobraževanja omogoča 

pridobitev tega podatka.  

KAZALNIK 5 spremlja uspešnost na zaključnem izpitu in poklicni maturi.  

Rezultate poklicne mature spremlja Državna komisija za poklicno maturo v sodelovanju z Državnim 

izpitnim centrom, ki pa jih v skladu z zakonodajo, ne prikazuje na ravni šol, jih pa šolam posreduje. 

Rezultate zaključnih izpitov vodijo šole v sodelovanju z Državnim izpitnim centrom. Spremljanje 

kazalnika 5 bo mogoče vključiti s pomočjo omenjenih zbirk. 

KAZALNIK 6 spremlja učinke izobraževanja in sicer delež dijakov šest mescev oziroma eno leto po 

zaključku izobraževanja, ki so vključeni v nadaljnje izobraževanje, so zaposleni ali brezposelni. 

Metodologija spremljanja kazalnika 6 je kompleksna. Glede na sistem zbiranja podatkov v državi ter 

določila o varovanju osebnih podatkov je te podatke izjemno težko pridobiti. Na CPI smo v letih 2011 

in 2013 pripravili dve evalvaciji2, ki skušata prikazati tako možne načine ugotavljanja stanja po 

kazalniku 6, generične rezultate sodelujočih šol, analizirata metodološke težave ter izpostavita 

nekatera priporočila, ki bi omogočila realen vpogled v področje kazalnika šest. 

Umeščanje šole v lokalno okolje spremlja KAZALNIK 7 in sicer tako, da ugotavlja delež njenih sredstev 

ustvarjenih s pripravo in izvedbo seminarjev po naročilu gospodarstva. 

Spremljanje kazalnika se začne s spremljavo za šolsko leto 2013/14. Zbira se podatke o seminarjih in 

sicer strokovno področje, naziv seminarja, naročnik, število izvedb in delež tako pridobljenih sredstev. 

 

                                                           
2
 Pilotno spremljanje zaposljivosti (2011), Rezultati pilotnega spremljanja zaposljivosti (2011), Rezultati 

raziskave spremljanja zaposljivosti (2013). 



14 
 

Metodologija spremljanja kazalnikov kakovosti na državni ravni se razvija postopoma. K hitrejšemu 

razvoju bi pripomogla sistematična ureditev zbiranja podatkov na državni ravni tudi za namen 

spremljanja kazalnikov kakovosti, večja povezanost relevantnih strokovnih služb ter zadostna 

kadrovska in finančna sredstva za izvedbo posameznih nalog. Menimo, da bi zbiranje podatkov 

moralo slediti načelu, da šola posamezen podatek na sistemsko raven sporoča le enkrat.  
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3. Celovit sistem vodenja kakovosti šol 
 

Institucionalna raven zagotavljanja kakovosti obsega raven šol, organizacij za IO ter praktično 

izobraževanje pri delodajalcih. Organizacije za IO se vključujejo v sistem zagotavljanja kakovosti, ki ga 

oblikuje Andragoški center Slovenije in pri tem vključuje tudi posebnosti izobraževanja v poklicnih in 

strokovnih programih. 

Tudi na institucionalni ravni se pristop zagotavljanja kakovosti, ki ga vpelje ZPSI leta 2006, pridružuje 

že obstoječim določilom ureditve o delovanju šol. To so predvsem opredeljeni cilji, načrtovanje, 

posamezni procesi, postopki zbiranja podatkov in poročanje. Smisel uvajanja zagotavljanja kakovosti 

je tudi na ravni institucij v tem, da se poveže doseganje standardov in razvojno dejavnost v celovit 

pristop. 

ZPSI leta 2006 za šole predvidi, da oblikujejo celovit sistem vodenja kakovosti z upoštevanjem 

skupnega evropskega okvira zagotavljanja kakovosti. V ta namen naj šola vzpostavi komisijo za 

kakovost, v kateri naj sodelujejo tudi dijaki, starši in delodajalci ter na letni ravni javno predstavi delo 

na kakovosti. ZOFVI leta 2008 z vidika PSI šole obvezuje, da izvedejo letno samoevalvacijo. 

V nadaljevanju predstavljamo opredelitve nekaterih ključnih pojmov s področja zagotavljanja 

kakovosti. Na temo zagotavljanja kakovosti v izobraževanju obstaja tudi v našem prostoru vrsta 

modelov in opredelitev. Slednje predstavljamo z namenom razjasniti njihov pomen, da bi šolam 

olajšali razumevanje celotnega in do neke mere raznolikega področja. V naslednjem poglavju pa 

predstavljamo evropske smernice, ki jih zakon omenja. 

UGOTAVLJANJE, ZAGOTAVLJANJE, VODENJE, UPRAVLJANJE, OPREDELJEVANJE, PRESOJANJE, RAZVIJANJE … KAKOVOSTI 

Razvoj področja skrbi za kakovost v izobraževanju je v različnih obdobjih botroval uporabi različnih 

terminoloških rešitev. V začetku razvoja se je najpogosteje uporabljala besedna zveza ugotavljanje in 

zagotavljanje kakovosti. S časoma se je prevzelo stališče, da zagotavljanje kakovosti vključuje tudi 

ugotavljanje ter se je zato besedno zvezo skrčilo na zagotavljanje kakovosti. Zagotavljanje kakovosti v 

angl. quality assurance je trenutno najširše uporabljena besedna zveza tudi v evropskem sodelovanju 

na področju PSI. Ker sta oba termina uporabljena tudi v zakonodajnih opredelitvah, ju še vedno 

najdemo tudi v slovenski strokovni literaturi. V uporabi sta tudi sorodna izraza vodenje in upravljanje, 

ki izhajata predvsem iz prevodov angleškega izraza quality management in ga najpogosteje najdemo 

v povezavi s celovitim ali celostnim vodenjem kakovosti (v angleškem jeziku Total quality 

management, TQM). Na področju IO se uporablja besedne zveze opredeljevanje, presojanje in 

razvijanje kakovosti, ki izhajajo iz opredelitev ključnih procesov notranjih (institucionalnih) sistemov 

kakovosti (prim. Možina, 2012).  

Ves ta razvoj opredeljevanja je naravna posledica razvoja področja samega, iskanja najprimernejših 

ustreznic pri prevajanju iz predvsem angleškega jezika, pa tudi prilagajanja praksi na podlagi vedno 

bogatejših izkušenj. Načeloma med temi opredelitvami ni tako velikih razlik, zaradi česar bi lahko 

rekli, da se med seboj ne dopolnjujejo in celo prekrivajo. Večinoma opredeljujejo posamezne faze 

znotraj celotnega procesa. Skupno jim je osnovno izhodišče, da je skrb za kakovost v sistemih 

smiselna in potrebna, da naj bo sistematična in pregledna, naj temelji na realnih podatkih; priporoča 

se uporabo modela, ki vključuje logiko kroga kakovost kot podlage za samoevalvacijske aktivnosti 

institucij, ki naj se jih dopolnjuje z vpogledom od zunaj. Različni glagolniki v strokovni literaturi seveda 

komunicirajo svoj poudarek in tako je tudi prav.  
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KROG KAKOVOSTI (DEMINGOV KROG, PDCA) 

Krog kakovosti imenujemo model ali metodo, ki se jo najpogosteje uporablja v okviru zagotavljanja 

kakovosti kot izhodiščni princip delovanja. Model predpostavlja, da se zagotavljanja kakovosti lotimo 

sistematično z načrtovanjem aktivnosti, ki jih izvajamo tako, da spremljamo (evalviramo) učinke 

izvajanja, iz katerih lahko izluščimo izhodišča za bodoče spremembe na bolje (izboljšave ali ukrepe). 

Nove ugotovitve vključimo v nov načrt dela. Slednje predstavlja vstop v ponovitev štirih faz, ki se jih 

zato prikazuje v obliki kroga, pogosto pa se omenja tudi spiralni razvoj v smislu vedno novih 

nadgradenj. Metoda se imenuje po Edvard Demingu, ki jo je razvil in uveljavil na področju 

upravljanja. Kratica PDCA izhaja iz ponazoritve kroga kakovosti s štirimi fazami, v angleškem jeziku so 

to: plan, do, check in act. Prevodi v slovenščino uporabljajo različne izraze kot na primer: načrt / 

načrtovanje / načrtuj; implementacija / udejanjanje / izvajanje / izpelji; evalvacija / ocena / 

vrednotenje / preverjanje / preveri; pregled / refleksija / postopki za spremembe / ukrepanje / 

ustrezno ukrepaj. Krog kakovosti tako opredeljuje osnovno matriko razmisleka, ki vodi v proces 

stalnega izboljševanja. V Prilogi 3 je predstavljen krog kakovosti oblikovan na podlagi EQAVET 

priporočil. 

SPREMLJANJE 

O spremljanju govorimo takrat, ko imamo sistem pretoka in zbiranja podatkov in drugih informacij 

urejen tako, da jih redno zbiramo in skozi leta tudi medsebojno primerjamo (prim. Možina, 2012). 

Običajno gre za zbiranje podatkov na zelo konkretni ravni in jih zato lahko predstavljamo pogosto 

numerično. Tako zbiranje je urejeno v širšem sistemu ali pa ga posamezna institucija organizira za 

lastne potrebe. Glede na to kdo zbira, analizira in presoja na podlagi teh podatkov ločimo notranje ali 

zunanje spremljanje. Šola v svoj sistem zagotavljanja kakovosti tako lahko vključi redno zbiranje 

ključnih podatkov, običajno na leti ravni. Podlaga za spremljanje so opredeljena prednostna področja 

zagotavljanja kakovosti, ki jih opredelimo s kazalniki, lahko pa tudi s standardi in merili. Za prikaz 

stanja na nekem področju v okviru rednega spremljanja torej potrebujemo konkretizacijo v obliki 

podatkov ali informacij, ki jih lahko spremljamo v nekih rednih časovnih obdobjih. Spremljanje 

gibanja podatkov skozi leta, nam omogoča vpogled v uresničevanje dolgoročnejših ciljev. Odstopanja 

od na primer pričakovanih vrednosti nas lahko opozorijo na zaostanke ali večje uspehe, ki se jih sicer 

mogoče niti ne bi zavedali. Odstopanja so pogosto lahko signal, da nek proces ne poteka tako, kot 

smo si sami predstavljali ali celo načrtovali. Slednje pa je pogosto smiselno izhodišče za izvedbo 

samoevalvacije, s katero skušamo odkriti vzroke za ugotovljen trend. 

EVALVACIJA 

Evalvacija je v teku takrat, ko se vzrokom za neko stanje posvetimo posebej in bolj intenzivno ter 

iščemo vzročno posledične povezave znotraj nekega pojava. V okviru zagotavljanja kakovosti 

evalvacija sledi osnovnim metodološkim načelom raziskovanja, kolikor je za dano situacijo mogoče. 

Na šolah gre namreč pogosto za evalvacije v manjšem obsegu in z malo sredstvi, zato ni mogoče od 

šol pričakovati, da bodo zmogle nek šolski pojav evalvirati na ravni znanstvene metodologije. Kljub 

temu pa se ne moremo tudi v takih primerih izogniti jasnim in logičnim ter strokovno utemeljenim 

povezavam med evalvacijskim vprašanji, vrstami in načini zbiranja podatkov ter interpretacijo 

rezultatov. 
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SAMOEVALVACIJA IN ZUNANJA EVALVACIJA 

Temeljna razlika med samoevalvacijo in zunanjo evalvacijo je v odnosu med evalvatorjem in 

področjem evalvacije. Če je evalvator sam tudi nosilec evalviranega področja, torej akter in je za 

rezultat tudi odgovoren, potem je to samoevalvacijska dejavnost, včasih navajana tudi kot notranja 

evalvacija. Če evalvacijo izvaja evalvator, ki sam ni neposredno odgovoren za področje evalvacije, je 

to zunanja evalvacija. Priporočila s področja zagotavljanja kakovosti v izobraževanju priporočajo 

kombinacijo obeh pristopov, pri čemer evalvatorji skupaj opredelijo ali izberejo metodologijo (razen v 

primeru zakonodajne ureditve), notranji evalvatorji izvedejo samoevalvacijske aktivnosti in pripravijo 

poročilo, ki ga nato pregledajo zunanji evalvatorji ter za institucijo pripravijo predloge za izboljšave. 

Če so evalvatorji strokovnjaki iz istega področja kot strokovnjaki, katerih rezultati so evalvirani, 

metodo imenujemo kolegialna presoja (ang. peer review). 

PODROČJA ZAGOTAVLJANJA KAKOVOSTI 

Vzgojno izobraževalni sistemi na ravni države ali institucije so kompleksni. Med tem ko skozi 

spremljanje s časoma zmoremo zaobjeti nekaj ključnih podatkov ali kazalnikov, ki nam orišejo stanje 

sistema, pa se moramo pri evalvacijah neizogibno omejiti na neko ožje področje. V literaturi srečamo 

kar nekaj poskusov celostnih opredelitve sistemov z identifikacijo področji in podpodročji, ki so 

izvajalcem lahko v pomoč. Pogost pristop izvajalcev procesov zagotavljanja kakovosti pa je tudi, da 

izhajajo iz zelo konkretnih vprašanj ali dilem. V takem primeru lahko zgradijo tudi lastno strukturo 

področji. Ne glede na to je v obeh primerih bistveno predvsem to, da z opredelitvijo področja, s 

katerim se bomo ukvarjali, pravzaprav pripravimo teoretično izhodišče za nadaljnje delo. V ta namen 

se moramo natančno spoznati s področjem samim in svoj strokovni uvid po potrebi posodobiti. Taka 

opredelitev nam omogoči oblikovati nadaljnjo metodologijo evalvacije, ugotoviti ustrezne kazalnike, 

standarde in merila kakovosti, raziskovalna vprašanja, metode in oblike zbiranja podatkov, njihovo 

obdelavo ter v končni fazi oblikovati logične in strokovno smiselne zaključke. Pri opredeljevanju 

področji zagotavljanja kakovosti je običajno, da se opredelitve bistveno razlikujejo glede na to, kdo 

področja opredeljuje, za kakšen namen so bila oblikovana in kako so oblikovana (s kratkim zapisom 

ali podrobneje). Tako se pogosto zgodi, da različni akterji določeno vsebino vidijo kot področje ali 

podpodročje, med tem ko drugi menijo, da je neka vsebina kazalnik, tudi standard ali celo merilo 

kakovosti. Razlikovanje med omenjenimi elementi zagotavljanja kakovosti je posledica konkretnih 

situacij, v katerih so izoblikovani. Metodološko korektno seveda je, da elemente primerno 

uporabljamo, a za šolo, ki svoj sistem zagotavljanja kakovosti šele vzpostavlja, ni toliko pomembno, 

da uporablja ustrezno terminologijo zagotavljanja kakovosti (posebej glede na to, da strokovna 

literatura s področja zagotavljanja kakovosti pri tem sama ni povsem enotna), kot je pomembno to, 

da v vsebinskem smislu torej znotraj stoke PSI, področja, s katerim se ukvarja, proces izpelje logično 

in strokovno korektno. Seveda je pričakovati, da šola s časoma napreduje tudi na področju uporabe 

terminologije zagotavljanja kakovosti.  

Opredeljena področja kakovosti, ki so na voljo šolam najdemo v Priporočilih šolam za izvajanje 

samoevalvacije (2007), ki jih predstavljamo v nadaljevanju; v publikaciji Kazalniki kakovosti 

izobraževanja odraslih (2013) te v Protokolu za uvajanje izboljšav in samoevalvacijo v šolah in vrtcih 

(2014), ki so vključeni v seznam virov; v Prilogah 4 in 5, pa dodajamo rezultat pilotnega preizkusa 

kolegialne presoje, ki smo jo izvajali na CPI v letih 2009-2012 in sicer področje Samoevalvacija in 

področje Učenje in poučevanje. 
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KAZALNIKI, KAZALCI ALI INDIKATORJI KAKOVOSTI 

Vsako raziskovanje lastnega delovanja z vidika kakovosti, slej ko prej trči ob vprašanje, kako vemo, da 

smo ali nismo in kakšno kakovost smo dosegli. Odgovore na ta vprašanja lahko pridobimo tako, da se 

v procesu opredeljevanja kakovosti našega dela (storitve, izdelka, procesa ipd.) oziroma področja 

evalvacije dogovorimo za nekatere ključne elemente, ki igrajo vlogo pokazateljev, kje s svojim delom 

trenutno smo. Take ključne elemente imenujemo kazalniki, kazalci ali s tujko indikatorji kakovosti, ki 

jih najpogosteje klasificiramo kot vhodne, procesne, izhodne pa tudi kontektualne in kazalnike učinka 

odvisno od tega, kakšno vlogo znotraj celotnega procesa, ki ga evalviramo, imajo. Nekateri smatrajo, 

da moramo kazalnik oblikovati tako, da nanj lahko odgovorimo le s konkretnim podatkom, pogosto 

numeričnim. Drugi pa kazalnike opredeljujejo veliko bolj splošno. Včasih jih težko ločimo od širših 

področji ali podpodročji, njihov stik s konkretnejšo ravnjo pa opredelijo z evalvacijskimi vprašanji, 

merili ali standardi kakovosti. Razlike v opredelitvah, kaj je kazalnik, izhajajo predvsem iz narave 

področja, kateremu kakovost želimo zagotoviti, a tudi iz izhodišča, ki ga opredeljujejo pristojnosti 

skupine, ki oblikuje kazalnik. Enotno obema pristopoma pa je, da mora med področjem in njegovim 

kazalnikom ali več kazalniki biti ustrezna logična in strokovno smiselna povezava ter da je mogoče s 

pomočjo raznovrstnih podatkov ugotoviti ali pri posameznem kazalniku dosegamo rezultate, ki jih 

lahko interpretiramo kot ustrezne ali neustrezne. V pomoč šolam je v raznih projektih nastalo več 

naborov kazalnikov in metodologij zbiranja podatkov. Zbirke kazalnikov lahko uporabijo neposredno 

ali pa jih prilagodijo svojim potrebam in situacijam. 

STANDARDI IN MERILA KAKOVOSTI 

Tako kot so kazalniki elementi metodologije zagotavljanja kakovosti tisti, ki nam pokažejo, kje z neko 

situacijo stojimo, nam tudi standardi in merila lahko pokažejo, v kolikšni meri smo nekim razvojnim 

težnjam že zadostili. Pri razvoju metodologije, ne glede na to, ali jo gradimo z specifičnega na splošno 

ali obratno, je potrebno doreči, kaj je tista stopnja kakovosti, ki jo želimo doseči. Včasih nam logika 

področja narekuje manj elementov metodologije, včasih več. Včasih se zadovoljimo s splošnejšimi 

opredelitvami, včasih potrebujemo zelo konkretna vprašanja za zelo konkretne odgovore. Včasih 

dolgoletne pristope v hipu spremeni nov strokovni razvoj področja. Tudi struktura metodologije 

zagotavljanja kakovosti ali evalvacije znotraj nje, ni izrecno predpisana. Vodijo nas vprašanja: kaj je 

naše izhodišče, zakaj se želimo posvetiti izbranemu področju ali problematiki, kaj smatramo, da je 

dober rezultat in kaj ni dober rezultat, ali obstajajo stopnje, koraki, po katerih lahko napredujemo, 

kako in katere podatke in informacije bomo potrebovali za ustrezno ovrednotenje stanja in tako 

dalje. Končni cilj naj bi bil vedno v ukrepanju, torej v tem, da zmoremo na podlagi ugotovitve 

dejanskega stanja opredeliti konkretne spremembe, ki jih v doglednem času lahko uresničimo. Na tej 

poti raziskovanja si lahko različno zastavimo strukturo metodologije. V literaturi najdemo tako 

različne kombinacije predvsem sledečih elementov: področja (lahko večstopenjsko), kazalnike, 

standarde, merila, vprašanja (ki nam služijo za zbiranje podatkov in informacij), smernice za razvoj, 

temeljna ravne kakovosti ipd. Sestava strukture je odvisna od tega, koliko stopenj od splošnega k 

specifičnemu potrebujemo in kako posamezne elemente opredelimo. Skozi razvoj metodologije 

zagotavljanja kakovosti na šoli lahko pridemo do stopnje, ko nam je v pomoč tudi razlikovanje med 

standardom in merilom kakovosti. Standarde kakovosti običajno razumemo kot opredeljeno 

pričakovano oziroma želeno kakovost, merila kakovosti pa kot orodje, s katerim lahko izmerimo, v 

kolikšni meri smo želeni standard dosegli. (prim. Možina 2013) Običajno je, da je razvejanost 

strukture metodologije, ki jo šola uporablja, odvisna od izkušenj, ki si jih skozi leta pridobi.  
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RAZVOJ, KI TEMELJI NA DEJSTVIH 

Zagotavljanje kakovosti stoji ali pade na dokazljivosti. Celotna metodologija zagotavljanja kakovosti 

temelji na relevantnosti podatkov, ki so podlaga odločitvam o prihodnjem razvoju. Lahko rečemo, da 

temelji na znanstveni metodi. Seveda ni za pričakovati, da bi posamezna šola zmogla določen pojav 

raziskati znanstveni metodi primerno. Je pa za pričakovati, da bodo sledile njeni osnovni logiki. Šole 

se pri tem navezujejo na dve ravni. Prva raven je raven strokovnega razvoja in sistemske politike. Šoli 

ni potrebno znanstveno raziskovati pojavov, s katerimi se vsakodnevno srečuje. To »zanjo« počnejo 

strokovne institucije. Strokovne institucije (univerza, raziskovalni in strokovni inštituti) na različnih 

ravneh »prevajajo« znanstvene ugotovitve za potrebe neposrednih akterjev, torej izvajalcev v našem 

primeru izvajalcev PSI. Da bi izvajalci izobraževanja zmogli delovati v skladu z znanstvenimi dognanji, 

so podvrženi strokovnemu izobraževanju in usposabljanju tako pred kot med njihovim praktičnim 

udejstvovanjem; na voljo imajo sodobno strokovno literaturo. Posamezne strokovne ugotovitve se s 

časoma udejanjijo tudi v upravnih formah (zakonodaji, pravilnikih). Šola se tako pri zagotavljanju 

kakovosti svojega dela najprej naslanja na strokovna priporočila, ki so ji na voljo in seveda upravne 

oziroma politične rešitve, katerim je podvržena. Drugo raven predstavljajo podatki, ki jih šole zbirajo 

na svoji ravni. Pri tem gre predvsem za podatke, ki se tičejo zgolj njihove, lokalne in institucionalne 

ravni. Pri tem del podatkov lahko črpajo iz objav na sistemski ravni, pri čemer so posebej zanimiva 

različna povprečja, s katerimi se lahko primerjajo. Pri zbiranju podatkov so šole zavezane 

metodologiji znanstvene metode v smislu, da zbiranje izvedejo metodološko korektno. Od šol se ne 

pričakuje, da bo zbirala vse podatke, ki jih je mogoče zbirati. Pričakuje pa se, da bo podatke, ki jih 

zbira, predstavila metodološko in strokovno korektno. Čeprav šola ima med zaposlenimi strokovne 

delavce, ki so bili v svojem začetnem izobraževanju za to usposobljeni, pa je smiselno, da strokovne 

institucije v bodoče razvijajo nadaljnje usposabljanje tudi na tem področju. Razvoj, ki temelji na 

dejstvih torej pomeni oblikovanje sprememb, izboljšav ali ukrepov na podlagi ugotovitev, ki jih nudi 

analiza posameznega področja. Analiza pa naj bi smiselno zvezo postavila strokovno teorijo ter 

ugotovljeno stanje oziroma prakso. 

PROCES SAMOEVALVACIJE 

Potem ko smo si ogledali posamezne elemente si bo lažje predstavljati celoten proces 

samoevalvacije. Proces samoevalvacije vključuje torej opredelitev področja in po potrebi 

podpodročji, kazalnikov, standardov in meril kakovosti. V nadaljevanju je potrebno opredeliti način in 

metodo zbiranja podatkov, jih zbrati, izpeljati analizo ter ugotovitve analize predstaviti, o njih 

razpravljati skupaj z deležniki in končno, izoblikovati načrt dela v bodoče. V vsebinskem smislu, si 

moramo torej razjasniti, kaj evalviramo, kaj je za področje ključno, kakšne cilje imamo, s katerimi 

podatki si lahko pomagamo, kako jih bomo zbrali, kaj nam analiza stanja na nekem področju sporoča, 

kaj bomo za izboljšanje (ali ohranjanje kakovosti) v bodoče naredili, seveda to tudi izvesti in izvedbo 

spremljati. S tem neko področje popeljemo skozi krog kakovosti, ki se v tem primeru sicer začne pri 

fazi evalvacije in konča pri fazi izvedbe. Vrednotenje izvedbe je že korak v nov krog kakovosti. Druga 

pogosta pot izvajanja samoevalvacije je, ko dejansko začnemo z načrtovanjem. Načrtujemo neko 

delo, proces. Že v tej fazi se pripravimo na spremljanje izvedbe, kar pomeni, da opredelimo, kaj točno 

bomo spremljali (področje, podpodročje), kaj je ključno za presojo kakovosti (kazalniki), kakšne 

rezultate želimo (standard) in kako bomo vedeli kje smo (merilo). Tretja možna pot samoevalvacije je 

povezana s spremljanjem. Omenili smo, da spremljanje pogosto opredelimo kot redno ugotavljanje 

stanja na izbranih področjih. Tako lahko opredelimo kazalnike kakovosti našega celotnega procesa, za 

katere lahko redno pridobivamo podatke. Podatke nato lahko analiziramo ob vsakem novem zbiranju 

in sicer tako najnovejše kot trend, ki jih prikazujejo skozi daljše obdobje. 
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Samoevalvira pa se seveda lahko tudi samoevalvacijo. Posebej pri kompleksnejših samoevalvacijskih 

aktivnostih je smiselno pripraviti načrt samoevalvacije, jo izvesti in ob tem spremljati izvedbo ter na 

koncu razmisliti o bolj ali manj učinkovitih fazah in postopkih, ki smo jih izvedli ter za v bodoče 

vpeljati posamezne izboljšave. 

PRIPOROČILA ZA IZVAJANJE SAMOEVALVACIJE 

CPI je leta 2007 objavil Priporočila šolam za izvajanje samoevalvacije3. Priporočila izhajajo iz določil 

ZPSI o zagotavljanju kakovosti šol in priporočil na ravni EU, kjer je samoevalvacija priporočena 

metoda ugotavljanja in zagotavljanja kakovosti. V njej je samoevalvacija opredeljena kot učni proces 

šole, kot način »izboljšanja delovanja organizacije, prek katerega šola vzpostavi prednostna področja 

za razvoj in zagotavlja temeljni vpogled v vse aktivnosti šole. Samoevalvacija je proces, namenjen 

izboljševanju kakovosti izobraževanja.« (str. 3) Namen samoevalvacije je pridobiti informacije, ki nam 

pomagajo določiti kakovost aktivnosti na šoli ter predvsem načrtovanje in udejanjanje ukrepov za 

izboljšave.  

Samoevalvacija temelji na metodologiji kroga kakovosti. Priporočila izpostavljajo zahtevnost in 

dolgoročnost procesa zagotavljanja kakovosti tako z vidika razvoja metodologije, obsežnosti šolskega 

delovanja ter oblikovanja kulture kakovosti na ravni institucij. Zato spodbujajo šole, da preizkušajo 

različne metodologije ter se povezujejo z namenom izmenjave izkušenj in skupnega razvoja primernih 

metodologij tako na ravni samoevalvacije kot na ravni razvoja celovitega sistema vodenja kakovosti. 

V uvodnem delu priporočila ponujajo sklop informacij o izvajanju samoevalvacije, ki so šolam lahko v 

stalno pomoč.  

V priporočilih je opredeljenih tudi devet področji delovanja šol na ravni institucije in posameznega 

učitelja. Vsako področje je razdeljeno na več kazalnikov kakovosti. Za vsak kazalnik so opredeljene 

smernice za izboljševanje kakovosti ter temeljna raven kakovosti, ki jo »mora šola doseči, da pri tem 

njena kakovost resno ne trpi.« (str. 7) 

Raznovrstni sistemi zagotavljanja kakovosti se osredotočajo na različna področja delovanja institucij z 

različnih vidikov. Ker so to sistemi, ki večinoma izhajajo iz vidika upravljanja sistemov oz. 

managementa, tudi opredelitve njihovih področji večinoma izhajajo iz tovrstnih pogledov na sisteme. 

Opredelitev področji, smernice za izboljšanje ter temeljne ravni kakovosti v omenjenih priporočilih, 

pa izhajajo iz izobraževanja, natančneje PSI. Podobno vsebinsko usmeritev področji kakovosti 

opredelijo tudi kolegi na Andragoškem centru Slovenije in na Šoli za ravnatelje.4 Čeprav so drugi 

sistemi zagotavljanja kakovosti kot na primer ISO standard, za šole lahko zelo koristni, pa je 

opredelitev, ki jo predstavljajo priporočila, pomemben doprinos k razumevanju aktivnosti izvajalcev 

PSI, ki naj se jih v samoevalvaciji dotikajo. 

Devet področji pokriva praktično vse aktivnosti sodobnih poklicnih in strokovnih šol. Dolgoročna vizija 

zagotavljanja kakovosti na institucionalni ravni je, da bi šole nekoč zmogle primerno spremljati in po 

potrebi podrobneje samoevalvirati svoje delovanje. Posebej v tistih vsebinskih točkah, kjer se 

institucionalna raven dotika sistemske ravno, kot na primer pri ugotavljanju zaposljivosti, pa bo zelo 

dobrodošla tudi razvita metodologija na ravni sistema.  

                                                           
3
 http://www.cpi.si/files/cpi/userfiles/Publikacije/sola_za_izvajanje_samoevalvacije_slo.pdf 

4
 Prim. Kazalniki kakovosti v izobraževanju odraslih (2013) in Protokol za uvajanje izboljšav in samoevalvacijo v 

šolah in vrtcih (2014) 
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Opozoriti moramo, da v tem besedilu uvajamo po zgledu zagotavljanja kakovosti v IO razlikovanje 

med spremljanjem in samoevalvacijo, ki pa v predstavljenih poročilih ni eksplicitno.  

POROČILO O KAKOVOSTI VS. SAMOEVALVACIJSKO POROČILO 

Postopno uvajanje  zakonodajnih določil s področja zagotavljanja kakovosti v ZPSI in ZOFVI se je pred 

poklicne in strokovne šole postavila dilema odnosa med samoevalvacijskim poročilom in poročilom o 

kakovosti. Samoevalvacija v zakonu ni natančneje opredeljena.  

Projekt Ugotavljanje in zagotavljanje kakovosti v izobraževanju in usposabljanju - Zasnova in uvedba 

sistema ugotavljanja in zagotavljanja kakovosti vzgojno-izobraževalnih organizacij (vrtcev in šol) je bil 

zasnovan, da šolam pomaga pri vpeljavi samoevalvacije (prim. Protokol, 2014). Predlagana struktura 

samoevalvacijskega poročila je: (1) predstavitev šole, (2) načrtovanje, izvedba in spremljanje 

doseganja zastavljenih ciljev izboljšav, (3) rezultati, (4) usmeritve in ukrepi in (5) priloge.  

Strukturo poročila o kakovosti, ki ga predlagamo v Predlogi (Priloga 2) je: (1) predstavitev 

organizacije, (2) sistem zagotavljanja kakovosti, (3) navezava na razvojni in letni delovni načrt, (4) 

dejavnosti komisije za kakovost, (5) samoevalvacijska poročila in poročila o drugih metodah, (6) 

predlogi za nadaljnje delo, (7) podatki za kazalnike na ravni sistema, (8) viri in priloge. Predloga 

predstavitve samoevalvacije v poročilu o kakovosti pa je strukturirana takole: (1) področje, (2) 

kazalniki, (3) izvedba, (4) sodelujoči, (5) rezultati in ugotovitve, (6) akcijski načrt ukrepanja.    

Samoevalvacija je tako del zagotavljanja kakovosti, kot rečeno je priporočena metoda. 

Samoevalvacijsko poročilo je lahko priloga k poročilu o kakovosti ali njegov del, odvisno od obsega in 

seveda odločitve šole.  

Razvoj sistema zagotavljanja kakovosti, samoevalvacijske aktivnosti so obsežni in dolgoročni procesi. 

Poročila (o kakovosti ali samoevalvacijska) imajo vlogo predstavitve na več nivojih. Prvi nivo je zapis, 

ki naj služi predvsem strokovnim delavcem, ki so v delo najbolj vpeti. Tak zapis je najbolj natančen in 

obsežen. Njegov namen je, da se dovolj natančno prikaže potek dogajanja, ki bo vsebinsko poveden 

tudi čez leta, ko se bo pokazala potreba po ponovnem ukvarjanju s določenim področjem. Drugi 

namen je zapis metodologije in zapiski o izvedbenih aktivnostih. Ti so nam v pomoč, ko se tudi veliko 

kasneje, zopet lotimo podobnega izvedbenega postopka ali uporabo podobnih instrumentarijev 

zbiranja podatkov. Podroben zapis je koristen tudi, če koordinacijo izvedbe prevzema drugi strokovni 

delavec.  

Drugi nivo zapisa je predstavitev postopka in ugotovitev za deležnike, s katerimi o ugotovitvah 

razpravljamo. Zapis je lahko veliko krajši, predstavi sicer vse ugotovitve, a da poudarek tistim, ki so za 

posamezno ciljno skupino posebej relevantni. Tretji nivo predstavitve ugotovitev ali 

samoevalvacijskih aktivnosti ali spremljanja ali drugih aktivnosti v okviru zagotavljanja kakovosti pa je 

predstavitev, ki jo šole namenijo širši javnosti. Te naj sicer tudi vključujejo predstavitev metodologije 

dela, saj to daje ugotovitvam določeno težo, a osredotoča se naj predvsem na ugotovitve in načrte za 

nadaljnje delo.  

AKCIJSKI NAČRT IZBOLJŠAV 

Pogosto si v različnem projektnem delu, ki vodi k daljšim in kompleksnejšim procesom, pomagamo z 

akcijskimi načrti. Akcijski načrt je načrt, ki je dovolj podroben, da lahko na njegovi podlagi dokaj 

enostavno spremljamo načrtovane aktivnosti. Akcijski načrti lahko vključujejo različne informacije, 

kar je predvsem odvisno od tega, kaj smo v drugih dokumentih že ali kaj nismo še opredelili. V večini 
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primerov pa vsebuje izhodišče torej informacijo, ki nadaljnjo vsebino postavlja v kontekst. Nadalje so 

določene posamezne aktivnosti, ki jih je smiselno razdelati do dovolj konkretnih aktivnosti, da se po 

pripravi načrta ne soočamo z zadregami, kako neko splošnejšo aktivnost izpeljati. Smiselno je 

opredeliti akterje in če jih je pri posamezni aktivnosti več tudi njihove vloge. Pri posamezni aktivnosti 

pa tudi opredeliti za izvedbo potrebne vire in sredstva od časa do orodji. Pri tem nam pomaga tudi 

opredelitev načinov njihove izvedbe ali metod dela. Na podlagi dovolj konkretnih zapisov, se bodo 

posamezni akterji veliko lažje odločali o prevzemanju odgovornosti, pa tudi veliko lažje se v akcijski 

načrt opredelijo roki za izvedbo. Smiselno je opredeliti ali bomo v aktivnost vključili druge udeležence 

in načrtovati, kdaj bo za tako vključitev primeren čas. Kot je običajno v procesih zagotavljanja 

kakovosti pa je pomembna sestavina akcijskega načrta tudi spremljanje njegove izvedbe. 

V Prilogi 6 predstavljamo akcijski načrt izboljšav oziroma predlogo akcijskega načrta ukrepov, ki je 

oblikovan kot pripomoček za izvajanje aktivnosti, uporabnost pa je predstavljena tudi z izmišljenim 

primerom. 

CELOVIT SISTEM VODENJA KAKOVOSTI 

Celovit sistem vodenja kakovosti je besedna zveza, ki opredeljuje sistem zagotavljanja kakovosti kot 

se je razvil v obdobju do začetka devetdesetih let prejšnjega stoletja in je v angleškem jeziku poznan 

kot Total Quality Managementa (TQM). Temeljna značilnosti celovitega sistema vodenja kakovosti 

(ali tudi celostnega upravljanja kakovosti) so: 

 da je kakovost pojmovana kot večdimenzionalna,  

 da je nujna vključenost vseh zaposlenih,  

 da je osrednja pozornost preusmerja na odjemalce, končne porabnike, stranke ipd.,  

 da je ozaveščeno nenehno izboljševanje,  

 da se vključuje sistematične pristope k zagotavljanju kakovosti posameznih notranjih 

procesov,  

 da se orientira na izboljševanje procesov, 

 da je za uspeh pristopa ključna zaveza vodstva, 

 da zahteva timsko delo,  

 da odločitve temeljijo na podlagi dejstev in argumentov, 

 da sloni na sistematičnem reševanju problemov. 

Možina v publikaciji Kakovosti v izobraževanju (2003, str. 189–233) sistematično predstavi omenjeni 

pristop in iz njega izhajajoče modele. 

Za področje PSI lahko rečemo, da je celovit sistem vodenja kakovosti vpeljan takrat, ko je 

zagotavljanje kakovosti jasno opredeljeno in sistematično vpeljano ter nadgrajuje redno delo 

(smiselna nadgradnja obstoječih obveznosti in ambiciozna razvojna naravnanost); ko so vanj vključeni 

vsi deležniki; ko so vanj vključeni vsi zaposleni in je razvito timsko delo; ko se mu zaveže tudi vodstvo; 

ko temelji na krogu kakovosti; uporablja različne metode dela; je sam podvržen stalnim izboljšavam; 

ko razvija procese dela; ko se orientira na končni rezultat (kompetentnost udeležencev in uporabnost 

njihovega znanja) in določitve izvaja na podlagi dejstev in strokovnih argumentov. 
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V skoraj tridesetih desetletji se je na podlagi TQM koncepta razvila že vrsta modelov, postopkov in 

orodij. Z vidika upravljanja tudi v šolstvu je precej velika sprememba pri vodenju tudi vodenje ali 

upravljanje procesov, ki se svojo logiko smiselno sklada z razvojem zagotavljanja kakovosti, zato 

skušamo na CPI v zadnjih letih šolam v obliki seminarjev omogočiti tudi vpogled v izkušnje t. i. 

procesnega pristopa k zagotavljanju kakovosti (prim. Upravljanje procesov, 2002). 
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4. Evropska iniciativa na področju zagotavljanja kakovosti v 

poklicnem izobraževanju in usposabljanju 
 

4.1.  Razvoj iniciative 
 

Evropska unija je z Lizbonsko pogodbo leta 2000 prvič opredelila smernice za okrepitev sodelovanja 

držav članic na področju izobraževanja, kar je sprožilo t. i. »lizbonski proces«. Področje izobraževanja 

in usposabljanja ostaja v pristojnosti posamezne države, za okrepljeno sodelovanje pa so se države 

odločile z namenom zasledovati ambiciozne skupne cilje razvoja Evropske unije na sploh. Okrepljeno 

sodelovanje pomeni oblikovanje skupne politike razvoja na ravni priporočil ter skupnostna finančna 

podpora temu razvojnemu procesu. 

Na posameznih področjih izobraževanja so se skozi leta oblikovale različne iniciative. Sodelovanje na 

področju poklicnega izobraževanja in usposabljanja zaznamuje (v nadaljevanju PIU5) t. i. 

»kopenhagenski proces«, za začetek katerega se šteje podpis deklaracije evropskih ministrov za PIU 

ter Evropske komisije o krepitvi evropskega sodelovanja v PIU v Kopenhagnu leta 2002.  

Istega leta je bil pripravljen tudi delovni program doseganja ciljev PIU v Evropi do leta 2010, t. i. ET 

2010. Delovni program je vseboval tri strateške cilje, med njimi tudi cilj izboljšanje kakovosti in 

učinkovitost PIU v Evropi, ki so bili razdelani v več povezanih ciljev, med njimi tudi cilj boljšega 

izkoristka virov v PIU, kamor umestijo tudi temo podpora razvoju povezljivih sistemov zagotavljanja 

kakovosti. S tem povezan kazalnik je bil povečanje finančnega investiranja v razvoj človeških virov; 

temi za izmenjavo izkušenj in dobrih praks pa samoevalvacija za izboljšanje kakovosti izobraževanja 

ter javni in zasebni finančni vložek v izobraževanje. 

