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PREDGOVOR
Zadnje čase je veliko pobud, ki opozarjajo na to, da je zagotavljanje kakovosti v izobraževanju pomembno
vprašanje v političnih programih Evropske komisije in v mnogih evropskih državah.
Izboljšanje kakovosti in učinkovitosti sistemov izobraževanja in usposabljanja v Evropi je eden od treh
glavnih ciljev lizbonskega procesa, ki naj bi jih dosegli do leta 2010. Evropska komisija je zato imenovala
strokovno skupino, ki se ukvarja z izboljšanjem izobraževanja učiteljev in vodij usposabljanja. Spomladi leta
2004 je njena podskupina v sodelovanju s stalno skupino za kazalnike in merila uspešnosti (ki jo je prav tako
imenovala Evropska komisija v okviru istega procesa) obravnavala izoblikovanje ustreznih kazalnikov
za merjenje izboljšav v izobraževanju učiteljev, še posebno v njihovem stalnem strokovnem razvoju.
Skupina je opredelila oblikovanje sistemov za evalvacijo in akreditacijo začetnega izobraževanja učiteljev in
njihovega stalnega strokovnega spopolnjevanja kot eno od prednostnih nalog pri izboljševanju izobraževanja
učiteljev.
Skrb za zagotavljanje kakovosti v izobraževanju učiteljev je tesno povezana s širšim vprašanjem razvoja
visokega šolstva in z nadaljevanjem bolonjskega procesa. Evropsko združenje za zagotavljanje kakovosti v
visokem šolstvu (ENQA, http://www.enqa.net) je določilo standarde in smernice za zagotavljanje kakovosti
v visokem šolstvu v Evropi, ki so jih sprejeli na konferenci ministrov, pristojnih za visoko šolstvo, v Bergnu
maja 2005. ENQA poudarja, da bi morale institucije izoblikovati politiko ter z njo povezane postopke za
zagotavljanje kakovosti in standardov za svoje programe in diplome. Poleg tega bi se morale izrecno
zavezati, da bodo razvijale kulturo, ki priznava pomen kakovosti in zagotavljanja kakovosti pri njihovem
delu.
V skladu z lizbonskim in bolonjskim procesom je Evropska komisija jeseni 2004 zaprosila Eurydice, da
pripravi raziskavo o predpisih, ki urejajo evalvacijo izobraževanja učiteljev v evropskih državah.
Raziskava analizira procese evalvacije in akreditacije programov ter institucij za začetno izobraževanje
učiteljev in njihovo stalno strokovno spopolnjevanje. Poleg tega raziskava ponuja splošen pregled
predpisov o zunanji in notranji evalvaciji v različnih državah ter podrobnejše informacije o glavnih značilnostih
teh procesov in uporabi njihovih ugotovitev. Vključen je tudi pregled glavnih razprav in reform v zvezi s tem
vprašanjem.
Sprejemanje ukrepov za zagotavljanje kakovosti je nedvomno pomemben korak, ki omogoča izboljšanje
kakovosti v izobraževanju učiteljev. Hkrati pa lahko pomeni tudi nevarnost prevelikega birokratskega
normiranja. Poleg tega so v mnogih evropskih državah ukrepi za zagotavljanje kakovosti razmeroma novi,
tako da še ni mogoče oceniti, kako učinkovito ohranjajo in izboljšujejo kakovost v izobraževanju. Prihodnja
leta si bodo morali vsi vpleteni še bolj prizadevati za izboljšave.
Evropska enota Eurydice se najlepše zahvaljuje nacionalnim enotam vseh držav v omrežju, ker so zelo hitro
priskrbele ustrezne podatke. Upamo, da bo ta primerjalna analiza omogočila boljši vpogled v organiziranost
različnih pristopov za zagotavljanje kakovosti izobraževanja učiteljev in utrla pot za nadaljnje raziskave.
Patricia Wastiau-Schlüter
vodja Evropske enote Eurydice
Marec 2006
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UVOD
Pričujoča raziskava obravnava postopke evalvacije in akreditacije institucij in programov za začetno
izobraževanje učiteljev ter njihovega stalnega strokovnega spopolnjevanja. Rezultat evalvacij so poročila ali
priporočila za vsako ocenjevano institucijo ali program. Raziskava torej ni namenjena evalvacijam celotnih
izobraževalnih sistemov, katerih namen so splošna poročila o stanju teh sistemov.
Upoštevane so samo tiste vrste evalvacij, ki se nanašajo na kakovost izobraževanja učiteljev
– na vsebino in organizacijo izobraževanja učiteljev, na kvalifikacije visokošolskih učiteljev in sodelavcev,
ki sodelujejo pri izobraževanju učiteljev, na način ocenjevanja študentov ali njihovih dosežkov. Finančne
revizije ter varnostni in okoljski nadzor niso upoštevani.
Raziskava obravnava izobraževanje učiteljev za primarno stopnjo in učiteljev za splošno izobraževanje na
sekundarni stopnji (ravni ISCED 1–3, glejte pojmovnik), ki se nameravajo zaposliti v javnih in koncesioniranih
zasebnih šolah. Izobraževanje in usposabljanje učiteljev za poklicno izobraževanje nista vključena.
Podatki veljajo za leto 2005/06. Upoštevane so tudi sedanje in predvidene reforme.
Podatki v preglednicah se v vseh primerih nanašajo na uradne predpise ali priporočila. Če neka država
nima nobenih predpisov, ki bi urejali posamezne vidike evalvacije institucij ali programov za izobraževanje
učiteljev ali procesa kot celote, so v besedilu ali opombi navedeni dostopni podatki o dosedanji praksi.

Metodologija in opredelitve pojmov
Vprašalnik, ki ga je evropska skupina Eurydice pripravila za zbiranje potrebnih informacij, je na spletni
strani Eurydice (glejte www.eurydice.org). Oblikovan je bil za zbiranje podobnih in preprosto primerljivih
informacij iz vseh držav, omogočal pa je tudi opis posebnih nacionalnih značilnosti. Primerjalno raziskavo,
ki je bila pripravljena na podlagi odgovorov iz teh vprašalnikov, je obravnavalo in preverilo trideset držav
članic omrežja Eurydice.* Prikazane so tudi tiste informacije, ki so značilne le za posamezne države.
Pri zbiranju informacij so bili uporabljeni uradni predpisi ali priporočila, ki se nanašajo na evalvacijo in/ali
akreditacijo institucij/programov za začetno izobraževanje učiteljev in stalno strokovno spopolnjevanje,
trenutna praksa (če ni urejena s predpisi) ter razprave in reforme na tem področju.
V tej raziskavi sta uporabljeni naslednji opredelitvi evalvacije in akreditacije:
Evalvacija je širok postopek sistematične in kritične analize, ki omogoča oceno kakovosti institucije ali
programa za izobraževanje (učiteljev) in/ali priporočil za njihovo izboljšanje.
Akreditacija je postopek, v katerem ustrezni zakonodajni ali strokovni organi presojajo, ali neka institucija
oziroma program izpolnjuje vnaprej določene standarde, kar ji omogoča, da lahko izobražuje ali usposablja
(učitelje) in podeljuje ustrezne kvalifikacije (če je to predvideno). Predpostavlja se, da so programi in
institucije, ki naj bi jih akreditirali, evalvirani.
(*)

