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1. Predgovor
Mnoge slovenske poklicne in strokovne šole so bile v preteklih letih vključene v projekte, kjer so tudi v
sodelovanju s partnerji iz drugih evropskih držav, razvijale modele zagotavljanja kakovosti. Priročnik, ki
je pred vami, je plod večletnega dela pri uvajanju metod ugotavljanja in zagotavljanja kakovosti
Šolskega centra Velenje. Pri njegovem nastajanju v projektu uvajanju decentralizacije na področju
šolstva (MoFAS) so tvorno sodelovali praktiki pilotnih šol (Šolski center Velenje, Šolski center Ptuj,
Šolski center Šentjur in Tehniški šolski center Nova Gorica) in teoretiki iz Centra RS za poklicno
izobraževanje, Šole za ravnatelje in Ministrstva za šolstvo in šport.
Prepričani smo, da le sistematično in kontinuirano delo pri uvajanju modelov kakovosti prinese
rezultate. Pri tem smo soglasni, da je vloga skupine za kakovost na šoli oz. šolskem centru
nenadomestljiva. Skupina za kakovost je središčna točka vzpostavljanja sistema kakovosti in
njenega vzdrževanja, pa tudi spodbujevalec in koordinator aktivnosti celotne šolske skupnosti in
posameznih strokovnih delavcev.
Pri uvajanju celovitih sistemov kakovosti želimo posebej poudariti metodo samoevalvacije, ki je
v Evropski uniji večinsko sprejeta kot najprimernejša za uporabo v srednjih šolah. Pri tem
imamo v mislih dijaka in druge udeležence izobraževanja, ki so v središču naše pozornosti.
Verjamemo, da je šola sama najbolj odgovorna in zainteresirana, da dela dobro.
Po šolah in v različnih projektih so se nabrale praktične izkušnje, ki smo jih v priročnik uvrstili zato, da
bodo mogoče prej utrnile kakšno idejo pri uvajanju samoevalvacijskih aktivnosti. Želimo vzpodbuditi
tiste sredine, ki do sedaj niso naredile resnejših korakov k bolj sistematičnem uvajanju zagotavljanja
kakovosti, da to storijo. Iskreno upamo, da jim bo napisano vsaj malo koristilo.
Velenje, Šentjur, Ptuj, Litija, Ljubljana, november 2005
mag. Albin Vrabič, Šolski center Velenje
Darko Mali, Center RS za poklicno izobraževanje
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2. Uvod
Nekoliko drugačen uvod…
Vizija šole… Zdi se, da je govoriti o viziji česarkoli, ne le šole, skoraj tako kot govoriti o nečem tako
oddaljenem, celo nedosegljivem, da človeku zastane noga, še preden naredi prvi korak. A ko zastane
noga, človek obstane na mestu. Ker človek ne tiči na mestu, menim, da čeprav je vizija kot taka (per se)
morda res nedosegljiva, je hkrati tudi tista, ki človeka žene dalje, v novo, v boljše… O viziji je torej ne le
smiselno, ampak nujno govoriti. Tokrat, o viziji šole, šolstva danes.
Vizijo šole lahko, upoštevajoč sodobne težnje k decentralizaciji in deregulaciji (prenosu odločanja in
odgovornosti na nižje nivoje, tj. tja, kjer se proces izvaja) ter k preusmerjanju »pozornosti« z inputa na
output in predvsem na outcome (tj. na rezultate in dolgoročne učinke), na kratko opredelimo kot npr.:
avtonomna in odgovorna, razvojno orientirana in kakovostna šola, ki v središče postavlja
udeleženca izobraževanja. Teže kot strniti vizijo v eno poved je enoznačno opredeliti pojme
avtonomija, odgovornost, razvojna orientacija in kakovost, še teže morda prepoznati resnično
dragocenost pojavnosti v ozadju in najteže sprejeti, ponotranjiti tisto, kar od človeka gotovo terja (več)
inovativnosti, fleksibilnosti, predanosti, naporov in časa, pa še učinki so (pogosto) vidni šele čez čas. So
pa zato lahko resnično neprecenljivi, kot npr. zadovoljstvo tako tistih, ki v šoli so, tistih, ki iz nje odhajajo,
in tistih, ki v njej ostajajo.
Naj poskusimo vsaj »nakazati«, kaj je za tako težko opredeljivimi besedami: gre za avtonomijo, ki se
nanaša na sistem vodenja in upravljanja oz. notranjo strukture šole, izvedbo izobraževalnih programov,
na gospodarjenje s sredstvi (odločanje o lastnih prioritetah na šoli in izkoriščanju priložnosti), na razvoj
človeških virov, programski razvoj idr. Končno velja tudi opozoriti, da nedvomno velja, da ni avtonomije
brez odgovornosti1, tako kot tudi ni mogoč razvoj brez (samo)evalvacije – to pa je že korak h kakovosti
oz. »ravnanju« s kakovostjo.
In ta priročnik, knjižica, brošura je lahko vsakomur, ki ima voljo, ki čuti potrebo, ki, navsezadnje, v
krepko zapisanih besedah prepoznava tisto, k čemur bi želel tudi sam pripomoči, potrebuje pa še tistih
nekaj čisto praktičnih napotkov, kako pristopiti k stvari, dragocena opora pri prvih korakih oblikovanja
skupine za kakovost na svoji šoli… Priročnik ne ponuja enoznačne rešitve; jemati ga gre kot kuhanje
po receptu, kjer po lastnih željah, potrebah in okusu dodajamo začimbe… in tako odkrivamo, ustvarjamo
nov, svoj recept.
Avtorji tega priročnika, ki je nastal »spontano«, kot zbir različnih, prvotno »za lastne potrebe«
posamezne šole pripravljenih gradiv, so prve korake že storili. Niso se ustavili, gredo dalje…
mag. Maja Kotnik, Ministrstvo RS za šolstvo in šport