Priprave na sodelovanje na področju zagotavljanja kakovosti v PIU so se začele že leto poprej s 

pomočjo Evropskega instituta za razvoj poklicnega izobraževanja in usposabljanja (Cedefop). 

Evropska unija je institut ustanovila leta 1975 z namenom podpore oblikovanju in izvajanju evropskih 

politik poklicnega izobraževanja in usposabljanja.  

Maja 2001 je Evropska komisija ustanovila Forum za kakovost poklicnega izobraževanja in 

usposabljanja, ki ga je koordiniral Cedefop, kar predstavlja prvo trajno osnovo za sodelovanje držav 

članic, socialnih partnerjev in Evropske komisije na tem področju. V dveh letih dela so svoje razprave 

omejili na sledeče štiri teme: pristopi kakovostnega upravljanja za izvajalce; samoevalvacija institucij; 

vrste ocenjevanja in prakse certificiranja ter kazalniki kakovosti. 

Tako so lahko na ravni EU že v Kopenhagenski deklaraciji zagotavljanje kakovosti posebej izpostavili. 

Izhodišče za razvoj zagotavljanja kakovosti v PIU so opredelili kot »spodbujanje sodelovanja pri 

zagotavljanju kakovosti s posebnim poudarkom na izmenjavi modelov in metod ter tudi skupnih meril 

in načel za kakovost«, čemur je dodano, da naj področje zagotavljanja kakovosti usmerja pozornost 

»na izobraževalne potrebe učiteljev in mentorjev v vseh oblikah poklicnega izobraževanja in 

usposabljanja.« (Kopenhagenska deklaracija, 2002, str. 2) 

                                                           
5 

 V evropskem prostoru se uporablja termin poklicno izobraževanje in usposabljanja, v angleškem jeziku 

Vocational Education and Training s kratico VET, medtem ko v Sloveniji uporabljamo termin poklicno in 

strokovno izobraževanje. 
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Razvoj je nadaljevala t. i. tematska delovna skupina za kakovost poklicnega izobraževanja in 

usposabljanja, v angleščini Technical Working Group on Quality (TWG)6, ustanovljena pri Direktoratu 

Evropske komisije za izobraževanje in kulturo. Tematska skupina je leta 2004 oblikovala Skupni okvir 

zagotavljanja kakovosti v poklicnem izobraževanju in usposabljanju, v angleščini Common Quality 

Assurance Framework (CQAF) na osnovi izkušenj in dobrih praks držav članic. V okvirju so 

opredeljeni: 

 model zagotavljanja kakovosti, ki vključuje štiri faze po vzoru kroga kakovosti, pri čemer so za 

vsako fazo - načrtovanja, uvajanje, evalvacija in ocenjevanje, pregled (povratna informacija in 

postopki za spremembe) in dodaten element metodologija - opredeljeni kriteriji kakovosti; 

 samoevalvacija kot metoda ugotavljanja kakovosti na sistemski in institucionalni ravni 

(skupina je pripravila tudi vodič za izvajanje samoevalvacije za izvajalce PSI); 

 deset kazalnikov kakovosti. 

Razvoj zagotavljanja kakovosti PIU se je opiral na metodologijo t. i. celovitega sistema vodenja 

kakovosti ali v angleščini Total quality management (TQM), ki je osnova tudi evropskega modela 

odličnosti. Slednji je bil razvit v okviru Evropske fundacije za vodenje kakovosti, v angleščini European 

Fundation for Quality Management (EFQM). EFQM je bila ustanovljena leta 1989 z namenom 

povečati konkurenčnost evropskega gospodarstva.  

Oktobra 2005 je bila ustanovljena mreža za zagotavljanje kakovosti v PIU, v angleščini European 

Network on Quality assurance in VET (ENQA-VET), ki se je leta 2009 preimenovala v EQAVET. Namen 

mreže je nadaljevati delo delovne skupine in razviti trajno platformo povezovanja držav članic pri 

sodelovanju na tem področju. 

Na širšem področju evropskega sodelovanja na področju PIU je po kopenhagenski deklaraciji sledila 

vrsta pregledov opravljenega dela ter podrobnejših usmeritev in sicer vsaki dve leti. V letu 2004 so na 

ministrskem srečanju v t. i. Sporočilu iz Maastrichta (The Maastricht Communique) prvič opredelili 

prioritete razvoja na državnih/nacionalnih ravneh in sprožili razvoj dveh orodij: evropskega 

kvalifikacijskega okvira, v angleščini European qualification Framework (EQF) in Evropskega 

kreditnega sistema, v angleščini European Credit Point System in VET (ECVET). V podporo razvoju 

orodij je bil poudarjen pomen kakovosti in inovacij v PIU.  

Nadaljnji razvoj evropskega sodelovanja za dvig kakovosti PIU je bil podprt tudi dve leti kasneje v 

Sporočilu iz Helsinkov. Leta 2008 v Sporočilu iz Bordeaux-ja je bil oblikovan predlog, da se na podlagi 

CQAF razvije t .i. evropski referenčni okvir zagotavljanja kakovosti v PIU, v angleščini European 

Quality Assurance Reference Framework for VET (EQARF, kasneje EQAVET priporočila ali EQAVET 

okvir). Zagotavljanje kakovosti v PIU se izpostavi kot ključna podpora modernizaciji PIU ter dvigu 

medsebojnega in mednarodnega zaupanja. Poudari se razvoj kompetenc učiteljev in mentorjev ter 

razvoj izobraževanja prilagojenega potrebam deležnikov. 

Med tem ko je skupni okvir, CQAF imel vlogo strokovnih smernic, sta Evropski parlament in Svet EU 

junija 2009 formalno sprejela evropski referenčni okvir zagotavljanja kakovosti v PIU oz. EQAVET 

priporočila. Priporočila nimajo vloge zakona, njihova uporaba je za države članice prostovoljna tako 

kot tudi drugi sistemi, orodja, iniciative na področju PIU. Priporočila so bila sprejeta z namenom 

pomagati državam članicam promovirati in spremljati razvoj (stalno izboljševanje) njihovega PIU na 

osnovi na evropski ravni usklajenega pristopa. Prispeval naj bi k dvigu kakovosti PIU in izgradnji 

                                                           
6
 Evropska komisija podobne skupine organizira za pripravo prvih izhodišč za nadaljnje delo. 
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medsebojnega zaupanja med PIU sistemi tako, da bi države lažje sprejele in priznale veščine in 

kompetence udeležencev PIU ter poklicne kvalifikacije pridobljene v različnih državah in učnih 

okoljih. Okvir izpostavlja pomembnost sodelovanja vseh relevantnih deležnikov. Država, ki sledi 

priporočilom, organizira nacionalno referenčno točko, aktivno sodeluje pri razvoju na evropski ravni 

in razvija nacionalni pristop k zagotavljanju kakovosti v PIU. 

Kasneje leta 2009 je direktorat komisije poenotil poimenovanje aktivnosti na področju zagotavljanja 

kakovosti v PIU in sicer ENQA-VET mrežo in EQARF priporočila v EQAVET, European Quality Assurance 

in VET, v slovenščini Zagotavljanje kakovosti v poklicnem in strokovnem izobraževanju v Evropi. 

Istega leta je Evropska komisija na podlagi sledenja doseganja ciljev ET 2010 predlagala nov delovni 

program z opredeljenimi cilji za leto 2020 torej »ET 2020«. Uvodoma ugotavlja, da je bil narejen 

znaten napredek na razvoju skupnih evropskih instrumentov za spodbujanje kakovosti, preglednosti 

in mobilnosti v PIU, da pa je pred Evropsko skupnostjo še vrsta izzivov. Strateški cilj izboljšati 

kakovost in učinkovitost izobraževanja in usposabljanja se v ET 2020 ponovi ter podpre nadaljnjo 

obravnavo okvira zagotavljanja kakovosti za PIU ter spodbujanje politik in praks, ki temeljijo na 

dokazih.  

Leta 2010 je bilo izdano t. i. Sporočilo iz Bruggeja evropskih ministrov za PIU, socialnih partnerjev in 

Evropske komisije, v katerem so se posvetili nadaljnjemu razvoju na področju PIU v obdobju 2011–

2020, kjer zapišejo »V naslednjem desetletju moramo v našem evropskem sodelovanju na področju 

poklicnega izobraževanja in usposabljanja dati veliko prednost zagotavljanju kakovosti.« (str. 3) 

V vsebinskem smislu se v sporočilu ponovi zaveza podpisanih ministrov k implementaciji EQAVET 

priporočil iz leta 2009 in sicer, da vzpostavijo nacionalne okvire zagotavljanja kakovosti na sistemski 

ravni (kar je bil cilj leta 2011) ter najkasneje v letu 2015 vzpostavijo nacionalne okvirje zagotavljanja 

kakovosti na institucionalni ravni (vključno z učenjem na delovnem mestu).  

Z letom 2012 je Evropska komisija začela z letnimi analizami doseganja strateških ciljev, ki vključujejo 

tudi analizo stanja za posamezno državo. Slovenija tudi v poročilu za 2013 (še vedno) obljublja 

vzpostavitev nacionalnega okvirja za zagotavljanje kakovosti v PIU. 

 

4.2.  Evropska priporočila za zagotavljanje kakovosti v PIU 
 

Namen EQAVET priporočil (Priloga 7) je torej biti »referenčni instrument za pomoč državam članicam 

pri spodbujanju in spremljanju stalnega izboljševanja njihovih sistemov poklicnega izobraževanja in 

usposabljanja na podlagi skupnih evropskih priporočil. … Okvir bi moral prispevati k izboljševanju 

kakovosti v poklicnem izobraževanju in usposabljanju in povečani preglednosti in doslednosti razvoja 

politike poklicnega izobraževanja in usposabljanja med državami članicami, ter s tem spodbujati 

vzajemno zaupanje, mobilnost delavcev in učencev, in vseživljenjsko učenje.« (str. 2) 

Glede na postopen razvoj evropskega sodelovanja na področju PIU je v priporočilih večkrat 

poudarjeno, da so na voljo za prostovoljno uporabo in države članice v ničemer ne obvezujejo. Res pa 

je, da, če želimo učinkovito sodelovati pri drugih instrumentih na področju PSI bo potrebno razviti 

celovit pristop tudi na področju zagotavljanja kakovosti in se mu znotraj države zavezati. 
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Okvir vključuje krog kakovosti, skupna merila kakovosti, okvirne deskriptorje in kazalnike. Priporočajo 

procese spremljanja s kombiniranjem notranjih in zunanjih evalvacij, predvsem pa izboljšave 

temelječe na dokazih (meritvah in kvalitativnih analizah). EQAVET priporočila naslavljajo tako 

sistemsko kot institucionalno raven vključno s povezovanjem teh ravni, tudi regionalno in lokalno ter 

predvsem v sodelovanju z vsemi ključnimi deležniki. Po zadnjih analizah se ugotavlja, da bo potrebno 

v zagotavljanje kakovosti bolj vključiti usposabljanje na delovnem mestu (work-based learning, WBL). 

Namen EQAVET priporočil je tudi v podpori razvoju evropskega kvalifikacijskega okvirja, sistema 

kreditnih točk ter priznavanja neformalnega in priložnostnega znanja torej zlasti v podpori razvoja 

kakovosti potrjevanja učnih rezultatov.  

Okvir predvideva uvedbo pristopa zagotavljanja kakovosti na nacionalni ravni do leta 2011, aktivno 

sodelovanje držav članic v EQAVET mreži ter vzpostavitev nacionalne referenčne točke.  

V prvi prilogi priporočil so opredeljena štiri merila kakovosti, ki so zasnovana na logiki kroga 

kakovosti. Za vsako merilo so opredeljeni opisniki in sicer tako za raven sistema (državna, regionalna, 

lokalna) kot za raven institucije oziroma izvajalca PSI. Deset kazalnikov kakovosti za ocenjevanje 

kakovosti PIU je vsebina druge priloge k priporočilom. To niso kazalniki doseganja lizbonskih ciljev, 

kar je na primer vsebina analiz v ET Monitor iz leta 2012 in 2013, temveč gre za kazalnike, ki skušajo 

prikazati kakovost samo na področju PSI in v dolgoročnem smislu. Izhajajo namreč iz osnovnih načel 

Evropskega sodelovanja na področju izobraževanja in usposabljanja (Sklep Sveta EU, 2006), torej 

izobraževalne politike in prakse, ki temeljita na dokazih z namenom razvoja učinkovitosti in 

pravičnosti v evropskih sistemih izobraževanja in usposabljanja. 

Omenili smo že, da so bili kazalniki kakovosti na državni ravni v Sloveniji oblikovani tudi na podlagi 

kazalnikov razvitih na ravni EU, ki jih je vključeval predlog CQAF pred sprejetimi EQAVET priporočili. 

Na evropski ravni je opredeljenih 10 kazalnikov, na državni ravni pa 7, pri čemer tri kazalnike 

najdemo na obeh ravneh. Ti so: vzpostavljeni sistemi kakovosti institucij, nadaljnje usposabljanje 

učiteljev ter zaposljivost. 

Poleg kazalnikov so v EQAVET priporočilih opredeljena tudi štiri merila vezana na štiri faze kroga 

kakovosti ter opisniki za vsako merilo za ravni sistema in institucij. Merila in opisnike je mogoče 

uporabiti za oblikovanje vpogled v obstoječe stanje sistema kakovosti na sistemski in institucionalni 

ravni.  

 

4.3.  Rezultati mreže EQAVET 
 

Mreža EQAVET je v času svojega delovanja izvedla vrsto aktivnosti z namenom izmenjave izkušenj 

držav članic na področju zagotavljanja kakovosti PIU. V prvem obdobju beležimo vrsto aktivnosti 

medsebojnega učenja (peer learning activities, PLA) na področjih: 

 izobraževanja učiteljev, 

 znaka kakovosti, 

 sodelovanja s socialnimi partnerji, 

 usposabljanje na delovnem mestu, 

 ocenjevanje znanja, 

 proces evalvacije, 



28 
 

 proces akreditacije. 

Organizirala je seminarje na temo sodelovanja EQAVET, EQF in ECVET orodij, sodelovanja s 

področjem visokega šolstva in sektorske seminarje na področjih zdravstvenega skrbstva, turizma in 

strežbe, gradbeništva in IKT. V okviru EQAVET delujejo tematske skupine, ki so ali še obravnavajo 

različna področja. Tematske skupine so oblikovale rezultate oziroma delujejo na področjih: 

 smernice za razvoj zagotavljanja kakovosti PIU na sistemski ravni, 

 smernice za uporabo kazalnikov kakovosti PIU na sistemski ravni, 

 smernice za razvoj zagotavljanja kakovosti PIU na ravni izvajalcev, 

 smernice za uporabo kazalnikov kakovosti PIU na ravni izvajalcev, 

 smernice za uskladitev zagotavljanja kakovosti z EQAVET, 

 smernice za zagotavljanje kakovosti usposabljanja na delovnem mestu, 

 izobraževanje odraslih v kontekstu nadaljnjega PIU, 

 sodelovanje EQAVET in ECVET. 

Tematske skupine zadnjih dveh tem še delujejo, rezultati predhodnih tem pa so že objavljeni. 

Rezultati dela tematskih skupin ponujajo vrsto smernic in orodij v pomoč razvoju zagotavljanja 

kakovosti PIU tako državam članicam kot izvajalcem PSI. Rezultati so v večini objavljeni v angleškem 

jeziku, nekatera orodja pa nam je uspelo prevesti tudi v slovenščino in jih prilagamo dokumentu. 

EQAVET SMERNICE ZA RAVEN SISTEMA IN IZVAJALCEV 

Smernice za razvoj zagotavljanja kakovosti na ravni sistema in izvajalcev so nastale na podlagi  

EQAVET priporočil in izkušenj držav članic. Predstavljene so v obliki dveh IT orodji, ki bralca vodijo 

skozi posamezen element orodja. Vsebinsko so razdeljene na raven izgradnje in raven spremljanja 

sistema kakovosti oziroma pristopa izvajalcev k zagotavljanju kakovosti. 

 

 

SLIKA 2: POVEZAVA NA OMENJENE SMERNICE NA SPLETNI STRANI EQAVET 

Izgradnja sistema se nanaša na vse štiri faze kroga kakovosti, medtem ko se spremljanje sistema 

nanaša na fazo evalvacije ali vrednotenja ter fazo pregleda oziroma ukrepanja. Vseskozi se smernice 

nanašajo na merila, opisnike in kazalnike EQAVET priporočil. Skupina strokovnjakov držav članic, ki so 

sodelovale pri oblikovanju smernic, skozi predstavitev lastnih izkušenj oziroma konkretnih primerov, 

izpostavlja t. i. ključne elemente (gradnike ali building blocks) oblikovanja sistema zagotavljanja 

kakovosti in sicer deset elementov na ravni sistema in šest elementov na ravni izvajalcev PSI. 

Elemente povezuje v odnosu z merili, opisniki in kazalniki ter konkretnimi primeri iz držav članic. 

Prevod elementov za raven sistema v slovenskem jeziku smo priložili (Priloga 8). Za raven izvajalcev je 
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oblikovana in prevedena predstavitvena brošura, ki predstavlja ključne elemente za raven izvajalcev 

(Priloga 9). Oblikovan je tudi paket aktivnosti (1–6) z orodji za različne postopke evalvacije sistema 

zagotavljanja kakovosti na ravni izvajalcev PSI (Priloga 10). Orodja za aktivnosti 1, 3 in 6 smo prevedli 

in nekoliko tudi priredili (Priloge 11–16). Za uporabo dveh IT orodji je na voljo tudi predstavitvena 

brošura v angleškem jeziku (Priloga 17). 

SMERNICE ZA USKLADITEV ZAGOTAVLJANJA KAKOVOSTI Z EQAVET  

Smernice prinašajo vrsto pripomočkov in informaciji, ki lahko služijo analizi zagotavljanju kakovosti na 

ravni sistema in so namenjene predvsem nacionalnim referenčnim točkam in drugim akterjem na 

sistemski ravni, z namenom ugotoviti ali in če da, v katerih točkah sistemski pristop k zagotavljanju 

kakovosti še ni v skladu z EQAVET. Ta usklajenost bo, kot smo predstavili, zelo pomemben dejavnik bi 

vzpostavitvi medsebojnega zaupanja med sistemi, kar omogoča mobilnost udeležencev izobraževanja 

in zaposlenih, pa tudi seveda pomembno vpliva na dvig kakovosti PIU samega. 

SMERNICE ZA ZAGOTAVLJANJE KAKOVOSTI USPOSABLJANJA NA DELOVNEM MESTU  

Smernice so zasnovane tako, da izpostavljajo šest ključnih elementov v podporo razvoju kakovosti 

usposabljanja na delovnem mestu in sicer tako za vajeniške oblike, usposabljanje zaposlenih in 

praktično izobraževanje v šolah. Vseh šest elementov je ilustrirano tudi z naborom preko dvajsetih 

primerov iz držav članic.  

 

 

SLIKA 3: POVEZAVA NA OMENJENE SMERNICE NA SPLETNI STRANI EQAVET 

Uporabnost gradiv, ki nastajajo v okviru aktivnosti EQAVET tematskih skupin, je predvsem v pregledu 

lastnih rešitev na obeh ravneh, sistemski in ravni izvajalcev in tako v pomoč pri pripravi izboljšav. Z 

razvojem drugih evropskih orodij in iniciativ, od kvalifikacijskega okvira do prilog k spričevalu, bo tako 

vedno večjo težo igrala tudi primerljivost nacionalnih sistemov zagotavljanja kakovosti s EQAVET 

priporočili. 
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Priloga 10: Evalvacijske aktivnosti za nacionalne referenčne točke, ang. 

Priloga 11: Aktivnost 1, načrtovanje 

Priloga 12: Aktivnost 1, izvajanje 

Priloga 13: Aktivnost 1, vrednotenje 

Priloga 14: Aktivnost 1, ukrepanje 

Priloga 15: Aktivnost 3, elementi 

Priloga 16: Aktivnost 6, deležniki 

Priloga: 17: Predstavitev spletnega orodja, ang. 
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EQAVET gradiva in smernice: 
 

1. Spletna stran EQAVET: www.eqavet.eu 

 

2. Quality Assurance for VET Systems, dostop na: http://www.eqavet.eu/qa/gns/home.aspx 

 

3. Quality Assurance for VET Providers, dostop na: http://www.eqavet.eu/qc/gns/home.aspx  

 

4. Web-based guidance on aligning a quality assurance approach with EQAVET, dostop na: 

http://www.eqavet.eu/WebBasedQA/GNS/home.aspx 

 

5. Web-based guidance on work-based learning, dostop na: 

http://eqavet.eu/workbasedlearning/GNS/Home.aspx 

 

6. Report on developing guidelines for supporting quality assurance in VET systems, dostop na: 

http://www.eqavet.eu/Libraries/2009_Publications/Report_on_developing_guidelines_for_sup

porting_quality_assurance_in_VET_systems.sflb.ashx?download=true 

 

7. Provider level - Organising the self-monitoring process, dostop na: 

http://www.eqavet.eu/Libraries/Policy_Documents_2009/Provider_level_-

_Organising_the_self-monitoring_process.sflb.ashx?download=true 

 

8. Sporočilo iz Bruggeja o okrepljenem evropskem sodelovanju na področju poklicnega 

izobraževanja in usposabljanja za obdobje 2011–2020.  

Dostopno na: http://ec.europa.eu/education/policy/vocational-policy/doc/brugescom_sl.pdf 

 

9. Deklaracija evropskih ministrov za poklicno izobraževanje in usposabljanje ter Evropske komisije, 

ki so se sestali 29. in 30. novembra 2002 v Kopenhagnu, o krepitvi evropskega sodelovanja v 

poklicnem izobraževanju in usposabljanju. “Kopenhagenska deklaracija”.  

Dostopno na:  

https://europassd.cedefop.europa.eu/img/dynamic/c1401/type.FileContent.file/Copenhagen_sl

_SI.PDF 

 

10. Ključni mejniki rezultatov evropskega sodelovanja na področju zagotavljanja kakovosti v 

poklicnem izobraževanju in usposabljanju. 

Dostopno na: http://www.eqavet.eu/gns/policy-context/european-policy/key-milstones.aspx 

 

11. A European common quality assurance framework, 2003 in Fundamentals of a "Common 

European Quality Assurance Framework" for VET in Europe, 2007. 

Dostopno na: http://www.eqavet.eu/gns/library/policy-documents/policy-documents-

2003.aspx in http://www.cedefop.europa.eu/EN/Files/5168_3a.pdf  

 

12. A European guide to self-assessment for VET providers. 

Dostopno na: 

http://www.eqavet.eu/gns/library/policy-documents/policy-documents-2003.aspx 

 

http://www.eqavet.eu/
http://www.eqavet.eu/qa/gns/home.aspx
http://www.eqavet.eu/qc/gns/home.aspx
http://www.eqavet.eu/qc/gns/home.aspx
http://www.eqavet.eu/WebBasedQA/GNS/home.aspx
http://eqavet.eu/workbasedlearning/GNS/Home.aspx
http://www.eqavet.eu/Libraries/2009_Publications/Report_on_developing_guidelines_for_supporting_quality_assurance_in_VET_systems.sflb.ashx?download=true
http://www.eqavet.eu/Libraries/2009_Publications/Report_on_developing_guidelines_for_supporting_quality_assurance_in_VET_systems.sflb.ashx?download=true
http://www.eqavet.eu/Libraries/Policy_Documents_2009/Provider_level_-_Organising_the_self-monitoring_process.sflb.ashx?download=true
http://www.eqavet.eu/Libraries/Policy_Documents_2009/Provider_level_-_Organising_the_self-monitoring_process.sflb.ashx?download=true
http://ec.europa.eu/education/policy/vocational-policy/doc/brugescom_sl.pdf
https://europassd.cedefop.europa.eu/img/dynamic/c1401/type.FileContent.file/Copenhagen_sl_SI.PDF
https://europassd.cedefop.europa.eu/img/dynamic/c1401/type.FileContent.file/Copenhagen_sl_SI.PDF
http://www.eqavet.eu/gns/policy-context/european-policy/key-milstones.aspx
http://www.eqavet.eu/gns/library/policy-documents/policy-documents-2003.aspx
http://www.eqavet.eu/gns/library/policy-documents/policy-documents-2003.aspx
http://www.cedefop.europa.eu/EN/Files/5168_3a.pdf
http://www.eqavet.eu/gns/library/policy-documents/policy-documents-2003.aspx
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13. Priporočilo Evropskega parlamenta in sveta o vzpostavitvi evropskega referenčnega okvira za 

zagotavljanje kakovosti poklicnega izobraževanja in usposabljanja. 

Dostopno na: 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/SL/TXT/?uri=CELEX:32009H0708%2801%29  

Povzetek: 

http://europa.eu/legislation_summaries/education_training_youth/vocational_training/c11108

_en.htm  

 

14. ET 2010 

Dostopno na: 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2002.142.01.0001.01.ENG 

 

15. ET 2020 

Dostopno na: 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/ALL/?uri=CELEX:52009XG0528%2801%29 

 

16. Ponovni razmislek o izobraževanju, Rethinking education 

Dostopno na: 

http://ec.europa.eu/languages/policy/strategic-framework/rethinking-education_en.htm 

 

17. Sklepi Sveta in predstavnikov vlad držav članic, ki so se sestali v okviru Sveta, o učinkovitosti in 

pravičnosti v izobraževanju in usposabljanju. 

Dostopno na: 

http://eur-lex.europa.eu/legal-

content/EN/TXT/?qid=1414601845965&uri=CELEX:42006X1208%2801%29  

 

 

  

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/SL/TXT/?uri=CELEX:32009H0708(01)
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http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2002.142.01.0001.01.ENG
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/ALL/?uri=CELEX:52009XG0528(01)
http://ec.europa.eu/languages/policy/strategic-framework/rethinking-education_en.htm
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?qid=1414601845965&uri=CELEX:42006X1208(01)
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?qid=1414601845965&uri=CELEX:42006X1208(01)
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I. UVOD 

Kakovost kot temeljna vrednota šolskih strategij in politik 

V sklopu sistematičnega razmišljanja o kakovosti vzgoje in izobraževanja, ki se začenja v zadnjih 

desetletjih prejšnjega stoletja so tudi procesi, ki jih spodbuja Evropska unija posebej na področju 

poklicnega in strokovnega izobraževanja (PSI). Kakovost postaja osrednja orientacija šolskih politik in 

strategij, vsi drugi strateški cilji, kot so pravičnost, učinkovitost, življenjskost, demokratičnost šole, se 

vedno bolj zdijo kot izpeljani iz kakovosti, saj naj bi kakovost bila tisto jedro, ki je v šolskih strategijah 

in šolskih praksah podlaga za doseganje drugih ciljev. 

 

Ugotavljanje in zagotavljanje kakovosti je eno od pomembnih orodij, ki jih razvija EU v sklopu 

izobraževalnih strategij. Soodvisnost in navezanost številnih vrednosti s področja izobraževalne 

strategije in politike na kakovost je nedvomno pokazala, da lahko prek kakovosti EU razvije mnoge 

skupne cilje znotraj načela subsidiarnosti pristojnosti, ki v EU velja v razmerju med transnacionalno in 

državno ravnjo. Kakovost je med različnimi orodji, ki jih strateško razvija EU kot podlage za skladnejši 
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razvoj izobraževanja1, predvsem pa za  priznavanje doseženih stopenj izobrazbe in kvalifikacij v 

evropskem prostoru. Tega cilja namreč EU prav zaradi načela subsidiarnosti ne more doseči s 

poenotenjem poklicnih standardov, izobraževalnih programov, katalogov znanja ali izpitnih 

katalogov, zato je v EU tako visoko izpostavljen pomen referenčnega okvira zagotavljanje kakovosti v 

poklicnem in strokovnem izobraževanju (EQARF). Osnovo za to gotovo pomenijo Smernice 

evropskega Parlamenta in Sveta o priznavanju poklicnih kvalifikacij2, iz katerega je razvidno, da v 

takšnem konceptu pomenijo izjemo le t.i. regulirani poklici, za katere Smernice navajajo dokaj 

konkretne standarde, ki naj bi jih upoštevali v pripravi izobraževalnih programov za te poklice. 

Kratka zgodovina 

Ideja o zagotavljanju kakovosti v poklicnem izobraževanju se je na ravni EU opredeljevala skozi vrsto 

dokumentov v zadnjem desetletju. Že v Stockholmskem poročilu o Konkretnih ciljih sistema 

poklicnega in strokovnega izobraževanja (PSI) v prihodnosti, je Evropski svet leta 2001 kot enega od 

treh strateških ciljev evropske politike na področju opredelil izboljšanje kakovosti in učinkovitosti PSI. 

Tudi Kopenhagenska deklaracija (2002) v povezavi z lizbonsko strategijo izraža, da mora biti sestavni 

del te strategije »visokokakovostno PSI«, kot podlaga mobilnosti zaposljivosti in konkurenčnosti. 

Zagotavljanje kakovosti naj bi temeljilo na razvitem sistemu sodelovanja članic, izmenjave modelov in 

tudi na skupnih merilih in načelih kakovosti. Leta 2003 je bil objavljen Skupni okvir za zagotavljanje 

kakovosti za PSI (CQAF), ki predlaga skupna načela, smernice in orodja. CQAF je potrdil Svet maja 

2004. Helsinško sporočilo iz decembra 2006 poudari potrebo po nadaljevanju prizadevanj in 

dopolnjevanju CQAF-a, za izboljševanje kakovosti in za krepitev sodelovanja pri zagotavljanju 

kakovosti v PSI. 

Tako je bilo pričakovati, da bodo v strategiji razvoja PSI kmalu opredeljene tudi konkretne zamisli o 

kakovosti PSI in to se je uresničevalo s dokumentom CQAF, ki ga je potrdil Svet 2004, s katerim je 

Evropska komisija v Dublinu 2005 opredelila  nekak prednostni okvir za zagotavljanje kakovosti PSI. 

Temu je kot konkreten korak sledilo oblikovanjem mreže ENQA-VET 2006, v katero se vključi leta 

2007 tudi CPI, ki mu Ministrstvo za šolstvo in šport poveri odgovornost za vodenje oz. spodbujanje 

                                                           

 

1
 Med pomembnimi takšnimi orodji je EQF (Evropsko kvalifikacijsko ogrodje) in ECVET (Evropski krediti v 

poklicnem in strokovnem izobraževanju)  

2
 Amtsblatt der Europäischen Union (30. 9. 2005, L255 str. 22-142) 
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projektov zagotavljanja kakovosti v poklicnem in strokovnem izobraževanju.  Sledi sprejetje EQARF v 

letu 2009. 

Cilj je, da članice razvijejo državne pristope k izvajanja evropskega referenčnega okvira za 

zagotavljanje kakovosti (EQARF) najkasneje do leta 2010, ter vključijo socialne partnerje in vse druge 

ustrezne zainteresirane. 

II. EVROPSKI REFERENČNI OKVIR  ZAGOTAVLJANJA KAKOVOSTI ZA POKLICNO IZOBRAŽEVANJE 

IN USPOSABLJANJE (EQARF) 

Cilj dokumenta je opredelitev skupnih referenčnih točk, ki naj bi jih zagotavljale članice EU, da bi 

zagotovile preglednost in prenosljivosti dosežkov na področju PSI ob upoštevanju načela, da so 

članice avtonomne pri upravljanju sistema PSI.  

Cilj evropskega referenčnega okvira je vzpostavljanje meril, ki podpirajo zagotavljanje kakovosti na 

ravni izvajalcev (šol, podjetij, centrov) in na ravni sistema. Cilj je splošen in tudi nastavljeni kazalniki 

so opredeljeni splošno, tako da le zapolnjujejo okvir, ki naj bi omogočal skladnejše delovanje v 

načrtovanju aktivnosti, primerjavo med različnimi državami ter prenos primerov dobrih praks, hkrati 

pa ne ovirajo posamezne članice, da razvije svoje posebnosti.   

Problem referenčnega okvira pa je, da kazalniki sicer res podpirajo zagotavljanje kakovosti na ravni 

sistema in izvajalcev, toda v ospredju je vendarle  namen, da referenčni okvir  zagotoviti primerjavo 

med državami, zaradi česar se EQARF bolj posveča ravni sistema in znotraj tega predvsem na 

izboljšanje kakovosti, ki sledi širšim evropskim ciljem lizbonske strategije, kot so povečanje 

zaposljivosti, izboljšanje, usklajenosti med ponudbo usposabljanja in potrebami uporabnikov ter 

spodbujanje boljše dostopnosti vseživljenjskega učenja. V tem smislu evropski referenčni okvir 

trdneje veže kakovost PSI na interese trga dela kot na druge cilje PSI, ki so vsaj v slovenskem prostoru 

dokaj močno poudarjeni. Ta enostranost prihaja do izraza predvsem pri opredelitvi desetih kazalnikov 

in deskriptorjev, ki sicer pokrivajo sistemske pogoje (zlasti nekatere standarde in normative), ki so 

pomembni za kakovost dela, ni pa kazalnikov, neposredno navezanih na zagotavljanje kakovosti 

procesov učenja in poučevanja na ravni šol in drugih izvajalcev. 

V nadaljevanju bomo skušali to enostranost preseči in bolj enakovredno obravnavati pristop k 

zagotavljanju kakovosti na ravni sistema in institucije. 
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III. TEMELJNA IZHODIŠČA ZAGOTAVLJANJA KAKOVOSTI V PSI 

V strnjeni obliki lahko temeljna načela in pristope zagotavljanja kakovosti povzamemo takole: 

1. Kakovost kot temelj razvoja PSI 

Cilj zagotavljanja kakovosti je doseči visoko stopnjo odzivnosti sistema PSI na številne potrebe, ki jih 

na eni strani narekujejo interesi udeležencev na drugi pa potrebe trga dela. Zato se kot merilo 

kakovosti uveljavlja na eni strani humanistična orientacija, ki zahteva dograjevanje položaja PSI v 

izobraževalnem sistemu ter vzpostavljanje ustrezne skladnosti, ki omogoča prehodnosti med 

različnimi njegovimi stopnjami. Merila učinkovitosti in uspešnosti PSI sicer izhajajo iz zagotavljanja 

možnosti zaposlovanja, vendar razumljeno globalno in ne v smislu spodbujanja zaposlovanja po 

določenih stopnjah šolanja z oteževanjem možnosti za nadaljnje izobraževanje. Kakovost sistema PSI 

se vrednoti po komplementarnih ciljih vezanih na njegovo odprtost do sveta dela in nadaljnjega 

izobraževanja. 

2. Kakovost kot trajna naloga - ciklus zagotavljanja kakovosti 

Načelo stalnega izboljševanja PSI temelji na kakovostnem ciklusu, ki povezuje:  

a) ugotavljanje stanja kakovosti, 

b) določanje ciljev politike in načrtovanje; opredelitev načel in programa sprememb, 

c) načrtovanje sredstev in ukrepov za dosego teh ciljev ter njihova izvedba;  

d) ocenjevanje učinkov glede na cilje in ocenjevanje dosežkov/rezultatov na ravni posameznika, 

izvajalca in sistema; pregled, ki temelji na kombinaciji izidov notranjega in zunanjega ocenjevanja, 

obdelavo povratnih informacij in organizacijo postopkov za spremembo. 

 

     CIKLUS KAKOVOSTI: 

ugotavljanje kakovosti  načrtovanje sprememb  izvajanje ocenjevanje in vrednotenje. 
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3. Potrebno bo razčleniti merila, določiti področja, ki so pomembna za kakovost šole, 

opredeliti znotraj področij kazalnike in jih instrumentalizirati na ravni potrebni podatkov 

Merila kakovosti, okvirnih deskriptorjev in kazalnikov v evropskih priporočilih sicer podpirajo skupni 

okvir, vendar so opredeljena splošno in niso instrumentalizirana, zato jih je treba šele razčleniti, da bi 

jih bilo mogoče konkretizirati v ustreznih instrumentih. Cilj je torej priprava instrumentov za 

ugotavljanje kakovosti ter strategij za zagotavljanje kakovosti.
3
 

4. Kombinacija notranjega in zunanjega ocenjevanja, obdelava povratnih informacij in 

organizacija postopkov za spremembo. 

Raven sistema in raven izvajalcev 

Zagotavljanje kakovosti pomeni sistematični pristop h kakovosti, z izrecnim poudarkom na vlogi vseh 

akterjev na različnih ravneh - NA RAVNI SISTEMA (NA DRŽAVNI RAVNI) IN NA RAVNI IZVAJALCEV - in 

njihovi medsebojni povezanosti. V izhodišču koncepta zagotavljanja kakovosti celotnega projekta 

kakovosti sta dva nivoja: 

 

a. Sistemski, katerega cilj naj bi bil ugotavljanje in zagotavljanje kakovosti na državni ravni in 

pomeni evalvacijo ter razvoj sistema PSI. 

 

PREDLOG: SKRB ZA KAKOVOST NA RAVNI SISTEMA NAJ BI PREVZEL CENTER ZA POKLICNO 

IZOBRAŽEVANJE (CPI), ki bi pripravljal DRŽAVNA POROČILA O PSI PO NAČELIH CIKLUSA IN V 

SKLADU S KAZALNIKI KAKOVOSTI IN NA RAVNI SISTEMA. 

 

                                                           

 

3 Odgovor na vprašanje, kako podrobno bodo razviti instrumenti celo na evropski ravni, še ni dokončen. V 

priporočilih lahko preberemo tudi mnenja da sedanji nivo in okvir, kot se določa na ravni teles EU le omejeno 

spodbuja države članice k širitvi uporabe orodij, ki tam nastajajo. Trenutni položaj Okvira sodelujočim državam 

otežuje dosledno uporabo sistema in izkoriščanje ugodnosti medsebojnega ocenjevanja in vzajemnega učenja. 

Številne države so že opozorile na potrebo po močnejšem instrumentu za podporo uporabe priporočil 

evropskega okvira kvalifikacij v skupnem okviru za zagotavljanja kakovosti. 
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b. Institucionalni, katerega namen je zagotavljanje kakovosti na ravni posamezne izobraževalne 

institucije; skrb za kakovost torej primarno temelji na izvajalcu izobraževanja. 

 

IZVEDBA: ZA KAKOVOST NA INSTITUCIONALNI RAVNI JE ODGOVOREN IZVAJALEC ZA TISTI 

DEL IZOBRAŽEVANJA, KI GA IZVAJA. TO POMENI POKLICNA ALI STROKOVNA ŠOLA, 

DELODAJALEC ALI SKUPNI – MEDPODJETNIŠKI - CENTRI. NJIHOVE NALOGE SO KOMPLEKSNE, 

KOT IZHAJAJO IZ CILKUSA IN KAZALNIKOV KAKOVOSTI NA RAVNI IZVAJANJA 

IZOBRAŽEVALNEGA PROCESA 

 

IV. UREDITEV V SLOVENIJI 

Sedanje stanje v RS je v sistemski ureditvi povsem primerljivo s konceptom EQARF-a. Zakon o PSI4 v 

15. členu opredeljuje dve ključni dimenziji kakovosti: sistemsko in institucionalno. Najprej določa, da 

šola zagotavlja kakovost vzgojno-izobraževalnega dela po načelih celovitega sistema vodenja 

kakovosti, ki upošteva tudi skupni evropski okvir zagotavljanja kakovosti v poklicnem in strokovnem 

izobraževanju. V 17. členu pa opredeli odgovornost za zagotavljanje kakovosti na ravni sistema 

poklicnega in strokovnega izobraževanja: »Javni zavod oziroma druga organizacija, ki je ustanovljena 

za razvoj poklicnega in strokovnega izobraževanja, ugotavlja kakovost poklicnega in strokovnega 

izobraževanja na podlagi podatkov šol in drugih statističnih podatkov« (1. odstavek). 

»Za ugotavljanje kakovosti lahko minister v posameznem primeru določi tudi skupino neodvisnih 

strokovnjakov« (3. odstavek). 