Turčija, ki je članica omrežja Eurydice od leta 2004, v tej raziskavi ni sodelovala.
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Zgradba in vsebina
Prva štiri poglavja obravnavajo evalvacijo in/ali akreditacijo institucij in programov za začetno izobraževanje
učiteljev.
V prvem poglavju je splošen pregled predpisov o zunanji in notranji evalvaciji v obravnavanih državah.
Poleg tega je navedeno tudi, ali ti predpisi veljajo samo za izobraževanje učiteljev ali se uporabljajo za vse
visokošolske institucije na splošno.
Drugo in tretje poglavje obravnavata glavne značilnosti zunanje in notranje evalvacije. Opisujeta različne
udeležence in njihove kvalifikacije, dokumente, ki jih je treba uporabljati pri ugotavljanju meril, ter usmeritve
in postopke evalvacije in njeno pogostost.
Četrto poglavje predstavlja uporabo ugotovitev zunanje in notranje evalvacije. Prikazuje možne posledice
evalvacije za institucije oziroma programe, pa tudi obveščanje institucij in javnosti o ugotovitvah ter
evalvacijska poročila o stanju začetnega izobraževanja učiteljev oziroma visokega šolstva v celoti.
Peto poglavje preučuje evalvacijo in akreditacijo institucij oziroma programov za stalno strokovno
spopolnjevanje učiteljev. Ugotavlja, ali sta evalvacija in akreditacija različnih vrst izvajalcev stalnega
strokovnega spopolnjevanja učiteljev v posameznih državah urejeni s predpisi. Opisani so tudi organi,
pristojni za tovrstno evalvacijo in akreditacijo, postopki, ki se uporabljajo, njihova usmeritev in pogostost
ter uporaba ugotovitev.
Šesto poglavje prikazuje pregled glavnih razprav in reform v zvezi z evalvacijo izobraževanja učiteljev.
Na koncu so povzeta glavna vprašanja in rezultati raziskave.
Dodali smo še pojmovnik in prilogo, ki opisuje različne vrste notranje in zunanje evalvacije začetnega
izobraževanja učiteljev po posameznih državah.



1. POGLAVJE: ORGANIZACIJA
IZOBRAŽEVANJA UČITELJEV

PROCESOV

EVALVACIJE

ZAČETNEGA

Razen Luksemburga ima trideset držav, ki jih preučuje ta raziskava, s predpisi urejen sistem evalvacije
začetnega izobraževanja učiteljev. Obseg zakonske urejenosti teh evalvacijskih postopkov pa se po
posameznih državah razlikuje. Evalvacijo je mogoče opravljati, tudi če ni urejena z zakonskimi predpisi.
Podatki o obstoječi praksi zagotavljanja kakovosti, ki so bili na voljo, so prikazani v ustreznih poglavjih tega
poročila.
V večini držav evalvirajo začetno izobraževanje učiteljev, ki pripravlja študente na zaposlitev na vseh treh
stopnjah izobraževanja (ISCED 1–3; op. prev.: v osnovnih in splošnih srednjih šolah). Izjema so le tri države.
V nemško govoreči skupnosti Belgije izvajajo začetno izobraževanje učiteljev samo za primarno stopnjo,
na Cipru pa evalvirajo samo institucije, ki izobražujejo učitelje za primarno stopnjo in nekatere učitelje
angleščine za sekundarno stopnjo. Izobraževanje učiteljev za sekundarno stopnjo po navadi izvajajo
univerze, za katere trenutno ni predpisanega sistema evalvacije. Nasprotno pa imajo v Avstriji predpise
o evalvaciji samo za univerze, ki izobražujejo učitelje za sekundarno stopnjo.
V nekaterih državah evalvirajo celoten sistem izobraževanja učiteljev. Namen takega širšega pristopa ni
usmerjanje pozornosti na posamezne institucije, ampak predvsem spremljanje celotnega sistema začetnega
izobraževanja učiteljev, kar je lahko podlaga za reforme. Lahko pa pomeni tudi evalvacijo na novo vpeljanih
reform, kar kažejo primeri v nadaljevanju. Ker se ti postopki ne izvajajo v vseh državah, podrobnejšega
prikaza nismo vključili v analizo.
Na Danskem je oktobra 2003 danski inštitut za evalvacijo (Danish Institute of Evaluation – EVA)
objavil poročilo o evalvaciji programov začetnega izobraževanja učiteljev za obvezno izobraževanje
(Folkeskole). Evalvacija celotnega sistema, ki je zajemala vseh osemnajst institucij za izobraževanje
učiteljev (teacher education colleges), je temeljila na poročilih o notranji evalvaciji posameznih
institucij. Namenjena je bila oceni programa na splošno, zato niso bila izdana priporočila za
posamezne institucije. Čeprav je EVA opravil evalvacijo na podlagi poročil institucij o notranji
evalvaciji, so bili podatki v končnem poročilu anonimni, zato da so lahko pozornost usmerili na
program kot celoto, in ne na posamezne institucije za izobraževanje učiteljev.
Na Malti so leta 2005/06 evalvirali izvajanje programov izobraževanja učiteljev, prenovljenih leta 1999.
Na Švedskem so leta 2004 evalvirali začetno izobraževanje učiteljev na vseh petindvajsetih
institucijah, še posebno pa reforme izobraževanja učiteljev iz leta 2001. Spomladi leta 2005 so
o rezultatih poročali vladi. To je bil del reforme in je reden del sistema evalvacije za celotno visoko šolstvo.
V Združenem kraljestvu (Wales) od leta 2005 po naročilu vlade valižanske skupščine pregledujejo
izvajanje začetnega izobraževanja učiteljev. V okviru razvojnih politik in ciljev vlade valižanske
skupščine je pregled namenjen izdelavi priporočila o tem, kako bi lahko učinkoviteje izpolnjevali
sedanje in pričakovane prihodnje potrebe javno financiranih šol v Walesu. Splošen cilj pa je ugotoviti,
kako bi se lahko začetno izobraževanje učiteljev ustrezneje odzvalo na sodobne zahteve,
in spodbujati zdaj manj zastopane skupine, da bi se v prihodnosti odločale za učiteljski poklic.

