Zagotavljanje kakovosti
v izobraževanju

QUTE je celovita spletna rešitev za izobraževalne organizacije, ki želijo natančno
informacijo o uspehu vlaganja v zagotavljanje kakovosti. Je orodje, ki temelji na
sistemu samoevalvacije in ki s pomočjo izraženih mnenj udeležencev
izobraževanja izboljšuje proces izobraževanja. Tako je končno v središče
postavljena izkušnja pri pouku in udeleženec izobraževanja.

Rešitev predstavlja 8 letno razvijanje in preizkušanje metod, ki pri samoevalvaciji
delujejo. Vse te izkušnje so bile tudi potrjene in dopolnjene v odličnem
mednarodnem projektu.

Osnovne lastnosti:

●

●

●

●

●

Koraki za izvedbo samoevalvacije:
Učitelji in vsi udeleženci izobraževanja so
v središču samoevalvacijske metode
QUTE.
Spletno
orodje
omogoča
administratorju
pripravo
šolske
samoevalvacije v obliki kampanje, učitelji
in
udeleženci
izobraževanja
pa
izpolnjujejo vprašalnike in analizirajo
pridobljene rezultate.
Skica prikazuje sedem korakov izvajanja
po
QUTE
metodologiji
s
pomočjo
spletnega orodja.

Udeleženci izobraževanja: orodje ustreza njihovim potrebam, da
dobijo kakovostno izobrazbo, ki ustreza potrebam trga dela.
Metodologija vključuje sodelovanje udeležencev izobraževanja pri
izboljšanju procesa učenja.
Učitelji: orodje omogoča medsebojno primerjavo rezultatov s
povprečno vrednostjo drugih učiteljev in udeležencev izobraževanja
znotraj iste skupine.
Vodstvo šole oz. ravnatelji: orodje omogoča spremljanje in
načrtovanje izboljšav pri delu na šoli

ANKETA

●

Spletno orodje QUTE s svojo metodologijo samoevalvacije podpira tri
ciljne skupine v izobraževanju. Te so:
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Priprava
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vprašalnikov
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i
Administrator
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vprašalnikov učitelji

ANALIZA

●

Spletno orodje za zagotavljanje kakovosti
v izobraževanju, ki deluje po sistemu
samoevalvacije.
Za začetek dela potrebujemo samo
uporabniško ime in geslo
Orodje integriramo v obstoječo domačo
stran izobraževalne organizacije
Omogoča hitre evalvacijske teste ali
ponovljive
izvedbe
evalvacij
za
spremljanje napredka v izobraževanju
Omogoča izbor med prednastavljenimi
vprašalniki v sedmih kazalcih na dveh
področjih
izobraževalnega
procesa,
priporočenih v skupnem Evropskem
okviru zagotavljanja kakovosti.
Evalvacija je pripravljena v 10 minutah ali
prej
Samoocenjevanje je zaupno - končna
informacija ostane skrita ali javna,
odvisno od želja posameznika, ki se
evalvira
Spletno orodje pomaga pri pripravi
poročila
o
izvajanju
kakovosti
v
izobraževalni ustanovi

IZVEDBA EVALVACIJE

●

Ciljne skupine:
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Primerjalna
analiza

P

Primerjalna
analiza
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Priprava
ukrepov za
izboljšanje

Šole

Postopek izvedbe:
Bistvo samoevalvacijske metode QUTE je primerjava odgovorov na enaka
vprašanja za učitelja in udeležence izobraževanja. Učitelj izpolni enak
vprašalnik kot so ga že izpolnili udeleženci. Zbiranje podatkov se zaključi, ko
vsi udeleženci kampanje izpolnijo in oddajo samoevalvacijski vprašalnik.
Spletno orodje QUTE zbrane podatke statistično obdela in jih grafično in
številčno prikaže. Analiza tako pridobljenih podatkov omogoča interpretacijo
učiteljevega dela. Učitelj lahko primerja svoje rezultate s povprečnim
rezultatom vseh udeležencev izobraževanja in s povprečnim rezultatom vseh
učiteljev, udeleženih v izvajanju. Vsi ti rezultati so shranjeni v spletnem
portalu QUTE in so z ustreznim geslom dostopni kadarkoli. To omogoča
primerjavo sedanjih in bodočih ocen.
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Najpomembnejše pa je, da svojo oceno vidijo le učitelji sami in nihče drug.
Vodstvo šole lahko vidi le povprečne ocene vseh učiteljev, če se s tem učitelji
strinjajo.

Zakaj QUTE?
Copenhagenski
proces
je
osredotočen na razvoj enotnega
okvirja, ki omogoča preglednost
kvalifikacij in kompetenc, prenos
kreditnih
točk
v
poklicnem
izobraževanju
in
zagotavljanje
kakovosti.
Cilji
so
razvijanje
medsebojnega
zaupanja,
preglednost
in
priznavanje
kompetenc in kvalifikacij. Na ta način
se vzpostavi osnova za povečanje
mobilnosti in omogoči lažji dostop do
vseživljenjskega
učenja.
Zaradi
raznolikosti
in
kompleksnosti
sistemov izobraževanja in pristopov
h kakovosti znotraj in med državami
članicami, se povečuje potreba po

Pri odločitvi za uporabo spletnega
orodja
QUTE
za
začetek
ne
potrebujete ničesar. Orodje teče na
strežniku podjetja PIA, do katerega
imate dostop z vašim uporabniškim
imenom in geslom. Poleg tega pred
začetkom dela:
●

●

večji preglednosti in
izvajanju izobraževanja.

doslednosti

pri
●

Zaradi tega je bil predlagan Skupni
evropski okvir zagotavljanja kakovosti CQAF. QUTE uporablja priporočila CQAF
kot temelj svojega dela. CQAF lahko
pojmujemo kot instrument, ki je oblikovan
za pomoč snovalcem in izvajalcem
izobraževanja. Omogoča boljši vpogled v
delovanje
obstoječih
modelov
zagotavljanja
kakovosti,
identifikacijo
področij, ki jih je potrebno izboljšati in
sprejemanje odločitev o izboljšavah.
Lahko ga uporabimo tako na ravni
sistema kot na ravni izvajalcev ter za
vključevanje in razvrstitev dobrih praks
znotraj in med državami članicami.

Projekt je bil
sofinanciran s
sredstvi Evropske
unije.

●

●

Usposobimo uporabnike za delo z
orodjem
na
enodnevnem
seminarju, ločeno za učitelje in
administratorje.
Vnesemo
organizacijsko
strukturo šole v orodje, da ste
takoj pripravljeni za izvajanje
evalvacij.
Vam pomagamo pri pripravi
prvega testnega izvajanja.
Pomagamo pri uvajanju orodja v
vsakodnevno delo za čimbolj
učinkovito uporabo orodja
Nudimo pomoč pri organizaciji
komisije za kakovost na šoli
www.self-evaluation.net