Problem sedanjega stanja: pošolanje koncepta kakovosti 

Vendar je Zakon v 16. členu sicer pravilno krepil avtonomijo in razvojno vlogo šol tudi na področju 

kakovosti, ne omenja pa drugih izvajalcev izobraževalnih programov, kar pomeni, da operativne 

odgovornosti za kakovost, ki jo zakon nalaga šolam, ni predpisal tudi za druge izvajalce izobraževanja. 

Tu naša zakonodaja ne sledi povsem referenčnemu okviru EQARF. Odgovornost za kakovost 

izobraževalnega proces se tudi v slovenski zakonodaji vse bolj seli k šolam, dejavnikom na lokalni 

                                                           

 

4 Zakon o poklicnem in strokovnem izobraževanju (Ur. l. RS, št. 79/2006). 
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ravni, a vendar se pri tem krepi le odgovornost izobraževalne institucije. Zakon le zanjo zahteva, da 

morajo ustanoviti komisijo za kakovost, objaviti letno poročilo komisije za kakovost na svoji spletni 

strani. Tu sicer med člani komisije zakon zahteva tudi delodajalce. Iz tega sledi sistem, da bo šola 

morala vprašanja kakovosti izobraževanja pri delodajalcih reševati v svojih pristojnosti ter tudi v 

svojih poročilih ocenjevati izvedbo praktičnega izobraževanja pri delodajalcih5.   

 

IZHODIŠČE: PRI OBLIKOVANJU KONCPETA UGOTAVLJANJA IN ZAGOTAVLJANJA KAKOVOSTI BI 

MORALI PRESEČI NASLANJANJE KONCPETA ZGOLJ NA ŠOLE KOT IZVAJALCE, VKLJUČITI BI MORALI 

TUDI DRUGE IZVAJALCE IZOBRAŽEVANJA. 

 

                                                           

 

5
 Priložnostni pregled poročil nekaterih poklicnih šol sicer pokaže, da vključujejo šole v komisije praviloma 

enega člana izmed delodajalcev (iz reprezentativnega podjetja), ter da se poročila dotikajo tudi vprašanja 

sodelovanja šol z delodajalci, ob čemer šole navajajo zlasti aktivnosti za krepitev stikov. V nobenem primeru pa 

poročila ne obravnavajo kakovosti praktičnega izobraževanja pri delodajalcih, niti na ravni ugotovitev, niti na 

ravni projektov za zagotavljanje kakovosti (npr.: izobraževanje mojstrov in drugih delavcih v iz podjetij, vlaganje 

v usposabljanje mentorjev in instruktorjev učinkovitost izobraževanja, realizacija programa itd).  Nasploh je 

mogoče ugotoviti, da je v poročilih posameznih šol komaj zaznati, za kakšne oblike dela si prizadevajo v 

poučevanju in učenju, odnos na šoli in s starši v ukrepih, ki jih navajajo na področju kakovosti. Poročila z vidika 

kakovosti enostavno niso vsebinska. 
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V. TEMELJNI METODOLOŠKI OKVIR KONCEPTA KAKOVOSTI  

a) ciklus kakovosti: 

 

b) Povezovanje izvajalcev 

Kakovosti v izobraževanju ni mogoče doseči brez povezovanja in primerjave med šolami. V 

gospodarstvu velja, da ugotavljanje in zagotavljanje kakovosti lahko temelji tudi samo na natančnem 

sledenju razvoja, poslovanja in delovnim procesom znotraj posamezne gospodarske družbe. Z 

vzpostavitvijo sistema sledenja lahko službe za kakovost natančno locirajo nastajanje morebitnih 

odklonov od zahtevanih standardov. 

Zaradi kompleksnosti izobraževalnih procesov ter vpliva številnih dejavnikov na doseganje 

standardov, med katerimi so mnogi dejavniki po svoji naravi taki, da šola in učitelji nanje nimajo 

vpliva, koncepta kakovosti ni mogoče izpeljati z enostavno vzpostavitvijo sistema sledenja. Zato je 

mobilnosti, prenašanje izkušenj in primerljivosti podatkov temeljno izhodišče metodologije 

zagotavljanja kakovosti na področju izobraževanja. K njegovemu uresničevanju bi veliko pripomoglo 
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ustanavljanje konzorcijev za kakovost6, ki bi povezali poklicne šol in druge izvajalce izobraževanja istih 

oz. sorodnih strok.  

V skladu z načelom mobilnosti bi konzorciji širili perspektivo načrtnega povezovanja tudi z izvajalci 

poklicnega in strokovnega izobraževanja v drugih članicah EU. 

Izvajalci programov poklicnega in strokovnega izobraževanja so izpostavljeni vedno večjim zahtevam, 

kar se tiče odzivanja na hitre spremembe v družbi in gospodarstvu. Pričakovanja so, da bo koncept 

kakovosti omogočil hitrejše odzivanje na potrebe različnih uporabnikov, izmenjavo izkušenj v 

partnerskih mrežah, bolj učinkovito uvajanje in uporabo nove tehnologije, aktivno socialno 

partnerstvo v lokalnem okolju ter sodelovanje z izvajalci v regiji ali znotraj širšega strokovnega 

področja. 

 

IZHODIŠČE: Pomembna usmeritev EQARF je zagotavljanje kakovosti z razvijanjem mobilnosti. CILJ JE 

IZMENJAVA IZKUŠENJ, PRIMERJAVA, MEDSEBOJNO OCENJEVANJE IN VREDNOTENJE, OBLIKOVANJE 

SKUPNIH POROČIL O KAKOVOSTI IN IZDELAVA SKUPNIH NAČRTOV.  

 

V ugodno smer se razvija sodelovanje med poklicnimi in strokovnimi šolami znotraj istorodnih ali 

sorodnih strokovnih usmeritev. To bi veljalo razviti kot sistem. Prenos odgovornosti za kakovost na 

posamezno šolo je le prvi korak k večji motivaciji za kakovost, nikakor pa sam po sebi ne zagotavlja 

možnosti za razvoj kakovosti kot sistema.  

Ciklus kakovosti in medsebojno sodelovanje  pot do dobre šole 

Zato tudi v evropskih priporočilih (EQARF in drugih) ne najdemo definicije dobre šole. Merila, 

indikatorji, deskriptorji in kazalniki, ki označujejo sistem kakovosti so zgolj formalen okvir, zgolj 

področja ali polja, na katerih naj bi se izražala kakovost PSI, niso pa konkretizirana kot merila ali 

standardi, kaj je dobra šola. Zagotavljanje kakovosti je razumljena kot neprekinjena in trajna naloga. 

                                                           

 

6
 Lahko bi vlogo konzorcija za kakovost opravljali tudi znotraj že obstoječih povezav šol, ki obstajajo na 

posameznih strokovnih področij, čeprav so naloge na področju ugotavljanja in zagotavljanja kakovosti zelo 

kompleksne in trajne ter terjajo visoko stopnja angažiranosti (usklajevanje kazalnikov, njihova 

instrumentalizacija, načrtovanje projektov, spremljanje izvedbe, organizacija baz podatkov in podobno).   
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Metodo sledenja v konceptu kakovosti na področju izobraževanju nadomestimo z metodo 

primerjave. Pri tem so pomembne različne primerjave, zlasti pa: 

- primerjave v ciklusu kakovosti, ki obsega analize ukrepov, pričakovanj in učinkov, 

- primerjava šole s samo seboj skozi časovne vrste podatkov, 

- primerjava z drugimi šolami.  

Posledica te filozofije v pristopu h kakovosti je, da posamezna akcija za ugotavljanje kakovosti znotraj 

ene institucije sama znotraj sebe nima objektivnih meril, še najmanj takih, ki bi označevala, kakšne 

stopnje kakovosti dosega. Tudi dosežki učencev, učni uspehi, rezultati v napredovanju ne povedo 

veliko o kakovosti procesov pouka in učenja. Povedali bi, če bi znali izmeriti v dosežku vrednost, ki jo 

je dodala posamezna šola/učitelj (dodana vrednost v znanju), kar lahko storimo na mnogih 

gospodarskih področjih. V filozofiji evropskih priporočil se zadrega ob tem vprašanju razrešuje v 

največji meri z dvema metodološkima pristopoma: 

- organizacijo ugotavljanja in zagotavljanja kakovosti po sistemu »ciklusa kakovosti«, kar terja, 

da šola organizira trajno in neprekinjeno skrb za kakovost ter v tem sklopu stalno omogoča 

primerjave doseženega razvoja s preteklostjo, kar šola lahko stori znotraj sebe in tako 

pridobiva dokaj objektivne poglede na kakovost, če uporablja ustrezno primerljiv 

instrumentarij; 

- z mobilnostjo, medsebojnim sodelovanjem in primerjavami podatkov, z načrtovanjem 

skupnih aktivnosti, izmenjavo rešitev in prenosom dobrih praks, z izvajanjem kolegialne 

pomoči in zunanjih strokovnih evalvacij, z uporabo primerljivega instrumentarija oziroma 

skupnih orodij merjenja, ki zagotavljajo dokaze o učinkovitosti. 

c) Kultura in klima  

Ključno je, da se na ravni institucije razvijeta ustrezna kultura in klima za zagotavljanje kakovosti, za 

ohranjanje, kar je dobro in uspešno ter za izboljševanje kakovosti v šibkih točkah. Kultura in klima 

merita na to, da vsi zaposleni oz. udeleženi v izobraževalnem procesu sprejmejo skrb za kakovost šole 

kot lastno odgovornost. Ustrezna kultura in klima za izboljševanje kakovosti na šoli je dosežena, če se 

vsak učitelj stalno sprašuje, kako lahko izboljša lastno delo, kaj lahko stori za širjenje lastnega znanja, 

za izboljšanje odnosov na šoli s sodelavci in učenci, za boljše dosežke, večjo življenjskost oziroma 

uporabnost znanja, kako lahko motivira za sodelovanje starše. Da bi takšno vpraševanje postalo 

vsakodnevno za vsakega učitelja. 
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č) Merljivost in objektivnost 

Poleg socialnih dimenzij, ki močno prepletajo koncept skrbi za kakovost v šoli, evropska priporočila 

(EQARF in drugi dokumenti) opozarjajo tudi na pomen zahteve, da odločitve in aktivnosti v 

ugotavljanju in zagotavljanju kakovosti temeljijo na čim večji stopnji objektivnosti. Pri tem se 

izpostavlja temeljni konflikt ugotavljanja in zagotavljanja kakovosti v izobraževanju. Na eni strani 

socialna dimenzija in človeška občutljivost, ki vselej nastaja ob vrednotenju dela, kot je poučevanje, 

vzgajanje, svetovanje, na drugi strani pa zahteva po objektivnost. Izhodišče pri tem je, da razvoj 

kulture izboljševanja kakovosti in ocenjevanja na vseh ravneh prispeva k učinkoviti politiki, strategiji 

in praksi, če temelji na jasnih dokazih, s čimer se ustvari podlaga za učinkovitejše in pravičnejše 

politike. Glavno orodje, ki ga evropska priporočila predvidevajo za dosego tega cilja je, da se kakovost 

ugotavlja in ukrepi za zagotavljanje kakovosti evalvirajo s preverjenim instrumentarijem. Glede na to 

je potrebno že pri kazalnikih in deksriptorjih razmišljati o možnostih  njihove merljivosti. 

Merljivost je podlaga za ustvarjanje stopnje zaupanje tudi v aktivnostih za zagotavljanje kakovosti PSI 

na državni ravni. Kazalniki in instrumentarij, ki bo uporabljen za neposredno zbiranje podatkov o 

kakovosti v PSI na državni ravni morajo biti pripravljeni tako, da indicirajo procese kakovosti z 

objektivnimi podatki. V skladu z zakonom o PSI bo na podlagi objektivnih podatkov tudi državno 

poročilo zasnovano predvsem kot predstavitev podatkov ter globalno oceno in predlogi za razvoj 

aktivnosti zagotavljanja kakovosti PSI. 

d) Baze podatkov 

Merljivost kot izhodišče v pristopu k ugotavljanju kakovosti ter evalvaciji ukrepov je podlaga za 

nastajanje in razvoj baz podatkov na državni ravni. Ključni podatki, pomembni za kakovost šole, ki se 

zbirajo v statističnih raziskavah ali raziskavah, ki jih na državni ravni opravljajo različne institucije, bi 

morali biti v ustreznih bazah pripravljeni in obdelani tako, da bi šole svoje podatke po posameznih 

kazalnikih lahko primerjale v določenih časovnih vrstah podatkov same zase in z drugimi šolami.  

e) Komisija za kakovost 

Ta vprašanja ne nastajajo sama od sebe, čeprav za to obstaja v vsakem učitelju visoka motivacija, saj 

je naravno, da vsak učitelj želi biti dober učitelj. Klima in kultura na šoli, ki spodbuja vse zaposlene k 

rasti in izboljševanja dela ne nastane spontano. Za oblikovanje te klime je gotovo najprej odgovoren 

ravnatelj in celoten šolski menedžment, hkrati pa je to najpomembnejša naloga in najbolj občutljivo 

delo komisije za kakovost. Največjo pozornost mora šola nameniti njeni sestavi, ki jo Zakon o PSI sicer 

opredeljuje, da ne postane birokratska struktura delegatskega principa. Od članov komisije bo delo 



 
14 

zahtevalo visoko socialno, osebnostno, človeško in strokovno občutljivost za probleme in njihovo 

reševanje ter sposobnost motiviranja za določene cilje. Tuje izkušnje kažejo, da je med najtežjimi 

dolžnostmi komisije načrtovanje projektov kakovosti, ki težijo k izboljševanju dela posameznih 

učiteljev. Projektov se je treba lotevati z veliko občutljivostjo in z zagotavljanjem določene stopnje 

eksaktnosti, k čemur vodi zahteva merjenja na ravni ugotavljanja kakovosti in evalvacije ukrepov v 

ciklusu kakovosti. Iz tujih virov lahko razberemo tudi načeli kulture in klime za kakovost v šoli: 

- razvijati prakse, da učitelji tudi sami razvijejo projekte za izboljšanje lastnega dela, ki jih 

izvajajo individualno; 

- morebitnih slabih točk posameznega učitelja nikoli ne obravnavamo kot individualnih 

projektov, temveč vselej v sklopu skupnega projekta šole     

Potreben je razmislek: Zakon o PSI govori le o komisiji za kakovost na ravni šole, odprta je 

organiziranost za zagotavljanje kakovosti PSI na državni ravni, kar je pomanjkljivost v organizaciji. Na 

državni ravni bi moralo delovati telo, ki bi zagotavljalo: 

- razvoj metodologije in indikatorjev za spremljanje procesov in aktivnosti za zagotavljanje 

kakovosti, 

- razvoj instrumentarija za pridobivanje podatkov in informacij v sklopu kakovosti, 

- trajno skrb za razvoj baz podatkov, ki bi bile šolam opora za lastne analize in primerjave, 

- spodbujanje sodelovanja med šolami in širjenje dobrih praks, 

- analize kakovosti na posameznih področjih, 

- pripravo državnih poročil o kakovosti, 

- stalno koordinacijo aktivnosti na ravni institucij. 

CPI bi kot referenčna institucija za razvoj kakovosti opravljal strokovno delo za državno komisijo ter 

vodil ustrezne baze podatkov. 
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VI. MERILA, PODROČJA IN KAZALNIKI KAKOVOSTI NA DRŽAVNI RAVNI 

Metodologija za načrtno zbiranje podatkov in razvijanje podatkovne baze temelji na: 

- določanju meril kakovosti,  

- opredelitvi področij, na katerih se kakovost izraža,  

- razčlenitvi področij na kazalnike, ki omogočajo kvalitativno presojo doseganja kakovosti 

znotraj posameznega področja ter 

- podatkih, ki omogočajo ugotavljanje in primerjanje kvantitativnih razmerij znotraj 

določenega kazalnika. 

Merila 

Merila kakovosti opredeljuje EQARF v povezavi z okvirnimi deskriptorji kakovosti. Pri tem razčlenjuje 

naslednja merila: 

1. Načrtovanje odraža strateško vizijo, ki jo imajo ustrezne interesne skupine in vključuje jasne 

cilje, ukrepe in kazalnike. 

2. Izvedbeni načrti se oblikujejo v posvetovanju z zainteresiranimi stranmi in vključujejo jasna 

načela. 

3. Ocenjevanje izidov in postopkov se izvaja redno in je podprto z meritvami. 

4. Preglednost. 

Izhodišče celotne sheme kakovosti so merila kakovosti PSI, ki sicer sledijo iz evropskega referenčnega 

okvira, vendar se v našem pristopu ne omejujejo samo na interese trga dela7, temveč enakovredno 

upoštevajo tudi cilje osebnega razvoja posameznika. Glede na to se merila za ocenjevanje kakovosti 

sistema PSI in posamezne institucije osredotočajo na vse ključne strateške cilje PSI v Sloveniji: 

 

                                                           

 

7
 Evropski referenčni okvir izhaja pri opredeljevanju ciljev sistema PSI predvsem iz interesov trga dela, 

usposobljenosti za delovno mesto, zaposljivosti in povsem izpušča možnosti nadaljnjega izobraževanja, graditve 

poklicne kariere, kar je eden od pomembnih ciljev sistema PSI v SLO. S tega vidika je treba za naše specifične 

razmere dopolniti merila kakovosti ter posledično področja in kazalnike. 
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1. merilo: sodelovanje socialnih partnerjev pri določanju ciljev sistema, razvito je dolgoročno 

načrtovanje programske ponudbe na posameznih stopnjah, razvito sodelovanje partnerjev v tekočem 

načrtovanju in sprejemanju izobraževalnih programov, 

opisniki: 

i. pristojnosti za določanje poklicnih standardov, 

ii. združenja delodajalcev in sindikati imajo dolgoročne načrte za razvoj 

poklicnega izobraževanja po posameznih stopnjah in  branžah, 

iii. združenja delodajalcev in sindikati imajo dolgoročne načrte za razvoj 

stalnega izobraževanja in usposabljanja za delovno mesto po posameznih 

branžah, 

iv. združenja delodajalcev in sindikati na lokalni ravni imajo dolgoročne načrte 

za razvoj poklicnega izobraževanja po posameznih stopnjah in  branžah, 

v. izdelani so predpisi in vzpostavljen operativni sistem za priznavanje 

neformalno in informalno pridobljenega znanja, 

2. merilo: sodelovanje partnerjev v izvedbi programov izobraževanja 

opisniki: 

i.       sprejemanje odprtega kurikula 

ii. zagotavljanje pogojev za kakovostno izvedbo izobraževanja/usposabljanja 

iii. usposabljanje učiteljev in inštruktorjev, 

iv. stopnja razvitosti alternacije – izvajanja izobraževanja/usposabljanja v 

organizacijah uporabnikov, 

v. status udeležencev izobraževanja v organizacijah uporabnikov, 

vi. spremljanje aktivnosti za vključevanje populacije v PSI in spremljanje 

vključenosti, 

vii. spremljanje  aktivnosti za vključevanje zaposlenih v temeljno in nadaljnje 

izobraževanje in stalno izobraževanje in usposabljanje. 

3.  merilo: dosežki in rezultati izobraževanja/usposabljanja 

opisniki: 

i.       Razmerje med notranjim in zunanjem preverjanje in ocenjevanjem, 
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ii. spremljanje dinamike uspešnosti (napredovanja) med izobraževanjem ter 

dosežene uspešnosti - razrednega in končnega osipa, 

iii. spremljanje zaposljivosti in možnosti graditve poklicne oz. delovne kariere, 

iv. spremljanje  uspešnosti na delovnem mestu oziroma uspešnosti v nadaljnjem 

izobraževanju, 

v. spremljanje uspešnosti izobraževanja depriviligiranih. 

4. merilo: preglednost 

opisniki: 

i. zunanji in notranji nadzor nad delom in poslovanjem, 

ii. sodelovanje zainteresiranih oz. partnerjev v delu in poslovanju institucij, 

iii. dosežki in rezultati se redno objavljajo na državni ravni, 

iv. poročila o kakovosti se pripravljajo na ravni šole in na državni ravni, pristojna 

telesa, ki jih obravnavajo, sestavljajo vsi zainteresirani, s poročili o kakovosti 

na državni ravni so seznanjena tudi združenja delodajalcev in sindikati. 

Področja kakovosti opredeljujejo posamezne segmente sistema PSI, ki so pomembni za njegovo 

kakovost na ravni pogojev dela (standardi in normativi), procesa (kako se izvaja sistem kakovosti) in 

doseženimi rezultati oziroma učinki (uspešnost, zaposljivost). 

Področja in kazalniki 

Vsako od področij je razčlenjeno na kazalnike, ki so vsebinsko zaokrožena celota na določenem 

področju kakovosti, so kvalitativne enote, ki v medsebojni povezavi izražajo kvalitativne enote, 

pomembne za vrednotenje kakovosti na določenem področju. 
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Kazalniki po EQARF8:  

Kot izhodišče za določanje področij kakovosti uporabimo kazalnike po EQARF-u, s tem da jih 

dopolnimo z nekaterimi prioritetami, ki so značilne za PSI v Sloveniji. 

V Priporočilih so navedeni kazalniki, ki naj bi jih članice kot relevantne kazalnike upoštevale pri 

oblikovanju lastnega sistema zagotavljanja kakovosti v PSI, s priporočilom, da vsaka članica 

dopolnjuje sklop kazalnikov tako kot ustreza njeni specifični organizaciji sistema PSI. Na podlagi 

kazalnikov bo pripravljen nabor podatkov, ki so pomembni za izvajanje kvantitativnih analiz in 

primerjav. Na podlagi nabora podatkov bodo izbrani podatki iz statističnih raziskav ali pa bo 

pripravljen namenski instrumentarij za zbiranje podatkov v sklopu projekta za ugotavljanja in 

zagotavljanja kakovosti PSI. 

Kazalniki EQARF-a: 

1. Ustreznost sistemov zagotavljanja kakovosti za izvajalce poklicnega izobraževanja in usposabljanja, 

2. Vlaganje v usposabljanje učiteljev in inštruktorjev, 

3. Stopnja udeleženosti v programih poklicnega izobraževanja in usposabljanja, 

4. Stopnja dokončanosti programov poklicnega izobraževanja in usposabljanja, 

5. Stopnja zaposljivosti v programih poklicnega izobraževanja in usposabljanja, 

6. Uporaba pridobljenih spretnosti na delovnem mestu, 

7. Stopnja brezposelnosti, 

8. Razširjenost ranljivih skupin, 

9. Mehanizmi prepoznavanja potreb po usposabljanju na trgu dela, 

10. Programi spodbujanja boljšega dostopa do poklicnega izobraževanja in usposabljanja. 

Na 101. seji 5. 10. 2007 je sklenil, da naj za šolsko leto 2007/08 poteka spremljava  kakovosti  na 

podlagi prvih treh kazalnikov 

 

                                                           

 

8
 Priporočila evropskega parlament in svet z dne 18. junija 2009 o vzpostavitvi evropskega referenčnega okvira 

za zagotavljanje kakovosti poklicnega izobraževanja in usposabljanja, Ur. list evropske unije z dne 8. 7. 2009, c 

155/1-c 155/10. 
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 Kazalnik 1 o vzpostavljenih sistemih kakovosti na šolah: ustanovljena komisija za kakovost, 

pripravljen načrt kakovosti in poročilo o kakovosti s predlogi ukrepov za izboljšanje; 

 Kazalnik 2: delež učiteljev z ustrezno formalno stopnjo izobrazbe; 

 Kazalnik 3: delež učiteljev, ki sodelujejo v nadaljnjem strokovnem izobraževanju, 

spopolnjevanju in usposabljanju, ter delež vloženega denarja; 

SS PSI pa je kot dolgoročno usmeritve za spremljanje ugotavljanje in zagotavljanje kakovosti v 

poklicnem in strokovnem izobraževanju na državni ravni sprejel sklep o sedmih kazalnikih, od katerih 

je šest povzetih po gradivu CQAF, kar velja še enkrat premisliti z vidika novega evropskega 

referenčnega okvira - EQARF-a.   

Predlog področij in kazalnikov  

Ker so tako opredeljeni kazalniki že v izvirnem besedilu EQARF tudi znotraj razčlenjeni na različne 

segmente, kar kaže na nujnost notranje členitve predlaganih kazalnikov na ožje vsebinsko zaokrožene 

enote predlagam, da navedene kazalnike v slovenskem predlogu projekta zagotavljanja kakovosti v 

PSI razumemo kot področja, na katerih se kakovost ugotavlja, področja pa znotraj razčlenimo na ožje 

vsebinske enote, ki kažejo na kakovost na področju ter jih zato upravičeno poimenujemo kazalniki.  

Na kazalnikih znotraj posameznega področja vsebinsko temelji poročilo o zagotavljanju kakovosti v 

PSI, ki ga v skladu z Zakonom o PSI letno pripravlja CPI. Seveda je mogoče kazalnike v vsakem 

področju še dopolnjevati, posebej še na ravni poročil, ki jih pripravljajo posamezni izvajalci PSI. 

Z nadaljnjim razčlenjevanjem kazalnikov poiskati ravnotežje med formo in vsebino kakovosti oziroma 

med prikazovanjem kakovosti sistema in kakovosti institucije. 

Kot rečeno, pristop EQARF-a meri predvsem na kazalnike, ki so pomembni za presojo kakovosti 

sistema, manj pa za ugotavljanje in zagotavljanje kakovosti samih procesov poučevanja in učenja na 

šoli, svetovanja, odnosov z učenci, učitelji in starši. V našem pristopu bi lahko obe dimenziji: 

dimenzijo sistema in dimenzijo institucije povezali z nadaljnjo razčlenitvijo kazalnikov oziroma z 

njihovo vsebinsko obogatitvijo. Vsak kazalnik daje namreč velike možnosti za podrobnejše analize 

dogajanja na šolah. Kazalniki so sicer zastavljeni tako, da pristopajo k vprašanjem kakovosti z vidika 

sistema. Toda v njih so hkrati vse možnosti, da bi registrirali tudi prizadevanja na ravni šol in drugih 

izvajalcev. Treba je samo razviti ustrezne serije podatkov, ki indicirajo, kako se v posameznem 

kazalniku kažejo prizadevanja šole, da razvija kakovost samih procesov učenja in poučevanja. S 

pomočjo ustreznega vprašalnika bi registrirali, kako široko se na šolah usmerjajo k oblikam 

pedagoškega dela, ki jih glede na sodobna spoznanja lahko štejemo kot preferenčne za kakovostno 

šolo. To pomeni, da ne bi registrirali le, ali določene dejavnosti šola izvaja ali ne, temveč ugotavljali 



 
20 

tudi vsebino teh dejavnosti. Šole naj bi posredovale konkretne podatke, iz katerih bi bilo razvidno, 

kako se angažirajo na točkah, ki so za kakovost preferenčne. Na ta način bi poročilo CPI ne le 

registriralo, kakšne so konkretne aktivnosti šol za dvig kakovosti, temveč tudi motiviralo šole za 

določene smeri delovanja. Te dimenzije kazalnikov bi bilo treba posebej razdelati. Pri večini 

kazalnikov pa bi tako lahko izkazali obe dimenziji: raven sistema in raven institucije. Nekatere primere 

navajamo kot možnosti ob posameznih kazalnikih, hkrati pa smo kazalnike, pri katerih bi to bilo zelo 

koristno za spodbujanje šol označili z * . Pri tem bi lahko od šol pridobili tako podatke o tem, kakšna 

so mnenja učiteljev, dijakov, svetovalnih služb. Seveda morajo biti ti kazalniki skrbno izbrani, saj bi 

sicer postalo letno poročilo o kakovosti izobraževanja neobvladljivo. 
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PODROČJE 1  

Ustreznost sistemov zagotavljanja kakovosti za poklicno izobraževanje in usposabljanje  

 

Kazalniki: 

- razvit notranji sistem za zagotavljanje kakovosti; na katerih ravneh se obravnavajo vprašanja 

kakovosti (katera telesa delujejo, katera telesa so pristojna za načrtovanje in obravnavanje 

načrtov ugotavljanja in zagotavlja kakovosti, ….) 

- ali je posebno telo odgovorno za kakovost (sestav telesa, koliko učiteljev, dijakov, drugega 

osebja, staršev, zunanjih članov,….) glede na organizacijo šol in centrov, organizacij za 

izobraževanje odraslih, 

- koliko časa delujejo komisije, kdaj so bile ustanovljene 

- članstvo komisij (število in predstavniška struktura) 

- neprekinjenost skrbi za kakovost (koliko sestankov je imela »komisija za kakovost«, kolikokrat 

je bila tematika kakovosti obravnavana na drugih organih šole,   

- kako se vključujejo različni zainteresirani (dijaki, starši, uporabniki, lokalni dejavniki) v 

ugotavljanje in zagotavljanje kakovosti, 

- analiza tematike o kakovosti, ki so jo obravnavala druga telesa šole na različnih ravneh 

(razreda, šole kot celote, svet šole, …)*, 

- koliko projektov, ukrepov, predlogov in drugih pobud za zagotavljanje kakovosti je dala 

komisija za kakovost, druga telesa,* 

- na katerih področjih/temah so bili sprejeti projekti, pobude, ukrepi.. (analiza dnevnih 

redov),9* 

                                                           

 

9
 Vsak kazalnik daje velike možnosti za podrobnejše analize projektov, pobud ali ukrepov. S pomočjo ustreznega 

vprašalnika bi na primer lahko registrirali, kako široko se na šolah usmerjajo k oblikam pedagoškega dela, ki naj 

bi bila preferenčna za oceno kakovosti na šoli. Tako bi lahko ob kazalniku »pobude, ukrepi, predlogi« z 

vprašalnikom ugotavljali, katere oblike dela je šola v določenem času spodbujala: 

- sodelovalno učenje, 



 
22 

- pristojnosti delovanja komisije (o čem neposredno odloča, kaj predlaga)  

- koliko pobud za vključevanje učiteljev v ugotavljanje in zagotavljanje kakovosti je bilo 

sprejetih na ravni komisije in drugih organov institucije, 

- evidenca posameznih učiteljev, ki so se odločili za izvajanje določenih individualnih aktivnosti 

za izboljšanje pouka, 

- sodelovanje v projektih z drugimi šolami/institucijami, 

- prenosi primerov dobrih praks,  

- organizacija izobraževanja s področja kakovosti,* 

- opravljen kolegialni pregled – peer review (druge institucije ali sodelavca), 

- reševanje morebitnih spornih primerov, 

- ali šola ima poročilo o kakovosti, 

- ali obravnavajo poročilo o kakovosti šole partnerji v lokalnem okolju  

 

PODROČJE 2  

Vlaganje v usposabljanje učiteljev in inštruktorjev:  

 

Kazalniki: 

- število zaposlenih,  

- zaposleni po vrsti zaposlitve (nedoločen, določen) in ustreznosti izobrazbe,  

 

                                                                                                                                                                                     

 

- upoštevanje učnih težav posameznih učencev, svetovanje učencem, kako se učiti glede na njihove 

močne in šibke točke, uporabo individualiziranih nalog, 

- uvajanje različnih metod (skupinskega, projektnega.. pouka) 

- motiviranje in pomoč pri samostojnem učenju, 

- uporabo medijev v pouku…. 



 
23 

-  - določen čas - nedoločen čas - skupaj 

izobrazba ustrezna -  -  -  

Izobrazba neustrezna -  -  -  

Skupaj -  -  -  

- izpolnjevanje drugih pogojev poleg formalne izobrazbe (PAI in strokovni izpit), 

- dinamika: kaj se dogaja s kadrovsko strukturo, kako ohraniti oz. izboljšati kadrovsko strukturo 

(tabela za tri leta), 

- število dijakov na posameznega učitelja oz. v posameznem oddelku, 

- število dijakov pri posameznih učnih dejavnostih – konkretno, 

o Najmanjše in največje število 

o Pri teoretičnem pouku 

o Pri praktičnem pouku 

- vključevanje v študij 

- udeležba učiteljev in inštruktorjev v nadaljnjem strokovnem izobraževanju in usposabljanju 

na šoli in izven nje,  

- oblike nadaljnjega izobraževanja in usposabljanja, 

- vložena sredstev za izobraževanje in usposabljanje. 

 

PODROČJE 3 

 

Vključenost populacije v programih poklicnega izobraževanja: 

 

Kazalniki: 

- vključenost v poklicno izobraževanje različnih generacij (15-18), (18-24), (24- 45), (45-60), 

- število udeležencev v programih poklicnega izobraževanja, 

- vključenost po stopnjah izobraževalnih programov, 

- vključenost glede na spol, 
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- vključenost depriviligiranih skupin (migrantov, oseb s posebnimi potrebami, socialno-

ekonomski status), 

- poklicno informiranje in svetovanje,* 

- učinkovitost programov poklicnega informiranja in svetovanja, 

- ukrepi za izboljšanje odzivnosti pri vključevanju v poklicno izobraževanje* 

- programi za spodbujanja boljšega dostopa do poklicnega izobraževanja in usposabljanja, 

dinamika v razporeditvi učnih zmogljivosti po posameznih programih in stopnjah, razvoj 

mreže poklicnih in strokovnih šol,  

- število izvajanih / opuščenih programov – razvoj mreže programov, 

- povpraševanje na trgu dela,  

- vlaganja v PSI, 

- delež prebivalstva, sprejet v obliki programov poklicnega izobraževanja in usposabljanja. 

 

PODROČJE 4 

 

Učni dosežki, rezultati, uspešnost 

 

Kazalniki: 

- uspešnost učencev pri vpisu (uspešnost v OŠ), 

- uspešnost posameznih razredov, tečajev (ob koncu leta po opravljenih izpitih – uspešnost 

razredne generacije), 

- ocene dijakov, povprečne ocene in porazdelitev (distribucija) ocen na ravni šole, razreda, 

oddelka, po predmetih in na učitelja, 

- ukrepi za višjo kakovost znanja ter za večjo usklajenost standardov na šolah pri preverjanju 

znanja (baze nalog in vprašanj),* 

- ocene zaključnih izpitov naj se analizirajo tako, da bodo analize primerljive z analizo 

uspešnosti pri poklicni maturi, dodatno pa tudi distribucija ocen na razred (po predmetih), in 

na šolo (po predmetih), 

- delež prekinitev izobraževanja zaradi neuspešnosti, 
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- uspešnost dokončanja izobraževanja: generacijska uspešnost, analiza uspešnosti v 

dokončanju izobraževanja (opravljeni zaključni izpit, poklicna matura, generacijski osip),  

- stopnja uspešnosti prikrajšanih skupin glede na starost in spol, 

- analiza kakovosti zaključnih izpitov in poklicne mature (slednja je predstavljena v Poročilu o 

poklicni maturi; na podoben način naj bi predstavljali zaključne izpite), 

- ukrepi za izboljšanje učne uspešnosti;*10  

- ukrepi za uspešen zaključek*, 

- ukrepi za izboljšanje učne uspešnosti prikrajšanih skupin (velikost učnih skupin, kakovost 

učiteljev in mentorjev, vlaganja v sredstva pomoči,…) ukrepi za prilagojeno izvajanje 

izobraževanja*, 

- uspešnost prikrajšanih skupin, 

- izobraževanje učiteljev za dvig uspešnosti*. 

 

PODROČJE 5 

 

Zaposljivosti in nadaljnje izobraževanje  

 

Kazalniki: 

- vstop generacije v delo v letih po končanem izobraževanju  (1 leto) (oblika zaposlitve) glede 

na vrsto programa, 

- stopnja (dolžina) brezposelnosti med novimi absolventi, 

- ukrepi za podporo zaposlovanju*, 

- ukrepi za povečanje zaposljivosti posameznika* (v šolah in med delodajalci), 

                                                           

 

10
 V tem kazalniku je mogoče preverjati, kako in katere aktivnosti potekajo na šolah za izboljšanje učne 

uspešnosti (npr.: individualizacija pouka- podrobno, kako; nudenje posebne pomoči…). V tem sklopu je tudi 

mogoče preveriti, katere aktivnosti so bile na šoli izvedene za pridobivanje povratnih informacij dijakov glede 

ukrepov za izboljšanje uspešnosti ).   
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- vrsta zaposlitve in ustreznost zaposlitve po pridobljeni izobrazbi, 

- uspešnost nadaljevanja izobraževanja (1 do 2 leti), 

- nadaljevanje izobraževanja v strokovni vertikali ali ne, 

- uporabnost pridobljenih znanj z vidika potreb trga dela, stopnja zadovoljstva delodajalcev in 

zaposlenih nekdanjih dijakov, 

- mehanizmi prepoznavanja potreb po usposabljanju na trgu dela. 
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VII. Viri: 

- „Evropski vodič samoocenjevanja za izvajalce poklicnega izobraževanja in usposabljanja“, Cedefop, 

september 2003. 

- „Evropski priročnik za medsebojno ocenjevanje za začetno poklicno izobraževanje in usposabljanje“, 

Gutknecht-Gmeiner, Maria; Lassnigg, Lorenz; Stöger, Eduard; de Ridder, Willem; Strahm, Peter; 

Strahm, Elisabeth; Koski, Leena; Stalker, Bill; Hollstein, Rick; Alluli, Giorgio; Kristensen, Ole Bech 

(Dunaj, junij 2007). 

- „Razširjeno medsebojno ocenjevanje“ (EAC/32/06/13m LE-78CQAF), www.peer-revieweducation. 

net; „Razširjeno medsebojno ocenjevanje“ (EAC/32/06/13m LE-78CQAF), www.peerreview- 

education.net. 

- HTL- Bundesqualitätsbericht des humangeruflichen Schulwesens (Februar 2007, 2008, 2009.)  

- HTL-Bericht zufr Bundesweitenevaluation (2006/07, 2007/08 

- Priporočila evropskega parlament in svet z dne 18. junija 2009 o vzpostavitvi evropskega 

referenčnega okvira za zagotavljanje kakovosti poklicnega izobraževanja in usposabljanja, Ur. list 

evropske unije z dne 8. 7. 2009, c 155/1-c 155/10. 