V Združenem kraljestvu (Škotska) je za presojo začetnega izobraževanja učiteljev pooblaščen šolski
inšpektorat. Proces se imenuje Aspect Review. Pri tem preverjajo celoten sistem, in ne le posameznih
institucij, kako se spoprijema s posameznimi elementi začetnega izobraževanja učiteljev.
Po preverjanju lahko napišejo pripombe za posamezne institucije ali celoten sistem.
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Med letoma 2004 in 2006 so na Norveškem evalvirali vse splošne programe izobraževanja učiteljev
v okviru enega samega velikega projekta. Podoben, čeprav manjši projekt, je bil izveden leta 2001,
ko so evalvirali vse vrste izobraževanja učiteljev, vendar so zajeli le manjši vzorec institucij.

1.1 Splošni in posebni predpisi
V štiriindvajsetih državah ali regijah veljajo za evalvacijo izobraževanja učiteljev samo splošni predpisi
o evalvaciji celotnega visokega šolstva (Slika 1.1). Razen krovne zakonodaje za evalvacijo ali
akreditacijo visokošolskih institucij nimajo posebnih evalvacijskih sistemov za izobraževanje učiteljev.
Koliko ti splošni predpisi upoštevajo posebne elemente in podrobneje preverjajo kakovost posameznih
vsebin, je precej odvisno od dokumentov, iz katerih izhajajo merila za evalvacijo (za nadaljnje informacije
glejte 2. in 3. poglavje). V šestih državah urejajo evalvacijo izobraževanja učiteljev splošni in posebni
predpisi. Večinoma posebni predpisi veljajo za posamezne stopnje začetnega izobraževanja učiteljev.
To je lahko stopnja strokovnega usposabljanja ali del te stopnje pri zaporednem modelu ali pa stopnja
pripravništva.
V Nemčiji posebni predpisi veljajo samo za evalvacijo končne stopnje usposabljanja na delovnem
mestu (pripravništva), ki ga organizirajo inštituti za izobraževanje učiteljev (Studienseminare).
V Franciji je podobno. Tam poleg splošnih predpisov veljajo še posebni predpisi za evalvacijo
usposabljanja, ki ga izvajajo univerzitetni inštituti za izobraževanje učiteljev (Institut universitaire de formation des
maîtres – IUFM). Na Irskem se končno učiteljsko prakso evalvira posebej.
Na Poljskem poteka evalvacija izobraževanja učiteljev, ki ga izvajajo univerze, v skladu s splošnimi predpisi za
zagotavljanje kakovosti v visokem šolstvu, posebni predpisi pa veljajo za institucije za izobraževanje učiteljev.
V Združenem kraljestvu imajo sistem za pregled vseh visokošolskih institucij, ki ga opravlja
agencija za zagotavljanje kakovosti (Quality Assurance Agency – QAA). V Angliji, Walesu in Severni Irski
veljajo posebne zakonsko določene ureditve, v skladu s katerimi šolski inšpektorati
evalvirajo programe začetnega izobraževanja učiteljev. Na Škotskem je podobno. Te posebne ureditve
zajemajo programe za pridobitev učiteljskih kvalifikacij ter vključujejo dodiplomske (vzporedni
model) in podiplomske (zaporedni model) programe, ne pa splošnoizobraževalnih programov za
pridobitev diplome bachelor (ki se zahteva za vpis v podiplomske programe). Te ureditve zajemajo
tudi izobraževalne poti, ki temeljijo na zaposlitvi, samo v Angliji pa še programe, ki jih ponujajo
konzorciji za šolsko usmerjeno usposabljanje (School-centred training consortia).
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1. POGLAVJE: ORGANIZACIJA PROCESOV EVALVACIJE ZAČETNEGA IZOBRAŽEVANJA UČITELJEV
Slika 1.1: Predpisi v zvezi z evalvacijo
začetnega izobraževanja učiteljev za splošno izobraževanje (ISCED 1–3), 2005/06

BE de

Osnovni predpisi

CY

Posebni predpisi

LU

Osnovni in posebni predpisi

MT

Začetno izobraževanje učiteljev v tujini

LI

Ni urejeno s predpisi.

Vir: Eurydice
Dodatne opombe
Belgija (BE de): Slika velja samo za evalvacijo institucij, ki izvajajo začetno izobraževanje učiteljev za primarno
izobraževanje. Začetno izobraževanje učiteljev za splošno sekundarno izobraževanje se izvaja zunaj skupnosti. Večina se
jih izobražuje v francosko govoreči skupnosti Belgije.
Grčija: Avgusta 2005 je bil sprejet zakon o zagotavljanju kakovosti v visokem šolstvu.
Ciper: Slika velja samo za evalvacijo institucij, ki izvajajo začetno izobraževanje učiteljev za primarno izobraževanje.
Luksemburg: Splošni del izobraževanja učiteljev za sekundarno stopnjo poteka v tujini. Predvidena je agencija za
zagotavljanje kakovosti, ki pa še ne deluje.
Avstrija: Slika velja samo za začetno izobraževanje učiteljev, ki ga izvajajo univerze. Načrtovani zakon o novih pedagoških
visokih šolah (Pädagogische Hochschulen) predvideva tudi evalvacijo institucij za izobraževanje učiteljev.
Pojasnilo
Splošni predpisi veljajo za evalvacijo celotnega visokega šolstva (vključno z začetnim izobraževanjem učiteljev).
Posebni predpisi veljajo za evalvacijo programov ali institucij za začetno izobraževanje učiteljev.

