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Podpora izvajalcem SPSI

- Usposabljanja za vodstva in time za kakovost srednjih poklicnih in 

strokovnih šol ter izobraževalcev odraslih – interni sistemi kakovosti 

- Kolegialna presoja z mednarodnimi timi presojevalcev (ŠC Rogaška 

Slatina v Sloveniji ter sodelovanjeslovenskih presojevalcev v tujini –

Estonija) – zunanja evalvacija

- Samoevalvacijska kampanja EPoS (iz 30 šol smo prešli na 45 šol)

- Usmerjevalna gradiva na spletni strani https://www.eqavet-nrp-

slo.si/

https://www.eqavet-nrp-slo.si/


Predstavitev EPoS-a na Srednji pomorski šoli v 

Piranu 



Ožja delovna skupina za razvoj EPoS-a



EPoS kampanja 2021



Proces zagotavljanja kakovosti na šoli

(EPoS)



Področja kakovosti EPoS – zbirka Kakovost v 

vrtcih in šolah (2016-2019) 



Usposabljanja za vodstva in time za kakovost 

– notranji sistemi kakovosti na šolah



Faze usposabljanja 

Koraki:

1. Analiza dokumentacije in diagnostični intervju

2. Priprava in izvedba „tailor made“ usposabljanja

3. Refleksija in evalvacija usposabljanja s šolo 



Razvoj kazalnikov za peer review v 

sodelovanju 4 držav



Kolegialna presoja kakovosti na šolah –

mednarodni timi (ŠC Rogaška Slatina)



Podpora sistemu SPSI

- Sodelujemo kot presojevalke v 5 državah – v novembru in 

decembru 2022 2 presoji – Slovaška (potrjevanje 

neformalno in informalno pridobljenega znanja) ter 

Hrvaška (samoevalvacija na ravni izvajalcev PSI)

- Priprava presoje z mednarodnim timom presojevalcev v 

Sloveniji (tema – deležniki v procesu evalvacijena ravni 

sistema) – 31.5.2023 – 2.6.2023



Peer visit system level Slovaška – nov 2022



Peer visit – system level Hrvaška, nov 2022



Sodelovanje v mreži EQAVET

- Sodelovanje v raziskavi Sekretariata EQAVET – ureditve v 

povezavi s kakovostjo v Sloveniji (predzadnja raziskava 

EQAVET 2018, zadnja 2022 – poročilo 2023)

- Udeležba PLA-jev: zagotavljanje kakovosti 

mikrokvalifikacij



V letu 2023

- Prijava projekta EQAVET 2023-2026

- Izvedba preostalih aktivnosti projekta 

EQAVET 2021-2023

(priročnik za šole, peer review SLO,   

Nizozemska in Grčija)

- Nacionalno poročilo o kakovosti SPSI 



Poudarek v naslednjem obdobju bo na vzpostavljanju skupnosti in 

graditvi timskega dela.
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