- Uporabljali smo poročila o kakovosti nekaterih poklicnih in strokovnih šol z njihovih spletnih straneh 

šol 

 

Spletne strani: 

 Cedefop spletne strani na področju zagotavljanja kakovosti v poklicnem 

izobraževanju in usposabljanju  

 Evropska mreža za zagotavljanje kakovosti v poklicnem izobraževanju in 

usposabljanju  

 QIBB – Qualitätsinitiative Berufsbildungs Österreich 

 Forum za delo in del TWG je delo na voljo v "arhiv" oddelek.  

http://74.125.43.132/translate_c?hl=sl&sl=en&u=http://www.trainingvillage.gr/etv/Projects_Networks/quality/default.asp&prev=/search%3Fq%3Denqa%2Bvet%26hl%3Dsl&rurl=translate.google.si&usg=ALkJrhiWAKqo3oLxzFp2vKYEk9uHWyx-uA
http://74.125.43.132/translate_c?hl=sl&sl=en&u=http://www.trainingvillage.gr/etv/Projects_Networks/quality/default.asp&prev=/search%3Fq%3Denqa%2Bvet%26hl%3Dsl&rurl=translate.google.si&usg=ALkJrhiWAKqo3oLxzFp2vKYEk9uHWyx-uA
http://74.125.43.132/translate_c?hl=sl&sl=en&u=http://www.enqavet.eu/&prev=/search%3Fq%3Denqa%2Bvet%26hl%3Dsl&rurl=translate.google.si&usg=ALkJrhi7IL4VOeXSVZIaJr1ZkGLMLpSO0w
http://74.125.43.132/translate_c?hl=sl&sl=en&u=http://www.enqavet.eu/&prev=/search%3Fq%3Denqa%2Bvet%26hl%3Dsl&rurl=translate.google.si&usg=ALkJrhi7IL4VOeXSVZIaJr1ZkGLMLpSO0w
http://74.125.43.132/translate_c?hl=sl&sl=en&u=http://www.cedefop.europa.eu/etv/projects_networks/Quality/archives/&prev=/search%3Fq%3Denqa%2Bvet%26hl%3Dsl&rurl=translate.google.si&usg=ALkJrhiAd0fSBi0bg3eLCsGamsUnPA-VRQ


 

 

Logotip organizacije 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Naziv organizacije 
 

Poročilo o kakovosti 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

(Predlogo za pripravo poročila smo pripravili na Centru RS za poklicno izobraževanje z namenom 
predstaviti možno obliko poročila o kakovosti izvajalcev PSI. To ni obrazec, ni recept in niti 

zahteva, je le predlog v pomoč izvajalcem PSI pri pripravi poročila o kakovosti. Predloga je 
pripravljena v obliki poročila kot samostojnega dokumenta. Poročilo o kakovosti je lahko del drugih 

dokumentov šole – razvojnega načrta, finančnega načrta z obrazložitvami, letnega delovnega 
načrta in poročila o delu – poročilo o kakovosti, ki ga šola tudi objavi, pa le povzetek zapisov v teh 
dokumentih. Šola je povsem avtonomna pri izbiri oblike poročila in obsegu informacij, ki jih podaja 

v javno objavljenih poročilih in sama presoja, kakšen vtis želi pri tem ustvarjati. Predloga poročila je 
strukturirana glede na pristope oz. metode dela. Šola lahko poročilo strukturira tudi glede na 

vsebine, področja, s katerimi se ukvarja. Pomembno je, da se navezuje na načrtovanje, v katerega 
vključi tudi nove aktivnosti v smislu izboljšav.) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kraj, mesec leto 
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Poročilo o kakovosti _________________ (naziv organizacije) za _____________ (šolsko leto) 
 
 
 
Poročilo je pripravila komisija/ skupina za kakovost/ razvoj v sestavi:  
 
Ime in priimek (predsednik, druga vloga) 
Ime in priimek (predstavnik zaposlenih) 
Ime in priimek (predstavnik delodajalcev) 
Ime in priimek (predstavnik udeležencev izobraževanja) 
Ime in priimek (predstavnik staršev) 
Ime in priimek (drugo) 
 
Besedilo je/ sta/ so uredil/ a/ i: 
 
Ime in priimek 
… 
 
 
Poročilo so obravnavali/ sprejeli/ je bilo predstavljeno:  
 
Svet zavoda, dne xxxx 
Svet staršev, dne xxxx 
Pedagoški zbor, dne xxxx 
Dijaški svet, dne xxxx 
Študentski svet, dne xxxx 
… 
 
 
 
Vodstvo organizacije/ odgovorna oseba: ime in priimek 
Svet zavoda/ upravni odbor, lastniki ipd.: imena in priimki 
 
 
 
 
 
Povabilo k sodelovanju in kontaktni podatki vodstva komisije/ skupine  
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Vsebinsko kazalo 
 
1.Predstavitev organizacije ............................................................................................................. 5 

2.Zagotavljanje kakovosti ................................................................................................................ 5 

3.Razvojni načrt/ strategija razvoja organizacije .............................................................................. 5 

4.Letni delovni načrt organizacije .................................................................................................... 5 

5.Dejavnosti komisije za kakovost ................................................................................................... 6 

6.Samoevalvacija ............................................................................................................................ 6 

A. Samoevalvacijsko poročilo ______________ (področje) ......................................................... 6 

B. Samoevalvacijsko poročilo ______________ (področje) ......................................................... 6 

7.Zunanja evalvacija ....................................................................................................................... 6 

C. Poročilo o hospitacijah ............................................................................................................ 7 

D. Zgledovanje ............................................................................................................................ 7 

E. Kolegialna presoja................................................................................................................... 7 

8.Predlogi za delo v _____________ (naslednjem šolskem letu): ................................................... 7 

9.Podatki za kazalnike na ravni sistema .......................................................................................... 7 

10.Viri in literatura ........................................................................................................................... 9 

11.Priloge ...................................................................................................................................... 10 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kratice in okrajšave: 
… 
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1. Predstavitev organizacije 
 
Naziv, ustanovitev, ustanovitelji, financiranje, kratek zgodovinski razvoj, izobraževalni programi, 
organizacijska struktura, število in struktura zaposlenih, število udeležencev izobraževanja, vizija, 
poslanstvo … 
 
Opis področja, s katerim se v tekočem letu več ukvarja 
 
(Zapis na največ 1 strani ali/ in z navezavo na druge vire.) 
 
 
 

2. Zagotavljanje kakovosti 
 

 
Kdaj in kako ste začeli z razvojem zagotavljanja kakovosti? Kako se je to področje nadalje 
razvijalo? Kakšni so dosežki uvajanja celovitega sistema vodenja kakovosti?  
 
Podrobnejše informacije, ki jih naj zapis vključuje: 

 datum ustanovitve komisije za kakovost; 

 dolžina mandata, če je določen;  

 organizacija dela,  

 pogostost sestajanja; 

 struktura/ ureditev/ sistem/ dogovor glede zagotavljanja kakovosti, npr. poslovnik kakovosti, 
listina kakovosti; 

 odgovorne/ zadolžene osebe/ skupine/ komisija za kakovost, razvojni timi ipd. 

 izobraževanja in projekti s področja zagotavljanja kakovosti, kontaktne osebe, povezave, 
okvirni datumi, teme, vsebine, rezultati, povezave, reference … 

 
(Predstavitev celovitega sistema vodenja kakovosti, npr. od 1 do 3 strani.) 
 
 
 

3. Razvojni načrt/ strategija razvoja organizacije 
 
Kratek opis, referenca/ povezava na druge vire/ dokumente ipd. Strategija razvoja v obliki 
strateških/ razvojnih usmeritev, dolgoročnih, kratkoročnih ciljev in dejavnosti za dosego 
posameznih ciljev. Predstavljeno naj ima logično vsebinsko strukturo, lahko v tabeli s pojasnili.  
 
Vključuje lahko kazalnike, ki jih šola redno spremlja ter rezultate spremljanja, ki izhajajo iz 
razvojnega načrta/ strategije razvoja organizacije.  
 
Vsebine vezane na področje, s katerim se komisija/skupina za kakovost v tem šolskem letu 
organizacije ukvarja. 
 
(Predstavitev glavnih smeri razvoja in poudarek na področju/ ih, s katerim se poročilo ukvarja v nadaljevanju, npr. 1 do 
1,5 strani ali tabela s kratkim besedilom.)  
 
 
 

4. Letni delovni načrt organizacije 
 
 
Kratka predstavitev, referenca/ povezava navezava na dokument. Konkretne dejavnosti, vsebine 
vezane na področje, s katerim se komisija/skupina za kakovost v tem šolskem letu organizacije 
ukvarja. 
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(Predstavitev glavnih dejavnosti in poudarek na področju/ ih, s katerim se poročilo ukvarja v nadaljevanju, npr. 1 do 1,5 
strani ali tabela s kratkim pojasnilom.)  
 
 

5. Dejavnosti komisije za kakovost 
 

Načrtovano delo za _____________ (šolsko leto): 
 Področja, dejavnosti, zadolženi/ udeleženci, roki, opombe 

 
(Povzetek akcijskega načrta, povezava na akcijski načrt za to leto.) 

 
Rezultati dela komisije/ skupine za kakovost _____________ (šolsko leto): 

 Področja, dejavnosti, zadolženi/ udeleženci, realizacija, razlogi, ugotovitve in ukrepi 
 
(Predstavitev naj bo dovolj podrobna. Področja in/ ali dejavnosti naj bodo prikazane v odnosu do opredelitev, usmeritev, 
ciljev v razvojnem načrtu in/ ali letnem delovnem načrtu. Zapisi naj bodo konkretni in razumljivi. Predstavitve v tabelah s 
kratkim pojasnilom.) 
 
 

6. Samoevalvacija  
 
Predstavitev samoevalvacijskih dejavnosti (preglednica, navezava na druge dokumente ipd.) – vse 
samoevalvacijske dejavnosti, ki so lahko predstavljene po področjih ali pa tudi po metodah dela. 
Samoevalvacijska poročila večjih aktivnosti, so lahko precej obsežna, zato se tu lahko zapiše 
kratek povzetek in navede dokument oz. prilogo, v kateri je samoevalvacija podrobneje 
predstavljena. Struktura tega poglavja ne narekuje obsega samoevalvacijskih dejavnosti. S časom 
pa se vendarle predvideva, da se število področij širi.  
 
 
A. Samoevalvacijsko poročilo ______________ (področje) 
 
Področje samoevalvacije (zakaj, navezava na razvojni in letni načrt, vprašanja na katera se je iskalo odgovore …)  
 
Kazalniki (merljivi, konkretni, dostopnost podatkov …) 
 
Metode/ instrumentarij/ potek izvedbe/ - priprava, zbiranje podatkov 
 
Sodelujoči kot izvajalci, kot udeleženci (jasna predstavitev in korektna vključitev, populacija, vzorec) 
 
Predstavitev podatkov in ugotovitve na podlagi podatkov (relevantnost podatkov, jasni in vsebinsko logični 

zapisi, predstavitve sodelujočim, deležnikom …) 
 
Akcijski načrt ukrepanja pripravljen na osnovi rezultatov predstavitev podatkov in ugotovitev 
sodelujočim (od odločitve, da se gre v nek ukrep, ukrep sam postane nova dejavnost – nov krog kakovosti – 

načrtovanje, izvajanje, evalviranje, ukrepanje) 
 
 
B. Samoevalvacijsko poročilo ______________ (področje) 
… 
… 
 
 

7. Zunanja evalvacija  
 
Evalvacije/ presojanja kakovosti so lahko notranja (samoevalvacija), zunanja (zunanja evalvacija) 
ali kombinirana. Glede na dejavnosti določenega leta se seveda lahko evalvacije/ presojanja 
predstavijo brez te delitve.   
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C. Poročilo o hospitacijah  
… 
(Hospitiranja znotraj organizacije same so lahko razumljena kot notranje presojanje za 
organizacijo, ali kot zunanje presojanje učitelja. Hospitiranja pa so seveda lahko tudi izvedena s 
strani zunanjih strokovnjakov. Način predstavitve posameznega pristopa je enak kot zgoraj 
predstavljen pri samoevalvaciji.) 
 
 
D. Poročilo o zgledovanju 
… 
 
E. Poročilo o kolegialni presoji  
… 
 
 

8. Predlogi za delo v _____________ (naslednjem šolskem letu): 
 
 
Načrtovano delo: 

 Področja, dejavnosti, zadolženi/ udeleženci, roki, opombe 

 Navezave na rezultate prejšnjega leta 
 
(Področja in/ ali dejavnosti naj bodo prikazane v odnosu do opredelitev (usmeritve, cilji …) v razvojnem načrtu in/ ali 
letnem delovnem načrtu in seveda glede na dejavnosti v akcijskih načrtih posameznih evalvacij Zapisi naj bodo konkretni 
in razumljivi. Možna je predstavitev v tabeli s kratkim opisom.) 
 
 

9. Podatki za kazalnike na ravni sistema 
 
Poročilo o kakovosti na ravni izvajalca PSI lahko vsebuje tudi podatke in informacije, ki se tičejo 
evropskih in nacionalnih kazalnikov kakovosti. Mnoge teh kazalnikov je mogoče »prevesti« na 
raven izvajanja. Srednje šole in organizacije za izobraževanje odraslih, lahko v svoja poročila o 
kakovosti vključijo podatke, ki jih CPI uporablja za pripravo državnih poročil. Podatke tako zbirajo 
skozi leta in jih s pridom uporabijo za lastno spremljanje; CPI pa lahko podatke razbere iz poročil in 
šol in organizacij za izobraževanje odraslih o njih ne sprašuje s posebnim vprašalnikom. 
 
V nadaljevanju so predstavljeni kazalniki in tabele, ki jih na CPI trenutno uporabljamo za zbiranje 
podatkov za državno poročilo. Metodologija ni dokončna in se nadalje razvija. Ustrezni novi 
elementi bodo vključeni v posodobljene različice predloge. Dodani so tudi osnutki tabel za večletno 
spremljanje, kar pa se še lažje prikaže z grafom.  
 
CPI pregleduje poročila o kakovosti šol in organizacij za izobraževanje odraslih v okviru zbiranja 
podatkov za kazalnika 1. S tem, ko bi izvajalci PSI v svoja poročila o kakovosti vključili podatke, ki 
jih CPI zbira za druge kazalnike, izvajalcev ne bo potrebno obremenjevati s posebnimi vprašalniki, 
hkrati pa bodo izvajalci PSI imeli tudi sami te podatke zbrane. Če izvajalec PSI ne želi objavljati teh 
podatkov v poročilu o kakovosti na spletni strani, jih lahko posreduje le CPI-ju ob zbiranju teh 
podatkov.  
 
Državni kazalnik 1: »sistem vodenja kakovosti« 
Podatki za ta kazalnik so glede na ta predlog poročila vsebovani v 2. poglavju. 
 
Državni kazalnik 2: »delež učiteljev z izpolnjenimi pogoji za delo na delovnem mestu učitelja« 
Spodnja tabela je bila uporabljena za zbiranje podatkov za leti 2009/10 in 2010/11. 
 
Tabela X: Izpolnjevanje pogojev za delo na delovnem mestu učitelja za šolsko leto XXX 
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Kategorije: 
A – učitelji zgolj splošno izobraževalnih predmetov 
B – učitelji zgolj strokovno teoretičnega pouka 
C – učitelji zgolj praktičnega pouka 
AB – učitelji, ki poučujejo splošno izobraževalne predmete in izvajajo strokovno teoretični pouk 
AC – učitelji, ki poučujejo splošno izobraževalne predmete in izvajajo praktični pouk 
BC – učitelji, ki izvajajo strokovno teoretični in praktični pouk 
ABC – učitelji, ki poučujejo splošno izobraževalne predmete in izvajajo strokovno teoretični ter praktični pouk 

 

Izpolnjevanje pogojev za delo na 
delovnem mestu učitelja glede na 
šolsko leto 

Število učiteljev, ki imajo/nimajo … 

… pedagoško-
andragoške 
izobrazbe 

… strokovnega 
izpita s področja 

vzgoje in 
izobraževanja 

… ustrezne 
formalne izobrazbe 

za celotno učno 
obveznost 

… predpisanih 
delovnih izkušenj 

Kategorija A 
imajo     

nimajo     

Kategorija B 
imajo     

nimajo     

Kategorija C 
imajo     

nimajo     

Kategorija AB 
imajo     

nimajo     

Kategorija AC 
imajo     

nimajo     

Kategorija BC 
imajo     

nimajo     

Kategorija ABC 

imajo     

nimajo     

Skupaj 

imajo     

nimajo     

 
 
 
Kazalnik se lahko prikazuje tudi za več let skupaj in z drugimi kategorijami ali v grafu.  
 
Tabela X: Delež učiteljev, ki izpolnjujejo vse pogoje za delo na delovnem mestu učitelja  
 
Šolsko leto A B C AB AC BC ABC Skupaj 

         

         

         

         

 
 
 
Državni kazalnik 3: »delež učiteljev udeleženih v nadaljnjem strokovnem izobraževanju, 
izpopolnjevanju in usposabljanju ter delež v ta namen vloženega denarja« 
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Udeleženost učiteljev na 
izobraževanju in 
usposabljanju 

Število učiteljev 

… 2011/12 2012/13 2013/14 … 

a) Učitelji, ki se niso 
udeležili izobraževanja 

     

b) Učitelji, ki so se udeležili 
do vključno 5 dni 
izobraževanja 

     

c) Učitelji, ki so se udeležili 
več kot 5 dni 
izobraževanja 

     

 
 

Šolsko leto Višina sredstev Delež sredstev 

   

…   

2011/12   

2012/13   

2013/14   

…   

   

   

 
 
Državni kazalnik 7: »delež sredstev, ustvarjenih s pripravo in izvedbo seminarjev po naročilu 
gospodarstva« 
 
Tabela X: Usposabljanja po naročilu gospodarstva 
 

Leto Strokovno področje Ime izobraževanja Naročnik Število izvedb Opombe 

      

      

      

 
Tabela X: Skupen delež sredstev pridobljenih z usposabljanjem za gospodarstvo po letih 
 

Leto Delež sredstev Opombe 
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10. Viri in literatura 
 
… 
 
 
 
 

11. Priloge 
 

Priloge so lahko natančnejše oziroma obsežnejše predstavitve samoevalvacijskih dejavnosti in 
drugi relevantni dokumenti. To so lahko tabele, ki se navezujejo na vsebino poročila in so prevelike 
za vključitev v besedilo ipd. Priloge so lahko dokumenti, ki so se uporabljali pri različnih 
dejavnostih, kot so npr. vabila, zapisniki, gradiva izobraževanj in projektov ipd. 
 
 



evropskega referenčnega okvira za zagotavljanje kakovosti 
poklicnega in strokovnega izobraževanja

KROG KAKOVOSTI

4. Ukrepanje
Razvoj postopkov z namenom doseganja 
načrtovanih rezultatov in/ali novih ciljev; po 
obdelavi povratnih informacij ključni deležniki 
vodijo razpravo in analizo, z namenom 
načrtovanja sprememb.

3. Ocenitev  
in vrednotenje
Oblikovanje mehanizmov za vrednotenje 
dosežkov in rezultatov z zbiranjem in obdelavo 
podatkov, z namenom priprave utemeljene 
ocene.

1. Namen in načrt
Postavitev jasnih, ustreznih in merljivih ciljev 
glede usmeritev, postopkov, nalog in človeških 
virov.

2. Izvajanje
Vzpostavitev postopkov, ki zagotavljajo 
doseganje ciljev (npr. razvoj partnerstev, 
vključitev deležnikov, razporeditev sredstev ter 
organizacijskih in operativnih postopkov).

Za nadaljnje informacije obiščite: www.eqavet.eu in www.ec.europa.eu

KAZALNIKI KAKOVOSTI
1. Ustreznost sistemov zagotavljanja kakovosti za izvajalce 

poklicnega in strokovnega izobraževanja (PSI)
• Delež izvajalcev PSI, ki uporabljajo notranje sisteme zagotavljanja 

kakovosti, določene z zakonodajo ali na lastno pobudo
• Delež akreditiranih izvajalcev PSI

2. Vlaganje v usposabljanje učiteljev in mentorjev
• Delež učiteljev in mentorjev, ki sodelujejo v nadaljnjem usposabljanju
• Znesek vloženih sredstev

3. Stopnja udeleženosti v programih PSI
• Število udeležencev v programih PSI glede na vrsto programa  

in druga merila

4. Stopnja dokončanosti programov PSI
• Število oseb, ki so uspešno zaključile programe poklicnega in 

strokovnega izobraževanja ali iz njih izstopile, glede na vrsto 
programa in druga merila

5. Stopnja zaposljivosti v programih PSI
• Zaposlitveni položaj udeležencev v PSI v določenem času po 

končanem izobraževanju, glede na vrsto programa in druga merila
• Delež zaposlenih udeležencev PSI v določenem času po končanem 

izobraževanju, glede na vrsto programa in druga merila

6. Uporaba pridobljenih spretnosti na delovnem mestu
• Informacije o zaposlitvi posameznikov po zaključenem izobraževanju 

glede na vrsto izobraževanja in druga merila
• Stopnja zadovoljstva posameznikov in delodajalcev s pridobljenimi 

veščinami in sposobnostmi

7. Stopnja brezposelnosti glede na posamezna merila

8. Razširjenost ranljivih skupin
• Odstotek oseb s posebnimi potrebami med udeleženci v PSI (po 

posameznih območju) glede na starost in spol
• Stopnja uspešnosti oseb s posebnimi potrebami glede na starost in 

spol

9. Mehanizmi prepoznavanja izobraževalnih potreb na trgu dela
• Informacije o mehanizmih za prepoznavanje spreminjajočih se 

zahtev na različnih ravneh
• Dokaz o njihovi učinkovitosti

10. Programi spodbujanja boljšega dostopa do PSI
• Informacije o obstoječih programih na različnih ravneh
• Dokaz o njihovi učinkovitosti



 
Projekt ESS, aktivnost »Evalvacija učinkov implementacije novih izobraževalnih programov in zagotavljanje kakovosti pedagoškega procesa«, delovna naloga Kolegialno presojanje 
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KAZALNIKI IN MERILA ZA PRESOJO KAKOVOSTI NA PODROČJU 
»SAMOEVALVACIJA« 

 

Presojanje kakovosti področja 

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

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

Samoevalvacija 

Zagotavljanje kakovostne izobrazbe sodi med cilje vzgojno izobraževalnega sistema. Celovit sistem vodenja 
kakovosti z upoštevanjem evropskega okvirja zagotavljanja kakovosti na ravni izvajalcev poklicnega in 
strokovnega izobraževanja pri nas določata dva zakona. Določbe predvidevajo oblikovanje komisije za kakovost 
(predlaga jo vodstvo, imenuje pa svet zavoda), ki jo sestavljajo predsednik komisije in najmanj 5 članov 
(predstavniki strokovnih delavcev šole, delodajalcev, dijakov in staršev). Šolski centri z več organizacijskimi 
enotami lahko oblikujejo le eno komisijo. Komisija oblikuje letno poročilo in ga objavi na spletnih straneh šole. 
Vodstvo šol je zavezano na letni ravni opraviti samoevalvacijo, pripraviti poročilo ter ga predlagati svetu zavoda 
v sprejem (glej: ZPSI-1 v Ur.l. RS, št. 79/2006 in ZOFVI-G, Ur.l. RS, št. 36/2008). 
Osrednji metodološki princip celovitega vodenja kakovosti predstavlja t.i. krog kakovosti (načrtovanje, 
izvajanje, ovrednotenje, ukrepanje). Štiri faze so prenosljive v vse dejavnosti vzgojno izobraževalnih institucij in 
njihova uporaba že sama po sebi spodbuja sistematičen pristop k razvoju sistema kakovosti. Samoevalvacija, ki 
vključuje princip kroga kakovosti, ni več le način ugotavljanja stanja na osnovi dokazov temveč priporočena 
metoda razvoja sistema kakovosti. Notranje oblike ugotavljanja in zagotavljanja kakovosti spodbujajo postopno 
in avtonomno razvijanje sistema kakovosti konkretne izobraževalne institucije (www.siqa-vet.si).  
 

Kazalniki 

1 DELOVANJE KOMISIJE ZA KAKOVOST 

2 USPOSABLJANJE S PODROČJA SAMOEVALVACIJE 

3 NAČRTOVANJE SAMOEVALVACIJE 

4 IZVAJANJE SAMOEVALVACIJE 

5 POROČILO O KAKOVOSTI 

6 UKREPI ZA IZBOLJŠEVANJE KAKOVOSTI 

http://www.siqa-vet.si/
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KAZALNIK 1 

DELOVANJE KOMISIJE ZA KAKOVOST 

MERILA 
1.1 Šola ima oblikovano komisijo za kakovost. 

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

PODROBNEJŠA 
MERILA 

VPRAŠANJA 

Imenovanje in sestava 
komisije za kakovost 

 Ali ima šola oblikovano komisijo za kakovost? 

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

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

 Kakšen je bil postopek oblikovanja komisije za kakovost?  

 Koliko članov šteje komisija za kakovost?  

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

Aktivnost komisije za 
kakovost 

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

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

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

Načrtovanje dela in 
naloge komisije za 
kakovost 

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

 Katere so temeljne naloge komisije za kakovost? 

Obveščanje o delu 
komisije za kakovost 

 Ali komisija za kakovost seznanja s svojim delom različne javnosti? 

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

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

Evalvacija dela 
komisije za kakovost 

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

VIRI 

LDN, sklep sveta šole/zavoda; zapisniki sestankov komisije; poslovnik komisije za kakovost; poročilo o 
kakovosti, spletna stran šole …   
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KAZALNIK 2 

USPOSABLJANJE S PODROČJA SAMOEVALVACIJE 

MERILA 

2.1 Šola načrtno skrbi za usposobljenost zaposlenih na področju  samoevalvacije. 

2.2 Šola sodeluje v nacionalnih, regionalnih ali mednarodnih projektih s področja samoevalvacije. 

PODROBNEJŠA 
MERILA 

VPRAŠANJA 

Vključenost 
zaposlenih v zunanje 
oblike usposabljanje 

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

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

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

 Kakšen je bil namen in vsebina tovrstnih usposabljanj? 

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

Vključenost 
zaposlenih v interna 
usposabljanja 

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

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

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

 Kakšen je bil namen in vsebina tovrstnih usposabljanj? 

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

Sodelovanje šole v 
projektih s področja 
samoevalvacije 

 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? 

Usposobljenost 
zaposlenih 

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

VIRI 

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

NAČRTOVANJE SAMOEVALVACIJE 

MERILA 
3.1 Pri načrtovanju samoevalvacije šola uporablja sistematičen in načrten pristop. 

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

3.3 Pri načrtovanju samoevalvacije je zagotovljena izbira raznovrstnih metod samoevalvacije. 

PODROBNEJŠA 
MERILA 

VPRAŠANJA 

Sistematičen in 
načrten pristop 

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

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

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

Vključenost različnih 
deležnikov/ javnosti 

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

Uporabljene metode 
zbiranja podatkov 

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

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

Umeščenost načrta 
samoev.  v delo šole 

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

VIRI 

LDN, poročilo o kakovosti … 
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KAZALNIK 4 

IZVAJANJE SAMOEVALVACIJE 

MERILA 
4.1 Za izvedbo 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 izvaja v skladu s samoevalvacijskim načrtom, morebitna odstopanja se 
dosledno beležijo. 

PODROBNEJŠA 
MERILA 

VPRAŠANJA 

Pogoji za izvajanje 
samoevalvacije 

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

Sodelovanje pri 
izvajanju 
samoevalvacije  

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

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

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

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

Sodelovanje zunanjih 
strokovnjakov 

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

 Če da, iz katerih institucij prihajajo, podjetij …?  

 V katerih fazah izvajanja samoevalvacije so sodelovali? 

Odziv vključenih v 
samoevalvacijo 

 Kako na šoli ocenjujete odziv vključenih v procese samoevalvacije?  

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

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

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

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

VIRI 

LDN, poročilo o kakovosti …  
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KAZALNIK 5 

POROČILO O KAKOVOSTI 

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

5.2 Poročilo o kakovosti je pregledno in jasno strukturirano. 

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

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

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

PODROBNEJŠA 
MERILA 

VPRAŠANJA 

Sodelovanje 
zaposlenih pri pripravi 
poročila o kakovosti 

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

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

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

Metodološka in 
vsebinska ustreznost 
poročila o kakovosti 

Ali poročilo o kakovosti vključuje naslednje elemente:  

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

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

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

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

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

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

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

Predstavitev poročila 
o kakovosti 

 Ali je poročilo o kakovosti predstavljeno? 

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

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

 Ali se poročilo o kakovosti javno objavi na spletnih straneh? 

VIRI 

LDN, poročilo o kakovosti …  
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KAZALNIK 6 

UKREPI ZA IZBOLJŠEVANJE KAKOVOSTI 

MERILA 
6.1 Na podlagi rezultatov samoevalvacije in predlogov za izboljšave se šola odloči za ukrepe in 

načrtuje njihovo izvedbo. 

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

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

PODROBNEJŠA 
MERILA 

VPRAŠANJA 

Načrtovanje izboljšav 
kakovosti 

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

 Kdo in na kakšne načine jih oblikuje?  

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

Izvajanje izboljšav 
kakovosti 

 Ali se ukrepi za izboljševanje kakovosti izvajajo? 

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

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

Spremljanje uvajanja 
izboljšav 

 Ali se spremlja uresničevanje načrtovanih ukrepov za izboljšanje 
kakovosti? 

 Kdo in na kakšen način jih spremlja? 

VIRI 

LDN, poročilo o kakovosti … 
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Projekt ESS, aktivnost »Evalvacija učinkov implementacije novih izobraževalnih programov in zagotavljanje 
kakovosti pedagoškega procesa«, delovna naloga Kolegialno presojanje 

 

Kolegialno presojanje 2010/2011 

 

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

 

Presojanje kakovosti področja 

Kakovost posameznega področja opredeljujemo z dveh vidikov. Prvi (a) je kakovost področja v ožjem pomenu besede, drugi 
(b) pa ugotavljanje in zagotavljanje (vodenje) kakovosti tega področja. Kakovost področja (a) v ožjem smislu določajo 
sestavine področja samega, kot so na primer: obseg doseganja strokovnih in zakonodajnih ciljev, strokovnost izvedbe 
posameznih postopkov, procesov, uporabe primernih sredstev, obseg doseženih učinkov, rezultatov ipd. Za vodenje (razvoj 
ali zagotavljanje) kakovosti področja (b) pa je ključna uporaba metodologije zagotavljanja kakovosti, kot je na primer krog 
kakovosti (načrt, izvedba, pregled, ukrep).  
Kazalniki, merila, orientacijska vprašanja in predvideni viri so elementi, s katerimi opredeljujemo kakovost presojanega 
področja. Kazalniki so ključne sestavine področja, ki določajo obseg izbranega področja. Merila pri posameznem kazalniku 
predvidevajo določeno raven kakovosti, ki naj bo vodilo pri nadaljnjem razvoju. Z orientacijskimi vprašanji skušamo področje 
opredeliti na čim bolj praktični in konkretni ravni, in sicer tako, da z odgovori na ta vprašanja pridobimo vse ključne podatke 
in informacije, za katere navedemo tudi vire. 

Učenje in poučevanje 

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

Kazalniki  

1 DIDAKTIČNO-METODIČNI KONCEPT 

2 IZOBRAŽEVANJE NA PODROČJU UČENJA IN POUČEVANJA 

3 PRIPRAVA PROCESA UČENJA IN POUČEVANJA 

4 IZPELJAVA PROCESA UČENJA IN POUČEVANJA 

5 UČNI MEDIJI 

6 KLJUČNE KOMPETENCE 

7 INDIVIDUALIZACIJA IN DIFERENCIACIJA  

8 SODELOVANJE Z MENTORJI V PODJETJIH 

9 (SAMO)EVALVACIJA IN SISTEMATIČNO UVAJANJE IZBOLJŠAV 

 

 



Kolegialna presoja 2010/11 

 

 
2 

KAZALNIK 1: DIDAKTIČNO-METODIČNI KONCEPT 

MERILA 

1.1 Šola ima oblikovan didaktično-metodični koncept. 

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

1.3 Šola skrbi za razvoj didaktično-metodičnega koncepta. 

PODROBNEJŠA MERILA 

Šola ima oblikovan in zapisan didaktično-metodični koncept. 

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

Šola skrbi za razvoj didaktično-metodičnega koncepta. 

 

KAZALNIK 2: IZOBRAŽEVANJE NA PODROČJU UČENJA IN POUČEVANJA 

MERILA 

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

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

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

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

PODROBNEJŠA MERILA 

Šola ima oblikovan in zapisan didaktično-metodični koncept. 

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

Šola skrbi za razvoj didaktično-metodičnega koncepta. 

 

KAZALNIK 3: PRIPRAVA PROCESA UČENJA IN POUČEVANJA 

MERILA 

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

3.2 Na šoli se pripravlja skupni načrt ocenjevanja. 

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

PODROBNEJŠA MERILA 

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

Na šoli se pripravlja skupni načrt ocenjevanja. 

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

 

KAZALNIK 4: IZPELJAVA PROCESA UČENJA IN POUČEVANJA 

MERILA 

4.1 Informiranje dijakov o poteku programa je natančno in pravočasno. 

4.2 Izvajanje procesa učenja in poučevanja je didaktično ustrezno. 

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

PODROBNEJŠA MERILA 

Informiranje dijakov o poteku programa je natančno in pravočasno. 

Učitelji skrbijo za motivacijo dijakov. 

Učitelji upoštevajo pedagoško-psihološki vidik procesa učenja in poučevanja. 

Učitelji didaktično ustrezno pristopajo k usvajanju in utrjevanju znanja. 

Učitelji didaktično ustrezno pristopajo k preverjanju in ocenjevanju znanja. 

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

 

KAZALNIK 5: UČNI MEDIJI* 

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

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

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

5.3 Učitelji in dijaki se poslužujejo raznolikih učnih medijev. 

5.4 Učni mediji so didaktično in vsebinsko ustrezni.  

PODROBNEJŠA MERILA 

Na šoli je poskrbljeno za dostopnost učnih medijev za poučevanje. 



Področje presoje »UČENJE IN POUČEVANJE« 

 

 
3 

Na šoli je poskrbljeno za dostopnost učnih medijev za učenje. 

Učitelji in dijaki se poslužujejo raznolikih učnih medijev. 

Učni mediji so didaktično in vsebinsko ustrezni. 

 

KAZALNIK 6: KLJUČNE KOMPETENCE* 

MERILA       

6.1 Šola načrtuje in spodbuja doseganje ključnih kompetenc pri dijakih. 

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

PODROBNEJŠA MERILA 

Šola načrtuje doseganje ključnih kompetenc pri dijakih. 

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

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

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

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

 

KAZALNIK 7: INDIVIDUALIZACIJA IN DIFERENCIACIJA 

MERILA 

7.1 Na šoli je opredeljena izvedba individualizacije in diferenciacije. 

7.2 Na šoli se izvaja individualizirano delo z dijaki. 

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

PODROBNEJŠA MERILA 

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

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

Na šoli se izvaja prilagoditve za dijake s posebnimi potrebami. 

 

KAZALNIK 8: SODELOVANJE Z MENTORJI V PODJETJIH 

MERILA 

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

8.2 Šola skrbi za razvoj kakovosti sodelovanja z delodajalci. 

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

PODROBNEJŠA MERILA 

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

Šola skrbi za razvoj kakovosti sodelovanja z delodajalci. 

Šola spodbuja delovno prakso v širšem okolju in v tujini. 

 

KAZALNIK 9: (SAMO)EVALVACIJA IN SISTEMATIČNO UVAJANJE IZBOLJŠAV 

MERILA 

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

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

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

PODROBNEJŠA MERILA 

Šola načrtno spremlja/evalvira uresničevanje didaktično-metodičnega koncepta. 

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

Na šoli načrtujejo izboljšave na področju učenja in poučevanja. 

Na šoli uvajajo izboljšave na področju učenja in poučevanja. 

Na šoli spremljajo uvajanje izboljšav na področju učenja in poučevanja. 
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KAZALNIK 1 

DIDAKTIČNO-METODIČNI KONCEPT 

MERILA 
1.1 Šola ima oblikovan didaktično-metodični koncept. 

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

1.3 Šola skrbi za razvoj didaktično-metodičnega koncepta. 

 

PODROBNEJŠA MERILA VPRAŠANJA 

Šola ima oblikovan in zapisan 
didaktično-metodični 
koncept. 

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

 Ali ta dogovor obstaja na ravni celotnega šolskega centra?  

 Ali ima vsaka šola svoj dogovor?  

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

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

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

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

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

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

 Kako koncept spodbuja individualizacijo in diferenciacijo pouka? 

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

 Kako koncept spodbuja razvoj inovativnih didaktično-metodičnih rešitev? 

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

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

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

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

 Kako koncept opredeljuje vlogo učitelja in dijaka? 

 Kako koncept spodbuja timsko delo učiteljev? 

 Kako koncept spodbuja razvoj procesa učenja in poučevanja mentorjev 
praktičnega usposabljanja z delom? 
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PODROBNEJŠA MERILA VPRAŠANJA 
 Kako koncept opredeljuje sodelovanje drugih deležnikov (staršev, 

delodajalcev ipd.)? 

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

 Kako koncept opredeljuje učenje, poučevanje in znanje?  

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

Šola skrbi za razvoj 
didaktično-metodičnega 
koncepta. 

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

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

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

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

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

VIRI 

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

IZOBRAŽEVANJE NA PODROČJU UČENJA IN POUČEVANJA 

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

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

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

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

 

PODROBNEJŠA MERILA VPRAŠANJA 

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

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

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

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

 Ali so izobraževanja odločitev vodstva šole? 

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

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

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

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

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

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

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

 Kako šola izvaja pomoč/mentorstvo pripravnikom in učiteljem 
začetnikom? 

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

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

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

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

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

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

VIRI 

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

PRIPRAVA PROCESA UČENJA IN POUČEVANJA 

MERILA 

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

3.2 Na šoli se pripravlja skupni načrt ocenjevanja. 

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

PODROBNEJŠA MERILA VPRAŠANJA 

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

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

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

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

 Ali so ti načrti v pisni obliki?  

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

Na šoli se pripravlja skupni 
načrt ocenjevanja. 

 Kdo na šoli pripravlja načrt ocenjevanja in kaj vsebuje? 

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

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

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

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

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

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

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

 Kako dosegate usklajenost metod in oblik dela v pripravah z didaktično-
metodičnim konceptom šole? 

 Ali (in kako) dosegate usklajenost metod in oblik dela s cilji učne teme in učne 
situacije? 

 Ali (in kako) dosegate raznovrstnost in uravnoteženost izbranih učnih metod in 
oblik? 

 Ali priprave vključujejo natančnejši opis poteka dela in je jasna vloga učiteljev in 
dijakov? 

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

VIRI 

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

IZPELJAVA PROCESA UČENJA IN POUČEVANJA 

MERILA 
4.1 Informiranje dijakov o poteku programa je natančno in pravočasno. 

4.2 Izvajanje procesa učenja in poučevanja je didaktično ustrezno. 

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

 

PODROBNEJŠA MERILA VPRAŠANJA 

Informiranje dijakov o 
poteku programa je 
natančno in pravočasno. 

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

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

Učitelji skrbijo za motivacijo 
dijakov. 

 Kako učitelji motivirajo dijake za učenje in doseganje znanja?  

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

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

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

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

 V kolikšni meri učitelji zagotavljajo aktivno učenje dijakov? 

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

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

Učitelji upoštevajo 
pedagoško-psihološki vidik 
procesa učenja in 
poučevanja. 

 Kako dosežete upoštevanje značilnosti/posebnosti dijakov pri načrtovanju 
metod? 

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

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

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

Učitelji didaktično ustrezno 
pristopajo k usvajanju in 
utrjevanju znanja. 

 Ali učitelji pri pouku upoštevajo didaktična načela, kot so timsko delo, 
medpredmetno povezovanje, aktivno vključevanje dijakov v proces učenja 
preplet teorije, prakse in splošnega znanja, povezovanje z lokalnim okoljem, 
diferenciacija in individualizacija, uravnoteženo učnosnovno, učnociljno in 
problemsko zasnovano učenje in poučevanje, nazornost in postopnost 
podajanja snovi? 
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PODROBNEJŠA MERILA VPRAŠANJA 
 Ali učitelji pri pouku upoštevajo didaktične strategije, kot so: sodelovalno 

učenje, problemski pouk (učne situacije), projektni pouk ipd.? 

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

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

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

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

Učitelji didaktično ustrezno 
pristopajo k preverjanju in 
ocenjevanju znanja. 

 Ali učitelji sprotno preverjajo znanje dijakov in kako? 

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

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

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

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

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

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

VIRI 

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

UČNI MEDIJI* 

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

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

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

5.3 Učitelji in dijaki se poslužujejo raznolikih učnih medijev. 

5.4 Učni mediji so didaktično in vsebinsko ustrezni.  

 

PODROBNEJŠA 
MERILA 

VPRAŠANJA 

Na šoli je 
poskrbljeno za 
dostopnost učnih 
medijev za 
poučevanje. 

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

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

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

 Ali poteka izmenjava učnih medijev znotraj šole in med šolami?  

Na šoli je 
poskrbljeno za 
dostopnost učnih 
medijev za učenje. 

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

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

 Kako spodbujate dijake k uporabi različnih učnih medijev za učenje?  

Učitelji in dijaki se 
poslužujejo 
raznolikih učnih 
medijev. 

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

 Ali na šoli veste, katere učne medije za učenje vaši dijaki izbirajo izven pouka? 

 Kako na šoli dijakom pomagate pri izbiri učnih medijev za učenje? 

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

Učni mediji so 
didaktično in 
vsebinsko ustrezni. 

 Kako na šoli ocenjujete didaktično ustreznost učnih medijev?  

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

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

 V kolikšni meri imajo učitelji na voljo učne medije, ki so prilagojeni novim 
izobraževalnim programom? Kako rešujete težave, ki jih povzroča didaktična 
neusklajenost učnih medijev z novimi izobraževalnimi programi in smernicami 
prenove? 

 V kolikšni meri in na kakšne načine spodbujate sodelovanje učiteljev pri oblikovanju in 
objavljanju sodobnih učnih medijev? 