1.2 Zunanji in notranji elementi evalvacijskega procesa
Evalvacijski proces lahko sestavlja zunanja evalvacija, ki jo opravljajo organi ali osebe, ki niso del ocenjevane
institucije ali programa (2. poglavje), in notranja evalvacija ali samoevalvacija, ki jo po navadi opravlja sam
izvajalec izobraževanja (3. poglavje).
Kot bomo pojasnili v naslednjih poglavjih, sta zunanja in notranja evalvacija pogosto tesno povezani. Ena
vrsta evalvacije lahko temelji na rezultatih druge ali pa uporablja njene ugotovitve. V nekaterih državah je
evalvacija enoten proces, sestavljen iz dveh stopenj. Prvo opravijo osebe v sami instituciji, drugo pa zunanji
izvajalci.
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V mnogih državah predpisi predvidevajo več kot en evalvacijski postopek, vključno z zunanjo in/ali notranjo
evalvacijo. Za to je več razlogov: različni deli ali stopnje izobraževanja se evalvirajo ločeno (npr. v Nemčiji
in na Irskem); evalvacijo neodvisno opravlja več teles (v Franciji); ločeno se evalvirata organiziranost
institucije in vsebina njenih programov (v Češki republiki, Latviji, na Slovaškem in Islandiji); evalvacija
začetnega izobraževanja učiteljev in visokošolskih institucij navadno poteka ločeno (v Združenem kraljestvu);
ali pa so evalvacijski postopki odvisni od vrste institucij, ki izvajajo začetno izobraževanje učiteljev (na
Poljskem), ali od stopnje, na kateri se izvaja izobraževanje (v Romuniji).*
Drugo in tretje poglavje, ki obravnavata zunanjo oziroma notranjo evalvacijo, upoštevata te razlike, če je to
potrebno (za več podrobnosti v posameznih državah glejte prilogo).
Zunanja evalvacija je v večini držav obvezna, v Nemčiji, Španiji in Franciji pa priporočena.
V Nemčiji lahko predstojniki univerz ali pedagoških fakultet priporočijo zunanjo evalvacijo, če po oceni rezultatov notranje evalvacije menijo, da je to potrebno.
Nacionalna agencija za evalvacijo kakovosti in akreditacijo v Španiji (National Agency for Quality Evaluation and Accreditation – ANECA) od visokošolskih institucij ne zahteva, da opravijo evalvacijo,
pač pa jim omogoča, da prostovoljno zaprosijo za zunanjo evalvacijo na podlagi javnega razpisa. Kraljeva uredba
iz leta 2004 določa, da morajo univerze akreditirati svoje lastne študijske programe v skladu s priznanimi programi, ki se izvajajo od začetka veljavnosti te uredbe. Vsekakor pa bodo morale univerze do oktobra 2010 prestati
proces akreditacije.

Zunanja evalvacija je neobvezna za avstrijske univerze, ki izvajajo izobraževanje učiteljev za splošne šole na
sekundarni stopnji. Na Danskem je podobno. V Italiji in na Malti zakonski predpisi ne govorijo o zunanji evalvaciji. Vendar pa odbor italijanskega ministrstva analizira kvantitativne podatke o infrastrukturi in o zaposlenih v posameznih programih. Če številčni podatki padejo pod predpisano raven, jim odtegnejo finančno
podporo.
Pri notranji evalvaciji, ki je v večini držav obvezna, v Španiji, Franciji, na Cipru in v Sloveniji pa priporočena, je
položaj precej podoben.
V Španiji notranjo evalvacijo urejajo samoevalvacijski načrti posameznih institucij ter cilji, dejavnosti in programi,
ki jih trenutno razvija in spodbuja ANECA.
V Franciji se priporoča, da se pred zunanjo evalvacijo zaradi sklepanja pogodb opravi tudi notranja evalvacija.
V Sloveniji univerze svojim članicam močno priporočajo notranjo evalvacijo. Pravila o financiranju visokošolskih
zavodov (iz leta 2003) določajo, da visokošolski zavodi, ki niso izdelali evalvacijskega poročila, niso upravičeni do
polnega financiranja storitev.

(*)

V Romuniji se lahko začetno izobraževanje učiteljev za primarno stopnjo izvaja tudi na višji sekundarni
stopnji. Vendar pa se to poročilo omejuje na evalvacijo terciarnega izobraževanja učiteljev.
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1. POGLAVJE: ORGANIZACIJA PROCESOV EVALVACIJE ZAČETNEGA IZOBRAŽEVANJA UČITELJEV
Slika 1.2: Status zunanje in notranje evalvacije v začetnem
izobraževanju učiteljev za splošno izobraževanje (ISCED 1–3), 2005/06
Zunanja evalvacija

Notranja evalvacija

BE de

BE de

CY

CY

LU

LU

MT

MT

LI

LI

Obvezno

Priporočeno

Izbirno

Začetno izobraževanje
učiteljev v tujini

Ni urejeno s predpisi.

Vir: Eurydice
Dodatne opombe
Belgija (BE de): Slika velja samo za evalvacijo institucij, ki izvajajo začetno izobraževanje učiteljev za primarno
izobraževanje. Začetno izobraževanje učiteljev za splošno sekundarno izobraževanje se izvaja zunaj skupnosti. Večina
se jih izobražuje v francoski skupnosti Belgije.
Danska: Prikazani podatki o notranji evalvaciji veljajo samo za univerze.
Grčija: Podatki se nanašajo na zakon o zagotavljanju kakovosti v visokem šolstvu, sprejet avgusta 2005.
Ciper: Podatki veljajo samo za zunanjo evalvacijo institucij, ki izvajajo začetno izobraževanje učiteljev za primarno
izobraževanje. Sistema zunanje evalvacije univerz ni. Vendar je univerza leta 2001 zaprosila Evropsko združenje univerz
(European University Association) za institucionalni pregled kakovosti, ki so ga leta 2004 ponovili.
Luksemburg: Splošni del izobraževanja učiteljev za sekundarno stopnjo poteka v tujini.
Avstrija: Slika velja samo za začetno izobraževanje učiteljev, ki ga izvajajo univerze. Načrtovani zakon o novih pedagoških
visokih šolah (Pädagogische Hochschulen) predvideva tudi evalvacijo institucij za izobraževanje učiteljev. Zadnja leta so
nekatere med njimi že opravile notranjo in tudi zunanjo evalvacijo.
Združeno kraljestvo: Izrecnih navodil za opravljanje notranje evalvacije na visokošolskih institucijah ni. Visokošolske
institucije so avtonomne, vsaka ima svoje lastne postopke za doseganje ustreznih standardov in zagotavljanje kakovosti
izvajanja svojih programov. Da bi izboljšali kakovost, morajo vsi izvajalci začetnega izobraževanja učiteljev sistematično
spremljati in ocenjevati vse vidike izvajanja.
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2. POGLAVJE
ZUNANJA EVALVACIJA ZAČETNEGA IZOBRAŽEVANJA UČITELJEV
Evalvacijo, ki jo opravijo organi ali osebe, ki niso neposredno vključeni v dejavnosti nekega programa ali
institucije, navadno imenujemo zunanja evalvacija. To je proces, v katerem zbiramo podatke, informacije in
dokazila, ki se nanašajo na posamezne institucije ali programe, zaradi ugotavljanja njihove kakovosti. Cilj teh
zunanjih pregledov, ki jih po navadi opravlja skupina strokovnjakov, kolegov ali inšpektorjev, je oblikovati
neodvisno mnenje o kakovosti izobraževanja v nekem okolju. Ta evalvacija lahko različno vpliva na institucijo.
Če so njene ugotovitve nezadovoljive, lahko to vpliva na financiranje ali spodbudi zahteve po izboljšavah
(glejte 4. poglavje).
V tem poglavju obravnavamo:

2.1

•

organe, odgovorne za zunanjo evalvacijo, in kvalifikacije, ki se zahtevajo za zunanje ocenjevalce;

•

uradne dokumente, ki jih je treba uporabljati pri sestavljanju meril za zunanjo evalvacijo;

•

natančen obseg zunanje evalvacije;

•

postopke in mehanizme, na katerih temelji;

•

pogostost zunanje evalvacije.