1

Biti avtonomen je kot lotusov cvet: »plavajoč« na vodi in vendar zakoreninjen (v odgovornosti).
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3. Zasnova razvoja kakovosti izobraževanja v Sloveniji
Delovanje na področju kakovosti je v šolah prisotno že dolgo časa, mogoče res ne v nekem
organiziranem, sistematičnem ali institucionalnem okviru. Učitelji so vrednotili svoje poučevanje z
različnimi oblikami anketiranja udeležencev izobraževanja pri pouku in funkcionalnih oblikah
izobraževanja. Anketiranje udeležencev izobraževanja je najbolj pogost način ugotavljanja kakovosti
dela v razredu. Učitelji želijo pridobiti povratno informacijo o uspešnosti svojega dela in pouk prilagoditi
zahtevam in potrebam udeležencev izobraževanja. Nove razmere v šolstvu pa terjajo bolj sistematičen
pristop na področju ugotavljanja in zagotavljanja kakovosti.
Bolj načrtno delo na področju ugotavljanja in zagotavljanja kakovosti v Sloveniji se prične s
sodelovanjem v predpristopnih programih EU. Ti programi so bili na področju šolstva namenjeni razvoju
izobraževalnega sistema. Tako je namen mnogih projektov v okviru programa Phare MOCCA od leta
1997 bil spodbujanje nadaljnjega razvoja poklicnega in strokovnega izobraževanja tako mladine kot
odraslih. Vsebine teh projektov so bile: posodabljanje izobraževalnih programov, razvoj certifikatnega
sistema in zagotavljanje kakovosti v poklicnem izobraževanju za mladino in odrasle.
»Koncept razvoja ugotavljanja in zagotavljanja kakovosti v poklicnem in strokovnem izobraževanju
mladine in odraslih« (Tkalec, Klenovšek, Pirher, 2000) poskuša opredeliti temeljna izhodišča za razvoj
sistema kakovosti v poklicnem in strokovnem izobraževanju v Sloveniji. Pri tem upošteva izkušnje
drugih evropskih držav (predvsem Nizozemske in Danske), nekatere izkušnje, ki že obstajajo v našem
prostoru, ter značilnosti in razvojne usmeritve na tem področju.
Projekt se tesno navezuje na koncept in podlage za »Ugotavljanje in zagotavljanje kakovosti v vzgoji in
izobraževanju« (Pluško in soavtorji, Ogledalo in modro oko, 1999), ki jih je pripravilo Ministrstvo za
šolstvo in šport, posebej pa izpostavlja vidike, ki so značilni za področje poklicnega in strokovnega
šolstva.
Prizadevanja za višjo kakovost izobraževanja morajo biti celovita. Vanje morajo biti vključeni odgovorni
nosilci vodenja politike in sistemskega (normativnega) urejanja poklicnega, strokovnega in splošnega
izobraževanja na nacionalnem nivoju ter šole kot izvajalke izobraževalnih programov na lokalni ravni.
Odgovornost za kvaliteto se na nacionalni oziroma sistemski ravni veže predvsem na naslednja
področja:
 ugotavljanje izobraževalnih potreb in njihova transformacija v relevantne poklicne in
izobraževalne standarde in cilje (kurikulum),
 sistem ocenjevanja in priznavanja poklicnih kvalifikacij in pogojev za nadaljnje izobraževanje in
usposabljanje v rednih programih ter programih za odrasle,
 določanje izobrazbenih pogojev in strokovnih kompetenc izvajalcev izobraževalnega procesa,
 zagotavljanje pogojev za sistematično usposabljanje izvajalcev izobraževalnega procesa,
 zagotavljanje materialnih pogojev za delo šol,
 skrb za razvoj šolske mreže,
 sistem spremljanja učinkovitosti izobraževalnega sistema glede na materialne vložke in
dosežene rezultate,
 izgrajevanje institucij, ki zagotavljajo sistemsko in strokovno-razvojno podporo šolam pri
izvajanju izobraževalnega procesa,
 določanje nacionalnih prioritet in konkretnih družbenih vrednot in ciljev, ki jih lahko izvajalci
izobraževalnega procesa nedvoumno prepoznavajo in jih motivirajo, da delujejo skladno z njimi.
Pri večini od navedenih področij, za katere leži odgovornost na sistemski oziroma nacionalni ravni, je
pomembno, da je zagotovljen sistematičen vpliv socialnih partnerjev na sprejemanje odločitev. Izkušnje
evropskih držav potrjujejo, da je zagotavljanje kakovosti v poklicnem in strokovnem izobraževanju
pomembno povezano z oblikami in načini sodelovanja socialnih parterjev.
Zgleden primer takšnega povezovanja predstavlja projekt "Povezovanje učenja in dela", v katerem so
sodelovali Šolski center Velenje, Fakulteta za družbene vede, Gorenje, d.d., Premogovnik Velenje d.d.
7
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in PIA d.o.o. V projektu so razvili programsko opremo, ki omogoča izobraževanje na daljavo in on-line
ugotavljanje začetnega in končnega znanja udeležencev izobraževanja. Rezultat projekta je
računalniško podprto ugotavljanje in zagotavljanje kakovosti seminarjev pnevmatike (funkcionalnega
izobraževanja) na Šolskem centru Velenje. Pri zaposlenih in vodstvu Šolskega centra Velenje je vedno
bolj prisotna miselnost, da je potrebno upoštevati mnenje uporabnikov storitev, ki so v bistvu kupci
storitev šolskega sistema.
Odgovornost za kakovost na ravni šol je pomembno povezana s stopnjo njihove avtonomije. Več
avtonomije pri gospodarjenju s sredstvi, pri vsebinski operacionalizaciji, organizaciji in izvedbi
izobraževalnih programov, pri sprejemanju odločitev v zvezi s kadrovsko politiko, sodelovanjem z
okoljem ipd. predpostavlja višjo stopnjo odgovornosti šol za dosežene rezultate v primerjavi z bolj
centraliziranimi sistemi, v katerih je finančna in strokovna avtonomija šol manjša, centralno opredeljeni
normativi in predpisi pa natančnejši, obsežnejši in bolj zavezujoči. (Tkalec, Klenovšek, Pirher, 2000, str.
13 in 14)
V konceptu avtorji dajejo velik poudarek samoevalvaciji šole in načelu postopnosti.
Izhodišče je, da mora biti zagotovljen sistematičen vpliv socialnih partnerjev na sprejemanje odločitev.
Izkušnje evropskih držav potrjujejo, da je zagotavljanje kakovosti v poklicnem in strokovnem
izobraževanju pomembno povezano z oblikami in načini sodelovanja socialnih partnerjev.
V zasnovi razvoja kakovosti izobraževanja in projektih, ki na tem področju tečejo, ni natančnega zapisa
kdo naj spremlja delovanje šol. Praksa kaže, da je za šole najučinkovitejši sistem metoda
samoevalvacije. Delovanje na področju kakovosti oziroma izvajanje samoevalvacije je stvar šole. Šole
naj bi same imele možnost oblikovanja in vrednotenja različnih področij svojega dela z metodo
samoevalvacije (predpostavlja se analiziranje dela šole, spremljanje osipa, števila brezposelnih
diplomantov v lokalnem okolju ter ocen delodajalcev o njihovem zadovoljstvu s strokovnim in praktičnim
znanjem diplomantov in še kaj). Potrebno je poskrbeti še za primerjavo s sorodnimi šolami.
Samoevalvacija mora biti spremljana v okviru nacionalnega sistema izobraževanja, kajti šole niso
samozadostne, morajo pa se primerjati tudi z drugimi šolami.
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4. Pregled in izhodišča za razvoj kakovosti izobraževanja na šoli
Glavni razlog uvajanja ugotavljanja in zagotavljanja kakovosti je izboljšava procesov učenja in dosežkov
udeležencev izobraževanja, s ciljem da bi "iz šole izšli bolj samozavestni, kot so vanjo vstopili"
(definicija UNESCO za dobro šolo).
Kakovost lahko opredelimo z definicijo, da je kakovost razmerje med izkušnjami in pričakovanji.
Kakovost = izkušnje / pričakovanja
Kakovost ni enoznačen pojem. Opredelimo jo v demokratični razpravi vseh zainteresiranih subjektov.
Dobra šola je tista, v kateri imajo udeleženci izobraževanja in socialni partnerji vtis, da realnost
(doživete izkušnje v šoli) sovpada z njihovimi pričakovanji. Če šola ne postavi udeležencev
izobraževanja in socialnih partnerjev v središče izobraževanja, ne obstajajo predpogoji za razvoj
kakovosti.
V slovenskem šolskem prostoru se že dlje časa odvijajo nekatere aktivnosti za ugotavljanje in
zagotavljanje kakovosti in so odraz večje konkurence, ki se pojavlja na področju srednjega šolstva. V
nadaljevanju so opisani nekateri razlogi za zagotavljanje kakovosti v izobraževanju in nekoliko
podrobneje predstavljene storitve v šoli, ki se po svojih lastnostih razlikujejo od ostalih storitev. Grobo
so predstavljeni modeli za zagotavljanje kakovosti in opisane aktivnosti, ki na tem področju že tečejo v
slovenskem prostoru. Šole z vpeljanim sistemom ugotavljanja in zagotavljanja kakovosti imajo priložnost
v konkurenčni prednosti na trgu šolskih storitev.

4.1

Model celovitega obvladovanja s kakovostjo

V zadnjih letih zasledimo tako v evropskem kot tudi slovenskem prostoru vedno več razprav o
zagotavljanju kakovosti v izobraževanju in v zvezi s tem vedno več projektov na temo kakovosti na
najrazličnejših nivojih. Zagotavljanje kakovosti je povezano z uvajanjem sprememb v šole. Proces
uvajanja sprememb je sam po sebi kompleksen in v sodobni literaturi, na področju šolstva predvsem v
drugih državah, precej raziskan, pa vendar odpira dileme o prenosu tuje 'dobre prakse' v naše okolje,
saj vsaka šola na specifičen način deluje v svojem okolju. Razlike v delovanju šol pa so tudi posledica
dejstva, da šole vse bolj prihajajo na trg. K temu so pripomogle nove razmere v Sloveniji z
globalizacijskimi procesi in vstopom v Evropsko unijo, kjer so šole pomembne tudi v krepitvi nacionalne
identitete. Eden pomembnih razlogov za marketinško obnašanje šol je zmanjševanje števila otrok. Po
podatkih iz publikacije Slovenija v številkah (1998) je bilo v Sloveniji leta 1985 rojenih 25.933 otrok, leta
1996 pa le 18.788 otrok. Poleg tega je marketizacija šolstva v Sloveniji, pa tudi drugje po svetu,
povezana z deregulacijo, s financiranjem po glavi, z decentralizacijo in s prenosom moči odločanja na
šole.

4.1.1. Zahteve po celovitem obvladovanju kakovosti v šolski zakonodaji
V slovenskem šolskem prostoru skozi zakonodajo neposredno ne zasledimo zahtev po celovitem
obvladovanja s kakovostjo in tudi ne po večji tržni usmerjenosti šol; posredno pa novejše spremembe v
praksi, povezane z novim načinom financiranja, ki se preizkuša skozi projekt MoFAS (Modernisation of
the Vocational Education and Training Financial-Administration System), nakazujejo poleg
decentralizacijskih oziroma dekoncentracijskih trendov tudi težnjo k večji tržni naravnanosti šol in večji
odgovornosti za kakovost na vseh segmentih delovanja šole. V vabilu Ministrstva za šolstvo in šport k
sodelovanju pri zasnovi novega načina financiranja in upravljanja srednješolskega izobraževalnega
sistema je zapisano: "Cilj omenjenega projekta je ob pomoči nizozemskih strokovnjakov razviti
posodobljene in institucionalne podlage za vpeljavo decentraliziranega in dereguliranega sistema
financiranja in upravljanja srednješolskega izobraževalnega sistema, ki naj bi šolam omogočil večjo
avtonomijo in s tem večjo odgovornost za rezultate izobraževanja, jih spodbudil k večji ekonomičnosti in
9
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iskanju takih organizacijskih in izvedbenih rešitev, ki bodo izboljšale tako kakovost, kot tudi notranjo
ekonomičnost, jim omogočil hitrejše reagiranje na potrebe trga dela in potrebe okolja".
Vzpodbudno je, da je v nastajajočem zakonu, ki ureja področje poklicnega in strokovnega šolstva,
dodan člen, ki opredeljuje vlogo ugotavljanja in zagotavljanja kakovosti v šolah.
Spreminjanje šolskega sistema z zgoraj navedenimi procesi, od katerih so nekateri zajeti tudi v Beli
knjigi o vzgoji in izobraževanju v Republiki Sloveniji (1995), najdemo pa jih tudi v drugih državah in
njihovih dokumentih, ki uokvirjajo delovanje šol, vodi v marketizacijo šol, ki pa je neposredno povezana
tudi s sistemom zagotavljanja kakovosti. V slovenski šoli v času vstopanja v Evropo bodo morale
storitve in njihova kvaliteta, kot trdi Medveš (2000) na podlagi proučevanja nacionalnih projektov
kakovosti v Avstriji, Španiji, Škotski in Norveški, v bodočnosti temeljiti na integraciji, tekmovalnosti,
interesu javnosti, demokratizaciji, novi »kulturi« pouka in pluralizaciji.