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

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

VIRI 

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

KLJUČNE KOMPETENCE* 

MERILA  
6.1 Šola načrtuje in spodbuja doseganje ključnih kompetenc pri dijakih. 

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

 

PODROBNEJŠA MERILA VPRAŠANJA 

Šola načrtuje doseganje 
ključnih kompetenc pri 
dijakih. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 Kako usklajujete različno razumevanje posamezne kompetence?  

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

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

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

 Ali dajete posameznim ključnim kompetencam prednost in katerim? 

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

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

VIRI 

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

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

INDIVIDUALIZACIJA IN DIFERENCIACIJA 

MERILA 
7.1 Na šoli je opredeljena izvedba individualizacije in diferenciacije. 

7.2 Na šoli se izvaja individualizirano delo z dijaki. 

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

 

PODROBNEJŠA 
MERILA 

VPRAŠANJA 

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

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

 Ali in kako se na šoli zagotavlja individualizacija? 

 Ali in kakšne oblike diferenciacije pouka na šoli izvajate?  

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

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

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

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

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

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

 Na kakšne načine ugotavljate individualne učne potrebe dijakov?  

 Kako preverjate dijakovo predznanje ob vstopu v izobraževalni program? 

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

 Kako preprečujete razvoj učnih težav? 

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

 Kako pomagate dijakom z učnimi težavami? 

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

 Kako pomagate dijaku, da nadoknadi primanjkljaj v znanju?  

 Ali imate organizirano medvrstniško pomoč dijakom?  

 Kako rešujete težave, ki izvirajo iz osebnih okoliščin dijaka (nepoznavanje učnega jezika, 
stresne družinske situacije, selitev v dijaški dom, socialne stiske ipd.)? 

 Ali in kako individualizirate delo z nadarjenimi dijaki? 

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

Na šoli se izvaja 
prilagoditve za 
dijake s posebnimi 
potrebami. 

 Na kakšne načine identificirate učence s posebnimi potrebami (že imajo odločbo v 
osnovni šoli, spodbudimo pridobitev odločbe na podlagi naših ugotovitev …)? 

 Kako vam uspeva zagotavljati potrebne pogoje za delo z dijaki s posebnimi potrebami? 

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

VIRI 

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

SODELOVANJE Z MENTORJI V PODJETJIH 

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

8.2 Šola skrbi za razvoj kakovosti sodelovanja z delodajalci. 

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

 

PODROBNEJŠA MERILA VPRAŠANJA 

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

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

 Ali šola pripravi mentorjem t. i. mrežo kompetenc (kompetence – poklicne in 
ključne, ki jih predlagajo učitelji modulov in naj bi jih dijaki usvojili na PUD-u), 
na osnovi katere se izvaja učni proces v podjetju? 

 Ali mentorji PUD-a seznanjajo šolo z dosežki dijakov? 

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

Šola skrbi za razvoj kakovosti 
sodelovanja z delodajalci. 

 Ali šola organizira srečanja z mentorji PUD-a? 

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

 S kakšnim namenom organizirate srečanja z mentorji PUD-a? 

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

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

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

Šola spodbuja delovno prakso 
v širšem okolju in v tujini. 

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

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

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

VIRI 

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

(SAMO)EVALVACIJA IN SISTEMATIČNO UVAJANJE IZBOLJŠAV 

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

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

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

 

PODROBNEJŠA MERILA VPRAŠANJA 

Šola načrtno 
spremlja/evalvira 
uresničevanje didaktično-
metodičnega koncepta. 

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

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

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

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

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

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

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

 Kako šola v spremljanje vključuje različne deležnike? 

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

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

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

 Kako pogosto in sistematično ravnatelj izvaja hospitacije? 

 Kako pogosto in sistematično se izvajajo kolegialne hospitacije? 

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

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

Na šoli načrtujejo izboljšave 
na področju učenja in 
poučevanja. 

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

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

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

 Kdo je vključen v načrtovanje izboljšav? 

Na šoli uvajajo izboljšave na 
področju učenja in 
poučevanja. 

 Ali se ukrepi za izboljševanje kakovosti izvajajo? 

 Kdo sodeluje pri izvajanju ukrepov za izboljševanje kakovosti in na kakšne 
načine? 
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 Ali se pojavljajo ob izvajanju ukrepov za izboljševanje kakovosti kakršne koli 
ovire? 

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

Na šoli spremljajo uvajanje 
izboljšav na področju učenja 
in poučevanja. 

 Ali se spremlja uresničevanje načrtovanih izboljšav za izboljšanje kakovosti? 

 Kdo in na kakšen način jih spremlja? 

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

VIRI 

LDN, didaktično-metodični koncept, samoevalvacijska poročila, poročilo o kakovosti ... 

 



 

Projekt ESS, aktivnost »Evalvacija učinkov implementacije novih izobraževalnih programov in zagotavljanje kakovosti pedagoškega procesa«, delovna naloga Kolegialno presojanje 
 
 

 

Kolegialno presojanje 2010/2011 

AKCIJSKO NAČRTOVANJE IZBOLJŠAV 

 
 
 

Akcijsko načrtovanje izboljšav1 je sistematičen postopek, s katerim ugotovitve evalvacije − v našem 

primeru kolegialne presoje − prenesemo v delovno prakso. Po zaključenem postopku ugotavljanja 

stanja in na podlagi priporočil kolegov presojevalcev nastopi trenutek, ko se je na šoli treba odločiti 

ali in če da, kaj in kako spremeniti. Postopek temelji na krogu kakovosti, pri čemer so bistveni 4 

koraki: pregled ciljev, opredelitev sredstev in podpore, priprava akcijskega načrta ukrepov in izvedba 

ter spremljanje izvedbe. 

 

1. Pregled ciljev kakovosti  

 Upoštevajoč rezultate samoevalvacije in presoje pregledamo dolgoročne cilje šole ter jih po 

potrebi preoblikujemo (strateška raven). 

 Na podlagi ocene stanja in predlaganih izboljšav oblikujemo uresničljive kratkoročne cilje (od 

šestih mesecev do treh let). 

 Kratkoročne, operativne cilje natančno načrtujemo, dosledno spremljamo izvedbo ter izvedbo 

ali cilj pravočasno prilagodimo, če je to potrebno. 

 Pri opredelitvi ciljev lahko uporabimo SMART metodo (specific - natančno določen, measurable - 

merljiv, attractive - privlačen, realistic - izvedljiv, time-related – časovno vezan), uporabna je 

lahko tudi SWOT analiza (opredelitev prednosti, pomanjkljivosti, priložnosti in slabosti).  

Ko so cilji opredeljeni, pripravimo pot do njihove uresničitve. Dolgoročne, strateške, vizonarske cilje 

dosegamo z uresničevanjem kratkoročnih in operativnih ciljev. Pogosto so tudi kratkoročni cilji 

obsežni in jih je treba pri načrtovanju izvedbe razdrobiti na manjše, natančnejše, konkretnejše vse do 

posameznih ukrepov. Za uspeh je potrebno natančno načrtovanje, organizacija in izvedba načrta ter 

nujno sprotno spremljanje ukrepanja. Pred natančnejšim načrtovanjem je treba opredeliti potrebna 

sredstva, kot so finančna, kadrovska, materialna, časovna ipd. Zelo pomembno si je zastaviti cilje in 

                                                 
1  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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ukrepe, katerih realizacija je dejansko izvedljiva in ki so na koncu procesa tudi dejansko izpeljani. 

Izvajanje evalvacij brez zelo jasnih rezultatov ima na delovne kolektive zelo negativen učinek. 

 

2. Preverjanje sredstev in načrtovanje podpore 

 Preverimo, katere že obstoječe strukture lahko uporabimo (npr. skupina za kakovost, projektne 

skupine …) ali pa je treba organizirati nove oblike (delovna, podporna, ciljna …) ? 

 Preverimo, kakšne finančne, kadrovske in časovne vire imamo na voljo oziroma kaj potrebujemo 

za dosego začrtanih ciljev oziroma za izpeljavo ukrepov? 

 Na katere ovire in težave moramo biti pozorni in kako jih lahko presežemo? 

 Ali so potrebna znanja na voljo ali potrebujemo dodatno izobraževanje, svetovanje, nove 

metode dela itd.?  

Potem ko smo ugotovili, kaj želimo doseči in katera sredstva imamo za to na razpolago, se posvetimo 

natančnemu načrtovanju. Pogosto se pri tem predvideni ukrepi razdrobijo na še manjše korake. 

Opredeliti je treba mnoge posamezne elemente, ki odgovorijo na vsako morebitno vprašanje glede 

izvedbe, določiti realen časovni okvir, predvideti mogoče težave ipd. Načrtovanje je nujno izvajati v 

sodelovanju z vsemi odgovornimi osebami in pridobiti z njihove strani strinjanje z načrtovanim. Ker se 

v tej fazi ukvarjamo z veliko podrobnostmi, je treba paziti na to, da ne zaidemo s poti k želenim 

ciljem. Znotraj načrtovanja ukrepov ne smemo pozabiti na zadnjo fazo, in sicer na spremljanje 

izvedbe in ovrednotenje učinkov izvedenih ukrepov. Za učinkovito ovrednotenje narejenega je treba 

pogosto vrednotiti posamezne faze sproti, ko le te potekajo, učinkovito pa je tudi sprotno beleženje 

dejavnosti. Pomemben element načrtovanja je motivacija za sodelovanje. Pri tem je v veliko pomoč 

dobro razumevanje načrta ter smiselnosti njegove izvedbe. Motivacijo pogosto zavira časovna 

neusklajenost ali prekratki roki ter druge oblike preobremenjenosti. Če je le mogoče, naj si sodelavci 

izberejo posamezne naloge po lastni volji. Dobro je, če se sodelavci večkrat na kratko srečajo in 

izmenjajo informacije, se pogovorijo o poteku ipd., saj s tem lažje zaznajo bližajoče težave in hitreje 

najdejo rešitve, posamezniku taka skupinska srečanja pogosto pomenijo nujno potrebno podporo.  

 

3. Načrtovanje in vpeljevanje ukrepov 

 Na podlagi ciljev opredelimo posamezne ukrepe oziroma delovne naloge. 

 Opredeliti je treba prednostne naloge in morebitne predpriprave. 

 Natančno moramo razdelati pot do doseženega cilja in opredeliti posamezne ukrepe ali delovne 

naloge.  

 Posameznim ukrepom in/ali delovnim nalogam moramo določiti, priskrbeti potrebna sredstva. 
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 Doseči moramo dogovor o odgovornosti sodelujočih posameznikov in natančno opredeliti kaj, 

kdaj, kako bo posameznik določeno nalogo opravil in katera sredstva za to potrebuje. 

 Akcijski načrt morajo podpreti nadrejeni (vodje aktivov in drugih skupin, vodstvo šole oziroma 

organizacijske enote, šolskega centra, svet zavoda, lokalne oblasti …) in drugi sodelujoči (starši, 

dijaki, delodajalci, sosedje …), kadar je to primerno ali potrebno. S tem zagotovimo nujne pogoje 

za izvedbo, saj so le ti večinoma v njihovi domeni.  

 Akcijski načrt in načrtovane cilje moramo na primeren način predstaviti tudi drugim na šoli in v 

okolju, saj s tem pridobimo potrebno podporo in morebiti celo nepričakovano pomoč. Dobrobit 

razvoja kakovosti je konec koncev namenjena vsem, ki na šoli ali s šolo delajo in živijo.  

Omenili smo že, da moramo že pri načrtovanju posameznih dejavnosti na poti do cilja misliti na 

učinkovitost ukrepanja. Evalviranje ukrepanja znotraj zagotavljanja kakovosti zapelje krog kakovosti v 

»spiralno gibanje«, ki pomeni razvoj kulture kakovosti. Spremljanje dejavnosti in njenih učinkov je 

nujno načrtovati vnaprej, čeprav se marsikdaj pokaže učinkovitost ali neučinkovitost spremljanja med 

potekom samim, posebej ko se lotevamo zadeve prvič. 

4. Evalvacija vpeljevanja ukrepov   

 Da ugotovimo, ali smo dosegli zastavljene cilje, je nujno opredeliti kazalnike in merila, ki 

določajo uspešnost. 

 Prepoznati moramo informacije in podatke, s katerimi bomo prikazali doseganje zastavljenih 

meril znotraj nekega pokazatelja oziroma kazalnika.  

 Jasno mora biti, kako bomo te podatke pridobili in kako jih bomo uporabili pri analizi stanja.  

 Nekatere dejavnosti moramo spremljati po fazah in na podlagi analize predhodne faze 

prilagajamo naslednje izvedbe. 

 Podatke, ki so pridobljeni tekom spremljanja, je smiselno pregledovati sproti, saj s tem veliko 

hitreje zaznavamo napake, stranpoti, nesmisle ipd. 

 Z analizo realnih podatkov oblikujemo ugotovitve. 

 Predstavitev ugotovitev, dejavnosti v celoti ipd. mora biti razumljiva vsem sodelujočim in 

nadrejenim ter primerno predstavljena tudi drugim javnostim. 

 Ozavestiti je dobro posledice uspešno ali neuspešno izvedenih izboljšav. 

Vam v pomoč smo oblikovali kratek obrazec, ki naj vas vodi skozi načrtovanje. Da bi bolje razumeli 

posamezne postavke, smo se skušali vživeti v realno možno situacijo in pripravili tudi nekaj primerov 

o tem, kakšen akcijski načrt ukrepov bi lahko oblikovali. Tako obrazec kot primeri so le eden od 

možnih pripomočkov za načrtovanje izboljšav. Če ga boste uporabili, pa upamo, da se bo na osnovi 

vaših idej in izkušenj še nadalje razvijal. 
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PRIMER pripravljenega načrta: 

AKCIJSKI NAČRT UKREPOV za področje SAMOEVALVACIJA 

Šola/organizacija: Srednja šola za multimedijske tehnologije 
Sodelujoči: ravnatelj g. Furlan, pomočnica ravnatelja ga. Novakovič, učiteljica slovenskega jezika  ga. 
Košak, pripravnica ga. Sedej, g. Janežič (starš, član komisije za kakovost) 
Datum: 9. 7. 2009 
 
UGOTOVITVE:  

Zaposleni v veliki večini ne vidijo smisla v anketah, ki smo jih zadnja leta izvajali.  
Ugotovitve anket pregleda le ravnatelj in kolega, ki jo je opravil, tudi drugi člani komisije za kakovost 
se zagovarjajo, da nimajo časa. 
Predstavitev ugotovitev opravi ravnatelj na zaključni konferenci v juliju, običajno na koncu dnevnega 
reda, in sicer tako, da jih pove ustno, za kar porabi približno 15 minut. 
Zaposleni se v ponujeno razpravo ob predstavitvi ne vključujejo pogosto, če pa že, prevladuje 
izraženo mnenje, da ni nobene koristi od teh rezultatov, za kar navajajo različne razloge. 

 
CILJ:  

Dvig motivacije strokovnih delavcev za sodelovanje pri samoevalvacijskih postopkih 

 
UKREP 1: 

Predstavitev rezultatov samoevalvacije se opravlja na ločenem srečanju, ki se ga nameni tudi 
naslednjemu koraku tj. pripravi nadaljnjih postopanj (izboljšav, ukrepov) glede na področje, ki ga v 
določenem letu spremljamo in razvoju celovitega sistema vodenja kakovosti na naši šoli. 

 
Odgovorna oseba: 

Ravnatelj 

 
Sodelavci: 

Komisija za kakovost 

 
Časovni okvir:  

Izvede se v začetku julija naslednje leto. Predstavitev pripravi ravnatelj v juniju, skupaj s komisijo za 
kakovost.  

 
Udeleženci: 

Celoten učiteljski zbor 

 
Način izvajanja, metode dela: 

Pripravi se kratka grafična predstavitev ugotovitev, učitelji po manjših skupinah nato opravijo 
razgovor o ugotovitvah in o možnih nadaljnjih korakih, skupine predstavijo svoje ideje, skupaj se 
ugotovi, kaj prevladuje in izglasuje, kateri/m rešitvi/am se bomo posvetili v naslednje letu. Oblikuje 
se skupina, ki do 29. avgusta predstavi osnutek akcijskega načrta komisiji za kakovost in kolegiju šole.
  

 
Spremljanje: 

Ukrep se kot sklep kolegija zapiše v zapisnik. Izvedbo ukrepa se spremlja tako kot druge sklepe 
kolegija. Od odgovornih se v zadnjem tednu junija pričakuje pripravljen osnutek in predviden termin 
za predstavitev ugotovitev letošnje samoevalvacije. 
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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. 
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. 
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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 

 
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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Predlog 

PRIPOROČILO EVROPSKEGA PARLAMENTA IN SVETA 

o vzpostavitvi evropskega referenčnega okvira za zagotavljanje kakovosti poklicnega 
izobraževanja in usposabljanja 
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OBRAZLOŽITVENI MEMORANDUM 

1) VSEBINA PREDLOGA 

Razlogi in cilji predloga 

Cilj predlaganega priporočila je vzpostavitev evropskega referenčnega okvira za zagotavljanje 
kakovosti (v nadaljevanju „Okvir“) kot referenčnega instrumenta za pomoč državam članicam 
pri spodbujanju in spremljanju stalnega izboljševanja njihovih sistemov poklicnega 
izobraževanja in usposabljanja na podlagi skupnih evropskih priporočil. Ta okvir mora 
prispevati k izboljšanju kakovosti na področju poklicnega izobraževanja in usposabljanja in k 
vzpostavitvi medsebojnega zaupanja v nacionalne sisteme poklicnega izobraževanja in 
usposabljanja v resnično brezmejnem prostoru vseživljenjskega učenja. 

Poklicno izobraževanje in usposabljanje je pomemben element prizadevanja EU, da postane 
bolj konkurenčna in družbeno povezana, kakor je opredeljeno v lizbonski strategiji. 
Oblikovanje družbe znanja, ki podpira to strategijo, mora temeljiti na vlaganju v kakovost 
človeških virov in njeno izboljšanje. Bolj učinkovita izraba virov in oblikovanje v prihodnost 
usmerjenega poklicnega izobraževanja in usposabljanja, ki vključuje nove pristope k učenju, 
tako v šoli kot na delovnem mestu, sta pri tem bistvenega pomena. 

Obseg tega namena se odraža v načinu organiziranja poklicnega izobraževanja in 
usposabljanja v celotni EU – nacionalni in regionalni programi odgovarjajo različnim 
standardom in vodijo do številnih različnih kvalifikacij. Ta raznolikost pomeni, da obstaja 
veliko možnosti za vzajemno učenje in za razmislek celotne EU o prihodnji organizaciji. Prav 
tako to pomeni, da Evropa potrebuje skupne referenčne točke za zagotovitev preglednosti, 
doslednosti in prenosljivosti med številnimi razvojnimi tokovi po vsej Evropi. Vse to pa je 
potrebno izvesti brez poseganja v avtonomijo držav članic pri upravljanju sistemov 
poklicnega izobraževanja in usposabljanja. 

S ciljem, ki ga je Evropski svet postavil v Barceloni leta 2002, v skladu s katerim bi evropski 
sistemi izobraževanja in usposabljanja do leta 2010 postali svetovna referenca kakovosti, je 
bilo v ospredje programa politike izobraževanja in usposabljanja uvrščeno vprašanje, kako 
oblikovati in zagotoviti kakovost sistemov poklicnega izobraževanja in usposabljanja. 
Resolucija Sveta1 in Izjava2 evropskih ministrov za poklicno izobraževanje in usposabljanje o 
spodbujanju boljšega evropskega sodelovanja na področju poklicnega izobraževanja in 
usposabljanja, s katero se je začel Kopenhagenski proces, zagotavlja pomembne kazalce v 
smeri barcelonskega cilja. 

Kasnejše evropsko sodelovanje je omogočilo izmenjavo izkušenj, vzajemno učenje in 
doseganje soglasja. To je prispevalo k oblikovanju skupnih načel, smernic in orodij za 
kakovosten razvoj, ki je privedlo do vzpostavitve skupnega okvira za zagotavljanje kakovosti 
(Common Quality Assurance Framework – CQAF) na področju poklicnega izobraževanja in 
usposabljanja v letu 2003. Takšen pristop je potrdil Svet3, ki je povabil države članice in 
Komisijo, da spodbujajo uporabo tega pristopa s praktičnimi pobudami, ki vključujejo 
ustrezne interesne skupine na prostovoljni osnovi. 

                                                 
1 19. december 2002 (UL 2003/C 13/02). 
2 Sprejeta v Københavnu, 29. in 30. novembra 2002. 
3 Sklepi Sveta o zagotavljanju kakovosti v poklicnem izobraževanju in usposabljanju, 18. maj 2004. 
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Skupni okvir za zagotavljanje kakovosti je združljiv z večino obstoječih sistemov in kot tak je 
opredelil skupna načela in bil referenčna točka ter omogočil spodbujanje številnih pobud na 
evropski in nacionalni ravni4. Vendar merila kakovosti, okvirni deskriptorji in kazalniki, ki 
podpirajo izvajanje skupnega okvira za zagotavljanje kakovosti, niso dovolj jasni, zato je 
instrument težko posplošiti. 

Številne države so poudarile potrebo po okrepitvi statusa skupnega okvira za zagotavljanje 
kakovosti. Potreba po nadaljnjem razvoju skupnega okvira za zagotavljanje kakovosti 
priznana že ob njegovi potrditvi s strani Sveta leta 2004. Nenazadnje je Helsinško sporočilo iz 
leta 2006, ki je pregledalo prednostne naloge Kopenhagenskega procesa, poudarilo potrebo po 
napredovanju od skupnega okvira za zagotavljanje kakovosti h kulturi izboljšanja kakovosti. 

Predlagano priporočilo temelji na izkušnjah, pridobljenih v času uporabe skupnega okvira za 
zagotavljanje kakovosti, in se ustrezno odziva na zahteve držav članic.  

Sistemi za izobraževanje in usposabljanje morajo biti dovolj prilagodljivi, da se ustrezno 
odzovejo na številne potrebe in pri tem ohranjajo splošno skladnost med različnimi stopnjami 
izvajanja. Učinkovitost in uspešnost zagotavljanja usposabljanja pri izpolnjevanju takšnih 
potreb je treba na podlagi dokazov redno ocenjevati, spremljati in izboljševati.  

Zagotavljanje kakovosti5 je sredstvo, s katerim lahko to dosežemo. Razumeti ga je treba kot 
instrument za stalno izboljšanje poklicnega izobraževanja in usposabljanja, ki temelji na 
kakovostnem ciklu, ki vzpostavlja razmerje med načrtovanjem, izvajanjem, 
ocenjevanjem/vrednotenjem in pregledovanjem poklicnega izobraževanja in usposabljanja. 
Zagotavljanje kakovosti pomeni sistematični pristop h kakovosti, z izrecnim poudarkom na 
vlogi akterjev na različnih ravneh in njihovi medsebojni povezanosti. Med drugim mora 
vključevati tudi načine za spremljanje izvajanja poklicnega izobraževanja in usposabljanja in 
uporabo ukrepov za podporo pregledovanja in izboljšanja poklicnega izobraževanja in 
usposabljanja na ravneh sistema in izvajalcev. 

Ta pristop k zagotavljanju kakovosti se odraža v splošnih načelih za zagotavljanje kakovosti v 
izobraževanju in usposabljanju iz Priloge 3 k Priporočilu o vzpostavitvi evropskega okvira 
kvalifikacij (EQF).  

Obstoječe določbe na področju, na katero se nanaša predlog 

Resolucija Sveta in Izjava iz leta 2002 („Kopenhagenski proces“), ki so jima sledili Sklepi 
Sveta maja 2004 in Helsinško sporočilo iz leta 2006, so ustvarili nov zagon. Poleg 
poudarjanja potrebe po nadgradnji skupnega okvira za zagotavljanje kakovosti je sporočilo 
pozvalo k širšemu sodelovanju v Evropski mreži za zagotavljanje kakovosti v poklicnem 
izobraževanju in usposabljanju (ENQAVET)6. Evropska mreža za zagotavljanje kakovosti v 
poklicnem izobraževanju in usposabljanju je bila ustanovljena, da omogoči izmenjavo 
izkušenj, medsebojno učenje in doseganje soglasja ter podpira, preskuša in nadalje razvija 
skupen okvir za zagotavljanje kakovosti. V številnih državah Evropsko mrežo za 

                                                 
4 Nadaljnje podrobnosti so na voljo na spletni strani http://communities.trainingvillage.gr/quality 
5 Za potrebe tega priporočila se uporabljajo opredelitve, ki temeljijo na glosarju Cedefop o kakovosti 

usposabljanja (delovni dokument, november 2003) http://communities.trainingvillage.gr/quality 
6 Evropsko mrežo za zagotavljanje kakovosti v poklicnem izobraževanju in usposabljanju je ustanovila 

Evropska komisija oktobra 2005 v skladu s pozitivnim mnenjem svetovalnega odbora za poklicno 
usposabljanje. Njegove člane so imenovale države članice, države kandidatke, države EFTE in države 
EGP ter organizacije evropskih socialnih partnerjev v skladu z izrecnim postopkom. 

http://communities.trainingvillage.gr/quality
http://communities.trainingvillage.gr/quality
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zagotavljanje kakovosti v poklicnem izobraževanju in usposabljanju podpirajo nacionalne 
referenčne točke za zagotavljanje kakovosti (QANRPs)7.  

Zagotavljanje kakovosti se je razvilo tudi na drugih področjih, ki vplivajo na poklicno 
izobraževanje in usposabljanje. Na področju visokega šolstva sta ministrsko srečanje v 
Bergenu iz leta 2005 in Priporočilo o nadaljnjem evropskem sodelovanju pri zagotavljanju 
kakovosti v visokem šolstvu8 določila standarde in smernice za zagotavljanje kakovosti. 
Priporočilo o Evropski listini o kakovosti za mobilnost9 je koncepte zagotavljanja kakovosti 
uvedlo v pripravo in izvajanje dejavnosti v podporo mobilnosti. 

Tako se je v preteklih letih povečala stopnja pozornosti, namenjena spodbujanju kakovosti v 
poklicnem izobraževanju in usposabljanju na evropski in nacionalni ravni. Okvir mora biti 
sredstvo za podajanje novih spodbud k stalnemu izboljševanju postopkov upravljanja 
kakovosti in navsezadnje sistemov poklicnega izobraževanja in usposabljanja.  

Okvir v celoti spoštuje pristojnosti držav članic. Namen Okvira je spodbujati: 

– oblikovanje bolj razvitega in doslednega zagotavljanja kakovosti in izboljšanje 
sistemov v vseh državah; 

– večjo preglednost pri zagotavljanju kakovosti ter izboljšanje sistemov in 
pristopov v poklicnem izobraževanju in usposabljanju, da bi izboljšali 
medsebojno zaupanje in pospešili mobilnost; 

– sodelovanje in vzajemno učenje, da bi okrepili vključenost interesnih skupin v 
kulturo izboljšanja kakovosti in odgovornost na vseh ravneh. 

Okvir je del vrste ukrepov, ki so namenjeni podpori stalnemu izboljševanju v kakovosti in 
upravljanju sistemov poklicnega izobraževanja in usposabljanja. Ti vključujejo evropski okvir 
kvalifikacij za vseživljenjsko učenje (EQF)10, evropski sistem kreditnih točk v poklicnem 
izobraževanju in usposabljanju (ECVET)11, in skupna evropska načela za opredelitev in 
potrditev neformalnega in priložnostnega učenja 12. 

                                                 
7 V večini sodelujočih držav je Evropska mreža za zagotavljanje kakovosti v poklicnem izobraževanju in 

usposabljanju odvisna od nacionalnih referenčnih točk za zagotavljanje kakovosti, ki so bile 
ustanovljene z namenom nuditi aktivno podporo izvajanju delovnega programa mreže in povečati 
ozaveščenost/redno obveščati ustrezne interesne skupine o dejavnostih mreže. Takšne referenčne točke 
temeljijo na/združujejo ustrezne organe na nacionalni ravni in se povezujejo s številnimi pomembnimi 
interesne skupinami ter jih vključujejo. 

8 Priporočilo Evropskega parlamenta in Sveta z dne 15. februarja 2006 o nadaljnjem evropskem 
sodelovanju pri zagotavljanju kakovosti v visokem šolstvu, 2006/143/ES, UL L 64/60 z dne 4.3.2006. 

9 Priporočilo Evropskega parlamenta in Sveta z dne 18. decembra 2006 o transnacionalni mobilnosti v 
Skupnosti zaradi izobraževanja in usposabljanja: Evropska listina kakovosti za mobilnost, UL L 394/5, 
30.12.2006, (2006/961/ES). 

10 Predlog za Priporočilo Evropskega parlamenta in Sveta o vzpostavitvi evropskega ogrodja kvalifikacij 
za vseživljenjsko učenje COM(2006) 479 konč., Bruselj, 5.9.2006.  

11 Delovni dokument osebja Komisije. Evropski sistem kreditnih točk za poklicno izobraževanje in 
usposabljanje; sistem za prenašanje, zbiranje in priznavanje učnih rezultatov v Evropi; SEC (2006) 
1431 – 31. oktober 2006. 

12 Sklepi Sveta in predstavnikov vlad držav članic, ki so se sestali v okviru Sveta, o skupnih evropskih 
načelih za identifikacijo in potrjevanje neformalnega in priložnostnega učenja, 9175/04 EDUC 101 
SOC 220 18. maj 2004. 
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Uporaba Okvira bo prostovoljna. Njegovi glavni uporabniki bodo javni organi in organi, 
zadolženi za zagotavljanje in izboljševanje kakovosti.  

Usklajenost z drugimi politikami in cilji Unije 

Okvir bo prispeval k doseganju cilja evropske zaposlitvene strategije za učinkovitejšo 
vlaganje v človeški kapital. Ta okvir bo prispeval k izboljšanju kakovosti in učinkovitosti 
vlaganj v človeški kapital predvsem z boljšo izobrazbo, spretnostmi in znanjem v skladu s 
smernicami zaposlitvene politike (2005–2008)13 in zlasti Smernice št. 24.  

Na podoben način Sporočilo o kohezijski politiki14 opozarja na pomen krepitve vlaganja v 
človeški kapital z boljšo izobrazbo, spretnostmi in znanjem ter reforme sistemov 
izobraževanja in usposabljanja, ki uporabljajo skupna evropska priporočila in načela. Države 
članice poziva k uporabi virov v okviru konvergenčnega cilja, da bi med drugim izboljšali 
kakovost in učinkovitost zagotavljanja izobraževanja in usposabljanja. 

2) POSVETOVANJE Z ZAINTERESIRANIMI STRANMI IN OCENA UČINKA 

Posvetovanje z zainteresiranimi stranmi 

Metode posvetovanja, glavna ciljna področja in splošni profil udeležencev 

Predlog je rezultat opravljenega dela v sodelovanju s številnimi organi s posebnimi 
pristojnostmi na področju razvoja kakovosti v poklicnem izobraževanju in usposabljanju. To 
sodelovanje je potekalo v okviru evropskega foruma o kakovosti v poklicnem izobraževanju 
in usposabljanju (2001–2002), tehnične delovne skupine o poklicnem izobraževanju in 
usposabljanju (2003–2004) in od leta 2005 v okviru evropske mreže za zagotavljanje 
kakovosti v poklicnem izobraževanju in usposabljanju. 

Evropska mreža za zagotavljanje kakovosti v poklicnem izobraževanju in usposabljanju 
združuje vrsto ustanov 25 držav, ki sodelujejo v delovnem programu „Izobraževanje in 
usposabljanje 2010“ in evropske socialne partnerje. Razen tega vključuje stališča še širše 
skupine zainteresiranih organov, ki sodelujejo v določenih dejavnostih delovnega programa 
evropske mreže za zagotavljanje kakovosti v poklicnem izobraževanju in usposabljanju, in 
nacionalnih referenčnih točk za zagotavljanje kakovosti, ki združujejo številne interesne 
skupine na nacionalni ravni. Komisija se je posvetovala tudi z generalnim direktorjem za 
poklicno izobraževanje in usposabljanje in Svetovalnim odborom za poklicno usposabljanje, 
ki vključuje predstavnike vlad, sindikatov in delodajalskih organizacij iz vsake države članice. 
Svetovalni odbor za poklicno usposabljanje je na zasedanju dne 14. in 15. junija 2007 dal 
pozitivno mnenje o osnutku predloga Komisije. 

Povzetek odgovorov in njihovo upoštevanje 

Posvetovanje je potrdilo široko podporo predlaganemu Okviru. 

                                                 
13 Sklep Sveta z dne 12. julija 2005 o smernicah za politike zaposlovanja držav članic (2005/600/ES), UL 

L 205/21, 6.8.2005. 
14 Sporočilo Komisije – Kohezijska politika za podporo rasti in novim delovnim mestom: Strateške 

smernice Skupnosti, 2007–2013, COM (2005) 0299, 5.7.2005. 
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Poseben poudarek je bil namenjen načinu izvajanja in potrebi po tem, da so referenčna merila 
in deskriptorji čim bolj preprosti. Prav tako je bila izražena podpora kazalnikom kakovosti in 
pozivu evropske mreže za zagotavljanje kakovosti v poklicnem izobraževanju in 
usposabljanju, da nadaljuje s svojim delom, v sodelovanju s stalno skupino za kazalnike in 
merila. 

Zbiranje in uporaba izvedenskih mnenj 

Zadevna strokovna področja in izvedenska mnenja 

Cedefop15 je zagotovil veliko tehnično in znanstveno podporo, medtem ko se je ETF16 
povezal zlasti z državami kandidatkami. 

Uporabljena metodologija 

Okvir temelji na skupnem okviru za zagotavljanje kakovosti, ki je bil razvit na podlagi 
soglasja, upoštevajoč različne nacionalne pristope k izboljševanju kakovosti, in zlasti na 
podlagi določenih primerov dobre prakse. Zlasti se je izkazalo, da je mogoče opredeliti 
skupna vprašanja, ki podpirajo zagotavljanje kakovosti v večini držav, in razviti referenčni 
nabor kazalnikov kakovosti. 

Opredeljenih in analiziranih je bilo več kot 200 kazalnikov. Seznam se je zožil z dajanjem 
prednosti tistim kazalnikom, ki lahko podpirajo zagotavljanje kakovosti na ravni sistema in 
izvajalcev, in ki jih je možno uporabiti za primerjavo med državami in vzajemno učenje. 
Upoštevala se je tudi potreba, da se izboljšanje kakovosti v poklicnem izobraževanju in 
usposabljanju poveže s širšimi evropskimi cilji, kot so povečanje zaposljivosti, izboljšanje 
usklajenosti med ponudbo usposabljanja in potrebami uporabnikov ter spodbujanje boljše 
dostopnosti vseživljenjskega učenja. Praktične izkušnje iz evropskih in nacionalnih projektov, 
zlasti vzajemnega učenja, so omogočile boljšo opredelitev kazalnikov na ravni izvajalcev in 
sistemov. Orodja, ki so bila nadalje razvita, lahko omogočijo lažje izvajanje Okvira. Namen 
evropskega vodiča za samoocenjevanje17 je pomagati izvajalcem poklicnega izobraževanja in 
usposabljanja pri izboljšanju zagotavljanja kakovosti usposabljanja. V enem od projektov v 
okviru programa Leonardo da Vinci je bil razvil tudi evropski priročnik za medsebojno 
ocenjevanje za začetno poklicno izobraževanje in usposabljanje18. Priročnik sedaj preskušajo 
v novem projektu v okviru programa Leonardo da Vinci19. 

Načela in merila skupnega okvira za zagotavljanje kakovosti so bila ohranjena na relativno 
splošni ravni, da bi se lahko razvila in izpopolnila za posamezne okvire. Številne evropske 
države so že razvile nacionalni okvir za zagotavljanje kakovosti na osnovi skupnega okvira za 
zagotavljanje kakovosti. Nekaj študij in praktičnih projektov je pomagalo pri nadaljnjem 

                                                 
15 Evropski center za razvoj poklicnega usposabljanja. 
16 Evropska izobraževalna fundacija. 
17 „Evropski vodič samoocenjevanja za izvajalce poklicnega izobraževanja in usposabljanja“, Cedefop, 

september 2003. 
18 „Evropski priročnik za medsebojno ocenjevanje za začetno poklicno izobraževanje in usposabljanje“, 

Gutknecht-Gmeiner, Maria; Lassnigg, Lorenz; Stöger, Eduard; de Ridder, Willem; Strahm, Peter; 
Strahm, Elisabeth; Koski, Leena; Stalker, Bill; Hollstein, Rick; Alluli, Giorgio; Kristensen, Ole Bech 
(Dunaj, junij 2007). 

19 „Razširjeno medsebojno ocenjevanje“ (EAC/32/06/13m LE-78CQAF), www.peer-review-
education.net; „Razširjeno medsebojno ocenjevanje“ (EAC/32/06/13m LE-78CQAF), www.peer-
review-education.net. 

http://www.peer-review-education.net/
http://www.peer-review-education.net/
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razvoju skupnega okvira za zagotavljanje kakovosti. Ti so navedeni v spletni virtualni 
skupnosti Cedefop (http://communities.trainingvillage.gr) 

Glavne organizacije/strokovnjaki, s katerimi so potekala posvetovanja; povzetek prejetih in 
uporabljenih nasvetov; sredstva, uporabljena za javno objavo nasvetov strokovnjakov 

Glej zgoraj (metode posvetovanja …) 

Ocena učinka 

Cilj ocene učinka je analizirati različne načine zagotavljanja uporabe Okvira in 
najprimernejšo možnost glede izbire ustreznih pravnih instrumentov. Poročilo ocene učinka je 
bilo poslano odboru za oceno učinka in upošteva priporočila tega odbora glede različnih 
pravnih možnostih. 

Obstaja soglasje v prid posodobitvi in izboljšanju poklicnega izobraževanja in usposabljanja, 
ki je razvidno iz številnih Sklepov Sveta in iz Kopenhagenskega procesa. Nadaljnje izmenjave 
od leta 2003 so poudarile vrednost razvoja zagotavljanja kakovosti za poklicno izobraževanje 
in usposabljanje v celotni EU. V skladu z načelom subsidiarnosti mora kateri koli instrument 
EU spodbujati, omogočati in podpirati dejavnosti na ravni držav članic. Prvo vprašanje za 
oceno učinka se nanaša na izbiro instrumenta, ki to omogoča. Upoštevano je bilo pet 
možnosti. 

1. Odsotnost instrumenta na evropski ravni bi pomenila nadaljevanje na osnovi 
trenutno obstoječih načel skupnega okvira za zagotavljanje kakovosti. Vendar pa 
dosedanje izkušnje kažejo, da sedanji okvir le omejeno spodbuja države članice k 
širitvi njegove uporabe. Trenutni položaj Okvira sodelujočim državam otežuje 
dosledno uporabo sistema in izkoriščanje ugodnosti medsebojnega ocenjevanja in 
vzajemnega učenja. Številne države so že opozorile na potrebo po močnejšem 
instrumentu za podporo uporabe priporočil evropskega okvira kvalifikacij v skupnem 
okviru za zagotavljanja kakovosti. 

2. Sporočilo Komisije, ki bi opredelilo njene zamisli o zagotavljanju kakovosti. Vendar 
pa niti države članice niti Evropski parlament ne bi bili vključeni v njegovo sprejetje 
in kot tako ne bi privedlo do politične zaveze, ki je potrebna za verodostojnost 
Okvira in zagotovitev njegove uporabe na nacionalni ravni. 

3. Priporočilo Komisije bi bila izjava o stališčih Komisije, vendar niti države članice 
niti Evropski parlament ne bi bili vključeni v njegovo oblikovanje in kot tako ne bi 
privedlo do politične zaveze, ki je potrebna za zagotovitev uporabe na nacionalni 
ravni in ključnega pomena za uspešno evropsko sodelovanje na tem področju. 
Uporaba priporočila Komisije bi pomenila tveganje, da bi ga razumeli kot razvoj, ki 
pa je v nasprotju z načelom subsidiarnosti. 