Pristojni organi in kvalifikacije za ocenjevalce

Vse države, v katerih se zunanja evalvacija uradno zahteva, posebej predpisujejo organe, pristojne za
zunanjo evalvacijo, in njihovo delo. V večini od teh držav evalvacijo opravlja agencija za evalvacijo, odbor
ali neodvisno telo, ki deluje v imenu javnih pristojnih služb. V Belgiji (flamski skupnosti), na Nizozemskem,
v Sloveniji in na Slovaškem pri usklajevanju postopka zunanje evalvacije sodelujeta odbor (komisija za
kakovost) in neodvisno telo, v Nemčiji pa je to sodelovanje neobvezno.
Na Cipru, Poljskem (za pedagoške akademije – Teacher training colleges) in Islandiji je za zunanjo evalvacijo
neposredno pristojno ministrstvo za šolstvo. V Franciji si ministrstvo to pristojnost deli z neodvisnimi telesi,
v Belgiji (nemško govoreči skupnosti) pa s šolskim inšpektoratom.
V Združenem kraljestvu (Angliji, Walesu in Severni Irski) zunanjo evalvacijo začetnega izobraževanja učiteljev
opravlja šolski inšpektorat. Na Irskem to velja za pedagoško prakso.
Na Švedskem in v Združenem kraljestvu (na Škotskem) to nalogo opravlja agencija za izobraževanje.
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ZAGOTAVLJANJE KAKOVOSTI V IZOBRAŽEVANJU UČITELJEV V EVROPI
Preglednica 2.1: Organi, pristojni za zunanjo evalvacijo začetnega
izobraževanja učiteljev za splošno izobraževanje (ISCED 1–3), 2005/06
BE BE BE CZ DK DE EE EL
fr de nl

ES FR

IE
1

IT

CY LV LT LU HU

2

Šolski inšpektorat
Agencija za izobraževanje
Ministrstvo za šolstvo
Agencija/odbor za evalvacijo
Neodvisno telo (agencija za presojo),
ki deluje po pooblastilu
javnih organov
MT NL AT

PL
1

PT

SI

2

SK

FI

SE UK-ENG/ UK- IS
WLS/NIR SCT

LI NO BG RO

Šolski inšpektorat
Agencija za izobraževanje
Ministrstvo za šolstvo

>>

Agencija/odbor za evalvacijo
Neodvisno telo (agencija za presojo),
ki deluje po pooblastilu
javnih organov

Pristojni organ

>>

Začetno izobraževanje učiteljev poteka v tujini

Ni urejeno s predpisi.
Vir: Eurydice
Dodatne opombe
Belgija (BE de): Podatki veljajo samo za evalvacijo institucij, ki izvajajo začetno izobraževanje učiteljev za primarno
izobraževanje. Izobraževanje učiteljev za splošno izobraževanje na sekundarni stopnji se izvaja zunaj skupnosti. Večina
se jih izobražuje v francoski skupnosti Belgije.
Grčija: Podatki se nanašajo na zakon o zagotavljanju kakovosti v visokem šolstvu, sprejet avgusta 2005.
Irska: (1) velja za zunanje preglede univerz in (2) za zunanjo evalvacijo pedagoške prakse.
Ciper: Podatki veljajo samo za zunanjo evalvacijo šol, ki izvajajo začetno izobraževanje učiteljev za primarno
izobraževanje.
Luksemburg: Splošni del izobraževanja učiteljev za sekundarno stopnjo poteka v tujini.
Avstrija: Oznaka velja samo za začetno izobraževanje učiteljev, ki ga izvajajo univerze. Zunanjo evalvacijo lahko opravi
neodvisno telo AQA (avstrijska agencija za zagotavljanje kakovosti), če jo zahteva ministrstvo za izobraževanje, znanost
in kulturo ali same univerze.
Poljska: (1) se nanaša na zunanjo evalvacijo univerz, (2) pa na zunanjo evalvacijo pedagoških akademij.
Združeno kraljestvo: Podatki veljajo samo za evalvacijo začetnega izobraževanja učiteljev, in ne za evalvacijo visokega
šolstva na splošno. Pristojnosti inšpektoratov segajo prek šol ter vključujejo tudi drugo izobraževanje za otroke in druge
udeležence.
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2. POGLAVJE: ZUNANJA EVALVACIJA ZAČETNEGA IZOBRAŽEVANJA UČITELJEV
Preglednica 2.2: Profil zunanjih ocenjevalcev začetnega
izobraževanja učiteljev za splošno izobraževanje (ISCED 1–3), 2005/06
BE

BE

BE

fr

de

nl

MT

NL

AT

CZ

DK

DE

EE

EL

ES

FR

IE
1

IT

CY

LV

LT

LU

HU

IS

LI

NO

BG RO

2

Kolegi
Strokovnjaki za evalvacijo
Inšpektorji s pedagoškimi
izkušnjami
Inšpektorji z izkušnjami
v upravi
Študenti
Tuji strokovnjaki

PL

PT

SI

SK

FI

SE

UK- ENG/ UK- UKWLS
NIR SCT

Kolegi
Strokovnjaki za evalvacijo
Inšpektorji s pedagoškimi
izkušnjami

>>

Inšpektorji z izkušnjami
v upravi
Študenti
Tuji strokovnjaki

Obvezno

Izbirno

Priporočljivo

Ni urejeno s predpisi.

>>

Začetno izobraževanje učiteljev v tujini

Vir: Eurydice
Dodatne opombe
Belgija (BE de): Podatki veljajo samo za evalvacijo institucij, ki izvajajo začetno izobraževanje učiteljev za primarno
izobraževanje. Izobraževanje učiteljev za splošno izobraževanje na sekundarni stopnji se izvaja zunaj skupnosti. Večina
se jih izobražuje v francoski skupnosti Belgije.
Grčija: Podatki se nanašajo na zakon o zagotavljanju kakovosti v visokem šolstvu, sprejet avgusta 2005.
Irska: (1) velja za zunanje preglede univerz in (2) za zunanjo evalvacijo pedagoške prakse.
Ciper: Podatki veljajo samo za zunanjo evalvacijo šol, ki izvajajo začetno izobraževanje učiteljev za primarno
izobraževanje.
Luksemburg: Splošni del izobraževanja učiteljev za sekundarno stopnjo poteka v tujini.
Avstrija: Tabela velja samo za začetno izobraževanje učiteljev, ki ga izvajajo univerze.
Poljska: (1) se nanaša na zunanjo evalvacijo univerz, (2) pa na zunanjo evalvacijo pedagoških akademij.
Finska: FINHEEC pogosto uporablja kolegialne preglede.
Združeno kraljestvo: Podatki veljajo samo za evalvacijo začetnega izobraževanja učiteljev, in ne za evalvacijo visokega
šolstva na splošno.
Pojasnilo
Za opredelitev pojmov kolega, strokovnjak za evalvacijo in inšpektor glejte pojmovnik.