4.1.2. Kakovost na višjih strokovnih šolah
Za področje višjih strokovnih šol, ki delujejo samostojno ali kot sestavni del šolskih centrov, je delo na
področju kakovosti predvideno s Komisijo za spremljanje in zagotavljanje kakovosti.
Skupina za kakovost na višjih strokovnih šolah je z Zakonom o višjem strokovnem izobraževanju (UL
RS 2002, št. 86) uzakonjena kot Komisija za spremljanje in zagotavljanje kakovosti. V zakonu je
komisija za spremljanje in zagotavljanje kakovosti opredeljena kot eden od organov šole v 7. in 15.
členu. Komisijo za spremljanje in zagotavljanje kakovosti študija sestavljajo predsednik in šest članov, in
sicer:
 pet predavateljev šole, tako da so zastopana vsa študijska področja oziroma vse skupine
predmetov ter
 dva študenta.
Komisija za spremljanje in zagotavljanje kakovosti študija opravlja naslednje naloge:
 ustvarja razmere za uveljavljanje in razvijanje kakovosti izobraževalnega dela na šoli,
 vzpostavlja mehanizme za sprotno spremljanje in ocenjevanje kakovosti ter učinkovitosti
dela na šoli z določitvijo metod vrednotenja, subjektov evalvacije, z izbiro inštrumentov in
meril evalvacije in določitvijo vsebin evalvacije,
 načrtuje, organizira in usklajuje spremljanje in zagotavljanje kakovosti na šoli,
 sodeluje s Svetom za evalvacijo visokega šolstva in opravi primerjanje z drugimi šolami
doma in v tujini,
 spremlja zaposlitvene možnosti diplomantov,
 na podlagi odziva delodajalcev oblikuje predloge izboljšav ter
 pripravlja poročila o evalvaciji za obravnavo na Svetu za evalvacijo visokega šolstva in
Komisiji za akreditacijo višješolskih študijskih programov.
Predsednika in člane komisije za spremljanje in zagotavljanje kakovosti imenuje predavateljski zbor.
Kljub temu, da je sestava višješolske komisije za kakovost nekoliko drugačna od skupin za kakovost na
srednjih šolah, pa je priročnik namenjen tudi komisijam na višjih šolah. V priročniku je namreč
upoštevana posebnost izobraževanja na višjih strokovnih šolah.
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4.2.

Šola in storitve v šoli

Spremembe v šoli se in se bodo torej "dogajale". Odražajo se na nivoju organizacij, torej šol, ki s svojimi
programi in načinom dela poskušajo spremeniti delovanje celotne šole, doseči večjo učinkovitost, boljšo
in hitrejšo odzivnost na potrebe gospodarstva in tako prispevati k večji konkurenčnosti gospodarskih
organizacij. V zvezi s spremembami Fullan (2000, 26) navaja: »Naj si bodo predlogi za spremembe še
tako veličastni, prefinjeni in prosvetljeni, se lahko popolnoma izničijo, če jih učitelji ne sprejmejo v svojo
učilnico in jih ne prevedejo v uspešno prakso v razredu.« V tem kontekstu tudi ni možen prenos
modelov za zagotavljanje kakovosti z drugih področij na področje izobraževalnih storitev, ki so
sestavljene iz cele vrste medsebojno povezanih procesov, ki jih šole izvajajo z namenom, da bi
ustvarjale korist in zadovoljstvo udeležencev, med katerimi so najpomembnejši dijaki in njihovi starši,
znotraj šole pa zaposleni. Pomembna pa so tudi pričakovanja gospodarstva ter ožjega in širšega
lokalnega okolja.
Zadovoljstvo s storitvijo je povezano z zaznavanjem potreb odjemalcev storitev in ustvarjanjem pogojev
za zadovoljevanje potreb. Potrditev tega najdemo v Kotlerju (1996), ki opisuje tri korake za
nadzorovanje kakovosti storitev. Eden izmed njih je spremljanje zadovoljstva odjemalcev s pomočjo
sistema predlogov, pritožb, anket, ki pomagajo odkrivati in popraviti slabo storitev. V povezavi s tem sta
pomembna tudi razvoj in raziskovanje internega marketinga kot miselnosti in kot procesa na nivoju šole.
Ko opredeljujemo interni marketing, govorimo o skrbno načrtovanem procesu, na podlagi katerega
poteka menjava med zaposlenimi in šolo na tak način, da zaposleni v šoli zaradi zagotavljanja svojih
potreb, želja in interesov, vstopajo v menjalni odnos s šolo, imajo dobro mnenje o šoli, ji zaupajo in se z
njo identificirajo. Hkrati pa je pomembno, da je rezultat menjave med zaposlenimi in šolo obojestranska
korist ter da zaposleni svoje potrebe v organizaciji zadovoljujejo na način, da so orientirani na koristi
zunanjih odjemalcev – dijakov, staršev in širšega okolja. Kadar v šoli dosežemo takšno miselnost, nas
aktivnosti pripeljejo do eksternega marketinga, za katerega Trnavčevičeva in Zupanc Gromova (2000)
navajata, da je osrednja aktivnost moderne inštitucije, ki v procesu menjave uporabniku in organizaciji
zagotovi, da oba pridobita tisto, kar potrebujeta in želita.
Dolgoročno uspešno sodelovanje med delom in učenjem lahko zagotavljajo samo tiste šole, ki so
kakovostne (Vrabič, 2000).
V šoli kot storitveni organizaciji na teoretični ravni za dijake pri različnih avtorjih najdemo različno
opredelitev in pojmovanje. Nekateri dijake uvrščajo med notranje odjemalce, drugi med zunanje, eni jih
imenujejo stranke, drugi jih opredeljujejo kot primarne zunanje stranke, kar pa v praksi in delovanju šole
ni odločilnega pomena. Dijaki, študentje, tečajniki, odrasli in drugi udeleženci izobraževanja so
najpomembnejši udeleženci, zaradi katerih šola sploh lahko deluje. V nadaljevanju so po Sallisu (1997)
v preglednici prikazani uporabniki storitev v izobraževanju.
Preglednica 1: Uporabniki storitev v izobraževanju
Izobraževanje
(dodana vrednost za dijaka)
Dijak
Starši/ustanovitelji/delodajalci/
Tržišče dela/vlada/družba/
Učitelji/podporno osebje/

= Storitev
= Primarni zunanji uporabnik
= Sekundarni zunanji uporabnik
= Terciarni zunanji uporabnik
= Notranji uporabnik

Vir: Sallis,1997, str. 25)
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Ne glede na pojmovanje posameznikov v šoli in njihovo uvrščanje v določene skupine, je učinkovitost
uresničevanja tako internega kot eksternega marketinga odvisna tudi od vdanosti in emocionalne
zvestobe zaposlenih šoli ter od poudarjanja obveznosti zaposlenih do uresničevanja ciljev šole.
O šoli in izobraževalnih storitvah v šoli Barnes (1993) poudarja, da njihovih lastnosti ne moremo enačiti
z lastnostmi ostalih storitev. Pravi, da imajo storitve v šoli še humano dimenzijo, pri čemer so učitelji in
podporno osebje s svojimi spretnostmi, znanji, navdušenjem, odgovornostjo in osebnostjo integralni del
storitve. Po njegovem mnenju storitve v šoli temeljijo na zaupanju, v njih se odraža materialni standard
(stavba, knjižnica, knjige, specialni programi, športne dejavnosti, jezikovni in naravoslovni laboratoriji
ipd.) in neotipljive zahteve dijakov in staršev, saj šole celo vrsto storitev izvajajo z namenom, da bi
ustvarjale korist in zadovoljstvo dijakov in njihovih staršev.
Konkretno bi lahko opredelili, da spadajo med cilje celovite kakovosti na šoli naslednja področja:
• ponudba uporabnega in sodobnega znanje (teoretične vsebine morajo biti dovolj utrjene s
praktičnimi vajami ali primeri),
• vključevanje uglednih učiteljev,
• zagotavljanje sodobne izobraževalne tehnologije in kakovostnih delovnih gradiv,
• prijazen odnos učitelj/dijak in skrb za pozitivno »delovno klimo«,
• nudenje možnosti individualnega tutorstva,
• možnost upoštevanja individualnih želja in prilagoditev glede na specifične potrebe,
• … zagotovljena kvalitetna prehrana, varni delovni pogoji, prometne povezave, nudenje
internetne, računalniške in knjižnična podpore za delo … preverjanje ustreznosti in potrebnega
nivoja znanja za nadaljnje izobraževanje ali zaposlitev.