4. Priporočilo Evropskega parlamenta in Sveta, skladno s členoma 149 in 150 Pogodbe 
bi pomenilo močan političen signal o nameri institucij po nadgraditvi Sklepov Sveta 
iz leta 2004, da bi razvili sisteme in ponudbo poklicnega izobraževanja in 
usposabljanja in ter tako olajšali mobilnost po vsej Evropi. Zdi se, da ta možnost 
ustreza pričakovanjem držav članic, socialnih partnerjev in ostalih interesnih skupin, 
da bi z evropskim sodelovanjem okrepili izboljšanje kakovosti sistemov poklicnega 
izobraževanja in usposabljanja in hkrati ohranili prostovoljno naravo tega 

http://communities.trainingvillage.gr/
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instrumenta. Razen tega bi bila uporaba priporočila na tem področju skladna z 
ostalimi podobnimi pobudami, kot je na primer evropski okvir kvalifikacij. 

5. Sklep Evropskega parlamenta in Sveta, skladno s členoma 149 in 150 Pogodbe bi 
zahteval sprejetje načel in obveznosti, po katerih države članice povežejo svoje 
sisteme kakovosti z Okvirjem. To bi zahtevalo tudi sprejetje usklajenih meril in 
standardov kakovosti na evropski ravni in dejanske obveznosti držav članic, da te 
standarde uporabljajo. Med zainteresiranimi stranmi pa obstaja veliko soglasje o tem, 
da mora biti uporaba Okvira povsem prostovoljna. 

3) PRAVNI ELEMENTI PREDLOGA 

Povzetek predlaganih ukrepov 

Predlagano priporočilo vzpostavlja okvir za pomoč državam članicam pri spodbujanju in 
spremljanju izboljševanja kakovosti sistemov poklicnega izobraževanja in usposabljanja. 
Njegova uporaba je prostovoljna. 

Priporočilo predlaga, da države članice spodbujajo uporabo Okvira, da bi okrepili stalno 
izboljševanje kakovosti poklicnega izobraževanja in usposabljanja, in da ga še naprej 
razvijejo. Prav tako priporoča uporabo Okvira za spodbujanje vključujočega sodelovanja in 
vzajemnega učenja preko evropske mreže za zagotavljanje kakovosti v poklicnem 
izobraževanju in usposabljanju, okrepitev in nadaljnji razvoj nacionalnih referenčnih točk za 
zagotavljanje kakovosti ter spremljanje izvajanja Okvira z namenom, da se pet let po 
njegovem sprejetju, če je to primerno, opravi pregled priporočila. 

Namen Komisije je podpirati države članice pri izvajanju zgornjih nalog in sicer s programom 
vseživljenjskega učenja in s spremljanjem napredka izvajanja Okvira v sklopu delovnega 
programa „Izobraževanje in usposabljanje 2010“. 

Pravna podlaga 

Člen 149, ki določa, da „Skupnost prispeva k razvoju kakovosti izobraževanja“ in člen 150, ki 
izrecno določa, da je „namen dejavnosti Skupnosti (…) izboljšanje začetnega in 
nadaljevalnega poklicnega usposabljanja (…)“. 

Načelo subsidiarnosti 

Predlog je skladen z načelom subsidiarnosti, saj ne sodi v izključno pristojnost Skupnosti. 

Glavni namen Okvira je zagotoviti dogovorjena priporočila med državami, ki lahko državam 
članicam in zainteresiranim stranem pomagajo pri dokumentiranju, razvoju, spremljanju, 
ocenjevanju in izboljševanju učinkovitosti svojih določb poklicnega izobraževanja in 
usposabljanja in praks upravljanja kakovosti. Prav tako nudi osnovo za skupen jezik pri 
poročanju na nacionalni in evropski ravni. To bo povečalo preglednost in doslednost razvoja 
politike in praks med in po državah ter tako izboljšalo poklicno izobraževanje in 
usposabljanje v Evropski uniji. Države članice tega same ne morejo doseči.  

Z ukrepanjem Skupnosti bodo cilji predloga lažje doseženi iz naslednjih razlogov: 

– z izzivi, povezanimi s preglednostjo in doslednostjo politike in praktičnega 
razvoja glede zagotavljanja kakovosti v poklicnem izobraževanju in 
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usposabljanju po državah, se srečujejo vse države članice, zato jih ni mogoče 
reševati samo na nacionalni ali sektorski ravni; 

– če bi se 27 držav članic pogajalo o dvostranskih sporazumih o zadevah, ki jih 
zajema to priporočilo, z vsemi ostalimi državami članicami posebej in na 
neusklajen način, bi to na evropski ravni pripeljalo do izredno zapletene in 
nepregledne splošne strukture; 

– predlog predvideva okvir s skupnimi merili kakovosti, okvirnimi deskriptorji in 
kazalniki za podporo stalnemu razvoju kakovosti v poklicnem izobraževanju in 
usposabljanju med državami in lažje sodelovanje med državami. Ukrepi na 
nacionalni ravni tega ne morejo zagotoviti. 

Načelo sorazmernosti 

Predlog je skladen z načelom sorazmernosti, ker ne nadomešča ali opredeljuje nacionalnih 
sistemov in/ali pristopov za zagotavljanje kakovosti in prepušča izvajanje priporočila državam 
članicam. 

Izbira instrumenta 

Priporočilo Evropskega parlamenta in Sveta. 

4) PRORAČUNSKE POSLEDICE 

Države članice:  

Okvir ni namenjen zamenjavi obstoječih sistemov, prav tako ne zahteva vzpostavljanja novih 
struktur, uporabljeni pa bodo obstoječi sistemi poročanja, kar zmanjša upravno obremenitev. 
Temelji na obstoječih izkušnjah in primerih dobrih praks v državah članicah in ostalih 
sodelujočih držav. 

Proračun EU:  

Predlagani Okvir ne bo imel stroškovnega učinka na proračun EU, saj program 
vseživljenjskega učenja – Leonardo da Vinci – vključuje posebne določbe za podporo pobud, 
osredotočenih na to področje. Upoštevati je treba samo stroške spremljanja. 

5) DODATNE INFORMACIJE 

Klavzula o ponovnem pregledu/reviziji/časovni omejitvi veljavnosti 

Predlog vključuje klavzulo o pregledu. 

Evropski gospodarski prostor 

Države Evropskega gospodarskega prostora so prostovoljno sodelovale v procesu evropskega 
sodelovanja, ki se je začel leta 2002 v Københavnu in so bile v celoti vključene v razvoj 
predlaganega Okvira. Predlagano priporočilo je tako po vsej verjetnosti pomembno tudi zanje. 

Podrobna obrazložitev predloga 
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Primarni uporabniki evropskega referenčnega okvira za zagotavljanje kakovosti bodo 
nacionalni/regionalni organi oblasti ter javni in zasebni organi, ki so odgovorni za 
zagotavljanje in izboljšanje kakovosti, tudi na ravni izvajalcev. Kljub temu pa je izboljšanje 
kakovosti zagotavljanja poklicnega izobraževanja in usposabljanja ključno za zadovoljitev 
potreb uporabnikov: Okvir je tako posebnega pomena za končne uporabnike sistema. 

Okvir zagotavlja okrepljeno sodelovanje in večje medsebojno zaupanje med nacionalnimi 
interesnimi skupinami in mednarodnimi sektorskimi organizacijami, ki so vključene v 
izobraževanje in usposabljanje. Vendar pa se morajo za uspešno izvajanje okvira nacionalne 
ustanove za izobraževanje in usposabljanje ter ostale javne in zasebne interesne skupine k 
temu zavezati na prostovoljni osnovi. Posebno pozornost je treba posvetiti razvoju gradiva za 
podporo in usmerjanje – s testiranjem, preskušanjem in neposrednim sodelovanjem. 

Evropska mreža za zagotavljanje kakovosti v poklicnem izobraževanju in usposabljanju ima 
ključno vlogo v tem procesu, saj so njeni člani uradno imenovani s strani držav članic, držav 
kandidatk, držav EFTE in držav EGP ter organizacij evropskih socialnih partnerjev. Nadalje 
morajo Komisija in agencije, kot so Cedefop in Evropska izobraževalna fundacija, olajšati 
izvajanje evropskega referenčnega okvira za zagotavljanje kakovosti na evropski ravni. 

Okvir vsebuje: 

–  cikel zagotavljanja in izboljševanja kakovosti, ki zajema načrtovanje, izvajanje, 
presojo/oceno in pregled poklicnega izobraževanja in usposabljanja, in ga 
podpirajo skupna merila kakovosti (priloga 1 predloga), okvirni deskriptorji in 
kazalniki (priloga 2 predloga); 

–  postopke spremljanja, vključno s kombinacijo notranjih in zunanjih 
mehanizmov ocenjevanja, ki jih ustrezno določijo države članice, da se 
opredelijo: (i) moč sistemov, procesov in postopkov; (ii) področja za 
izboljšanje. 

–  uporaba orodij za merjenje, da se zagotovijo dokazi o učinkovitosti. 

Okvir določa sistematičen pristop h kakovosti, vključno z opisom vlog akterjev na različnih 
ravneh in načinov, na katere se lahko spremlja učinkovitost poklicnega izobraževanja in 
usposabljanja. Zagotavlja orodje za merjenje za podporo pregledu in izboljšanje poklicnega 
izobraževanja in usposabljanja na ravneh sistema in izvajalca. Temelji na stalnem procesu 
kakovosti, ki povezuje: (i) določanje ciljev politike in načrtovanje; (ii) opredelitev načel, ki 
podpirajo uporabo sredstev in ukrepov, načrtovanih za dosego teh ciljev; (iii) oblikovanje 
mehanizmov za ocenjevanje ponudbe programov glede na cilje in ocenjevanje 
dosežkov/rezultatov na ravni posameznika, izvajalca in sistema; (iv) pregled, ki temelji na 
kombinaciji izidov notranjega in zunanjega ocenjevanja, obdelavo povratnih informacij in 
organizacijo postopkov za spremembo. 

Spremljanje vsebuje kombinacijo notranjih in zunanjih mehanizmov ocenjevanja, ki jih 
ustrezno opredelijo države članice. Kombinacija teh dveh sklopov bo zagotovila stalne 
preverljive in zanesljive povratne informacije o napredku pri doseganju ciljev politike kot 
rezultat uvedenih ali načrtovanih dejavnosti in ukrepov. Okvir daje poseben poudarek 
sistematičnemu samoocenjevanju, kot procesu od spodaj navzgor za izboljšanje kakovosti 
zagotavljanja usposabljanja. 
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Merjenje mora zagotoviti dokaz o tem, ali so bile politike/dejavnosti/ukrepi doseženi ali 
potrebujejo nadaljnje izboljšanje. Zato prispeva k izboljšanju upravljanja sistemov 

Medtem ko se pozornost osredotoča na rezultate poklicnega izobraževanja in usposabljanja in 
učenja ter odnos med sistemi poklicnega izobraževanja in usposabljanja, vseživljenjskim 
učenjem, trgom delovne sile, zaposlovanjem in gospodarstvom, je nabor kazalnikov 
organiziran kot koherentna veriga, ki odraža cilje, vnose, procese in rezultate usposabljanja. 
Sestavljen je iz dveh splošnih kazalnikov, štirih kazalnikov, ki se vzajemno krepijo in 
zagotavljajo informacije o učinkih, ter rezultatov usposabljanja glede na prednostne naloge 
politike. To dopolnjujeta dva okvirna kazalnika, ki zagotavljata bistvene okvirne informacije 
za doseganje ocene dosežkov, in dva deskriptorja, ki zagotavljata dodatne kvalitativne 
informacije o dejavnikih, ki določajo kakovost poklicnega izobraževanja in usposabljanja. 
Razen deskriptorjev vsi kazalniki temeljijo na kvantificiranih podatkih in lahko posledično 
podpirajo oceno dosežkov glede na opredeljene cilje. 
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2008/0069 (COD) 

Predlog 

PRIPOROČILO EVROPSKEGA PARLAMENTA IN SVETA 

o vzpostavitvi evropskega referenčnega okvira za zagotavljanje kakovosti poklicnega 
izobraževanja in usposabljanja 

 
(Besedilo velja za EGP) 

EVROPSKI PARLAMENT IN SVET EVROPSKE UNIJE STA – 

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti in zlasti členov 149(4) in 150(4) 
Pogodbe, 

ob upoštevanju predloga Komisije20, 

ob upoštevanju mnenja Evropskega ekonomsko-socialnega odbora21, 

ob upoštevanju mnenja Odbora regij22, 

v skladu s postopkom, določenem v členu 251 Pogodbe23, 

ob upoštevanju naslednjega: 

(1) Prehod na gospodarstvo, ki temelji na znanju (Evropski svet v Lizboni leta 2000), 
zahteva posodobitev in stalno izboljševanje sistemov poklicnega izobraževanja in 
usposabljanja kot odgovor na hitre spremembe v gospodarstvu in družbi, tako da lahko 
pomagajo pri povečanju zaposljivosti in družbene vključenosti ter izboljšajo dostop do 
vseživljenjskega učenja za vse. 

(2) Evropski svet v Barceloni je leta 2000 zastavil cilj, v skladu s katerim bi evropski 
sistemi izobraževanja in usposabljanja do leta 2010 postali svetovna referenca 
kakovosti. 

(3) Lizbonske integrirane smernice za rast in delovna mesta 2005–2008 pozivajo države 
članice, da razvijejo cenovno dostopne in razpoložljive sisteme vseživljenjskega 
učenja, ki se bodo odzivali na spreminjajoče se potrebe na znanju temelječega 
gospodarstva in družbe. Prilagoditev in izgradnja zmogljivosti sistemov za 
izobraževanje in usposabljanje sta potrebni za povečanje njunega pomena za trg dela. 
Cilji, določeni v politiki zaposlovanja in usposabljanja, morajo zato pospešeno 

                                                 
20 UL C , , str. 
21 UL C , , str. 
22 UL C , , str. 
23 UL C , , str. 
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dopolnjevati tiste iz gospodarske politike in politike trga delovne sile, da bi lahko 
združili družbeno kohezijo in konkurenčnost. 

(4) V skladu z Resolucijo Sveta 24 o spodbujanju okrepljenega evropskega sodelovanja na 
področju poklicnega izobraževanja in usposabljanja („Kopenhagenski proces“), in kot 
rezultat posledičnega sodelovanja med Komisijo, državami članicami, socialnimi 
partnerji, državami EFTE in državami EGP ter državami kandidatkami pri prednostni 
nalogi zagotavljanja kakovosti, je bil razvit skupni okvir za zagotavljanje kakovosti (v 
nadaljevanju „CQAF“), pri katerem so bile upoštevane obstoječe izkušnje in „dobra 
praksa“‛ v različnih sodelujočih državah. 

(5) V skladu s skupnim vmesnim poročilom Sveta in Komisije Evropskemu Svetu o 
delovnem programu Izobraževanje in usposabljanje 2010 (2004)25, morata biti „CQAF 
za poklicno izobraževanje in usposabljanje“ (kot del nadaljevanja Kopenhagenskega 
procesa) in „razvoj dogovorjenih standardov, postopkov in smernic za zagotavljanje 
kakovosti“26 (v povezavi z bolonjskim procesom in kot del delovnega programa o 
ciljih sistemov za izobraževanje in usposabljanje) glavni prednostni nalogi za 
Evropo“. 

(6) Svet za izobraževanje je maja 200427 potrdil pristop CQAF in povabil države članice 
in Komisijo, da ga v okviru svojih pristojnosti spodbujajo na prostovoljni osnovi, 
skupaj z ustreznimi interesnimi skupinami. 

(7) Vzpostavitev evropske mreže za zagotavljanje kakovosti na področju poklicnega 
izobraževanja in usposabljanja (v nadaljevanju „ENQA-VET“)28 zagotavlja evropsko 
platformo, ki omogoča ustrezno izvajanje sklepov Sveta iz leta 2004 in helsinškega 
sporočila, ter spodbuja trajnostno sodelovanje po državah. 

(8) Leta 2006 je Helsinško sporočilo poudarilo potrebo po nadaljnjem razvoju in izvajanju 
skupnih evropskih orodij, namenjenih zlasti ,poklicnemu izobraževanju in 
usposabljanju s (…) črpanjem iz načel, ki poudarjajo CQAF, kot je bilo zapisano v 
sklepih Sveta maja 2004 o zagotavljanju kakovosti v poklicnem izobraževanju in 
usposabljanju z namenom, da bi spodbujali kulturo izboljševanja kakovosti in širše 
udeležbe v mreži ENQA-VET. 

(9) To priporočilo ustanavlja evropski referenčni okvir za zagotavljanje kakovosti (v 
nadaljevanju „Okvir“) kot referenčni instrument za pomoč državam članicam pri 
spodbujanju in spremljanju stalnega izboljševanja njihovih sistemov poklicnega 
izobraževanja in usposabljanja na podlagi skupnih evropskih priporočil, kar gradijo in 
nadalje razvijajo CQAF. Okvir mora prispevati k izboljševanju kakovosti v poklicnem 

                                                 
24 19. december 2002 (UL 2003/C 13/02). 
25 „Izobraževanje in usposabljanje 2010“: uspeh lizbonske strategije je odvisen od nujnih reform - skupno 

vmesno poročilo Sveta in Komisije o izvajanju podrobnega delovnega programa o nadaljnjih ukrepih v 
zvezi s cilji sistemov izobraževanja in usposabljanja v Evropi, 26. februar 2004. 

26 „Vzpostavljanje Evropskega visokošolskega prostora“ Sporočilo konference ministrov, pristojnih za 
visoko šolstvo v Berlinu, 19. septembra 2003. 

27 Sklepi Sveta o zagotavljanju kakovosti v poklicnem izobraževanju in usposabljanju, 28. maj 2004. 
28 Evropsko mrežo za zagotavljanje kakovosti v poklicnem izobraževanju in usposabljanju je ustanovila 

Evropska komisija oktobra 2005 v skladu s pozitivnim mnenjem svetovalnega odbora za poklicno 
usposabljanje. Njegove člane so imenovale države članice, države kandidatke, države EFTA in države 
EGP ter organizacije evropskih socialnih partnerjev v skladu z izrecnim postopkom. 
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izobraževanju in usposabljanju in povečani preglednosti in doslednosti razvoja politike 
poklicnega izobraževanja in usposabljanja med državami članicami, ter s tem 
spodbujati vzajemno zaupanje, mobilnost delavcev in učencev, in vseživljenjsko 
učenje. 

(10) Okvir mora zajemati cikel zagotavljanja in izboljševanja kakovosti pri načrtovanju, 
izvajanju, oceni/presoji in pregledu poklicnega izobraževanja in usposabljanja, ki ga 
podpirajo skupna merila kakovosti, okvirni deskriptorji in kazalniki. Procesi 
spremljanja, vključno s kombinacijo notranjih in zunanjih mehanizmov ocenjevanja, 
morajo ustrezno opredeliti države članice, da bi se opredelili moč sistemov, procesov 
in postopkov ter področja za izboljšanje. Okvir mora vključevati uporabo orodij za 
merjenje, s katerimi se dokaže učinkovitost. 

(11) Okvir je treba uporabiti tako na ravni sistema poklicnega izobraževanja in 
usposabljanja kot na ravneh izvajalcev. Zagotavlja sistemski pristop h kakovosti, saj 
pokriva in medsebojno povezuje pomembne ravni in akterje, moral pa bi dati tudi 
močan poudarek na spremljanje in izboljševanje kakovosti z združevanjem notranjega 
in zunanjega ocenjevanja, pregleda in postopkov za izboljševanje, ki jih podpirajo 
meritve. Okvir mora biti osnova za nadaljnji razvoj s sodelovanjem na evropski, 
nacionalni, regionalni in lokalni ravni. 

(12) Z zagotavljanjem dejanskih instrumentov za podporo razvoja kulture izboljševanja 
kakovosti in ocenjevanja na vseh ravneh to priporočilo prispeva k uporabi politike in 
prakse, ki temeljita na dokazih, s čimer se ustvari podlaga za učinkovitejše in 
pravičnejše politike, v skladu s sklepi Sveta o učinkovitosti in pravičnosti v evropskih 
sistemih izobraževanja in usposabljanja iz leta 200629. 

(13) To priporočilo mora upoštevati skupna „načela za zagotavljanje kakovosti 
izobraževanja in usposabljanja“, ki so vključena v Prilogo 3 Priporočila Evropskega 
parlamenta in Sveta o vzpostavitvi evropskega okvira kvalifikacij za vseživljenjsko 
učenje (v nadaljevanju EQF)30. Okvir mora zato podpirati izvajanje EQF. Prav tako bi 
moral podpirati izvajanje drugih evropskih instrumentov, kot so evropski sistem 
kreditnih točk v poklicnem izobraževanju in usposabljanju (v nadaljevanju ECVET)31, 
in skupna evropska načela za opredelitev in potrditev neformalnega in priložnostnega 
učenja32. 

(14) To priporočilo je skladno z načelom subsidiarnosti iz člena 5 Pogodbe, saj je njegov 
cilj podpirati in dopolnjevati ukrepe držav članic, tako da omogoča nadaljnje 
sodelovanje med njimi z namenom povečanja preglednosti poklicnega izobraževanja 
in usposabljanja, ter spodbujanja mobilnosti in vseživljenjskega učenja. 

                                                 
29 Evropski svet 23–24 marec 2006, sklepi predsedstva; sporočilo in sklepi Sveta o „učinkovitosti in 

pravičnosti v evropskih sistemih izobraževanja in usposabljanja“ COM (2006) 481 in UL 2006/C 
298/03. 

30 UL C , , str.  
31 Delovni dokument osebja Komisije. Evropski sistem kreditnih točk za poklicno izobraževanje in 

usposabljanje; sistem za prenašanje, zbiranje in priznavanje učnih rezultatov v Evropi; SEC (2006) 
1431 – 31. oktober 2006. 

32 Sklepi Sveta in predstavnikov vlad držav članic, ki so se sestali v okviru Sveta, o skupnih evropskih 
načelih za ugotavljanje in potrjevanje neformalnega in priložnostnega učenja, 9175/04 EDUC 101 SOC 
220 18. maj 2004. 
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(15) To priporočilo je v skladu z načelom sorazmernosti iz zgoraj navedenega člena, saj ne 
nadomešča ali opredeljuje nacionalnih sistemov zagotavljanja kakovosti. Okvir ne 
predpisuje določenega sistema ali pristopa h kakovosti, ampak zagotavlja skupna 
načela, merila kakovosti, okvirne deskriptorje in kazalnike, ki bodo morda lahko 
pomagali pri ocenjevanju in izboljšanju obstoječih sistemov in izvajanja – 

DRŽAVAM ČLANICAM PRIPOROČATA: 

1. da uporabljajo in še naprej razvijajo evropski referenčni okvir za zagotavljanje 
kakovosti, merila kakovosti, okvirne deskriptorje in referenčne kazalnike, kakor so 
določeni v Prilogah 1 in 2, še naprej izboljšujejo, prenavljajo in razvijajo svoje 
sisteme poklicnega izobraževanja in usposabljanja, podpirajo strategije 
vseživljenjskega učenja in izvajanje EQF ter spodbujajo kulturo izboljševanja 
kakovosti na vseh ravneh; 

6. da razvijejo nacionalni pristop izvajanja evropskega referenčnega okvira za 
zagotavljanje kakovosti najkasneje do leta 2010, ter vključijo socialne partnerje in 
vse druge ustrezne zainteresirane strani v skladu z nacionalno zakonodajo in prakso. 
To mora vključevati tudi opredelitev števila skupnih kazalnikov za oceno in 
spremljanje napredka in podporo pregleda; 

7. da aktivno sodelujejo v ENQA-VET, ki je osnova za nadaljnji razvoj skupnih načel, 
referenčnih meril in kazalnikov, smernic in orodij za izboljševanje kakovosti v 
poklicnem izobraževanju in usposabljanju na nacionalnih, regionalnih in lokalnih 
ravneh, kot je ustrezno; 

8. da določijo nacionalno referenčno točko za zagotavljanje kakovosti (v nadaljevanju 
QANRP), ki bo združevala obstoječe pristojne organe in vključevala socialne 
partnerje ter vse zadevne interesne skupine na nacionalni in regionalni ravni ter 
zagotovila spremljanje pobud in učinkovito razširjanje informacij. Referenčna točka 
mora: 

– različne interesne skupine obveščati o dejavnostih evropske mreže; 

– zagotavljati aktivno podporo pri izvajanju delovnega programa evropske 
mreže; 

– oblikovati dejanske pobude za spodbujanje nadaljnjega razvoja evropskega 
referenčnega okvira za zagotavljanje kakovosti v nacionalnem okviru. 

9. da vsake tri leta izvedejo pregled postopka izvajanja. Nacionalni pregledi bodo 
prispevali k evropskemu pregledu, ki ga bo organizirala Komisija. 

PODPIRATA NAMERO KOMISIJE, DA: 

1. podpira države članice pri izvajanju zgoraj navedenih nalog, zlasti s spodbujanjem 
sodelovanja in vzajemnega učenja, preizkušanjem in razvijanjem smernic ter 
zagotavljanjem informacij o razvoju kakovosti v poklicnem izobraževanju in 
usposabljanju po državah EU; 

10. razvija vlogo ENQAVET pri s prispevanjem k razvoju politike na tem področju s 
pomočjo dejanskih predlogov in pobud; 
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11. spremlja ukrepe držav članic kot odgovor na to priporočilo in tri leta po njegovem 
sprejetju Evropskemu parlamentu in Komisiji poroča o pridobljenih izkušnjah in 
posledicah za prihodnost, pri čemer po potrebi vključi pregled tega priporočila.  

V Bruslju, […] 

Za Evropski parlament Za Svet 
Predsednik Predsednik 
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PRILOGA 1 

EVROPSKI REFERENČNI OKVIR ZA ZAGOTAVLJANJE KAKOVOSTI: MERILA KAKOVOSTI IN OKVIRNI DESKRIPTORJI33 
Ta priloga določa skupna merila kakovosti in okvirne deskriptorje za podporo držav članic, če je to potrebno, pri izvajanju Okvira34. 

Merila kakovosti Okvirni deskriptorji na ravni sistema Okvirni deskriptorji na ravni izvajalca 

Načrtovanje odraža 
strateško vizijo, ki jo 
imajo ustrezne interesne 
skupine in vključuje 
jasne cilje, ukrepe in 
kazalnike. 

Cilji poklicnega izobraževanja in usposabljanja so 
opisani za srednje- in dolgoročno obdobje ter povezani z 
evropskimi cilji. 

Ustrezne interesne skupine sodelujejo pri določanju 
ciljev poklicnega izobraževanja in usposabljanja na 
različnih ravneh. 

Cilji so določeni in se spremljajo preko posebnih 
kazalnikov (merilo uspešnosti). 

Vzpostavljeni so mehanizmi in postopki za 
prepoznavanje potreb usposabljanja. 

Oblikovana je politika obveščanja, ki bo zagotovila 
optimalno posredovanje rezultatov/izidov glede 
kakovosti, ob upoštevanju zahtev za varstvo 
nacionalnih/regionalnih podatkov. 

Opredeljeni so standardi in smernice za priznavanje, 
potrjevanje in certificiranje sposobnosti posameznikov. 

Evropski, nacionalni in regionalni cilji politike poklicnega 
izobraževanja in usposabljanja se odražajo v lokalnih ciljih, 
ki so jih določili izvajalci. 

Določeni so in jasni cilji, ki se tudi spremljajo. 

Da bi opredelili specifične lokalne potrebe in potrebe 
posameznikov, potekajo stalna posvetovanja z ustreznimi 
interesnimi skupinami. 

Pristojnosti v upravljanju in razvoju kakovosti so jasno 
dodeljene. 

Obstaja zgodnje sodelovanje zaposlenih pri načrtovanju, 
vključno glede razvoja kakovosti. 

Izvajalci načrtujejo skupne pobude z ostalimi izvajalci 
poklicnega izobraževanja in usposabljanja. 

Ustrezne interesne skupine sodelujejo pri analiziranju 
lokalnih potreb. 

Izvajalci imajo jasno in pregledno listino za učenje in urejen 
sistem kakovosti 

                                                 
33 Za namen tega priporočila se uporabljajo opredelitve, ki temeljijo na glosarju Cedefop o kakovosti usposabljanja (delovni dokument, november 2003) 

http://communities.trainingvillage.gr/quality 
34 Nadaljnji posebni sklop kazalnikov kakovosti je podrobneje opisan v Prilogi 2. 

http://communities.trainingvillage.gr/quality
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Izvedbeni načrti so 
oblikovani v 
posvetovanju z 
interesnimi skupinami in 
vključujejo jasna načela. 

Izvedbeni načrti so oblikovani v sodelovanju s socialnimi 
partnerji, izvajalci poklicnega izobraževanja in 
usposabljanja in ostalimi ustreznimi interesnimi 
skupinami na različnih ravneh. 

Izvedbeni načrti vključujejo analizo o zahtevanih virih, 
zmogljivosti uporabnikov in orodjih ter smernicah, 
potrebnih za podporo. 

Smernice in standardi so bili oblikovani za izvajanje na 
različnih ravneh. 

Izvedbeni načrti vključujejo posebno podporo pri 
usposabljanju učiteljev in inštruktorjev. 

Dolžnosti izvajalcev poklicnega izobraževanja in 
usposabljanja v postopku izvajanja so natančno opisani 
in pregledni. 

Oblikovan je nacionalni in/ali regionalni okvir za 
zagotavljanje kakovosti je oblikovan in vključuje 
smernice in merila kakovosti na ravni izvajalca z 
namenom spodbujanja stalnega izboljševanja in 
samoregulacije. 

Viri so ustrezno notranje usklajeni/določeni z namenom 
doseganja ciljev, ki so zastavljeni v izvedbenih načrtih. 

Ustrezna in skupna partnerstva so jasno podprta z namenom 
izvajanja načrtovanih ukrepov. 

Strateški načrt za razvoj usposobljenosti osebja opredeljuje 
potrebo po usposabljanju učiteljev in inštruktorjev. 

Osebje se redno usposablja in razvija sodelovanje z 
ustreznimi interesnimi skupinami za podporo krepitvi 
zmogljivosti in izboljševanje kakovosti ter povečanje 
učinkovitosti. 
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Ocenjevanje izidov in 
postopkov se izvaja redno 
in je podprto z meritvami. 

Oblikovana je metodologija za ocenjevanje, ki zajema 
notranje in zunanje ocenjevanje. 

Sodelovanje interesnih skupin v procesu spremljanja in 
ocenjevanja je dogovorjeno in natančno določeno. 

Nacionalni/regionalni standardi in procesi za 
izboljševanje in zagotavljanje kakovosti so prilagojeni in 
sorazmerni s potrebami sektorja. 

Sistemi določajo samoocenjevanje in zunanjo presojo. 

Uporabljajo se sistemi zgodnjega opozarjanja. 

Uporabljajo se kazalniki uspešnosti. 

Da bi izmerili uspeh in opredelili področja za izboljšanje, 
poteka zbiranje ustreznih, rednih in preglednih podatkov. 
Oblikuje se primerna metodologija zbiranja podatkov, 
npr. vprašalniki in kazalniki/meritve. 

Samoocenjevanje/samovrednotenje se izvaja periodično v 
skladu z nacionalnimi in regionalnimi predpisi/okviri ali na 
pobudo izvajalcev poklicnega izobraževanja in 
usposabljanja. 

Ocena in pregled zajema postopke in rezultate/izide 
izobraževanja, vključno z oceno zadovoljstva stranke kot 
tudi učinkovitost osebja. 

Ocena in pregled vključujeta ustrezne in učinkovite 
mehanizme za vključevanje notranjih in zunanjih interesnih 
skupin kot so upravitelji, učitelji, študenti, starši, delodajalci, 
socialni partnerji in lokalne oblasti. 

Za vzajemno učenje in izboljševanje učinkovitosti se 
uporabljajo primerjalne analize in primerjalni kazalniki. 
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Pregled Postopki, mehanizmi in instrumenti za izvajanje 
pregledov so opredeljeni na vseh ravneh. 

Postopki se redno pregledujejo, oblikujejo pa se tudi 
akcijski načrti za spremembe. Sistemi se stalno razvijajo. 

Primerjalna analiza za podporo vzajemnemu učenju med 
izvajalci poklicnega izobraževanja in usposabljanja se 
spodbuja in podpira.  

Podatki o izidih ocenjevanja so javno dostopni. 

Zbira se odziv učencev na njihovo učno okolje in izkušnje, ki 
se uporablja za izboljšanje nadaljnjih ukrepov. 

Podatki o izidih pregleda so v veliki meri javno dostopni. 

Postopki o odzivu in pregledu so del strateškega učnega 
procesa v organizaciji. 

O rezultatih/izidih postopka ocenjevanja se razpravlja z 
ustreznimi interesnimi skupinami, pripravijo pa se tudi 
primerni akcijski načrti. 
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PRILOGA 2 

REFERENČNI NABOR KAZALNIKOV ZA POKLICNO IZOBRAŽEVANJE IN 
USPOSABLJANJE 

Ta priloga vsebuje celovit nabor kazalnikov za podporo ocenjevanja, spremljanja in izboljševanja 
kakovosti sistemov in/ali izvajalcev poklicnega izobraževanja in usposabljanja. Nabor kazalnikov se 
bo nadalje razvil s pomočjo evropskega sodelovanja na dvostranski in/ali večstranski osnovi na 
podlagi evropskih podatkov in nacionalnih registrov. 

Kazalnik Vrsta 
kazalnika 

Namen Velja za 

Glavni kazalniki za zagotavljanje kakovosti 

Št. 1 

Ustreznost sistemov 
zagotavljanja kakovosti za 
izvajalce poklicnega 
izobraževanja in 
usposabljanja: 
a) delež izvajalcev, ki 
uporabljajo notranje sisteme 
zagotavljanja kakovosti, 
določenih z zakonodajo/na 
lastno pobudo; 

b) delež pooblaščenih 
izvajalcev poklicnega 
izobraževanja in 
usposabljanja. 

Kazalnik 
stanja/vnosa 

Spodbujati kulturo 
izboljševanja kakovosti 
na ravni izvajalca 
poklicnega 
izobraževanja in 
usposabljanja. 

Povečati preglednost 
kakovosti usposabljanja. 

Izboljšati vzajemno 
zaupanje v izvajanje 
usposabljanja. 

ZPU35 

NPU36 

 

Št. 2 

Vlaganje v usposabljanje 
učiteljev in inštruktorjev: 

a) delež učiteljev in 
inštruktorjev, ki sodelujejo v 
nadaljnjem usposabljanju; 

b) znesek vloženih sredstev. 

Kazalnik 
vnosa/proces
a 

Spodbujati učitelje in 
inštruktorje, da proces 
razvijanja kakovosti 
poklicnega 
izobraževanja in 
usposabljanja vzamejo 
za svojega. 

Izboljšati odzivnost 
poklicnega 
izobraževanja in 
usposabljanja na 
razvijajoče se 
povpraševanje na trgu 
dela. 

Povečati krepitev 

ZPU 

NPU 

                                                 
35 Začetno poklicno usposabljanje. 
36 Nadaljnje poklicno usposabljanje. 
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zmogljivosti 
posameznega 
izobraževanja. 

Izboljšati dosežke 
učencev. 

 

 

 

 

Kazalnik Vrsta 
kazalnika 

Namen Velja za 

Kazalniki, ki podpirajo cilje kakovosti za politike poklicnega izobraževanja in 
usposabljanja 

Št. 3 

Stopnja udeleženosti v 
programih poklicnega 
izobraževanja in 
usposabljanja 

Število udeležencev v 
programih poklicnega 
izobraževanja in 
usposabljanja glede na vrsto 
programa in posamezna 
merila.37  

 

Kazalnik 
vnosa/procesa/
učinka 

Pridobiti osnovne 
podatke o privlačnosti 
poklicnega 
izobraževanja in 
usposabljanja na ravni 
sistema in izvajalcev. 

Usmeriti podporo 
povečanju dostopa do 
poklicnega 
izobraževanja in 
usposabljanja, vključno 
za družbeno prikrajšane 
skupine. 

ZPU38 

NPU 

VŽU 
(vseživljenjsko 
učenje): odstotek 
prebivalstva, 
sprejet v formalne 
programe 
poklicnega 
izobraževanja in 
usposabljanja 

Št. 4 

Stopnja dokončanosti 
programov poklicnega 
izobraževanja in 
usposabljanja: 

Število uspešno 
izvedenih/opuščenih 
programov poklicnega 
izobraževanja in 
usposabljanja glede na vrsto 
programa in posamezna 

Kazalnik 
procesa/učinka
/rezultata 

Pridobiti osnovne 
podatke o dosežkih na 
področju izobraževanja 
in kakovosti postopkov 
usposabljanja. 

Izračunati osip med 
šolanjem glede na 
stopnjo udeleženosti. 

Podpirati uspešen 
zaključek kot enega 
glavnih ciljev za 

ZPU 

NPU (po potrebi) 

                                                 
37 Poleg osnovnih informacij o spolu in starosti bi se lahko uporabila tudi druga merila, npr. zgodnje 

opuščanje šolanja, najvišja dosežena izobrazba, priseljenec, etnična manjšina, invalidne osebe, dolžina 
brezposelnosti itd. 

38 Potrebnih je 6 tednov usposabljanja, da se učenec šteje kot udeleženec. 
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merila. kakovost poklicnega 
izobraževanja in 
usposabljanja. 

Podpirati prilagojeno 
zagotavljanje 
usposabljanja, tudi za 
družbeno prikrajšane 
skupine. 

 

 

 

 

 

Kazalnik Vrsta 
kazalnika 

Politične utemeljitve Velja za 

Št. 5 

Stopnja zaposljivosti v 
programih poklicnega 
izobraževanja in 
usposabljanja 

a) zaposlitveni položaj 
učencev poklicnega 
izobraževanja in 
usposabljanja v 6-12-36 
mesecih po končanem 
usposabljanju, v skladu z 
vrsto programa in 
posameznimi merili; 

b) delež zaposlenih učencev 
v 6-12-36 mesecih po 
končanem usposabljanju, v 
skladu z vrsto programa in 
posameznimi merili; 

Kazalnik 
rezultata 

Podpirati zaposljivost. 

Izboljšati odzivnost 
poklicnega 
izobraževanja in 
usposabljanja na 
spreminjajoče se 
zahteve na trgu dela. 

Podpirati prilagojeno 
zagotavljanje 
usposabljanja, vključno 
z družbeno 
prikrajšanimi 
skupinami. 

ZPU (vključno s 
podatki o 
zaposlitvenem 
statusu oseb, ki 
niso dokončale 
šolanja) 

NPU 

Št. 6 

Uporaba pridobljenih 
spretnosti na delovnem 
mestu: 
a) informacije o zaposlitvi 
posameznikov po 

Kazalnik 
rezultatov 
 

(mešanica 
kvalitativnih in 
kvantitativnih 

Povečati zaposljivost. 

Izboljšati odzivnost 
poklicnega 
izobraževanja in 
usposabljanja na 
spreminjajoče se 

ZPU 

NPU 
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zaključenem usposabljanju 
glede na vrsto usposabljanja 
in individualna merila; 

b) stopnja zadovoljstva 
posameznikov in 
delodajalcev s pridobljenimi 
veščinami in sposobnostmi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

podatkov) zahteve na trgu dela. 

Podpirati prilagojeno 
zagotavljanje 
usposabljanja, vključno 
z družbeno 
prikrajšanimi 
skupinami. 

Kazalnik Vrsta 
kazalnika 

Namen Velja za 

Informacije o stanju 

Št. 7 

Stopnja brezposelnosti39 
glede na posamezna merila 

 

Kazalnik 
stanja 

Osnovne informacije za 
odločanje o politikah na 
ravni sistema poklicnega 
izobraževanja in 
usposabljanja.  

ZPU 

NPU 

Št. 8 

Razširjenost ranljivih 
skupin: 

a) odstotek udeležencev v 
poklicnem izobraževanju in 
usposabljanju, ki so 
opredeljeni kot prikrajšane 
skupine (na določenem 
območju ali prispevnih 
površinah) glede na starost 
in spol; 

Kazalnik 
stanja 

Osnovne informacije za 
odločanje o politikah na 
ravni sistema poklicnega 
izobraževanja in 
usposabljanja.  

Podpirati dostop do 
storitev poklicnega 
izobraževanja in 
usposabljanja za 
družbeno prikrajšane 
skupine.  