Delovne skupine za evalvacijo morajo vključevati kolege, strokovnjake za evalvacijo ali oboje v vseh
državah, razen na Irskem (za evalvacijo pedagoške prakse) in v Združenem kraljestvu (Severni Irski), kjer
zahtevajo samo inšpektorje.
Ti morajo biti vključeni tudi v nemško govoreči in flamski skupnosti v Belgiji, Franciji, Litvi, na Poljskem in v
Združenem kraljestvu (Angliji in Walesu). V nekaterih državah se od inšpektorjev lahko zahtevajo izkušnje v
poučevanju in/ali upravi. V Nemčiji in Grčiji je sodelovanje inšpektorjev neobvezno.
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Predpisi izrecno omenjajo sodelovanje tujih strokovnjakov pri zunanji evalvaciji v Belgiji (francoski
skupnosti), Grčiji, Latviji, na Madžarskem, v Avstriji, na Portugalskem, Slovaškem in Islandiji. V Latviji je
njihovo sodelovanje obvezno, razen pri evalvaciji prvostopenjskih strokovnih visokošolskih programov
(ISCED 5B) ali šol. To velja tudi za Islandijo, kjer ne bi smel imeti noben član skupine za kolegialni pregled
nikakršnih povezav z ocenjevano institucijo. V drugih državah je sodelovanje tujcev priporočeno.
Samo v Belgiji (flamski skupnosti), na Nizozemskem, Finskem, Švedskem in Norveškem je obvezno ali
priporočeno, da so v delovno skupino zunanjih ocenjevalcev vključeni tudi študentje. V Nemčiji je njihovo
sodelovanje neobvezno.
Nekatere države podrobneje opredeljujejo sestavo svojih skupin za evalvacijo.
V Češki republiki komisijo za akreditacijo sestavlja 21 članov, ki jih za 6 let imenuje vlada na predlog ministra.
Članstvo v komisiji za akreditacijo je nezdružljivo s funkcijo rektorja, prorektorja ali dekana.
V Španiji mora biti odbor za zunanjo evalvacijo sestavljen tako, da se njegovi člani po usposobljenosti
in izkušnjah medsebojno dopolnjujejo. Navadno ima odbor tri člane: predsednika, ki je univerzitetni profesor ter vodi in usmerja postopek zunanje evalvacije in nadzira pripravo poročila, ki vsebuje mnenja
odbora; visokošolski sodelavec, izbran med strokovnjaki z morebitnimi izkušnjami v strokovnih službah univerze
ali med strokovnjaki za enega ali več poučevanih predmetov, ki že ima izkušnje z evalvacijo; ter član, katerega
strokovna dejavnost je prav tako povezana z enim ali več poučevanimi predmeti.
Na Portugalskem za zunanje ocenjevalce lahko imenujejo priznane strokovnjake s področja izobraževanja,
umetnosti, znanosti ali podjetništva.
Na Finskem ministrstvo za šolstvo imenuje odbor, v katerem je 12 članov, ki dobro poznajo evalvacijo in predstavljajo univerze, politehnike, študente in zaposlovalce.

2.2

Akti o merilih

Kot podlaga za merila pri zunanji evalvaciji se lahko priporočajo ali zahtevajo različni akti. Vključujejo lahko
splošno visokošolsko zakonodajo, predpise ali smernice za začetno izobraževanje učiteljev, zahteve, ki jih
morajo izpolnjevati bodoči učitelji, seznam meril za evalvacijo ali posebne nacionalne kazalnike o razmerju
med predavatelji in študenti, študijskih rezultatih itn.
V Belgiji (francoski skupnosti), Litvi, na Poljskem in v Romuniji se pri določanju meril za evalvacijo upoštevajo
vsi našteti akti. Na Nizozemskem in Švedskem je podobno, na Danskem, v Avstriji in na Finskem pa nimajo
nobenih predpisov glede aktov, ki jih je treba upoštevati.
Visokošolska zakonodaja in seznam meril za evalvacijo so uradni viri, ki se najpogosteje uporabljajo pri
zunanji evalvaciji.
Večina držav uporablja tudi enega ali več aktov, ki obravnavajo samo izobraževanje učiteljev. Trinajst držav
ali regij za zunanjo evalvacijo uporablja akt o zahtevah, ki jih morajo izpolnjevati bodoči učitelji. Več držav
uporablja druge posebne akte v zvezi z izobraževanjem učiteljev, ki so lahko predpisi ali smernice.
V Združenem kraljestvu (Anglija) je način evalvacije določen v dokumentu Podlaga za inšpekcijo
začetnega usposabljanja učiteljev za podelitev statusa kvalificiranega učitelja 2005–11 (Framework for the Inspection of Initial Teacher Training for the Award of Qualified Teacher Status 2005–11).
Dokument upošteva standarde za doseganje statusa kvalificiranega učitelja (QTS) in zahteve za začetno
izobraževanje učiteljev, ki določajo naloge izvajalca. Temu dokumentu je dodan priročnik, ki pojasnjuje način
njegove uporabe.
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Na Škotskem smernice za programe začetnega izobraževanja učiteljev (Guidelines for Initial Teacher Education Courses) urejajo zahteve za začetno izobraževanje učiteljev in med drugim določajo dolžino
programov, obseg prakse v šoli in obvezne sestavine programa. Standard za začetno izobraževanje
učiteljev: informacije o merilih uspešnosti (Standard for Initial Teacher Education: Benchmark
Information) navaja merila uspešnosti, s katerimi se lahko ocenjujejo programi, in pričakovane
elemente, ki naj bi jih študenti obvladali na koncu programa. V dokumentih Evalvacijska
podlaga za akreditacijo programov za začetno izobraževanje učiteljev (Evaluation Framework for the
Accreditation of Programmes of Initial Teacher Education) in Priprave za akreditacijo programov za začetno
izobraževanje učiteljev (Arrangements for the Accreditation of Programmes of Initial Teacher Education) so natančna
navodila o tem, kako naj poteka proces akreditacije.