4.2.1. Koncepti kakovosti
Najboljše organizacije poznajo skrivnosti kvalitete, ki je sicer težko definiran pojem. Vsi pa govorijo o
zadovoljnem kupcu ali odjemalcu storitev.
Kontrola kakovosti je najstarejši koncept kakovosti. Vsebuje odkrivanje in izločanje komponent ali
končnih produktov po opravljenem procesu, ki niso v skladu s standardi. To lahko povzroči znatno
količino izgub, izmeta in dodelave. Kakovost ugotavljajo profesionalni kontrolorji kakovosti ali inšpektorji.
Široko se uporablja v izobraževanju za določitev, če so standardi doseženi.
Zagotavljanje kakovosti se razlikuje od kontrole kakovosti. Teče pred procesom in med njim. Cilj je nič
napak. Zagotavlja ga odgovornost delavcev, ki ponavadi delajo v proizvodnih celicah ali skupinah, pred
kontrolorji in inšpektorji, čeprav tudi slednji igrajo vlogo pri zagotavljanju kakovosti.
Celovito obvladovanje kakovosti (Total Quality Management – TQM) je razširjeno in razvijajoče se
zagotavljanje kakovosti. Celovito obvladovanje kakovosti pomeni oblikovanje kulture kakovosti, pri
čemer je cilj vsakega člana organizacije zadovoljiti stranke in pri čemer struktura organizacije temu
sledi. Zaznavanje in pričakovanja strank prepoznavamo v kratkih intervalih in v stalnem stiku z njimi, da
lahko zadovoljimo njihove stalno spreminjajoče potrebe, okuse in želje.
Ko v šolah govorimo o zagotavljanju kakovosti, hkrati govorimo o uvajanju sprememb v šole. Na to nas
napelje že bežen pogled na različne metode in pristope k zagotavljanju kakovosti, po katerih že
posegajo nekatere šole in so preizkušeni na drugih področjih, njihovi posamezni elementi pa so
uporabni tudi v šolski sferi.
Tako najdemo zapise o temeljnih konceptih razvoja kakovosti v izobraževalnem procesu na podlagi
evropskega modela odličnosti (EFQM), na podlagi katerega od leta 1996 dalje tudi v Sloveniji
podeljujemo priznanje za poslovno odličnost (PRSPO).
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Diagram 1: Hierarhija konceptov kakovosti

Vir: Sallis, 1997, str. 20
Številna podjetja po svetu so proces izboljševanja peljala na podlagi sistematične metode PPORF
(Practical Program Of Revolutions in Factories), ki je bila na podlagi dolgoletne prakse in podjetniških
izkušenj razvita na Japonskem in se je razširila po vsem svetu in dobila ime "20 ključev". Ta metoda se
je iz velikih proizvodnih podjetij razširila tudi na področje storitvenih dejavnosti. V Sloveniji jo bolj
množično podjetja uporabljajo od leta 2000. Takrat je Ministrstvo za gospodarstvo v okviru širšega
vladnega programa za povečanje konkurenčnosti slovenskega gospodarstva začelo vzpodbujati
uvajanje tega sistema. Uvajanje sistema 20 ključev pomeni spremembo kulture in načina dela v podjetju
in ima v ospredju uvajanje sprememb kot gonilne sile doseganja odličnosti s sodelovanjem vseh
zaposlenih pri doseganju konkurenčne prednosti. Pri tem je pomembno, da podjetje na sistematičen in
za zaposlene privlačen način postopno spremeni svojo organizacijo in kulturo v smeri odličnosti.
Mednarodni ISO standard 9001 spodbuja prevzem procesnega pristopa pri razvijanju, izvajanju in
izboljševanju učinkovitosti sistema vodenja kakovosti in odraža dejstvo, da je namen zahtev za sistem
vodenja kakovosti, poleg zagotavljanja kakovosti proizvoda, tudi povečanje zadovoljstva odjemalcev.
Ne vključuje pa zahtev, specifičnih za ostale sisteme vodenja, kot na primer specifičnih zahtev za
ravnanje z okoljem, varovanje zdravja in varnost pri delu itd.
Ko govorimo o sistemu zagotavljanja kakovosti v vzgoji in izobraževanju, številni avtorji poudarjajo
pomen usklajevanja odgovornosti (do udeležencev izobraževanja, uporabnikov in financerjev
izobraževanja) in razvoja (notranja skrb za izpopolnjevanje kakovosti izobraževanja), in sicer na
različnih ravneh od nacionalne, lokalne, institucionalne do ravni posameznega udeleženca
izobraževanja.
V okviru Ministrstva za šolstvo in šport RS deluje posebna strokovna skupina, ki je pripravila projekt
Kakovost v vzgoji in izobraževanju – samoevalvacija. Temeljno izhodišče projekta samoevalvacije
izhaja iz načela avtonomije šole. Glavne objave rezultatov raziskave pa so v publikacijah Modro oko. Na
podlagi izdelanega metodologije se je v projekt Ugotavljanje in zagotavljanje kakovosti, ki ga je
razpisalo Ministrstvo za šolstvo in šport, v preteklih letih vključilo že nekaj srednjih šol.
Šola za ravnatelje pa od leta 1998 dalje izvaja model izobraževanja, ki je primeren za celotni učiteljski
zbor in ga je začela razvijati v okviru projekta Kakovost v šoli – Mreže učečih se šol. Program ima tri
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temeljne cilje: spodbujati nenehne izboljšave, spodbujati sodelovalno učenje, razvijati sistematično
izmenjavo izkušenj in dobre prakse.
Elementi celovitega obvladovanja kakovosti ne prinesejo rezultatov preko noči. Celovito obvladovanje
kakovosti je proces, katerega cilj je nenehno izboljševanje poslovnih procesov v organizaciji, ki na daljši
rok vodi organizacijo v odličnost. TQM se ne more nikoli zaključiti. TQM dosegamo z managementom, s
cilji, z vizijo, s korektivnimi in preventivnimi ukrepi, s presojami vseh vrst, z izobraževanjem in s
sodelovanjem vseh zaposlenih.
Cilj TQM je: večje zadovoljstvo strank, večje zadovoljstvo zaposlenih,večja učinkovitost nižji stroški,
večji dobiček.
Postopno uvajanje celovitega obvladovanja kakovosti tudi v izobraževalne ustanove ponuja možnost za
zagotavljanje dolgoročnih prednosti na trgu izobraževalnih storitev. Frontalna uvedba celovitega
obvladovanja kakovosti TQM v izobraževalno institucijo je zaradi kompleksne narave delovanja šole in
specifičnih lastnosti vzgojno-izobraževalnih storitev neizvedljiva. Celovito obvladovanje kakovosti TQM s
svojimi sestavinami dolgoročnega strateškega planiranja in vključitvijo osebja v neprestane spremembe,
ponuja možnosti soočanja z izzivi posamičnega obdobja. Velja, da institucije, ki imajo pravilen pristop
do malih problemov, pravilno pristopajo tudi do velikih. Pri tem pa ni pravil o tem, katera oblika
organizacijske strukture je najprimernejša za vpeljavo sistema celovitega obvladovanja kakovosti v
institucijo. Z razvojem TQM-a odpade večji del hierarhične organiziranosti, mesto pa zavzame
sploščena organiziranost z močnimi povezavami skozi institucijo. Najustreznejše organizacijske oblike
so enostavne, skromne in zgrajene okoli močnega skupinskega dela.
Krepi se razvoj in skupinsko delo, kontrolna funkcija managementa pa se zmanjšuje. Nadomešča jo
pomoč razvoju skupinskega dela in koordinacija skupin, ki ne smejo postati preveč avtonomne.
Pomembno je, da skupine razumejo vizijo organizacije in da strukture sledijo procesu, ki zadovoljuje
potrebe in pričakovanja uporabnikov.
Šola mora biti v celoti usmerjena k doseganju skupne vizije, obvladovanja z enostavnimi navodili in v
sozvočju z okoljem. Za to pa so potrebni napori managementa, ki s svojim znanjem, zgledom in
marketinško naravnanostjo poudarja vizijo šole ter s spodbujanjem timskega dela zaposlene pripravi, da
s pripadnostjo šoli uresničujejo njene cilje.
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5. Samoevalvacija kot metoda ugotavljanja in zagotavljanja
kakovosti
Priporočena metoda v okviru skupnega evropskega okvira za ugotavljanje in zagotavljanje kakovosti je
samoevalvacija. Samoevalvacijo, ki se razvija v pomemben del delovanja v šolstvu, je najbolje
načrtovati in organizirati kot učni proces. Samoevalvacija je proces, namenjen izboljševanju
kakovosti izobraževanja. Namen samoevalvacije je v tem, da pridobiva (»proizvaja«) informacije, kako
se kot izvajalci izobraževanja odzivamo na povpraševanje, ki se nanaša na naše delovanje. Namen
samoevalvacije je izboljšati delovanje vsakogar, ne pa iskanje grešnega kozla. Samoevalvacija
zagotavlja:







sistematičen in celosten vpogled v vse dejavnosti šole;
prednostna področja izboljšav;
kontinuiteto (evalvacija je sestavni del planiranja in delovanja);
učinkovitost;
diskretnost rezultatov;
prilagodljivost in primernost (aktivnosti šole prilagajamo potrebam lokalnega okolja).

V šoli je evalvacija možna na več področjih (učenje dijakov, poučevanje, strokovni razvoj, organizacija in
upravljanje šole …). Lahko se osredotoči na aktivnosti znotraj razreda ali na področje vodenja šol.
Samoevalvacija lahko je uporabna za različne ciljne skupine (lahko upoštevamo sebe, vse osebje,
kolege …). V nadaljevanju se bomo osredotočili na samoevalvacijo na ravni organizacije (institucije,
šole) ter na ravni posameznega učitelja.