Podpirati zagotavljanje 

ZPU 

NPU 

                                                 
39 Opredelitve glede na ILO in OECD: posamezniki 15–74 brez dela, aktivni iskalci zaposlitev in 

pripravljeni na delo. 
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b) stopnja uspešnosti 
prikrajšanih skupin glede na 
starost in spol. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

usposabljanja, 
prilagojenega družbeno 
prikrajšanim skupinam. 

Kazalnik Vrsta 
kazalnika 

Namen Velja za 

Št. 9 

Mehanizmi prepoznavanja 
potreb po usposabljanju 
na trgu dela: 

a) informacije o mehanizmih, 
namenjenih prepoznavanju 
spreminjajočih se zahtev na 
različnih ravneh; 

b) dokaz o njihovi uporabnosti. 

Kazalnik 
stanja/vnosa 

(kvalitativne 
informacije) 

Izboljšanje odzivnosti 
poklicnega izobraževanja 
in usposabljanja na 
spreminjajoče se zahteve 
na trgu dela. 

Podpiranje zaposljivosti. 

ZPU 

NPU 

Št. 10 

Programi spodbujanja 
boljšega dostopa do 
poklicnega izobraževanja 
in usposabljanja:  

a) informacije o obstoječih 
programih na različnih ravneh; 

b) dokaz o njihovi uporabnosti. 

Kazalnik 
procesa 

(kvalitativne 
informacije) 

Podpiranje dostopa do 
storitev poklicnega 
izobraževanja in 
usposabljanja, tudi za 
družbeno prikrajšane 
skupine  

Podpiranje zagotavljanja 
prilagojenega 
usposabljanja. 

ZPU 

NPU 

 



     
 

Ključni elementi (building blocks) zagotavljanja kakovosti na ravni sistema 
 

Elementi Opis elementov P D C A 

1. Postaviti jasna pravila o tem, 
kdo izvaja PSI 

Države članice omogočajo visoko kakovost PSI z oblikovanjem jasnega sistema odločanja, o 
tem katera organizacija lahko izvaja PSI in podeljuje kvalifikacije. 

√    

2. Prepoznati in graditi na 
obstoječih sistemskih ureditvah 

EQAVET priporočila je mogoče vpeljati na osnovi obstoječih sistemov PSI in sistemov 
zagotavljanja kakovosti PSI. 

 √   

3. Postaviti jasna pravila in 
odgovornosti za posamezne dele 
PSI sistema 

Pomembno je razjasniti, kaj je naloga posamezne organizacija na ravni sistema in na ravni 
izvajalcev.  

√    

4. Identificirati, katere informacije 
in podatke je potrebno zbirati in 
uporabljati znotraj PSI sistema. 

Na voljo je veliko podatkov o PSI, treba je identificirati in redno uporabljati primeren nabor 
podatkov. Pomembno je, da izvajalci, inšpekcija, evalvatorji in ministrstvo uporabljajo enake 
definicije kazalnikov in ukrepov.  

√  √ √ 

5. Definirati in vpeljati 
komunikacijsko strategijo 

Pomembno je, da se na ravni sistema omogoči izmenjavo in razumevanje informacij o 
zagotavljanju kakovosti, ki naj bodo aktualne, dosledne in natančne.  

√ √ √ √ 

6. Pilotiranje iniciativ in 
priznavanje uspeha 

Zagotavljanje kakovosti je mogoče razviti s pomočjo prepoznavanja učinkovitih praks. Postopni 
pristopi, ki vključujejo pilotne programe, nagrade in financiranje, igrajo pomembno vlogo pri 
prepoznavi uspešnih sistemov zagotavljanja kakovosti. 

 √ √ √ 

7. Uporabiti povratne informacije 
za izboljšavo PSI 

PSI mora zadovoljevati potrebe delodajalcev in udeležencev. Ključno za sistem zagotavljanja 
kakovosti je sistematičen način zbiranja in uporabe povratnih informacij za izboljšavo 
nacionalnih sistemov ter izvedbo PSI na ravni izvajalcev.  

  √ √ 

8. Jasni načini financiranja 
Javno in zasebno financiranje ni neomejeno. Povezava visoke kakovosti PSI in financiranja 
omogoča tako spodbude kot merljive ukrepe za zagotavljanje kakovosti.  

√    

9. Zagotavljanje kakovosti naj 
pokriva vse vidike PSI.  

Zagotavljanje kakovosti pokriva tako vsebino izobraževanja in usposabljanja kot tudi 
administrativne in kadrovske ureditve, ki ga podpirajo. EQAVET priporočila pokrivajo vse vidike 
PSI. 

√ √ √ √ 

10. PSI naj bo osnovan na trdnem 
sodelovanju notranjih in zunanjih 
partnerjev ter relevantnih 
deležnikov 

PSI je osnovani na učinkovitem partnerstvu, ki vključuje ministrstva, socialne partnerje, 
nacionalne deležnike, delodajalce, izvajalce PSI, udeležence PSI in širšo družbo. Partnerstvo 
ustvarja trdne temelje PSI, mu daje moč, ga dela primernega in sprejetega. 

√ √ √ √ 

 





Uvajanje zagotavljanja kakovosti poklicnega in 
strokovnega izobraževanja (PSI) je v zadnjih 
letih postalo prednostna naloga. Izvajalci PSI, 
ki so v začetnih fazah razvoja zagotavljanja 
kakovosti, se lahko učijo iz izkušenj tistih, 
ki so že uvedli primerljive pristope.

EQAVET mreža je identificirala niz skupnih 
tem - gradnikov, ki jih evropski izvajalci PSI 
uporabljajo za vzpostavitev in krepitev procesov 
zagotavljanja kakovosti, zlasti tistih opredeljenih 
v Evropskem referenčnem okviru zagotavljanja 
kakovosti (EQAVET okvir). Gradniki tako 
predstavljajo zgodnjo analizo pristopov k 
zagotavljanju kakovosti evropskih izvajalcev PSI.



EQAVET okvir
Namen EQAVET okvirja je podpora sistemu in izvajalcem PSI za dvig kakovosti PSI s pomočjo skupnih orodij za vodenje 
kakovosti v PSI.

Okvir, z ozirom na raznolikost in zahtevnost pristopov h kakovosti v PSI v in med državami članicami, je referenčna točka, 
katere namen je zagotavljanje preglednosti, skladnosti in prenosljivosti med sistemi in praksami v PSI v vsej Evropi, z namenom 
okrepiti medsebojno zaupanje in mobilnost dijakov in delavcev.

Okvir je bil razvit s strani držav članic v sodelovanju z Evropsko komisijo in leta 2009 sprejet v Evropskem parlamentu in svetu. 
Je ključni element izpolnjevanja dogovorov Köbenhavnske izjave, ki poziva k tesnejšemu sodelovanju na področju PSI, in 
aktualnih aktivnosti v prenovi evropskih sistemov izobraževanja in usposabljanja. V vsaki državi članici Nacionalna referenčna 
točka za zagotavljanje kakovosti informira o EQAVET okviru in državnem sistemu zagotavljanja kakovosti v PSI. 

Gradniki
Zgodnja analiza pristopov evropskih izvajalcev PSI k zagotavljanju kakovosti, ki so v skladu z EQAVET okvirom, je identificirala 
šest medsebojno povezanih gradnikov. Ti se medsebojno podpirajo in dopolnjujejo, temeljijo pa na okvirnih deskriptorjih in 
kazalnikih.

Gradniki so smernice, oblikovane na podlagi identifikacije ključnih dejavnosti in namenjene izboljšavi procesov zagotavljanja 
kakovosti v skladu z EQAVET okvirom. Vse gradnike podpirajo primeri evropskih izvajalcev PSI. Podrobnosti o navedenih 
primerih so na voljo na: www.eqavet.eu/index2.html

01
Kultura vodenja

03
Kultura 
samoevalvacije

05
Uporaba podatkov 
in povratnih 
informacij

02
Pristopi odsevajo 
okoliščine izvajalca 
PSI

04
Podpora 
usposabljanju 
osebja

06
Sodelovanje 
deležnikov

Gradniki opredeljujejo dejavnosti, ki izvajalcem PSI lahko pomagajo pri razvoju in podpori pristopa k zagotavljanju kakovosti 
v skladu z EQAVET okvirom. Pri tem:

• se sklicujejo na EQAVET krog zagotavljanja kakovosti,
• pozivajo k ukrepanju,
• identificirajo ključna vprašanja, ki jih je potrebno upoštevati, in dejavnike uspeha,
• se sklicujejo na spoznanja in izkušnje, pridobljene na podlagi analize aktualnih dejavnosti evropskih izvajalcev PSI, in 

nakazujejo nove poti za prihodnost.



01
Kultura vodenja

Razmerje med gradnikom in 
štirimi fazami EQAVET kroga 

kakovosti 
Ključna vprašanja

Vprašanja o ključnih 
dejavnikih uspeha

Spoznanja

Predlogi novih poti za 
prihodnostNačrtovanje Izvajanje Ocenjevanje In 

vrednotenje Ukrepanje

1. Zajamčiti obstoj kulture 
vodenja, ki je predana 
zagotavljanju kakovosti.

✔ ✔ ✔ ✔
Na kakšen način lahko vodstvo:

 - vodi zagotavljanje kakovosti,

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

 - spodbuja sodelovanje zaposlenih 
pri zagotavljanju kakovosti, 

 - zagotovi stroškovno učinkovit in 
ustrezen pristop k zagotavljanju 
kakovosti?

Na kakšen način je najbolje 
spodbujati zaposlene k izboljšanju 
njihovega pristopa k zagotavljanju 
kakovosti?

Vodstva izvajalcev PSI lahko EQAVET 
okvir uporabijo za spremljanje in razvoj 
pristopa k zagotavljanju kakovosti.

 

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

Kaj gradnik 
pomeni? Spodbuda za delo

V središču izvajanja EQAVET 
okvira je kultura, ki podpira in 
ceni zagotavljanje kakovosti.

Ali vodstvo podpira zagotavljanje kakovosti?

Ali vsi vodje sodelujejo pri zagotavljanju visoke 
kakovosti PSI?

Ali vodstvo prevzema odgovornost za zagotavljanje 
kakovosti?

02 
Pristopi odsevajo 
okoliščine izvajalca PSI

Razmerje med gradnikom in 
štirimi fazami EQAVET kroga 

kakovosti 
Ključna vprašanja

Vprašanja o ključnih 
dejavnikih uspeha

Spoznanja

Predlogi novih poti za 
prihodnostNačrtovanje Izvajanje Ocenjevanje In 

vrednotenje Ukrepanje

2. Razviti pristope na osnovi 
izvajalčevih okoliščin. ✔ ✔

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

Kako lahko izvajalci PSI uporabijo 
spoznanja, pridobljena iz izkušenj 
drugih?

Kako lahko nacionalne referenčne 
točke za zagotavljanje kakovosti 
izvajalcem PSI pomagajo zagotoviti, 
da je njihov pristop v skladu z 
EQAVET okvirom?

Skladen pristop k visoki kakovosti 
izobraževanja in usposabljanja in njihovim 
rezultatom podjetjem in izvajalcem PSI 
pomaga izboljšati njihovo konkurenčno 
prednost. 

Izvajalci PSI imajo pogosto dolgo tradicijo 
zagotavljanja kakovosti; uspeh lažje 
dosežejo, če te izkušnje uporabijo kot 
temelj nadaljnjega razvoja. 

Postopnost pristopa, ki zagotovi obvladljivo 
uvajanje ali krepitev zagotavljanja 
kakovosti, lahko prinese pomembne 
izboljšave. 

Kaj gradnik 
pomeni? Spodbuda za delo

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

Kako lahko izvajalci PSI uporabijo EQAVET okvir za 
izboljšanje pristopa k zagotavljanju kakovosti?

Ali je pristop k zagotavljanju kakovosti obvladljiv in 
uresničljiv?



03
Kultura samoevalvacije

Razmerje med gradnikom in 
štirimi fazami EQAVET kroga 

kakovosti 
Ključna vprašanja

Vprašanja o ključnih 
dejavnikih uspeha

Spoznanja

Predlogi novih poti za 
prihodnostNačrtovanje Izvajanje Ocenjevanje In 

vrednotenje Ukrepanje

3. Razviti samoevalvacijsko 
kulturo. ✔ ✔

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

Kako se lahko izvajalci PSI učijo drug 
od drugega?

Kako se uporablja rezultate 
samoocenjevanja/samoevalvacije za 
izboljšave?

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

Preglednost vsem deležnikom pomaga 
pri ugotavljanju kakovosti dela in 
premislekom o tem, kako jo lahko 
izboljšamo. 

Ne nadzor dela temveč izboljševanje 
poučevanja in učenja sta verjetneje 
učinkovitejša pristopa k zagotavljanju 
kakovosti. 

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

Kaj gradnik 
pomeni? Spodbuda za delo

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

Ali vsi, ki se ukvarjajo s PSI, sodelujejo pri 
samoocenjevanju/samoevalvaciji?

Ali vodstvo podpira samoocenjevanje/samoevalvacijo?

04 
Podpora usposabljanju 
osebja

Razmerje med gradnikom in 
štirimi fazami EQAVET kroga 

kakovosti 
Ključna vprašanja

Vprašanja o ključnih 
dejavnikih uspeha

Spoznanja

Predlogi novih poti za 
prihodnostNačrtovanje Izvajanje Ocenjevanje In 

vrednotenje Ukrepanje

4. Podpora zaposlenim pri 
usposabljanju na področju 
zagotavljanja kakovosti.

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

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

Kratka usposabljanja iz zagotavljanja 
kakovosti so lahko zelo učinkovita. 

Vodstvo mora podpirati usposabljanje 
iz zagotavljanja kakovosti. 

Nadgradnja obstoječih ureditev 
zagotavljanja kakovosti prinese večji 
uspeh. 

Kaj gradnik 
pomeni? Spodbuda za delo

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

Ali je za vse, ki sodelujejo v PSI, na voljo podpora in 
usposabljanje iz zagotavljanja kakovosti?



05 
Uporaba podatkov in povratnih 
informacij

Razmerje med gradnikom in 
štirimi fazami EQAVET kroga 

kakovosti 
Ključna vprašanja

Vprašanja o ključnih dejavnikih 
uspeha

Spoznanja

Predlogi novih poti za 
prihodnostNačrtovanje Izvajanje Ocenjevanje In 

vrednotenje Ukrepanje

5. Uporaba podatkov in povratnih 
informacij za izboljševanje PSI. ✔ ✔

Kako lahko izvajalci PSI koristijo 
EQAVET kazalnike?

Kako lahko izvajalci PSI:

 - določijo relevantne podatke,

 - identificirajo vire in zbirajo podatke,

 - analizirajo podatke,

 - podatke uporabijo za izboljšanje 
kakovosti?

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

Mnenja dijakov, učiteljev, 
mentorjev in delodajalcev so za 
izboljšave ključna. 

Preglednost vsem pomaga 
razumeti, katere spremembe 
so potrebne – to podpira 
izboljševanje kakovosti. 

Kaj gradnik 
pomeni? Spodbuda za delo

PSI mora odgovoriti na potrebe 
delodajalcev in dijakov. Ključen za 
vsak sistem zagotavljanja kakovosti 
je način sistematičnega zbiranja in 
uporabe podatkov o dosežkih, za 
namen spreminjanja in izboljšanja 
dela.

Ali se za izboljševanje izvajanja PSI analizirajo podatki 
in povratne informacije?

Ali EQAVET kazalniki in okvirni deskriptorji pomagajo 
identificirati področja, na katerih je potreben razvoj? 

06
Sodelovanje deležnikov

Razmerje med gradnikom in 
štirimi fazami EQAVET kroga 

kakovosti 
Ključna vprašanja

Vprašanja o ključnih dejavnikih 
uspeha

Spoznanja

Predlogi novih poti za 
prihodnostNačrtovanje Izvajanje Ocenjevanje In 

vrednotenje Ukrepanje

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

✔ ✔ ✔ ✔
Na kakšen način se  upoštevajo notranja 
mnenja o kakovosti PSI? 

Na kakšen način se zbirajo in upoštevajo 
mnenja ključnih zunanjih deležnikov? 

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

Odgovarjanje na potrebe 
delodajalcev je za PSI bistveno. 

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

Kaj gradnik 
pomeni? Spodbuda za delo

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

Ali se kakovost izvedbe izboljšuje na podlagi povratnih 
informacij deležnikov?

Na kakšen način se upošteva mnenja notranjih in 
zunanjih deležnikov?

Ali obstaja sistematičen pristop k ugotavljanju in 
izpolnjevanju potreb deležnikov?



Glavna sporočila
• EQAVET okvir odraža obstoječe ureditve zagotavljanja kakovosti, ki jih uporabljajo izvajalci PSI.

• Obstaja mnogo raznolikih načinov uvajanja pristopov k zagotavljanju kakovosti, ki so v skladu z EQAVET okvirom.

• Mnogi izvajalci PSI so razvili lastne sisteme za zagotavljanje kakovosti, ki so smotrni, stroškovno učinkoviti in zelo 
spoštovani.

• Mnogi izvajalci PSI napredujejo v smeri EQAVET okvira in ostalih evropskih orodij.

• Izboljšanje poslovne konkurenčnosti je odvisno od visoko kakovostnega osebja, k čemu lahko zagotavljanje kakovosti 
veliko prispeva.

• Nadzor kakovosti poučevanja in učenja je pomemben vidik zagotavljanja kakovosti. Podatki in povratne informacije po 
zaključku poučevanja in učenja ne zadostujejo.

• Vodstvo ima ključno in osrednjo vlogo pri zagotavljanju kakovosti in zagotovitvi, da PSI izpolnjuje potrebe trga delovne 
sile.

Dodatne informacije
Gradniki so del spletnega orodja EQAVET krog kakovosti, ki je zasnovano z namenom podpreti izvajanje procesov in dejavnosti 
v skladu z Evropskim referenčnim okvirom zagotavljanja kakovosti poklicnega in strokovnega izobraževanja (EQAVET okvirom) 
na ravni sistema in na ravni izvajalcev PSI.

Orodje je dostopno preko interneta na spletnem mestu mreže EQAVET na naslovu: www.eqavet.eu

evropskega referenčnega okvira za zagotavljanje kakovosti 
poklicnega in strokovnega izobraževanja
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Introduction 

  
These materials are designed to support European, national and regional organisations which are 

interested in using the European Quality Assurance in vocational education and training 

Recommendation to monitor and/or develop their quality assurance approaches.  

(http://europa.eu/legislation_summaries/education_training_youth/lifelong_learning/c11108_en.htm). 

They will be useful to national reference points in Member States as well as other organisations that 

support the development of quality assurance in VET providers. The materials and activities may also 

be used by national reference points in organising their own training activities for VET providers in 

their national contexts. 

Each of the six activities is based on the work of Member State representatives who led the 

development of the EQAVET website and resources (http://www.eqavet.eu/gns/home.aspx). For 

each activity the focus is on self-reflection which helps VET providers to identify key features of their 

own approach to quality assurance. As the activities encourage discussion, they are best completed 

in small groups in order that common features and different approaches can be identified and 

debated. 

Each activity makes use of materials on the EQAVET website and is illustrated by at least one case 

study which shows how VET providers have addressed the same issue. The six activities are: 

� Using the indicative descriptors in the EQAVET Recommendation; 

� The links between the indicative descriptors and the indicators in the EQAVET 

Recommendation; 

� Six actions to develop the quality assurance cycle; 

� Self-monitoring using the EQAVET indicators; 

� Collecting and using data; 

� Stakeholder analysis for VET providers. 

 

Copies of all the activities are available on the EQAVET website at 

http://www.eqavet.eu/qc/gns/home.aspx  
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Activity 1: Using the indicative descriptors in the EQAVET 

Recommendation (at VET provider level) 

Building the quality assurance system: using contrasting statements to reflect on your 

own practice – Self-assessment exercise to compare current practice with EQAVET 

indicative descriptors 

 

 

 

 

Prior knowledge necessary to complete the activity: 

Awareness of the four phases of the EQAVET quality assurance cycle and the EQAVET Indicative 

Descriptors.  

 

The activity will use the ‘contrasting statement’ approach to the EQAVET Indicative Descriptors. For 

more information please visit the ‘Building your QA approach’ section of the on-line tool as it 

is specified below: 

 

 
 

 
 

 

 

and each of 4 phases of the QA cycle, at:  

http://www.eqavet.eu/qc/tns/building-your-system/introduction.aspx 

to support your discussion 
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Activity 1 - Using the indicative descriptors in the EQAVET Recommendation 

 

Background 

For each of the four phases of the quality assurance cycle, the EQAVET Recommendation identifies a 

series of indicative descriptors for VET providers. These describe different parts of the EQAVET 

approach to quality assurance. They enable each VET provider to consider their own quality 

assurance arrangements and decide whether their approach is compatible. To help VET providers to 

reflect on their own approach, this activity presents two contrasting statements for each indicative 

descriptor. VET providers are encouraged to consider which of the two statements offers the better 

explanation of their practice. 

 

Outcome 

At the end of this 45 minute activity participants will have a better understanding of how their 

quality assurance approach aligns with the indicative descriptors in the EQAVET Recommendation. 

 

Audience 

VET providers involved in initial or continuing VET. The activity can be used with groups of up to 32 

participants. It can also be used with smaller groups. 

 

Approach 

This is a simple exercise and the following approach can be modified to respond to the size of the 

group and the time available. 

 

5 min  introduction to the EQAVET quality assurance cycle and the indicative descriptors 

10 min working in pairs, participants consider the statements for one stage of the quality cycle 

(e.g. planning). They discuss how they would assess their own practice 

20 min in groups of eight they discuss common features and strengths 

10 min if there are more than eight participants, comments can be shared between each group 

of eight 

5 min overall conclusions 

 

Notes 

� This can be used with large and small groups 

� It can be repeated with each stage in the EAQVET quality assurance cycle 

� Participants can repeat the activity within their VET organisation 

 

To support this activity, you may refer to the following case studies which show how VET providers 

in Europe have used indicative indicators to review their practice: 

 

� Kuressaare Regional Training Centre in Estonia at http://www.eqavet.eu/qc/gns/case-

studies/all-case-studies/estonia/12-01-

31/Estonia_%E2%80%93_Creating_a_clear_line_of_sight_between_strategic_and_personal

_objectives.aspx 

� Commercial Secondary School in Brno, Czech Republic at 

http://www.eqavet.eu/qc/gns/case-studies/all-case-studies/czech-republic/12-01-

31/Czech_Republic_%E2%80%93_Using_all_four_stages_of_the_quality_cycle.aspx 
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Quality criteria for VET providers – Planning phase 

EQAVET Indicative descriptor Would the VET provider describe their approach as 

one where it is more likely that... 

Would the VET provider describe their approach as 

one where it is more likely that... 

European, national and regional VET policy 

goals/objectives are reflected in the local targets set 

by the VET providers  

…VET provision takes account of European, 

national and regional goals or objectives √ 

… the goals and objectives of the VET provider are 

not connected to the European, national and 

regional VET policy 

 

Explicit goals/objectives and targets are set and 

monitored  

…there is clarity in relation to how goals or 

objectives are set and monitored 

 …it is not clear how the organisation’s objectives 

or goals are set and monitored 

 

Ongoing consultation with relevant stakeholders 

takes place to identify specific local/ individual 

needs  

…VET provision is based on local / individual  

needs following consultation with stakeholders 

 …little consultation takes place to identify the 

needs or priorities of stakeholders 

 

Responsibilities in quality management and 

development have been explicitly allocated  

… responsibility for each aspect of quality 

management and development is clear 

 …there is little clarity over who has responsibility 

for quality management and development 

 

There is an early involvement of staff in planning, 

including with regard to quality development  

…staff are involved early in planning all aspects 

of provision.  

 …staff are informed of planning decisions  

Providers plan cooperative initiatives with other VET 

providers  

…VET providers work with other VET providers 

to plan their activities 

 … VET providers do not plan cooperative activities  

The relevant stakeholders participate in the process 

of analysing local needs 

…the voice of stakeholders is very important in 

identifying what VET is needed 

 …stakeholders are informed about what VET 

provision is available 

 

VET providers have an explicit and transparent 

quality assurance system in place 

…all stakeholders know and understand the 

VET provider’s quality assurance system 

 … few individuals are aware of the VET provider’s 

quality assurance system 
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Quality criteria for VET providers – Implementation phase 

Indicative descriptor Would the VET provider describe their approach as 

one where it is more likely that... 

Would the VET provider describe their approach as 

one where it is more likely that... 

Resources are appropriately internally 

aligned/assigned with a view to achieving the 

targets set in the implementation plans  

... staff and other resources are assigned 

effectively √ 

…resources are not assigned in line with the VET 

provider’s targets as set out in an implementation 

plan 

 

Relevant and inclusive partnerships are explicitly 

supported to implement the actions planned  

…collaboration is strong and supports the 

implementation plan 

 …there is little support for partnership working  

The strategic plan for staff competence 

development specifies the need for training for 

teachers and trainers  

…it is clear what development will be available 

for teachers and trainers 

 …training is not linked to the development of staff 

competence  

 

Staff undertake regular training and develop 

cooperation with relevant external stakeholders to 

support capacity building and quality improvement, 

and to enhance performance  

…staff receive regular training and work with 

external stakeholders to develop their practice 

and enhance performance 

 …staff training is ad hoc and staff tend to be 

isolated from external stakeholders 
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Quality criteria for VET providers – Evaluation phase 

Indicative descriptor Would the VET provider describe their approach as 

one where it is more likely that... 

Would the VET provider describe their approach as 

one where it is more likely that... 

Self-assessment/self-evaluation is periodically 

carried out under national and regional 

regulations/frameworks or at the initiative of VET 

providers  

… periodic evaluation uses an agreed 

framework and identifies where improvements 

can be made 
√ 

…self-evaluation is rare  

Evaluation and review covers processes and 

results/outcomes of education including the 

assessment of learner satisfaction as well as staff 

performance and satisfaction  

…evaluation and review  takes account of a full 

range of views including learners’ satisfaction 

and staff performance 

 …evaluation and review only considers a limited 

range of views and processes 

 

Evaluation and review includes adequate and 

effective mechanisms to involve internal and 

external stakeholders  

…the views of internal and external 

stakeholders are reflected 

 …the evaluation and review focuses mainly on the 

VET provider’s perspective 

 

Early warning systems are implemented  …the VET provider has systems in place to 

predict problems or issues 

 …the VET provider does not identify problems or 

issues at an early stage 
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Quality criteria for VET providers – Review phase 

Indicative descriptor Would the VET provider describe their approach as 

one where it is more likely that... 

Would the VET provider describe their approach as 

one where it is more likely that... 

Learners’ feedback is gathered on their individual 

learning experience and on the learning and 

teaching environment. Together with teachers’ 

feedback this is used to inform further actions  

…full account is taken of learners’ and 

teachers’ feedback in the review of practice 
√ 

…any review is less likely to take account of 

learners' and teachers’ feedback 

 

Information on the outcomes of the review is widely 

and publicly available  

…outcomes of any review are in the public 

domain 

 …review outcomes are unlikely to be in the public 

domain  

 

Procedures on feedback and review are part of a 

strategic learning process in the organisation  

…reviews are planned and inform the regular 

updating of practice 

 …the outcomes of a review are unlikely to change 

practice 

 

Results/outcomes of the evaluation process are 

discussed with relevant stakeholders and 

appropriate action plans are put in place 

…the outcomes of the reviews are shared 

widely in order to appropriate action plans to 

be put in place 

 …reviews are usually only considered by the 

management team 
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Activity 2: the links between the indicative descriptors and 

the indicators in the EQAVET Recommendation (at VET provider 

level) 

Linking EQAVET indicative descriptors and indicators – Relationship mapping exercise 

 

 

Prior knowledge necessary to complete the activity:  

Awareness of the EQAVET indicators and indicative descriptors for VET providers. 

 

The activity requires knowledge of the EQAVET Indicative Descriptors and Indicators. For more 

information please visit ‘Building your QA approach’ and the ‘Monitoring your QA approach’ 

sections of the on-line tool as it is specified below: 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Within the ‘Monitoring your QA approach’ section, visit the ‘Evaluation’ section at 

http://www.eqavet.eu/qc/tns/monitoring-your-system/evaluation/EQAVET_indicators.aspx 

to support your discussion 
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Activity 2 - the links between the indicative descriptors and the indicators in the EQAVET 

Recommendation 

  

Background 

The EQAVET Recommendation includes a set of indicative descriptors for VET providers. These identify 

the type of actions that each VET provider could undertake. Those VET providers that address the 

indicative descriptors are likely to find they are able to improve their performance in terms of the 

EQAVET indicators. This exercise encourages discussion on the relationship between the EQAVET 

indicative descriptors and indicators. 

 

Outcome 

At the end of this 45 minute activity participants will have a better understanding of the relationship 

between the EQAVET indicative descriptors and the EQAVET indicators. 

 

Audience 

VET providers involved in initial or continuing VET. The activity can be used with groups of up to 32 

participants. It can also be used with smaller groups. 

 

Approach 

This is a complex exercise which requires a good understanding of the EQAVET indicators and indicative 

descriptors. The following approach can be modified to respond to the size of the group and the time 

available. 

 

10 min  introduction to the indicative descriptors for VET providers and the EQAVET indicators 

10 min working in pairs, participants consider the likely consequences for the indicators if they 

make progress on each of the indicative descriptors (because of time constraints it may be 

better to focus on one stage of the EQAVET quality cycle such as planning). They discuss 

how this would apply to their own practice 

15 min in groups of eight they discuss whether there is a consensus 

10 min if there are more than eight participants, comments can be shared between each group of 

eight 

5 min overall conclusions 

 

Notes 

� This can be used with large and small groups 

� It can be repeated with each stage in the EQAVET quality assurance cycle 

� Participants can repeat the activity within their VET organisation 

 

To support this activity, you may refer to the following case studies which show how VET providers in 

Europe have used indicators to inform their practice: 

 

� Tiempos Modernos high school in Zaragoza, Spain at http://www.eqavet.eu/qc/gns/case-

studies/all-case-studies/spain.aspx 

� Linhardt GmbH & Co. KG -a packaging manufacturer- in Bavaria, Germany at 

http://www.eqavet.eu/qc/gns/case-studies/all-case-studies/germany/12-03-20/Germany_-

_Developing_high_quality_apprentices.aspx 
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The links between the indicative descriptors and the indicators
1
 in the EQAVET Recommendation 

VET providers who focus on  

This EQAVET indicative descriptor …….. 

….are more likely to make progress 

on the following EQAVET 

indicator/s  

Planning  phase 

European, national and regional VET policy goals/objectives are reflected in the 

local targets set by the VET providers  

  

Explicit goals/objectives and targets are set and monitored   

Ongoing consultation with relevant stakeholders takes place to identify specific 

local/ individual needs  

 

Responsibilities in quality management and development have been explicitly 

allocated  

 

There is an early involvement of staff in planning, including with regard to quality 

development  

 

Providers plan cooperative initiatives with other VET providers   

The relevant stakeholders participate in the process of analysing local needs  

VET providers have an explicit and transparent quality assurance system in place  

Implementation Phase 

Resources are appropriately internally aligned/assigned with a view to achieving 

the targets set in the implementation plans  

 

Relevant and inclusive partnerships are explicitly supported to implement the 

actions planned  

 

The strategic plan for staff competence development specifies the need for 

training for teachers and trainers  

 

Staff undertake regular training and develop cooperation with relevant external 

stakeholders to support capacity building and quality improvement, and to 

enhance performance  

 

Evaluation Phase 

Self-assessment/self-evaluation is periodically carried out under national and 

regional regulations/frameworks or at the initiative of VET providers  

 

Evaluation and review covers processes and results/outcomes of education 

including the assessment of learner satisfaction as well as staff performance and 

satisfaction  

 

Evaluation and review includes adequate and effective mechanisms to involve 

internal and external stakeholders  

 

Early warning systems are implemented   

Review Phase 

Learners’ feedback is gathered on their individual learning experience and on the 

learning and teaching environment. Together with teachers’ feedback this is used 

to inform further actions  

 

 (Information on the outcomes of the review is widely and publicly available   

Procedures on feedback and review are part of a strategic learning process in the 

organisation  

 

Results/outcomes of the evaluation process are discussed with relevant 

stakeholders and appropriate action plans are put in place 

 

                                                           
1
 EQAVET indicators: Indicator 1: Relevance of quality assurance systems for VET providers; Indicator 2: Investment in training of teachers and 

trainers; Indicator 3: Participation rate in VET programmes; Indicator 4: Completion rate in VET programmes; Indicator 5: Placement rate in VET 

programmes; Indicator  6: Utilisation of acquired skills at the workplace; Indicator  7: Unemployment rate; Indicator 8: Prevalence of vulnerable 

groups; Indicator 9: Mechanisms to identify training needs in the labour market;  Indicator  10: Schemes used to promote better access to VET.  

Check the annex (page 27) for more information on the indicators. 
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Activity 3: Six actions to develop quality assurance (at VET provider 

level) 

Introduction to the building blocks.  

 

 

Prior knowledge necessary to complete the activity: 

This activity is in two parts: an introduction to the six Building Blocks and an exercise to look at their 

relationship with the four phases of the EQAVET quality assurance cycle. 

 

The activity introduces the Building Blocks and requires knowledge of the four phases of the EQAVET 

quality cycle. For more information please visit the ‘Building your QA approach’ section of the on-

line tool as it is specified below: 

 

 
 

 

 

 

Information on the Building Blocks is available at: http://eqavet.eu/qc/tns/building-

blocks/introduction.aspx 
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Activity 3 - Six actions to develop quality assurance  

 

 

Background 

For those VET providers who are new to quality assurance, the EQAVET Working Group identified six 

Building Blocks which could be used to get started. These are not part of the EQAVET Recommendation; 

rather they are techniques which can help VET providers think about how to introduce quality 

assurance.  

 

Outcome 

This exercise is in two parts: an introduction to the Building Blocks and consideration of how they could 

be linked to the four stages of the quality cycle.  

At the end of the first part of the activity (45 minutes) participants will have a better understanding of 

how to introduce a quality assurance approach that aligns with the EQAVET Recommendation. At the 

end of the second part (30 minutes) participants will have discussed how the Building Blocks align with 

the four stages of the quality cycle. 

 

Audience 

VET providers involved in initial or continuing VET. The activity can be used with groups of up to 32 

participants. It can also be used with smaller groups. 

 

Approach 

The first part of this exercise is simple.  The approach can be modified to respond to the size of the 

group and the time available. 

 

5 min  introduction and explanation of the six Building Blocks 

15 min working in pairs, participants consider whether each Building Block could form the basis of a 

quality assurance process. They discuss whether they could be useful in their own context. 

10 min in groups of eight they discuss whether there is consensus 

10 min if there are more than eight participants, comments can be shared between each group of 

eight 

5 min conclusions 

 

The second part of the exercise is likely to lead to more discussion and the importance of context and 

local circumstances will be important. 30 minutes is needed for this second part. In some contexts 

trainers may choose to only use the first part of the exercise. 

 

10 min working in pairs, participants consider whether each Building Block is linked to one or more 

of the four stages of the quality assurance cycle. They are invited to complete the grid on 

the following page 

10 min in groups of eight they discuss whether there is consensus 

5 min if there are more than eight participants, comments can be shared between each group of 

eight 

5 min overall conclusions 

 

Notes 

� This can be used with large and small groups 

� Participants can repeat the activity within their VET organisation 

 

To support this activity, you may refer to the following case studies which show how VET providers in 

Europe have implicitly made use of the Building Blocks: 
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� Vocational Institute of Industry and Handicrafts in Rome at http://www.eqavet.eu/qc/gns/case-

studies/all-case-studies/12-01-31/Italy_%E2%80%93_Changing_an_organisation_s_culture.aspx 

� Biotechnology Educational Centre of Ljubljana, Slovenia at http://www.eqavet.eu/qc/gns/case-

studies/all-case-studies/slovenia/12-01-

31/Slovenia_%E2%80%93_A_focus_on_employability.aspx 
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Six actions to develop the quality assurance cycle2 

 

Building Blocks  

at provider level 
Plan Implement 

Evaluate and 

assess 

Review and 

revise 

Ensure there is a 

management culture which is 

committed to quality 

assurance 

    

Develop approaches which 

reflect the provider’s 

circumstances  

    

Develop a culture of self-

assessment 

    

Support staff training in 

relation to quality assurance 

    

Use data and feedback to 

improve VET 

    

Ensure VET is based on the 

involvement of external and 

internal stakeholders 

    

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
2
 The building blocks support and complement each other and build on the quality assurance cycle of the European Quality 

Assurance Reference Framework for VET as set out in the EQAVET Recommendation 
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Suggestion* 

 

*This suggestion is indicative. It is based on discussions in one of the EQAVET working groups. It is important to bear in mind 

that there is not a unique response to the exercise, as each VET provider is invited to consider their own requirements, needs 

and circumstances. Learn more about EQAVET working group from our website at www.eqavet.eu or 

www.eqavet.eu/gns/what-we-do/working-groups.aspx 
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Activity 4: Self-monitoring using the EQAVET indicators (at VET 

provider level) 

 

Organising the self-monitoring process – Working with a methodology using EQAVET 

indicators and data 

 

Prior knowledge necessary to complete the activity: 

Awareness of the EQAVET quality assurance cycle and the EQAVET indicators.  

 

The activity requires knowledge of the set of the ten EQAVET indicators. For more information please 

visit the ‘Monitoring your QA approach’ section of the on-line tool as it is specified below: 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

and then ‘Evaluation’ section and ‘Organising the Work’ , at: 

http://www.eqavet.eu/qc/tns/monitoring-your-system/evaluation/organising_the_work.aspx 

to support your discussion 

 

 



 

19 

 

Activity 4: Self-monitoring using the EQAVET indicators 

 

Background 

There is no blueprint or recipe to conduct a “good” self-monitoring exercise. It is always a point of 

departure for reviewing and improving VET provision and/or for continued development future types of 

VET provision.  

The EQAVET Recommendation exploits VET monitoring and evaluation by using a set of ten indicators. 

Given that VET providers’ contexts, needs and circumstances are not identical or homogeneous, this 

activity presents an 8 – step approach supported by guiding questions to the organisation of a self- 

monitoring exercise. VET providers are invited to reflect on the planning of their own self-monitoring 

exercise and consider a) which steps are most adequate in their context and b) which indicators they 

are using. 

 

Outcome 

At the end of this 45 minute activity participants will have a better understanding of whether a) their 

self- monitoring is organized in line with the EQAVET quality cycle b) the indicators they are using,  are 

in line with the EQAVET indicators. 

 

Audience 

VET providers involved in initial or continuing VET. The activity can be used with a) groups of up to 32 

participants and b) smaller groups. 

 

Approach 

This is a simple exercise and the following approach can be modified to respond to the size of the group 

and the time available. 

5 min  introduction to the EQAVET quality assurance cycle with a focus on the evaluation phase 

and the EQAVET indicators 

10 min working in pairs, participants consider the 8 -step approach (either the flowchart or the 

checklist format) and the respective questions. They discuss how they would assess their 

own practice in organizing self-monitoring 

20 min in groups of eight they discuss common features and strengths 

10 min if there are more than eight participants, comments should be shared between each group 

of eight 

5 min overall conclusions 

 

Notes 

� This can be used with large and small groups 

� It can be repeated as frequently as necessary/planned 

� Participants can repeat the activity within their VET organisation 

 

To support this activity, you may refer to the following case studies which show how VET providers in 

Europe have used indicators to review their practice: 

 

�  The Intercollege in Nicosia, Cyprus at http://www.eqavet.eu/qc/gns/case-studies/all-case-

studies/12-02-01/Cyprus_-_Self-assessment.aspx 

� The Tartu Vocational Education Centre in Estonia at http://www.eqavet.eu/qc/gns/case-

studies/all-case-studies/estonia/12-01-

31/Estonia_%e2%80%93_A_five_year_development_plan.aspx 
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Self-monitoring using the EQAVET indicators  

 

Analysing the context

Who are the end users?  What is the end use? What timing is required?  Who are the stakeholders and what 
is the role of each in the self-monitoring process? What type and precision of data is required?