Češka republika, Grčija, Španija, Irska, Ciper, Madžarska, Portugalska, Slovenija, Slovaška, Islandija in Norveška
ne zahtevajo posebnih dokumentov, ki bi se uporabljali za zunanjo evalvacijo začetnega izobraževanja
učiteljev. Vse te države pa so sprejele sezname meril, od katerih nekatera vsebujejo elemente, ki se nanašajo
neposredno na izobraževanje učiteljev.
Nekatere države so v poročilu navedle, da imajo vodnike ali vprašalnike za zunanjo evalvacijo.
V Latviji je na primer center za evalvacijo kakovosti v visokem šolstvu (Higher Education Quality Evaluation Centre) oblikoval vprašalnik za strokovnjake za evalvacijo, ki vsebuje vprašanja o glavnih
elementih kakovosti, ki jih je treba ovrednotiti. Čeprav ni opredeljen kot zakonsko predpisan seznam, ga strokovnjaki po navadi uporabljajo zaradi lažje evalvacije in za pripravo poročil o ocenjevanih
institucijah.

Enajst držav za pripravo meril za zunanjo evalvacijo uporablja nacionalne kazalnike o razmerju med številom
visokošolskih učiteljev in študentov, o študijskih rezultatih ter o razmerju med trgom dela in številu vpisnih
mest (Slovenija).
Preglednica 2.3: Akti, ki jih je treba upoštevati pri določanju meril za zunanjo
evalvacijo začetnega izobraževanja učiteljev za splošno izobraževanje (ISCED 1–3), 2005/06
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Visokošolska zakonodaja
Predpisi/vsebinske smernice za
začetno izobraževanje učiteljev
Zahteve glede kvalifikacij, ki jih
morajo izpolnjevati bodoči učitelji
Seznam meril za evalvacijo
Nacionalni kazalniki

Visokošolska zakonodaja
Predpisi/vsebinske smernice za
začetno izobraževanje učiteljev

>>

Zahteve glede kvalifikacij, ki jih
morajo izpolnjevati bodoči učitelji
Seznam meril za evalvacijo
Nacionalni kazalniki

Akti, ki se uporabljajo
Ni urejeno s predpisi.
Vir: Eurydice
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Začetno izobraževanje učiteljev v tujini

ZAGOTAVLJANJE KAKOVOSTI V IZOBRAŽEVANJU UČITELJEV V EVROPI
Dodatne opombe (Preglednica 2.3)
Belgija (BE de): Podatki veljajo samo za evalvacijo institucij, ki izvajajo začetno izobraževanje učiteljev za primarno
izobraževanje. Izobraževanje učiteljev za splošno izobraževanje na sekundarni stopnji se izvaja zunaj skupnosti. Večina
se jih izobražuje v francoski skupnosti Belgije.
Grčija: Podatki se nanašajo na zakon o zagotavljanju kakovosti v visokem šolstvu, sprejet avgusta 2005.
Francija: Nimajo standardov glede zahtevanih kvalifikacij, ki jih morajo imeti učitelji, vendar pa se za evalvacijo
programov začetnega izobraževanja učiteljev uporabljajo rezultati letnih izbirnih preskusov za zaposlovanje učiteljev.
Ciper: Podatki veljajo samo za zunanjo evalvacijo šol, ki izvajajo začetno izobraževanje učiteljev za primarno
izobraževanje.
Luksemburg: Splošni del izobraževanja učiteljev za sekundarno stopnjo poteka v tujini.
Združeno kraljestvo: Pridobljeni podatki veljajo samo za evalvacijo začetnega izobraževanja učiteljev, in ne za
evalvacijo visokega šolstva na splošno.
Pojasnilo
Za opredelitev pojmov merila za evalvacijo in zahteve, ki jih morajo izpolnjevati učitelji, glejte pojmovnik.

2.3

Področje

Področje zunanje evalvacije je lahko zelo široko. Obravnava lahko zajema rezultate notranje evalvacije, vsebino programa za izobraževanje učiteljev, učne metode (torej način poučevanja posameznega programa)
ali ocenjevanje. Upošteva se lahko tudi uravnoteženost strokovnega in splošnega izobraževanja, vodenje
pedagoške prakse v šolah, morebitna partnerstva s šolami in splošno upravljanje človeških virov v institucijah (npr. zahteve, ki jih morajo izpolnjevati visokošolski učitelji v pedagoških študijskih programih, ali njihov stalen strokovni razvoj). Drugi pomembni elementi, ki se lahko ocenjujejo, so razmerje med številom
visokošolskih učiteljev in študentov, študijski rezultati, odnos in motivacija študentov, njihova mnenja o
izobraževanju, ki so ga deležni, ter splošna infrastruktura institucij (vključno s knjižnicami, informacijsko in
komunikacijsko tehnologijo, laboratoriji itn.).
V mnogih državah zunanja evalvacija obravnava vse ali skoraj vse od teh zadev. Samo na Irskem jih obravnavajo razmeroma malo. V skoraj vseh državah predpisi določajo ali priporočajo, da mora zunanja evalvacija upoštevati postopke notranje evalvacije.
Na Danskem, v Avstriji, na Finskem in Švedskem nimajo predpisov v zvezi s področjem zunanje evalvacije,
kar pa še ne pomeni, da področja iz Preglednice 2.4 niso urejena. V teh državah o obsegu evalvacije odloča
zunanji ocenjevalec ali institucija, ki zaprosi za evalvacijo.
Organ, ki opravlja zunanjo evalvacijo na Finskem (FINHEEC), določa cilje evalvacije na podlagi merila, da je program ali tema pomemben ali pomembna za izobraževanje in družbeno politiko ter za hitro rastoča, razvijajoča
se ali včasih problematična področja v visokem šolstvu. FINHEEC lahko sklene sporazum za opravljanje evalvacije
tudi z ministrstvom za šolstvo. Teme, primerne za evalvacijo, lahko predlagajo tudi institucije in študentske organizacije.

Skoraj v vseh državah, v katerih imajo predpise, ocenjujejo vsebino izobraževanja učiteljev. Prav tako vse
države, razen Francije, Latvije (pri evalvaciji institucij) in Islandije (pri evalvaciji institucij), pri tem upoštevajo
tudi učne metode ali ocenjevanje. Vse države, razen Češke republike (pri evalvaciji programov), Irske, Cipra in
Slovenije, pri zunanji evalvaciji upoštevajo študijske uspehe, več kot polovica od teh držav pa tudi odnos in
mnenja študentov. Nekatere države omenjajo še dodatna merila.
Španija poroča, da imajo t. i. merila za organizacijo programa, ki se nanašajo na delo skupine, odgovorne za
izobraževalni program, njegovo vodenje, načrtovanje, posredovanje in organizacijo.
V Latviji se upošteva tudi mednarodno sodelovanje visokošolske institucije.
Na Portugalskem se upošteva vključevanje diplomantov na trg dela in socialne programe institucij.
Pri zunanji evalvaciji v Združenem kraljestvu (v Angliji) preučujejo, ali izobraževanje ustreza potrebam
posameznih udeležencev in kako izbirajo kandidate za vpis.