Diagram 2: Demingov krog kot osnova metodološkega izvajanja samoevalvacije

Načrtovanje
(načrtovanje
izobraževanja)

Vrednotenje
in ukrepi

(ukrepi za spremembe
izobraževanja)

Metodologija
samoevalvacije

Implementacija

(izvedba izobraževanja)

Evalvacija in
ocenjevanje

(merjenje učinkovitosti
izobraževanja)
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5.1.

Samoevalvacija šole

Po modelu evropskega skupnega ogrodja za zagotavljanje kakovosti samoevalvacija omogoča (An
European Guide on Self-assessment for VET-providers, 2003, 8):
 ocenjevanje, ki temelji na dokazih;
 doseganje stalnosti usmeritve in soglasje glede tega, kaj je potrebno narediti za izboljšanje
delovanja organizacije;
 ocenjevanje po merilih, ki so sprejeta širše v Evropi;
 da s periodičnimi samoevalvacijami merimo, kako smo sčasoma napredovali;
 osredotočenost dejavnosti izboljševanja na tista področja, kjer je to najbolj potrebno;
 napredovanje in izmenjavo dobre prakse med različnimi področji organizacije ter z drugimi
organizacijami;
 ustvarjanje navdušenja med zaposlenimi z njihovim vključevanjem v proces izboljševanja;
 priložnosti za prepoznavanje napredka in izjemnih dosežkov;
 priložnost organizaciji, da se več nauči o sebi.

5.1.1. Pogoji za izvedbo samoevalvacije na šoli
Pogoji za uspešno samoevalvacijo so:
 opredeljeno poslanstvo, vizija in vrednote šole, ki dajejo odgovore na vprašanja kot so:
»Zakaj sploh delujemo?«, »Kakšni so naši cilji?«. Odgovori na ta vprašanja so osnova za
načrtovanje procesa samoevalvacije šole.
 sodelovanje vodstva šole je bistveno za uspešnost samoevalvacije. Vpletenost vodstva
mora biti velika in očitna.
 avtonomija šole in učitelja (šola in učitelji so sami najbolj odgovorni za kakovostno delo).
 dialog je potreben pogoj za samoevalvacijo, lahko pa je tudi eden izmed uspešnih izidov
procesa samoevalvacije. Dialog vodi v odprto in iskreno delovno ozračje s sprejemanjem
drugačnosti in spoštovanjem dela med sodelavci.
 dokazila (rezultati na maturi, zapisniki, dnevniki, uradni rezultati različnih tekmovanj …) so
osnova za sprejemanje odločitev. Npr. stavek »Zelo dobri smo v poučevanju, vsi tako
pravijo!« je lahko sprejemljiv samo, če za tem stoji vsa potrebna dokumentacija –
ovrednoteni rezultati anketnih vprašalnikov, analiza šolskih dnevnikov … Če evidenc ni, je
njihova pridobitev prioritetno področje za izboljšavo.
(An European Guide on Self-assessment for VET-providers, 2003, 12 - 14)
Priporočilo:
Potrebno se je zavedati, da:
 je samoevalvacija dolgotrajen proces, ki vedno ne daje takojšnjih rezultatov;
 samoevalvacija zahteva nenehni razvoj organizacijskega sistema in metod zbiranja
podatkov in dokazil;
 je pomembna izbira prednostnih področij samoevalvacije za določeno obdobje (npr. šolsko
leto);
 je pomembno oblikovati seznam aktivnosti (akcijski načrt);
 samoevalvacija zahteva vztrajno in strpno delo vseh udeležencev.
Dobro je, če vodstvo šole preizkusi samoevalvacijo najprej pri sebi. Na podlagi uspešnega preizkusa
samoevalvacijo izvedejo še člani skupine za kakovost in ostali.
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5.2.

Samoevalvacija učitelja

Učitelj predstavlja središče pri razvoju kakovosti izobraževanja. Učitelj za udeležence izobraževanja
ustvarja primerno izobraževalno okolje in ga izboljšuje. Učitelj sistematično spremlja napredek
udeležencev izobraževanja in jim nudi podporo, ko se pojavijo težave.
Učitelj potrebuje objektiven pogled v lastno delo in vzpostavljanje kritičnosti do lastnega dela.
Objektivno presojanje samega sebe je zahtevno, vendar ga učitelj mora izvesti. Učitelj je lahko preveč
optimističen ali pesimističen!?
Vsak učitelj bi se moral večkrat vprašati »Kako lahko izboljšam svoje delo?« Učitelj si lahko s pomočjo
rezultatov samoevalvacije pomaga tako, da razmisli o svojem poučevanju, odnosu do udeležencev
izobraževanja ... Učitelj pri tem razmisli o vprašanjih: »kaj lahko spremenim pri svojem delu, v svojem
razredu, v strokovnem aktivu, v šoli, pri ravnatelju, pri starših?; v kakšni šoli se dobro počutim?«
Poleg vrednotenja lastnega dela je nujno, da učitelj pridobi povratno informacijo od udeležencev
izobraževanja. Učitelj vrednoti »ocene« udeležencev izobraževanja in se o rezultatih pogovori z njimi.
Pomembno je, da se učitelj čuti odgovornega za rezultate izobraževanja. Učitelj je prav tako odgovoren
za izvedbo ustreznih ukrepov, ki izboljšujejo kakovost izobraževanja. Prepričanje učitelja, da dela
odlično in da svojega dela ne more še izboljšati, povzroča težave pri zagotavljanju kakovosti
izobraževanja.
Samoevalvacija učitelja je uspešna le, če si jo učitelj želi izvajati, če jo je sposoben izvajati in če jo mora
izvajati. Samo sočasno delovanje teh treh motivov bo s pomočjo samoevalvacije pripeljalo do dviga
kakovosti izobraževanja. Dober učitelj neprestano vrednoti lastne izkušnje pri pouku, metoda
samoevalvacije mu je pri tem v pomoč. (An European Guide on Self-assessment for VET-providers,
2003, 12 - 14)

Primer:
Na podlagi rezultatov samoevalvacije si lahko učitelj določi svoja prioritetna področja, ki jih želi izboljšati,
določi si osebni razvojni načrt.
OSEBNI RAZVOJNI NAČRT
Katera so najpomembnejše področja, kjer bom svoje
delo izboljšal?
Kako želim doseči svoje cilje?
Do kdaj bom uresničil cilje?
…
…
…
Vir: I-Probenet; Comenius 3 mreža o samoevalvaciji
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In kakšni izzivi glede samoevalvacije čakajo šolo na področju uvajanja samoevalvacije? I-Probenet;
Comenius 3 mreža o saamoevalvaciji: Ustvarimo ogledalo za svojo šolo, Sibia 2002, Brdo 2003, Gradec
2004):
 ustvarjati zanimanje za samoevalvacijo,
 razumevanje pomena samoevalvacije;
 razvoj sistema samoevalvacije v šolstvu na državnem nivoju;
 razvijanje strategij za zbiranje dokazil;
 uporaba rezultatov samoevalvacije (sprememba dosedanjega načina dela);
 poročanje o rezultatih samoevalvacije;
 odločanje o tem, kako naj bodo rezultati predstavljeni;
 soočanje z izpostavljanjem, ki je posledica izvajanja samoevalvacije;
 spopadanje z odporom posameznikov;
 sprejemanje ideje, da lahko tudi udeleženci izobraževanja ocenjujejo učitelje in njihovo
delo;
 razvoj razumevanja, da je samoevalvacija "naraven proces", ki poteka vseskozi;
 vključitev samoevalvacije v letni delovni načrt šole.
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6. Skupina za kakovost na šoli
6.1.

Oblikovanje skupine

Do oblikovanja šolske skupine za kakovost lahko pride na podlagi izraženih potreb šole ali strokovnih
delavcev po večji kakovosti svojega vzgojno-izobraževalnega dela (notranji proces nastanka skupine).
Do nastanka šolske skupine za kakovost lahko pride tudi zaradi različnih potreb delovanja v okviru
projektov (zunanji proces nastanka skupine). Če želimo, da bi učitelji spremenili način dela, da bi
dosegli večjo učinkovitost in hitrejše odzivanje na potrebe trga dela v šoli, je na šoli nujno oblikovati
delovno (projektno) skupino za kakovost. Skupina bo na šoli skrbela za ugotavljanje in zagotavljanje
kakovosti oziroma za pripravo ustreznih pogojev za sodobno, sistematično in poenoteno izvajanje
ugotavljanja in zagotavljanja kakovosti.
Primer:
Namen delovanja skupine je obravnavati najrazličnejša pereča področja, teme in dejavnike na
Šolskem centru Velenje (izvajanje pouka, izvedba vaj, praktično usposabljanje, problematika
vpisa, notranja in zunanja urejenost ŠCV, celostna podoba ŠCV, "blagovne znamke" ŠCV …),
ki vplivajo na kvaliteto izobraževanja. Vodstvo ŠCV in skupina za kakovost želi s pomočjo
empiričnih rezultatov predlagati ustrezne ukrepe za izboljšavo stanja oziroma napredek na
določenem področju in s tem prispevati k izboljšanju kakovosti izobraževanja na ŠCV.