Identifying goals/objectives

What are the main objectives of the VET provider in self-monitoring its provision goals, performance, 
outputs/outcomes? What are the priorities (drawn from stated mission, national/ regional mandates, 

intended outcomes)?

Selecting indicators

Which EQAVET indicators should we use? Which data source(s) is/are available for those indicators?

Outlining inputs/activities and outputs/outcomes

What are the inputs/activities? What are the expected outputs and outcomes? Are there different timelines 
for the different activities and if so, what are they? What are the roles of the different actors? What are the 

deliverables (quality reports, fact sheets, newsletters, website)?

Collecting data

Which figures and facts should be collected? By whom? When? How? How frequently?

Analysing data

Which data analysis techniques and data presentation formats should we use? How will actual performance 
data be compared with a) past performance, b) planned or targeted performance or c) other relevant 

internal benchmarks?

Checking for correlations

How do outputs link to the goals/ objectives and outputs/outcomes based on available information?

Converting the implementation effort into evidence-based reports and taking action

What information does the VET provider generate? Do strategies, programmes or plans change as a result of 
the evidence generated by the data collected by the VET provider?
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Activity 5: Collecting and using data (at VET provider level)  

 

Addressing actions when collecting data – Exercise on identification of sound processes and 

the use of EQAVET indicators 

 

 

Prior knowledge necessary to complete the activity: 

Awareness of the EQAVET indicators.  

 

The activity requires knowledge of the set of the ten EQAVET indicators. For more information please 

visit the ‘Monitoring your QA approach’ section of the on-line tool as it is specified below: 

 
 

 

 

 

 

 

and then ‘Evaluation’ section and ‘Organising the Work’ , at: 

http://www.eqavet.eu/qc/tns/monitoring-your-

system/evaluation/how_data_is_collected/Designing_a_data_collection_plan.aspx 

to support your discussion 
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Activity 5: Collecting and using data 

  

Background 

The mention of data collection may bring into mind pictures of statisticians performing complex 

operations on data. In recent times, the statistics part is being taken care of by the software but VET 

providers need to understand the logical part of the process and provide input and interpret its 

outputs. Collecting data on the EQAVET indicators can offer VET providers credible, compelling 

information when communicating with key stakeholders in order to support policies, programmes or 

initiatives. To enable VET providers to reflect on the different actions needed to collect data, 

particularly data on the EQAVET indicators, this activity presents a series of questions which are meant 

to help VET providers to identify the main issues and key steps in collecting data.  

 

Outcome 

At the end of this 45 minute activity participants will have a better understanding of how the 

indicators/data they use, align with the EQAVET indicators/ data. 

 

Audience 

VET providers involved in initial or continuing VET. The activity can be used with groups of up to 32 

participants. It can also be used with smaller groups. 

 

Approach 

This is a simple exercise and the following approach can be modified to respond to the size of the 

group and the time available. 

 

5 min  introduction to the EQAVET indicators by focusing on the evaluation phase 

 Presentation of a table with the ten EQAVET indicators and key questions on collecting 

data 

10 min working in pairs, participants consider the ten EQAVET indicators and issues in collecting 

data. They discuss how they would assess their own practice 

20 min in groups of eight they discuss common features and strengths 

10 min if there are more than eight participants, comments should be shared between each 

group of eight 

5 min overall conclusions 

 

Notes 

� This can be used with large and small groups 

� New questions can be added to the table  in line with  national/regional/local context  

� Participants can repeat the activity within their VET organisation 

 

To support this activity, you may refer to the following case studies which show how VET providers in 

Europe have used indicators and data to review their practice: 

� Salpaus Further Education College in Finland at http://www.eqavet.eu/qc/gns/case-

studies/all-case-studies/finland/12-01-

31/Finland_%E2%80%93_Using_data_and_feedback_to_improve_VET.aspx 
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Collecting and using data - The key is to get the raw data, to analyse, use and store them, so that you 

will be able to ensure that the data are of high quality. Consider the following questions for designing a data-

collection plan:  

PROCESS 

 

QUESTIONS YOU NEED TO ASK CHECK 

LIST 

1
.D

A
T

A
 G

A
T

H
E

R
IN

G
 

Where will the data be collected from? 

How will the data be collected? 

At what point in time will data collection begin? 

How often will the data be collected? 

What will be the cost of collecting the data? 

Who will collect the data? 

 

√ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2
. 

D
A

T
A

 S
T

O
R

A
G

E
 

What type of data storage system will we use?  

How will we set it up? 

What possible IT solutions are available?  

How best can we meet stakeholder needs and benefit learners /trainees? 

Will the system contain data that span many years or will it only contain recent 

data? 

Will the system help stakeholders maximize the usefulness of the information? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3
. 

D
A

T
A

 A
N

A
LY

S
IS

 

What type of data analysis will be used? 

Who will analyse the collected data? 

How will actual data be compared with past performance data and the relevant 

benchmarks? 

 

 

 

 

 

 

4
. 

D
A

T
A

 U
S

E
 

Who will report the information? 

To whom will the information be reported? 

Who will use the information? 

 

 

 

 

 

You can use the table ‘EQAVET indicators – table’:  issues when collecting data which might help you 

when working with EQAVET indicators
3
 on the following page:   

 

                                                           
3 EQAVET indicators: Indicator 1: Relevance of quality assurance systems for VET providers; Indicator 2: Investment in 

training of teachers and trainers; Indicator 3: Participation rate in VET programmes; Indicator 4: Completion rate in VET 

programmes; Indicator 5: Placement rate in VET programmes; Indicator  6: Utilisation of acquired skills at the workplace; 

Indicator  7: Unemployment rate; Indicator 8: Prevalence of vulnerable groups; Indicator 9: Mechanisms to identify training 

needs in the labour market;  Indicator  10: Schemes used to promote better access to VET.  

Check the annex (page 27) for more information on the indicators. 
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EQAVET 

INDICATORS 

Where will the 

data be collected 

from? 

 

 

 

How will the data 

be collected? 

 

 

Starting point and 

frequency of data 

collection? 

 

 

What will be the 

cost of collecting 

the data? 

 

 

 

Who will collect the 

data? 

What type of data 

analysis will be 

used? 

Who will analyse 

the data? 

 

Who will report 

the information 

and to whom? 

 

 

 

Who will use 

the 

information? 

Indicator 1  

 

 

        

Indicator 2  

 

 

        

Indicator 3  

 

 

        

Indicator 4  

 

 

        

Indicator 5  

 

 

        

Indicator 6  

 

 

        

Indicator 7  

 

 

        

Indicator 8  

 

 

        

Indicator 9  

 

 

        

Indicator 10  
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Activity 6: Stakeholder analysis for VET providers (at VET provider level) 

Exercise on turning information into evidence and taking action – Using a “stakeholder 

matrix” 

 

 

Prior knowledge necessary to complete the activity: 

Awareness of the four phases of the EQAVET cycle. 

 

The activity requires knowledge the four phases of the EQAVET quality assurance cycle. For more 

information please visit the ‘Monitoring your QA approach’ section of the on-line tool as it is 

specified below:  

 
 

 

 

and then Review’ section and ‘Procedures for change’- ‘Who are the target audiences’ , at: 

http://eqavet.eu/qc/tns/monitoring-your-

system/review/procedures_for_change/Who_are_the_target_audiences.aspx 

to support your discussion 
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Activity 6: Stakeholder analysis for VET providers 

Background 

Participatory methods can be used to create consensus and ownership for a change process. Dialogue 

with stakeholders improves understanding and responsiveness to their needs and priorities but their 

participation must be managed due to the costs and time constraints. The EQAVET Recommendation 

states that VET providers should consult with the “relevant stakeholders” at the different stages of the 

quality cycle. To help VET providers identify who their “relevant stakeholders” are, this activity 

presents a matrix with six key questions that may be useful to assess potential stakeholders. VET 

providers are invited to fill out row 4 ‘other/s’ with other potentially relevant stakeholder(s) and 

complete columns 3-6 in accordance with the examples provided. 

 

Outcome 

At the end of this 45 minute activity participants will have a better understanding of who their 

stakeholders are, what their stake is, what impact they may have on the VET provision, what is 

expected from their participation, what their perceived attitudes are, what management strategy 

should be used. 

 

Audience 

VET providers involved in initial or continuing VET. The activity can be used with groups of up to 32 

participants. It can also be used with smaller groups. 

 

Approach 

This is a simple exercise and the following approach can be modified to respond to the size of the 

group and the time available. 

 

5 min  introduction to the EQAVET quality cycle by focusing on the evaluation stage 

 Presentation of a matrix to identify the relevant stakeholders 

10 min working in pairs, participants consider potential stakeholders by answering a set of key 

questions. They discuss how they assess their own practice in identifying their stakeholders. 

20 min in groups of eight they discuss common features and strengths 

10 min if there are more than eight participants, comments should be shared between each group of 

eight 

5 min overall conclusions 

 

Notes 

� This can be used with large and small groups  

� Other questions may be added to the matrix in line with local needs 

� Participants can repeat the activity within their VET organisation 

 

To support this activity, you may refer to the following case studies which show how VET providers in 

Europe have involved stakeholders to review their practice: 

� The Secondary Technical and Vocational Building School in Czech Republic at 

http://www.eqavet.eu/qc/gns/case-studies/all-case-studies/12-01-

31/Czech_Republic_%E2%80%93_Involving_internal_and_external_stakeholders.aspx 

� The Vocational Institute of Industry and Handicrafts in Italy at 

http://www.eqavet.eu/qc/gns/case-studies/all-case-studies/12-01-

31/Italy_%E2%80%93_Changing_an_organisation_s_culture.aspx 
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Activity 6: Stakeholder analysis for VET providers 
This is a template. It identifies potential stakeholders (i.e. National authority, Employers, Employment services) which may be relevant to you.  Please fill 

out row 4 ‘Other/s’ with other potentially relevant stakeholder/s and complete columns 3-6 in accordance with the examples provided in rows 1-3.   

STAKEHOLDER 

TYPE 

 

STAKEHOLDER 

 

 

Stake in the VET 

provision 

Potential impact 

on VET provision 

(high, medium, 

low) 

What does the 

VET provider 

expect from the 

stakeholder? 

Perceived 

attitudes and/or 

risks 

Stakeholder 

management 

strategy 

Responsibility in 

the VET 

provision 

Key stakeholder 

 

National authority Policy & process 

owner who 

determines 

institutional policy 

and procedures 

 

High 

 

Commitment to 

implementing 

change 

Lack of clarity 

about approach 

Regular updating 

meetings with 

representatives of 

national authority 

 

Policy maker 

 

 

 

Key stakeholder 

 

Employers 

 

 

 

Avoid mismatch 

between labour 

market needs and 

VET delivery 

 

High 

 

Input on what 

skills employers 

seek and the 

levels of skills 

they expect 

 

Risk of seeking  

narrowly  

tailored 

programmes  

 

Close coordination 

to develop strong 

institutional links 

and work in 

partnership 

 

Stake in 

employability 

skills 

development of 

learners/ 

trainees 

 

Secondary stakeholder Employment services 

 

 

 

Brokerage functions: 

matching jobs and 

job seekers 

Medium Assistance in  

Identifying labour 

market needs 

Positive link 

between services 

and 

 (local) labour 

market 

 

Regular exchange 

of information on 

available jobs 

 

Mediating role 

between demand 

and supply 

Other/s 

 

 

 

 

 

Other/s       
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Annex: list of EQAVET indicators and operational definitions  

The operational definitions were developed by the EQAVET working groups in 2009 for the purpose of facilitating understanding 

and use of the EQAVET indicators. More information at: http://www.eqavet.eu/qc/tns/monitoring-your-

system/evaluation/EQAVET_indicators.aspx 

 

 

Indicator 1: Relevance of quality assurance systems for VET providers 

Operational definition: 

a) Share of providers applying internal quality assurance systems defined by law/at own initiative; 

b) Share of accredited VET providers. 

Definition 

Relevance of quality assurance systems for VET providers: 

a) Percentage of VET providers showing evidence of applying the EQAVET principles within a defined quality assurance system, 

where the number of registered VET providers =100%; 

b) Percentage of VET providers who are accredited, where the number of registered VET providers = 100% 
 

Indicator 2: Investment in training of teachers and trainers 

Operational definition: 

a) Share of teachers and trainers participating in further training; 

b) Amount of funds invested.  

Definition 

Investment in training of teachers and trainers: 

a) Percentage of teachers and trainers participating in accredited training programmes, from the total number of registered 

teachers and trainers; 

b) Total amount of funds annually invested per teacher and trainer in teachers’ and trainers’ further education and training 
 

Indicator 3: Participation rate in VET programmes 

Operational definition: 

Number of participants in VET programmes (1), according to the type of programme and the individual criteria (2) 

- (1) For Initial VET  (IVET): a period of 6 weeks of training is needed before a learner is counted as a participant for LLL (Lifelong 

learning): percentage of population admitted to formal VET programmes.  

- (2) Besides basic information on gender and age, other social criteria might be applied, e.g. early school leavers, highest 

educational achievement, migrant, handicapped persons, length of unemployment, etc. 

Definition 

a) Percentage of annual cohort completing lower secondary school/compulsory education participating in IVET programmes at 

upper secondary level (which lead to a formal qualification); 

b) Percentage of active population (15-74 years old) entering Continuing VET (CVET) programmes (which lead to recognition) 
 

Indicator 4: Completion rate in VET programmes 

Operational definition: 

Number of successfully completed/abandoned VET programmes, according to the type of programme and the individual criteria 

Definition 

Completion rate in VET programmes: 

a) Percentage of those completing (i.e. attaining a formal qualification) Initial VET (IVET) programme(s) (which lead to a formal 

qualification), compared to those entering IVET programme(s); 

b) Percentage of those completing (i.e. attaining a formal qualification) Continuing VET (CVET) programme(s) (which lead to 

recognition), compared to those entering CVET programme(s) 
 

Indicator 5: Placement rate in VET programmes 

Operational definition: 

a) Destination of VET learners at designated point in time after completion of training, according to the type of programme and 

the individual criteria (1); 

b) Share of employed learners at designated point in time after completion of training, according to the type of programme and 

the individual criteria. 

(1) For Inital VET: including information on the destination of dropout 

Definition 

Placement rate in VET programmes: 
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a) Proportion of VET programme completers who are placed either in the labour market, further education or training (including 

university) or other destination within 12-36 months after the end of programme; 

b) Percentage of VET programme completers who are employed one year after the end of training 
 

Indicator 6: Utilisation of acquired skills at the workplace 

Operational definition: 

a) Information on occupation obtained by individuals after completion of training, according to type of training and individual 

criteria; 

b) Satisfaction rate of individuals and employers with acquired skills/competences  

Definition 

Utilisation of acquired skills at the workplace:  

a) Percentage of VET programme completers working in relevant occupations; 

b1) Percentage of employees of a given sector who, within a period of 12-36 months from completing the VET programme, find that 

their training is relevant for their current occupation; 

b2) Percentage of employers of a given sector who are satisfied to find VET programme completers with relevant qualifications and 

competences required for the work place; 

b3) Percentage of employers of a given sector who are satisfied with programme completers 
 

Indicator 7: Unemployment rate 

Operational definition: 

Definition according to ILO and OECD: individuals 15-74 without work, actively seeking employment and ready to start work 

Definition 

Unemployment rate: the number of people unemployed as a percentage of the labour force. The labour force is the total number 

of people employed plus unemployed 
 

Indicator 8: Prevalence of vulnerable groups 

Operational definition: 

a) Percentage of participants in VET classified as disadvantaged groups (in a defined region or catchment area) according to age 

and gender; 

b) Success rate of disadvantaged groups according to age and gender. 

Definition 

Prevalence of vulnerable groups: 

a) Percentage of participants and of programme completers from disadvantaged groups, defined at European and national level, 

from the total number of participants and VET programme completers; 

b) Percentage of programme completers, from disadvantaged groups defined at European and national level, compared to the 

number of those entering 
 

Indicator 9: Mechanisms to identify training needs in the labour market 

Operational definition: 

a) Information on mechanisms set up to identify changing demands at different levels; 

b) Evidence of their effectiveness. 

Definition 

Mechanisms to identify training needs in the labour market: 

a) Type of mechanisms used to update the VET offer to the future labour market needs; 

b) Information on mechanisms used to provide stakeholders with the most recent information on the future needs of the labour 

market 
 

Indicator 10: Schemes used to promote better access to VET 

Operational definition: 

a) Information on existing schemes at different levels; 

b) Evidence of their effectiveness. 

Definition 

Schemes used to promote better access to VET:  

a) Type of schemes used to improve access to VET;  

b) Information demonstrating the capacity of the VET system to increase access to VET.  
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AKTIVNOST 1 - načrtovanje       Vir: http://www.eqavet.eu/qc/gns/about-us/Material.aspx 

Uporaba opisnikov (ang.: indicative descriptors) iz priporočil EQAVET na ravni izvajalcev PSI 

EQAVET priporočila vsebujejo seznam opisnikov za vsako fazo kroga kakovosti za raven sistema in raven izvajalcev PSI. Tu predstavljeni opisniki so namenjeni 

opredelitvi nekaterih ključnih elementov vodenja kakovosti izvajalcev PSI. S pomočjo uporabe nasprotujočih si izjav poskušajte opredeliti (), katera 

skrajnost za vas verjetneje velja. Dodatni prostor je na voljo za pripravo zapiskov te analize in seveda predlogov za to, kaj bi mogoče še lahko storili v 

prihodnje. 

 

FAZA NAČRTOVANJA - MERILA KAKOVOSTI ZA IZVAJALCE PSI  

                                                           
1 Prilagojen uraden prevod EQAVET priporočil: http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2009:155:0001:0010:SL:PDF  

 EQAVET opisniki1 
Ponudnik PSI bi opisal svoj pristop kot takšen, kjer 

je verjetneje, da … 

Ponudnik PSI bi opisal svoj pristop kot takšen, kjer je 

verjetneje, da … 

N1 
Evropski, nacionalni in regionalni cilji 

politike PSI se odražajo v lokalnih ciljih, ki 
so jih določili izvajalci. 

… izvajanje PSI upošteva evropske, 
nacionalne in regionalne cilje in usmeritve. 

 
… cilji in usmeritve izvajalca PSI niso povezani z 
evropsko, nacionalno in regionalno PSI politiko. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.eqavet.eu/qc/gns/about-us/Material.aspx
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2009:155:0001:0010:SL:PDF


 

2 

N2 Določeni so jasni cilji, ki se tudi 
spremljajo. 

… so  jasno določeni cilji in usmeritve in 
spremljanje njihovega doseganja. 

 
… ni jasno kako so cilji in usmeritve organizacije 
določeni in kako se spremlja njihovo doseganje. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

N3 
Da bi opredelili specifične lokalne potrebe 
in potrebe posameznikov, potekajo stalna 

posvetovanja z ustreznimi deležniki. 

… izvedba PSI temelji na lokalnih/ individualnih 
potrebah, določenih  po posvetovanju z 

deležniki. 
 

… redka so posvetovanja  za prepoznavanje 
potreb ali prioritet deležnikov. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

3 

N4 Pristojnosti v upravljanju in razvoju 
kakovosti so jasno dodeljene. 

… je pristojnost za vsak vidik v upravljanju 
in razvoju kakovosti jasno dodeljena. 

 
… ni povsem jasno, kdo je odgovoren za 

upravljanje kakovosti in razvoj. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

N5 
Zaposleni so vseskozi vključeni v  

načrtovanje, vključno na področju razvoja 
kakovosti. 

… so zaposleni vseskozi vključeni v 
načrtovanje vseh vidikov izvedbe. 

 
… zaposleni so (le) obveščeni o načrtu 

izvedbe. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

4 

N6 Izvajalci PSI načrtujejo skupne pobude 
z drugimi izvajalci PSI. 

… izvajalci PSI sodelujejo z drugimi izvajalci 
PSI pri načrtovanju svojih dejavnosti. 

 
… izvajalci PSI ne načrtujejo sodelovanja z 

drugimi izvajalci PSI. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

N7 Ustrezni deležniki sodelujejo pri 
analiziranju lokalnih potreb. 

… je mnenje deležnikov zelo pomembno pri 
ugotavljanju potreb PSI. 

 
… deležniki so (le) obveščeni o izvedbi PSI, ki 

je na voljo. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

5 

 

N8 Izvajalci PSI imajo jasen in pregleden 
sistem zagotavljanja kakovosti. 

… vsi deležniki poznajo in razumejo sistem 
zagotavljanja kakovosti izvajalca PSI. 

 
… redki posamezniki poznajo sistem 
zagotavljanja kakovosti  izvajalca PSI. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Povzetek, izbor ključnih zadev … 
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AKTIVNOST 1 - izvedba       Vir: http://www.eqavet.eu/qc/gns/about-us/Material.aspx 

 

Uporaba opisnikov (ang.: indicative descriptors) iz priporočil EQAVET na ravni izvajalcev PSI 

EQAVET priporočila vsebujejo seznam opisnikov za vsako fazo kroga kakovosti za raven sistema in raven izvajalcev PSI. Tu predstavljeni opisniki so namenjeni 

opredelitvi nekaterih ključnih elementov vodenja kakovosti izvajalcev PSI. S pomočjo uporabe nasprotujočih si izjav poskušajte opredeliti (), katera 

skrajnost za vas verjetneje velja. Dodatni prostor je na voljo za pripravo zapiskov te analize in seveda predlogov za to, kaj bi mogoče še lahko storili v 

prihodnje. 

 

FAZA IZVEDBE - MERILA KAKOVOSTI ZA IZVAJALCE PSI 

                                                           
1 Prilagojen uraden prevod EQAVET priporočil: http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2009:155:0001:0010:SL:PDF 

 EQAVET opisniki1 
Ponudnik PSI bi opisal svoj pristop kot 

takšen, kjer je verjetneje, da … 

Ponudnik PSI bi opisal svoj pristop kot takšen, 

kjer je verjetneje, da … 

I1 
Viri so ustrezno notranje usklajeni/določeni z 

namenom doseganja ciljev, ki so zastavljeni v 

izvedbenih načrtih. 

… so kadrovski in drugi viri učinkovito 

dodeljeni. 
 

… sredstva niso dodeljena v skladu s cilji 

izvajalca PSI, kot je določeno v izvedbenem 

načrtu. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.eqavet.eu/qc/gns/about-us/Material.aspx
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2009:155:0001:0010:SL:PDF


2 

I2 
Ustrezna in skupna partnerstva so jasno podprta 

z namenom izvajanja načrtovanih ukrepov. 

… je sodelovanje s partnerji učinkovito 

in podpira načrt izvajanja. 
 

… je manjša podpora za  sodelovanje s 

partnerji. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

I3 
Strateški načrt za razvoj usposobljenosti osebja 

opredeljuje potrebe po usposabljanjih učiteljev in 

mentorjev. 

… je razvoj kompetenc učiteljev in  

mentorjev jasno opredeljen. 
 

… usposabljanje ni povezano s strateškim 

načrtom razvoja usposobljenosti osebja. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



3 

 

I4 
Osebje se redno usposablja in razvija sodelovanje z 

ustreznimi deležniki za podporo krepitvi zmogljivosti 

in izboljševanje kakovosti ter povečanje učinkovitosti. 

… zaposleni se redno usposabljajo in 

sodelujejo z zunanjimi deležniki z namenom 

razvoja lastne prakse in povečanja 

učinkovitosti. 

 

… usposabljanje zaposlenih ni načrtovano 

in zaposleni nimajo stikov z zunanjimi 

deležniki. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Povzetek, izbor ključnih zadev … 
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AKTIVNOST 1 - vrednotenje      Vir: http://www.eqavet.eu/qc/gns/about-us/Material.aspx 

Uporaba opisnikov (ang.: indicative descriptors) iz priporočil EQAVET na ravni izvajalcev PSI 

EQAVET priporočila vsebujejo seznam opisnikov za vsako fazo kroga kakovosti za raven sistema in raven izvajalcev PSI. Tu predstavljeni opisniki so namenjeni 

opredelitvi nekaterih ključnih elementov vodenja kakovosti izvajalcev PSI. S pomočjo uporabe nasprotujočih si izjav poskušajte opredeliti (), katera 

skrajnost za vas verjetneje velja. Dodatni prostor je na voljo za pripravo zapiskov te analize in seveda predlogov za to, kaj bi mogoče še lahko storili v 

prihodnje. 

 

FAZA VREDNOTENJA - MERILA KAKOVOSTI ZA IZVAJALCE PSI 

                                                           
1 Prilagojen uraden prevod EQAVET priporočil: : http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2009:155:0001:0010:SL:PDF  

 EQAVET okvirni deskriptorji1 
Ponudnik PSI bi opisal svoj pristop kot takšen, kjer 

je verjetneje, da … 

Ponudnik PSI bi opisal svoj pristop kot 

takšen, kjer je verjetneje, da … 

V1 
Samo-ocenjevanje/samoevalvacija se izvaja 

periodično v skladu z nacionalnimi in regionalnimi 

predpisi/okviri ali na pobudo izvajalcev PSI. 

… redno ocenjevanje uporablja dogovorjen okvir 

in opredeljuje, kaj je mogoče izboljšati. 
 … je samoevalvacija redka.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.eqavet.eu/qc/gns/about-us/Material.aspx
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2009:155:0001:0010:SL:PDF


2 

V2 
Ocena in pregled vključujeta postopke in rezultate/izide 

izobraževanja, vključno z oceno zadovoljstva učenca ter 

učinkovitosti in zadovoljstva osebja. 

… ocena in pregled upoštevata celotno paleto 

stališč, vključno z oceno zadovoljstva učencev in 

učinkovitostjo osebja. 

 
… ocena in pregled upoštevata 

le nekatera stališča in procese. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

V3 
Ocena in pregled vključujeta ustrezne in učinkovite 

mehanizme za vključevanje notranjih in zunanjih deležnikov. 

… se odražajo stališča notranjih in zunanjih 

deležnikov. 
 

… ocena in pregled odražata 

predvsem vidik izvajalca PSI. 
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V4 Izvajajo se sistemi zgodnjega opozarjanja. 
… ima ponudnik PSI vzpostavljene sisteme 

za predvidevanje težav. 
 

… izvajalci PSI ne prepoznavajo 

težav dovolj zgodaj. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Povzetek, izbor ključnih zadev … 
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AKTIVNOST 1 - ukrepanje      Vir: http://www.eqavet.eu/qc/gns/about-us/Material.aspx 

Uporaba opisnikov (ang.: indicative descriptors) iz priporočil EQAVET na ravni izvajalcev PSI 

EQAVET priporočila vsebujejo seznam opisnikov za vsako fazo kroga kakovosti za raven sistema in raven izvajalcev PSI. Tu predstavljeni opisniki so namenjeni 

opredelitvi nekaterih ključnih elementov vodenja kakovosti izvajalcev PSI. S pomočjo uporabe nasprotujočih si izjav poskušajte opredeliti (), katera 

skrajnost za vas verjetneje velja. Dodatni prostor je na voljo za pripravo zapiskov te analize in seveda predlogov za to, kaj bi mogoče še lahko storili v 

prihodnje. 

 

FAZA UKREPANJA - MERILA KAKOVOSTI ZA IZVAJALCE PSI 

                                                           
1 Prilagojen uraden prevod EQAVET priporočil: http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2009:155:0001:0010:SL:PDF 

 EQAVET opisniki1 
Ponudnik PSI bi opisal svoj pristop kot 

takšen, kjer je verjetneje, da … 

Ponudnik PSI bi opisal svoj pristop kot 

takšen, kjer je verjetneje, da … 

U1 

Zbira se povratne informacije udeležencev izobraževanja o 

njihovih individualnih učnih izkušnjah in pogojih za učenje in 

poučevanje. Skupaj s povratnimi informacijami učiteljev se 

ugotovitve uporablja za izboljšanje. 

… se povratne informacije udeležencev 

izobraževanja in učiteljev v celoti upošteva 

pri presoji o kakovosti izvedbe. 
 

… se pri  presoji o kakovosti izvedbe ne 

upošteva povratnih informacij udeležencev 

izobraževanja in učiteljev. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.eqavet.eu/qc/gns/about-us/Material.aspx
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2 

U2 
Podatki o izidih pregleda so v veliki meri javno 

dostopni. 

… so podatki o izidih vseh pregledov javno 

dostopni. 
 … pregled rezultatov ni javno dostopen.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

U3 
Pregled in zbiranje povratnih 

informacij je del strateškega učnega 

procesa v organizaciji. 

… pregledi so načrtovani in njihove 

ugotovitve so redno upoštevane pri 

izboljševanju. 

 …  ugotovitve ne bodo sprožile izboljšave.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



3 

 

  

U4 
O ugotovitvah vrednotenja se razpravlja z 

ustreznimi deležniki. Pripravijo se 

primerni akcijski načrti. 

… ugotovitve so dostopne z namenom, da 

se pripravijo primerni akcijski načrti. 
 

… ugotovitve so običajno obravnavane le s 

strani vodstva. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Povzetek, izbor ključnih zadev … 
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AKTIVNOST 3  - elementi      Vir: http://www.eqavet.eu/qc/gns/about-us/Material.aspx 

 

Šest elementov (ang.: building blocks) razvoja zagotavljanja kakovosti na ravni izvajalcev PSI. Pri vsakem elementu skušajte opredeliti ali in kako se navezuje 

na posamezno fazo kroga kakovosti ter premislite o tem, v kolikšni meri je v vaši organizaciji predlagan element že dejaven in seveda, kaj bi še lahko storili 

na tem področju. Pri tem si lahko pomagate z brošuro »Zagotavljanje kakovosti v skladu z EQAVET okvirjem – smernice za izvajalce PSI«. 

 

 

ŠEST ELEMENTOV RAZVOJA KROGA ZAGOTAVLJANJA KAKOVOSTI 

ELEMENTI in opisi elementov Faze kroga kakovosti 

1 

KULTURA VODENJA Načrtovanje Izvajanje Vrednotenje Ukrepanje 

V središču izvajanja EQAVET okvira je kultura, ki podpira in ceni zagotavljanje 

kakovosti. 
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2 

PRISTOPI ODSEVAJO OKOLIŠČINE IZVAJALCA PSI Načrtovanje Izvajanje Vrednotenje Ukrepanje 

EQAVET okvir zajema vse vidike izvajanja PSI. PSI se lahko izboljšuje z razvojem 

obstoječih dejavnikov zagotavljanja kakovosti. 
    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

3 

KULTURA SAMOEVALVACIJE Načrtovanje Izvajanje Vrednotenje Ukrepanje 

Kultura, ki spodbuja razmislek in samoocenjevanje/ samoevalvacijo, vodi k 

izboljšanju kakovosti dela. 
    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



3 

4 

PODPORA USPOSABLJANJU OSEBJA Načrtovanje Izvajanje Vrednotenje Ukrepanje 

PSI je odvisno od znanju, spretnostih in usposobljenosti zaposlenih. PSI se lahko 

izboljša, če so zaposleni ozaveščeni o pomenu zagotavljanja kakovosti. 
    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 

UPORABA PODATKOV IN POVRATNIH INFORMACIJ Načrtovanje Izvajanje Vrednotenje Ukrepanje 

PSI mora odgovoriti na potrebe delodajalcev in dijakov. Ključen za vsak sistem 

zagotavljanja kakovosti je način sistematičnega zbiranja in uporabe podatkov o 

dosežkih, za namen spreminjanja in izboljšanja dela. 
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6 

SODELOVANJE DELEŽNIKOV Načrtovanje Izvajanje Vrednotenje Ukrepanje 

PSI temelji na učinkovitem partnerstvo med državo, socialnimi partnerji in nacionalnimi 

deležniki; delodajalci in izvajalci PSI; dijaki ter družbo. Le-ti  predstavljajo temelj 

sistema PSI, ki mu dajejo moč, relevantnost in sprejemljivost. 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Povzetek, izbor ključnih zadev … 
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AKTIVNOST 6           Vir: http://www.eqavet.eu/qc/gns/about-us/Material.aspx 

Analiza deležnikov za izvajalce PSI 

To je primer/ predloga opredeljevanja potencialnih deležnikov (npr. državni organi, delodajalci, službe za zaposlovanje), ki so lahko za vas pomembni.  

Tip 

deležnika 
Deležnik Prispevek k PSI 

Možni učinek na 

izvedbo PSI 

(visok, srednji, 

nizek) 

Kaj izvajalci PSI 

pričakujejo od 

deležnikov? 

Zaznavanje 

odnosa in/ali 

tveganja 

Strategija upravljanja 

glede na deležnik 

Odgovornost pri 

izvedbi PSI 

Ključen 

deležnik 

Nacionalne 

avtoritete 

Določevalec institucionalne 

politike in postopkov 
Visok 

Zavezanost k uveljavljanju 

sprememb 

Pomanjkanje jasnosti 

pristopa 

Redni sestanki za 

posodabljanje s predstavniki 

nacionalnih avtoritet 

Oblikovalec politike 

Ključen 

deležnik 
Delodajalci 

Izogibanje neusklajenosti med 

potrebami trga dela in 

rezultati PSI 

Visok 

Informacije o vrsti in ravni  

spretnostih, ki jih 

delodajalci pričakujejo 

Nevarnost, da iščejo 

ozko usmerjene 

programe 

Intenzivno usklajevanje za 

razvoj močne institucionalne 

povezave in tesnega 

sodelovanja 

Vložek v razvoj 

zaposlitvenih spretnosti 

udeležencev izobraževanja 

Sekundarni 

deležnik 

Službe za 

zaposlovanje 

Borznoposredniške funkcije: 

ujemanje delovnih mest in 

iskalcev zaposlitve 

Srednji 
Pomoč pri prepoznavanju 

potreb trga dela 

Pozitivna povezava s 

trgom dela 

Redna izmenjava informacij o 

razpoložljivih delovnih mestih 

Posredniška vloga med 

ponudbo in 

povpraševanjem 
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Tip deležnika 
  

 
  

Deležnik 
  

 
  

Prispevek k PSI 

  

 

 

 

  

Možni učinek na 

izvedbo PSI   
  

Kaj izvajalci PSI 

pričakujejo od 

deležnikov? 

  

 

 

 

 

  

Zaznavanje 

odnosa in/ali 

tveganja 

  

 

 

 

 

 

  

Strategija 

upravljanja 

glede na 

deležnik 

  

 

 

 

 

 

  

Odgovornost pri 

izvedbi PSI 

  

 

 

 

 

 

 

  

 



EQAVET 
Quality Cycle

an on-line tool to support the 
implementation of the European Quality 

Assurance Reference Framework  
for VET systems and providers



The EQAVET Quality Cycle 
is an on-line software tool 
designed to support national 
implementation processes 
and actions aligned to the 
European Quality Assurance 
Reference Framework for 
Vocational Education and 
Training (EQAVET Framework).

The tool is accessible via internet 
on the EQAVET network website at 
www.eqavet.eu and it is free

The tool can assist VET systems and providers to:
•	 Consider, monitor or evaluate their own approach to quality assurance; 

•	 Examine how other Member States and VET providers in Europe are operating 
a quality assurance system;

•	 Explore ideas relating to the design of a national, regional or an institution 
quality assurance system;

•	 Stimulate further thinking on how to introduce or develop quality assurance 
mechanisms at a system or VET provider level.

Who are we?
The EQAVET Framework (developed by Member States in cooperation with the 
European Commission and adopted in 2009 by the European Parliament and the 
Council) is designed to promote better VET by providing authorities and providers with 
common tools for the management of quality in VET. It is a key element in the follow-
up to the Copenhagen Declaration, which calls for closer cooperation in the field of VET 
and in on-going work to renew Europe’s education and training systems.

Given the diversity and complexity of VET systems and of the approaches to quality 
within and across Member States, the EQAVET Framework offers a common point 
of reference to ensure transparency, consistency and portability among the many 
streams of policy and practical development across Europe, in order to increase 
mutual trust and mobility of learners and workers. 

In each Member State a Quality Assurance National Reference Point (National 
Reference Point) has been established, in order to support the use and implementation 
of the EQAVET Framework, which is voluntary.

Using the EQAVET Quality Cycle – 
core functions and utilities 
On entering the EQAVET Quality Cycle, you are presented with a choice of whether to 
explore quality assurance for VET systems or for VET providers. 

Within each of these sites, there is a common structure 
which includes:
•	 guidance on a set of quality criteria or Indicative Descriptors of the EQAVET 

Recommendation and Building Blocks which offer practical advice on what 
could be done to develop quality assurance;

•	 guidance on the Indicators of the EQAVET Recommendation;

•	 an extensive collection of Case Studies demonstrating how Member States 
and VET providers in Europe have approached quality assurance;

•	 a glossary of key terms and information sources used in a VET quality 
assurance context;



Quality Assurance 
for VET systems:
guidance on developing and further 
improving quality assurance using the 
EQAVET Recommendation

Monitoring your system

This section offers support to those 
seeking to further improve their existing 
VET system. It focuses on the evaluation 
and review stages of the Quality Assurance 
Cycle, the EQAVET Indicators, and how 
they can be used for self-monitoring. 
Detailed guidance is offered on ways of 
collecting data to support the reporting of 
progress as measured by these Indicators. 
It also includes a Toolkit to develop a 
common understanding of the Indicators. 

Case Studies

Case Studies are organised alphabetically 
and each contains a summary of a quality 
assurance practice showing how the 
EQAVET Descriptors and Indicators have 
been used by a Member State to design 
system-level processes. They also include 
links to additional information. 

Glossary 

It offers many definitions and sources of 
information relating to the terms used in 
the on-line resource.

Building your system

This section offers support to those introducing or modifying a national or regional 
approach to quality assurance. It focuses on:

1. The EQAVET Indicative Descriptors for the four stages of the Quality 
Assurance Cycle (planning, implementation, evaluation and review). It 
contains a series of ‘contrasting statements’ for each Descriptor, which 
invite you to consider which of the two statements best describes your 
own system, supporting a process of self-reflection in order to stimulate 
change. 

2. Showing links to appropriate EQAVET Indicators which may help you to 
improve your performance as measured by these Indicators within a quality 
criteria area described by a Descriptor.

3. A set of 10 Building Blocks which offer practical advice on what could be 
done to develop quality assurance for VET.

01
Clean Rules

02
Existing Internal
Arrangements

03
Clear Roles &
Responsibilities

04
Identifying
Information &
Data

05
Communications
Strategy

06
Initiatives &
Success

07
Feedback

08
Clarity Over
Funding

09
Quality
Assurance

10
Involvement

This tool is accessible at: www.eqavet.eu/qa/gns/home.aspx



Quality Assurance 
for VET providers:
guidance on developing and further 
improving quality assurance using the 
EQAVET Recommendation

Monitoring your system

This section offers support for VET 
providers seeking to further improve their 
existing approaches to quality assurance. 
It focuses on the evaluation and review 
stages of the Quality Assurance Cycle, 
the EQAVET Indicators, and how they 
can be used for self-monitoring. Detailed 
guidance is offered on how to collect, 
analyse, use and store data to support 
the reporting of progress as measured by 
these Indicators. It also includes guidance 
on how to support stakeholders to develop 
a common understanding of the Indicators.  

Case Studies

Case Studies are organised alphabetically 
and each contains a summary of a quality 
assurance practice showing how the 
EQAVET Descriptors and Indicators have 
been used by VET providers in Europe. 
They also include links to additional 
information. 

Glossary 

It offers many definitions and sources of 
information in relation to the terms used in 
the on line resource.

Building your QA approach

This section offers support to VET providers who wish to implement a systematic 
approach to quality assurance. It focuses on:

1. The EQAVET Indicative Descriptors for VET providers for the four stages 
of the Quality Assurance Cycle (planning, implementation, evaluation and 
review). It contains a series of ‘contrasting statements’ for each Descriptor, 
which invite you to consider which of the two statements best describes 
your own approach to quality assurance, supporting a process of self-
reflection in order to stimulate change.

2. A set of six practical steps or Building Blocks to designing or implementing 
a quality assurance approach. 

01
Management
Culture

02
Approaches reflect
the provider’s
circumstances

03
A culture of
self-assessment

04
Support staff
training

05
Use data and 
feedback to
improve VET

06
Involvement of 
stakeholders

This tool is accessible at: www.eqavet.eu/qc/gns/home.aspx
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