6.1.1. Način oblikovanja skupine za kakovost
Predlog ali pobudo za oblikovanje skupine mora dati ravnatelj šole oziroma direktor šolskega centra.
Ravnatelj povabi zainteresirane učitelje k sodelovanju v projektni skupini. Število članov v skupini je
poljubno, vendar je z vidika učinkovitosti delovanja priporočljivo, da skupino sestavlja od 5 do največ 15
članov. Šolsko skupino za kakovost naj (po možnosti) sestavljajo tisti učitelji, ki si sami želijo sodelovati
pri procesu celovitega obvladovanja s kakovostjo na šoli (načelo prostovoljnosti).
Primer:

Na Šolskem centru Velenje smo v šolskem letu 2004/2005 še bolj sistematično pristopili k
celovitemu ugotavljanju in zagotavljanju kakovosti. Posamezne šole so že prej oblikovale
projektne skupine za ugotavljanje in zagotavljanje kakovosti, ki so delovale v okviru projekta
Ugotavljanje in zagotavljanje kakovosti v srednjih šolah (šolsko leto 2003/04). Ugotovili smo, da
je za potrebe sistematičnega dela na področju celovitega obvladovanja s kakovostjo potrebno
sicer samostojno delovanje posameznih šol uskladiti z osnovnimi usmeritvami centra. Šolski
center Velenje je sestavljen iz šestih šol in Medpodjetniškega izobraževalnega centra, ki so v
svojem delovanju samostojne, pa kljub temu povezane v skupne aktivnosti.
Direktor ŠCV, Ivan Kotnik, je zato s sklepom o imenovanju določil krovno, centrovo skupino za
kakovost. Sestavlja jo 12 članov, predstavnikov skupin za kakovost vseh šestih šol Šolskega
centra Velenje. Izbor članov skupine za kakovost na ŠCV je bil neformalen, v skupino so
vključeni posamezniki, ki so hkrati tudi vodje šolskih skupin za kakovost in so sami predlagali
poenoteno delovanje v okviru centra. Izkušnje so pokazale, da je neposredna vpletenost
direktorja in ravnateljev predpogoj za uspešno delovanje skupine.
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6.1.2. Struktura članov skupine za kakovost
Zasedba skupine za kakovost naj bi bila heterogena. V skupini naj bi bili predstavniki strokovnih aktivov
učiteljev, lahko je tudi predstavnik sveta staršev, dijaške skupnosti … Različni člani imajo različne
poglede, vrednote in cilje, ki so lahko dobrodošli pri učinkovitem delu skupine.
Primer:

Šolsko skupino Poklicne in tehniške strojne šole na Šolskem centru Velenje sestavlja 6 članov.
Skupina je heterogena po spolu, starosti in strokovnosti. Vključeni so učitelji tako
splošnoizobraževalnih kot strokovnoteoretičnih predmetov, učitelj praktičnega pouka, socialna
delavka in ravnatelj.
Člani skupine na strojni šoli obvladajo računalniško in informacijsko tehnologijo ter statistično
obdelavo podatkov. Ta znanja so potrebna na izvedbeni ravni, tako da so zadolžitve
enakomerno porazdeljene med člani skupine. Pomembne lastnosti članov so še osebna
motivacija članov, sprejemljivost za spremembe, biti morajo dobri pogajalci, si prizadevati za
osebno rast in boljše delo učiteljev, odprti za različnost ter prepričani v koristnost ugotavljanja in
zagotavljanja kakovosti. Slednje je še posebej pomembno za motiviranje ostalih sodelavcev.

6.1.3. Vodja skupine
Prve sestanke skupine za kakovost mora voditi ravnatelj. Ko se predstavijo in določijo glavne naloge
skupine, mora skupina izbrati vodjo skupine. Vodja skupine mora biti oseba, ki celovito obvladuje in
pozna delovanje šole v vseh njenih razsežnostih. Pomembno je, da ima vodja skupine dober pregled na
delovanje šole. Ni nujno, da je vodja skupine ravnatelj. Vloga ravnatelja v skupini ni vodenje, temveč
sodelovanje vodstva pri procesu ugotavljanja in zagotavljanja kakovosti na šoli.
Vodja skupine skrbi za delovanje skupine za kakovost, posredovanje informacij med člani skupine, skrbi
za pripravo sestankov, za pripravo poročil in za sodelovanje z vodstvom šole.
Primer:
Na Šolskem centru Velenje je zadolžen za vodenje in koordinacijo aktivnosti skupine ŠCV za
kakovost predstavnik kolegija Šolskega centra Velenje. Vodja skupine koordinira naloge ter daje
konkretna navodila in zadolžitve posameznim članom skupine za kakovost. Vodja skupine
seznanja kolegij ŠCV z delovanjem in ugotovitvami skupine za kakovost, tako da predstavlja
vez med vodstvom ŠCV in skupino za kakovost.

6.1.4. Vloga članov skupine za kakovost
Vsak član v skupini za kakovost naj ima svojo vlogo. Ta vloga pomeni konkretno zadolžitev
posameznika, ki jo opravlja skozi celotno šolsko leto (vodja, arhivar, tajnik, zapisnikar, skrbnik spletnih
strani, izvajalec anketiranja…). Člani skupine pa med šolskim letom opravljajo še druge naloge.
Primer:
Zaradi večje učinkovitosti dela smo si člani skupine za kakovost na ŠCV razdelili vloge. Za
izvedbe določene aktivnost smo zadolžili posamezne člane ter izbrali nosilce nalog.
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AKTIVNOST

6.2.

ZADOLŽENI ČLANI

Vodenje in koordinacija skupine

Albin

Akcijski načrt

Simon, Miran, Lijana

Izbira enot in kazalcev

Miran, Urška, Simon

Izdelava logotipa

Marjeta, vsi

Izdelava spletne strani

Lijana, Simon, Simon

Seznanitev članov UZ

vsi

Oglasna deska

Marjeta, vsi

Vprašalniki

Franc, Urška, Irena, Ivan

Delo skupine za kakovost

6.2.1. Opredelitev vizije in poslanstva
Vizija je nespecifična, usmerjajoča in motivacijska misel vodnica za celotno organizacijo. Vizija je
zaznava želja, ki se je oblikovala na osnovi sprememb v okolju (Plazar, 2003). Poslanstvo je vse, kar
govori o prihodnji usmerjenosti podjetja in njegovih osnovnih ciljih (Vila, 2000). Cilji delovanja neke
organizacije in merila uspešnosti izhajajo iz vizije in poslanstva.
Z vidika delovanja skupine za kakovost sta vizija in poslanstvo šole tisti smernici, ki usmerjata delovanje
skupine. Skupina za kakovost si mora iz vizije in poslanstva šole opredeliti vizijo in poslanstvo skupine
za kakovost. Vizija in poslanstvo skupine za kakovost predstavlja izhodišče za načrtovanje in delovanje
skupine za kakovost.
Primer:

Najširše izhodišče za delo skupine za kakovost je bila vizija Šolskega centra Velenje. Staro,
obstojočo vizijo smo na sestankih skupine preoblikovali in jo predlagali v potrditev kolegiju in
učiteljskim zborom Šolskega centra Velenje. Nova, na sestankih skupine za kakovost,
opredeljena vizija Šolskega centra Velenje se glasi: “Z vami ustvarjamo znanja po visokih
standardih za življenje in delo.”
Pri našem delu pa smo opredelili in upoštevali še poslanstvo Šolskega centra Velenje:
“Ponujamo kakovostne izobraževalne storitve in odgovorno izvajamo vzgojo in
izobraževanje glede na izzive okolja.”
Iz vizije in poslanstva Šolskega centra Velenje smo na sestankih skupine razvili še vizijo in
poslanstvo skupine za kakovost na Šolskem centru Velenje.
Vizija skupine za kakovost na ŠCV se glasi:
“Pripravljamo instrumente za celovito obvladovanje kakovosti izobraževalnih storitev na
ŠCV.”
Na podlagi vizije smo opredelili še poslanstvo skupine za kakovost na ŠCV, ki se glasi:
“Za celovito obvladovanje kakovosti izobraževalnih storitev:
 pripravljamo orodja,
 spodbujamo vse sodelujoče,
 vrednotimo rezultate in predlagamo ukrepe.”
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6.2.2. Opredelitev ciljev skupine za kakovost
Na začetku dela naj skupina za kakovost določi cilje delovanja. Cilji delovanja morajo izhajati iz vizije in
poslanstva šole ter skupine za kakovost. Postaviti je treba konkretne cilje (do pet ciljev), kot npr. vsem
zaposlenim predstaviti potrebe in prednosti ugotavljanja in zagotavljanja kakovosti v šoli, izboljšanje
klime v razredu …). Cilji določajo tudi delovanje, način in metode dela skupine. Potek dela skupine je
treba podrediti zastavljenim ciljem tako, da bodo cilji tudi v praksi uresničeni. Skupina za kakovost
najprej predstavi skupne cilje na učiteljskem zboru šole, saj se mora z opredeljenimi cilji identificirati
večina strokovnih delavcev na šoli. Pridobimo še soglasje sveta staršev šole in sveta zavoda.
Primer:
Zastavljeni cilji skupine za kakovost na ŠCV:
 načrtovanje in izvajanje projektov na področju kakovosti;
 sestava najbolj primernih samoevalvacijskih vprašalnikov za motivacijo za učenje;
 analiziranje rezultatov samoevalvacije glede na izbrane kazalce;
 predlog ukrepov za odpravo pomanjkljivosti;
 seznanjanje strokovnih delavcev ŠCV in javnosti o delovanju skupine za kakovost;
 dopolnitev spletnih strani ŠCV za področje kakovosti.

6.2.3. Sestanki skupine za kakovost
Skupina mora določiti termin rednega sestajanja. Sestajanje naj se v začetku odvija vsak teden, kasneje
(ko je delo razdeljeno in utečeno) so lahko sestanki vsakih 14 dni oziroma po potrebi.
Določiti je potrebno način sklicevanja in obveščanja skupine. Obveščanje poteka s pomočjo e-pošte,
tako da se z vsemi dogodki, spremembami in nalogami seznanijo vsi člani skupine.
Primer:
Skupina za kakovost Šolskega centra Velenje se sestaja vsak petek, uro pred začetkom pouka.
Skupina na sestanku opredeli dnevni red naslednjega sestanka. Kasneje član skupine,
zadolžen za zapisnike, pošlje vabilo z dnevnim redom ter zapisnik predhodnega sestanka
ostalim članom.
Slika 1: Vabilo na sestanek skupine za kakovost

Vir: Skupina za kakovost ŠCV, interno gradivo, 2005

22

Priročnik: Delo skupine za kakovost na šoli

6.3.

Akcijski načrt

6.3.1. Oblikovanje akcijskega načrta
Akcijski načrt opredeljuje osnovne naloge skupine za kakovost skozi šolsko leto. Pri oblikovanju
akcijskega načrta sodelujejo vsi člani skupine za kakovost. Osnovne aktivnosti izhajajo iz vizije in
poslanstva skupine za kakovost.
Akcijski načrt skupine za kakovost mora biti vključen v Letni delovni načrt šole.
Primer:
Slika 2: Akcijski načrt skupine za kakovost na ŠCV

Vir: Skupina za kakovost ŠCV, interno gradivo, 2005

6.3.2. Cilji akcijskega načrta
S cilji opredelimo realne želje, ki jih želimo uresničiti v enem šolskem letu. Na začetku šolskega si naj
skupina za kakovost postavi povsem natančen opredeljiv oziroma merljiv cilj (npr. izvesti
samoevalvacijo ene tretjine učiteljev šole). Ciljem je podrejeno načrtovanje in izvedba aktivnosti v okviru
akcijskega načrta.
Primer:
Cilji za nadaljnje delo skupine za kakovost ŠCV so:
 spodbuditi nujnost zagotavljanja kakovosti vsem na ŠCV;
 nadgradnja elektronskega vprašalnika “Merlin” podjetja PIA d. o. o. za področje motivacije
za učenje in razumljivosti razlage;
 nadgradnja spletnih strani Šolskega centra Velenje.
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6.3.3. Izbira področja delovanja skupine za kakovost
Skupina za kakovost si področje dela izbere na podlagi vizije in poslanstva skupine.
Možna so različna področja delovanja skupine. V okviru koncepta in podlag za »Ugotavljanje in
zagotavljanje kakovosti v vzgoji in izobraževanju« (Pluško in soavtorji, 1999), so predvideni naslednji
področja pri razvijanju kakovosti na šolah:
Vodenje in upravljanje:



organizacija oblik in načinov sodelovanja dijakov, staršev, delodajalcev in drugih lokalnih
institucij pri načrtovanju pedagoškega procesa in drugih aktivnosti na šoli;
priprava in načrtovanje krajših programov usposabljanja za potrebe lokalnih delodajalcev
(zaposleni in drugi zainteresirani).

Izvajanje pedagoškega procesa:






oblike sodelovanja učiteljev teoretičnih in praktičnih predmetov pri izvajanju predmetnika,
pripravi preizkusov znanja ipd.;
prilagojenost izvajanja pedagoškega procesa potrebam odraslih udeležencev izobraževanja
(programi za pridobitev izobrazbe, krajši progami usposabljanja in izpopolnjevanja);
načini sodelovanja dijakov, delodajalcev, staršev idr. pri izvajanju izobraževalnega procesa;
medsebojno informiranje šole in delodajalcev, pri katerih poteka praktično usposabljanje
(dualni sistem), o vsebini poteka, problemih, možnih izboljšavah ipd. praktičnega
usposabljanja dijakov;
sodelovanje z delodajalci pri izvajanju praktičnega usposabljanja v šolah.

Rezultati pedagoškega procesa:




spremljanje in analiziranje osipa (vključno s primerljivimi podatki na ravni države);
pridobivanje informacij in ocen delodajalcev o njihovem zadovoljstvu s strokovnim in
praktičnim znanjem diplomantov;
pridobivanje informacij o brezposelnosti diplomantov v lokalnem okolju, sodelovanje z
lokalnimi službami za zaposlovanje.

Skupina za kakovost na osnovi opredeljenega cilja izbere enote za ugotavljanje in zagotavljanje
kakovosti.
Skupina za kakovost nato na sestanku izbere ustrezne vprašalnike ter jih primerno oblikuje (oblika in
dolžina).
Primer:

V letu 2004 so bile vse šole v okviru Šolskega centra Velenje vključene v projekt Ugotavljanje in
zagotavljanje kakovosti izobraževanja, ki je bil koordiniran s strani Centra za poklicno
izobraževanje. Proces samoevalvacije smo izvedli s pomočjo internetnih vprašalnikov, ki so
nastali na podlagi priročnika Modro oko (2001).
Ker smo pri izvedbi projekta opazili določene pomanjkljivosti, ki smo jih želeli odpraviti in s tem
zagotoviti konkurenčno kakovost izobraževanja, se je ŠCV vključil v projekt Phare CBC:
Obrazci na internetu. V okviru delovne skupine za kakovost smo pričeli z izdelavo krajšega
elektronskega vprašalnika, ki bi omogočal boljšo analizo in takojšnje vrednotenje in analizo
rezultatov.
Pri svojem delu smo izbirali med enotami in kazalci, zbranimi v priročniku Modro oko.
Osredotočili smo se na pouk, in sicer na izvajanje le-tega. Znotraj te enote smo izbrali 2
kazalca; razumljivost razlage in motivacija za učenje.
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Končno obliko vprašalnika smo dobili s pomočjo težnostnega vrednotenja že zbranih vprašanj
za izbran kazalec. Vprašanja smo najprej težnostno razdelili po kazalcih. Tako smo za izbrana
kazalca dobili nov, bolj primeren nabor vprašanj, ki smo jih vključili v elektronski vprašalnik.
Vprašalnik smo izdelali s pomočjo podjetja PIA d.o.o., ki nam je med drugim nudilo tudi stalno
tehnično podporo med anketiranjem. Vprašalniki so nam omogočali precejšnje možnosti
analize: vsak učitelj je lahko primerjal svoje rezultate z rezultati dijakov, s povprečjem rezultatov
ostalih sodelujočih učiteljev, omogočena je bila tudi primerjava povprečja rezultatov vseh
učiteljev s povprečjem rezultatov vseh dijakov. Analiza rezultatov je bila sodelujočim na voljo
takoj, kar je bila tudi ena izmed pomembnih prednosti e-vprašalnika.

6.4.

Izvedba samoevalvacije

6.4.1. Oblikovanje časovnega načrta
Časovni načrt prikazuje natančno časovno razporeditev izvedbe posameznih aktivnosti (anketiranje,
pregled šolske dokumentacije, razgovori …).

6.4.2. Izvajanje samoevalvacije (anketiranja)
Samoevalvacija se največkrat izvaja s pomočjo anketiranja.
Anketiranje izvajamo običajno en teden, v izjemnih primerih lahko več. To je dovolj časa, da zajamemo
izbrano populacijo. Vse anketne dejavnosti uskladimo med seboj, da sledijo logičnemu zaporedju
dogodkov.
Pravočasno seznanimo učiteljski zbor s časovnim načrtom izvedbe anketiranja, pripravimo urnik
anketiranja, seznanimo anketno populacijo, pripravimo ustrezen prostor, kjer se bo anketiranje izvajalo,
in izvedemo anketiranje. Sestavni del postopka anketiranja je vodenje zapisnika anketiranja in pogovor
z ostalimi sodelujočimi učitelji. Po zaključku anketiranja na sestanku opravimo analizo s pregledom
rezultatov ter napišemo poročilo o anketiranju.

6.4.3. Sodelovanje anketne populacije
Pri vključevanju različnih oddelkov in učiteljev v anketiranje upoštevamo načelo prostovoljnosti. Skupina
za kakovost predlaga oddelke in skupine, ki bodo opravljali samoevalvacijo. Povabljeni posameznik
(učitelj, dijak, študent ali drug udeleženec izobraževanja) se prostovoljno odloči o sodelovanju pri
anketiranju.
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6.5.

Vrednotenje in ukrepi za izboljšanje

6.5.1. Poročilo o izvedeni samoevalvaciji (anketiranju)
Izvedbi samoevalvacije ali anketiranja sledi poročilo, ki zajema podatke o vzorcu in statistične podatke
rezultatov ocenjevanja ter druge posebnosti.
Primer:
Na Višji strokovni šoli preverjamo kakovost izobraževanja po vsakem letniku in v okviru
praktičnega izobraževanja preko individualnih razgovorov z mentorji v podjetjih. Na ta način
skušamo pridobiti informacije o uporabnosti pridobljenega znanja glede na osebna pričakovanja
in spoznati dejavnike, ki najbolj vplivajo na uspeh, motivacijo in sprotno delo. Poleg tega
izvajamo v okviru nekaterih posameznih predmetov še anketiranje na začetku in zaključku
predavanj tako, da dobimo informacije o predznanju, razumljivosti predavanj in gradiv, o
primernosti in organizaciji vaj in podobnih specifičnostih predmeta. Opravili smo tudi testno
elektronsko anketiranje v 2. letniku pri enem predmetu in v nadaljevanju povzeli kritična
razhajanja pri ocenah študentov in predavatelja. Zaželeno je, da bi bil sistem elektronskega
anketiranja narejen tako, da bi lahko opravljali analizo individualno po predmetih in po zaključku
letnika v smislu generalnega vrednotenja letnika.

6.5.2. Analiza in interpretacija rezultatov
Na osnovi poročila o izvedeni samoevalvaciji in vrednotenja rezultatov pripravi skupina za kakovost
celotno analizo poteka samoevalvacije na šoli.
Primer:

Vrednotenje izvedenega anketiranja na Splošni in strokovni gimnaziji Šolskega centra Velenje:
Na osnovi rezultatov vprašalnika Motivacija za učenje, ki ga je izpolnilo 107 dijakov 2. letnika in
3 učitelji, ugotavljamo:
 Učitelji se precenjujejo v dojemanju svojega vpliva na motivacijo dijakov pri pouku.
To je razvidno iz vprašanja "Učitelj nas pri delu spodbuja in bodri, kjer je opazna
razlika mnenj dijakov in učiteljev. Ocena pri dijakih je 2,9 točke, pri učiteljih pa 4,7
točke.
 Na vprašanje "Učitelj se trudi, da bi snov res dobro razumeli" znaša ocena pri
dijakih 3,4 točke, pri učiteljih pa 5 točk. Rezultati kažejo, da imamo učitelji še precej
rezerve pri izvedbi svojih učnih ur.
 Odgovor na prejšnjo oceno lahko potrdimo z rezultati vprašanja "Rad/a se učim za
ta predmet in rad/a obiskujem pouk pri tem predmetu". Pri dijakih znaša ocena 3
točke, pri učiteljih pa prav tako 3 točke. Skupno mnenje dijakov in učiteljev potrjuje
zgornjo trditev, da imamo učitelji še precej rezerve.
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6.5.3. Načrtovanje ukrepov
Skupina za kakovost po analizi in interpretaciji rezultatov predlaga ukrepe za izboljšanje vrednotenega
področja.
Primer 1:
Predlagani ukrepi na Višji strokovni šoli Šolskega centra Velenje:
Na podlagi analize in interpretacije rezultatov enega od vprašanj, kjer so se ocene predavatelja
in študentov najbolj razhajale predlagamo pripadajoči ukrep.
• Predavatelj začne obravnavati tematiko tako, da predstavi soroden problem iz
vsakdanjega življenja.
(2,60 študenti /3,74 učitelji)
UKREP:
Učitelj začne obravnavati tematiko tako, da predstavi smiselnost in potrebnost njenega
poznavanja pri reševanju problemov v vsakdanjem življenju oz. poklicu.
Primer 2:
Predlagani ukrepi na Splošni in strokovni gimnaziji Šolskega centra Velenje:
Na podlagi analize in interpretacije rezultatov (glej poglavje 6.5.2.) predlaga skupina za
kakovost ukrepe:
 Odprta razprava z anketiranimi učitelji o skupnih rezultatih anketiranja.
 Spodbuditi učitelje, da se v razredu odprto pogovorijo z dijaki o možnih izboljšavah
motivacije in razumljivosti razlage (izboljšanje medsebojne komunikacije).
 Učitelji naj med poukom pogosteje pohvalijo dijake, ki so dosegli napredek.

6.5.4. Vloga učiteljskega zbora in strokovnih aktivov
Učiteljski zbor šole mora biti vključen v proces ugotavljanja in zagotavljanja kakovosti na šoli. Vse
aktivnosti, ki jih izvaja šolska skupina za kakovost morajo biti usklajene v učiteljskem zboru. Skupina za
kakovost redno predstavlja svoje aktivnosti učiteljskemu zboru. Le tako se bo na šoli vzpostavila
ustrezna klima, naklonjena delu skupine za kakovost. Pomembno vlogo imajo strokovni aktivi, ki lahko
na svojih sestankih obravnavajo ugotovitve skupine za kakovost ter podajo interpretacije in predlagajo
ukrepe za izboljšave z njihovega vidika.

6.5.5. Končno poročilo skupine za kakovost
Skupina za kakovost pregleda zastavljene cilje iz začetka šolskega leta, jih analizira ter ovrednoti
celoletni proces ugotavljanja in zagotavljanja kakovosti.
Skupina pripravi končno poročilo in sklepni dokument o ugotavljanju in zagotavljanju kakovost na šoli.
Ta dokument posreduje vodstvu šole, ki ga po obravnavi objavi na spletnih straneh.
Primer (odlomek iz končnega poročila o izvedbi projekta Phare CBC Goes Digital na Šolskem centru
Velenje):
Na podlagi izvedenega anketiranja v mednarodnem projektu "Central Forms on Internet"
(Obrazci na spletu), ugotavljamo določene pomanjkljivosti, ki bi jih želeli odpraviti oziroma
nadgraditi pri naslednjih anketiranjih.
Pri vprašalnikih predlagamo:


odpravo dvoumnih vprašanj,



popravo napake v besedilu,
27

Priročnik: Delo skupine za kakovost na šoli



omogočanje izbire ustrezne ciljne skupine anketiranih (tudi odrasli in
študenti so bili v tokratni izvedbi anketiranja obravnavani kot dijaki),



dodati možnost zaključnega komentarja ali pripomb anketiranca,



pri analizi ponuditi možnost izbiranja kazalcev.

Pri analizi rezultatov predlagamo:


skupni pregled rezultatov (dijaki in učitelji),



vpogled dijakov v analizo njihovih odgovorov.

Pri metodološki izvedbi predlagamo:

6.6.



ocenjevanje dela učitelja s strani več razredov,



anketiranje vseh učiteljev in dijakov,



SWOT analizo dosedanjega dela,



izvedbo novega anketiranja na posodobljenem vprašalniku in na enakem
vzorcu anketirancev do konca šolskega leta.

Predstavitev dela skupine za kakovost javnosti

Delovanje skupine za kakovost naj bo transparentno in javno. Znano mora biti vsem zaposlenim na šoli.
Na šoli je mogoče predstaviti in spremljati delovanje skupine s pomočjo objavljanja na oglasni deski, na
spletnih straneh in z rednim predstavljanjem dela skupine za kakovost na učiteljskih zborih.
Primer:
Domača stran na skupine za kakovost ŠCV se nahaja na naslovu: http://www.kakovost.scv.si.
Na strani se nahajajo osnovni podatki na naslednjih menijih:
 Domov – osnovna stran skupine za kakovost.
 Predstavitev - v tem meniju se nahaja predstavitev članov skupine za kakovost,
vizija in poslanstvo skupine za kakovost.
 Akcijski načrt – tu je predstavljen akcijski načrt skupine za kakovost.
 Konferenca – vabila za aktualne javne prireditve, ki jih bo izvajala skupina za
kakovost.
 Projekti – vsi projekti za kakovost, ki so in se izvajajo na Šolskem centru
Velenje.
 Gradiva – gradiva skupine za kakovost.
 Galerija – slikovni material.
 Povezave – aktualne povezave do sorodnih tem za kakovost izobraževanja in
soizvajalci.
 FAQ's – vprašanja in odgovori na temo kakovost izobraževanja.
 Pišite nam – prostor, kamor lahko uporabniki vpišejo vprašanja, pripombe,
sugestije, priporočila, pohvale…
 ŠC Velenje – povezava do osnovne strani Šolskega centra Velenje.
V pripravi je:
 forum na temo kakovost izobraževanja,
 domače strani članov skupine za kakovost.
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6.7.

Dokumenti

6.7.1. Vabila
Slika 3: Vabilo na sestanek skupine za kakovost

Vir: Skupina za kakovost ŠCV, interno gradivo, 2005

6.7.2. Zapisnik
Slika 4: Zapisnik sestanka skupine za kakovost

Vir: Skupina za kakovost ŠCV, interno gradivo, 2005
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6.7.3. Poročilo o izvedenem ugotavljanju kakovosti
Slika 5: Poročilo o izvedenem anketiranju

Vir: Skupina za kakovost ŠCV, interno gradivo, 2005
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6.7.4. Zaključno poročilo
Slika 6: Članek v šolskih letopisih

Vir: Skupina za kakovost ŠCV, interno gradivo, 2005
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8. Primer izvedbe spletnega anketiranja
8.1. Vstopna stran do spletnega vprašalnika
Slika 7: Primer dostopa do spletnega vprašalnika, ki je zaščiten z geslom

Vir: Skupina za kakovost ŠCV, interno gradivo, 2005
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8.2. Spletni vprašalnik z odgovori
Slika 8: Primer spletnega vprašalnika

Vir: Skupina za kakovost ŠCV, interno gradivo, 2005
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8.3. Zapisnik anketiranja
Slika 9: Primer obrazca za zapisnik o poteku anketiranja na šoli

Vir: Skupina za kakovost ŠCV, interno gradivo, 2005
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8.4. Analiza rezultatov spletnega anketiranja
Slika 10: Primer sprotne primerjalne analize ob zaključku anketiranja

Vir: Skupina za kakovost ŠCV, interno gradivo, 2005
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8.5. Ovrednotenje rezultatov analize
Slika 11: Primer spletnega vrednotenja podatkov

Vir: Skupina za kakovost ŠCV, interno gradivo, 2005
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