20

2. POGLAVJE: ZUNANJA EVALVACIJA ZAČETNEGA IZOBRAŽEVANJA UČITELJEV

Preglednica 2.4: Področje zunanje evalvacije začetnega
izobraževanja učiteljev za splošno izobraževanje (ISCED 1–3), 2005/06
BE BE BE CZ DK DE EE EL ES FR IE IT CY LV LT LU HU MT
fr de nl 1 2
1 2
Proces notranje evalvacije
Vsebina kurikuluma izobraževanja učiteljev,
ki ga izvaja institucija
Učne metode
Načini ocenjevanja
Uravnoteženost strokovnega in splošnega
izobraževanja
Praksa v šolah
Partnerstva s šolami
Upravljanje človeških virov
Razmerje med št. visokošolskih učiteljev in študentov
Študijski rezultati
Odnos študentov (motivacija)
Mnenje študentov o izobraževanju, v katero so vključeni
Infrastruktura (knjižnice, računalniki itn.)
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Proces notranje evalvacije
Vsebina kurikuluma izobraževanja učiteljev,
ki ga izvaja institucija
Učne metode
Načini ocenjevanja
Uravnoteženost strokovnega in splošnega
izobraževanja

>>

Praksa v šolah
Partnerstva s šolami
Upravljanje človeških virov
Razmerje med št. visokošolskih učiteljev in študentov
Študijski rezultati
Odnos študentov (motivacija)
Mnenje študentov o izobraževanju, v katero so vključeni
Infrastruktura (knjižnice, računalniki itn.)

Obvezno

Izbirno

Priporočeno

Ni urejeno s predpisi.

Vir: Eurydice
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Začetno izobraževanje učiteljev v tujini

ZAGOTAVLJANJE KAKOVOSTI V IZOBRAŽEVANJU UČITELJEV V EVROPI
Dodatne opombe (Preglednica 2.4)
Belgija (BE de): Podatki veljajo samo za evalvacijo institucij, ki izvajajo začetno izobraževanje učiteljev za primarno
izobraževanje. Izobraževanje učiteljev za splošno izobraževanje na sekundarni stopnji se izvaja zunaj skupnosti. Večina
se jih izobražuje v francoski skupnosti Belgije.
Češka republika: (1) velja za zunanjo evalvacijo institucij, (2) pa za zunanjo evalvacijo programov.
Grčija: Podatki se nanašajo na zakon o zagotavljanju kakovosti v visokem šolstvu, sprejet avgusta 2005.
Ciper: Podatki veljajo samo za zunanjo evalvacijo šol, ki izvajajo začetno izobraževanje učiteljev za primarno stopnjo.
Luksemburg: Splošni del izobraževanja učiteljev za sekundarno stopnjo poteka v tujini.
Latvija: (1) velja za zunanjo evalvacijo institucij, (2) pa za zunanjo evalvacijo programov.
Poljska: (1) velja za zunanjo evalvacijo univerz, (2) pa za zunanjo evalvacijo šol za izobraževanje učiteljev.
Združeno kraljestvo: Podatki veljajo samo za evalvacijo začetnega izobraževanja učiteljev, in ne za evalvacijo
visokega šolstva na splošno.
Islandija: (1) velja za zunanjo evalvacijo programov, (2) pa za zunanjo evalvacijo institucij.
Pojasnilo
Za opredelitev pojmov notranja evalvacija, splošno izobraževanje učiteljev in strokovno usposabljanje učiteljev glejte
pojmovnik.

2.4

Postopki in mehanizmi

Zunanja evalvacija lahko poteka na različne načine. Navadno temelji na obisku institucije in poročilu o
notranji evalvaciji. Obisk lahko vključuje anketiranje vodstva, učiteljev in administrativnega osebja ter
študentov ali pogovore z njimi. Upošteva pa se lahko tudi neposredno opazovanje predavanj za bodoče
učitelje.
Mnoge države so v zunanjo evalvacijo vključile vse ali večino teh postopkov, čeprav Danska, Avstrija in Finska
nimajo predpisov, ki bi to urejali.
Na Finskem ocenjevani visokošolski zavodi pripravijo za delovno skupino, ki opravlja zunanjo
evalvacijo, samoevalvacijska poročila. Ta skupina obišče visokošolske zavode in napiše novo poročilo. Poleg te
temeljne metode FINHEEC uporablja še druge ocenjevalne metode, kot so mape dosežkov, kolegialni pregled in
primerjalne analize.

Obiski institucij so pri zunanji evalvaciji obvezni ali priporočeni povsod, razen na Slovaškem in v Sloveniji,
kjer so neobvezni.
V Sloveniji zunanja evalvacija temelji na dokumentaciji, ki jo dostavijo visokošolski zavodi, ki zaprosijo za evalvacijo.

V večini držav obiski institucij vključujejo pogovore z vodstvom, visokošolskimi učitelji in administrativnim
osebjem. Predpisi pogosto predvidevajo tudi pogovore s študenti. V mnogih državah predpisi predvidevajo
pogovore z vsemi tremi skupinami udeležencev. V Latviji in na Nizozemskem so pogovori s študenti obvezni,
pogovori z vodstvom in zaposlenimi pa ne.
V Španiji si v pogovorih z različnimi skupinami prizadevajo dobiti dovolj podatkov, da bi odbor za zunanjo evalvacijo lahko primerjal svoje ugotovitve s podatki iz samoevalvacijskega procesa. Splošno pravilo je, da nihče ne
more sodelovati več kot na enem srečanju. Odbor zagotovi, da so njegovi pogovori z različnimi skupinami usmerjeni predvsem na tiste predhodno analizirane elemente, ki so pripeljali do nasprotujočih si ugotovitev, ki se zdijo
posebno pomembni ali so nejasni ali niso dovolj prepričljivi.

Opazovanja v predavalnicah (v institucijah, kjer se izvaja začetno izobraževanje učiteljev) ne spadajo med
najpomembnejše postopke pri zunanji evalvaciji. Čeprav pa jih predpisi v večini držav ne omenjajo, so
kljub temu obvezna v devetih državah. V Združenem kraljestvu (Angliji) postopki vključujejo pogovore z
zaposlenimi na partnerskih šolah.
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Rezultate notranje evalvacije upoštevajo skoraj povsod, kjer imajo prepise. V francoski skupnosti Belgije,
Češki republiki, Grčiji, Španiji, na Irskem, v Latviji, Litvi, na Madžarskem (pri notranjih evalvacijah, ki jih
opravljajo vsakih osem let), na Nizozemskem, Poljskem, Portugalskem in Islandiji sta notranja in zunanja
evalvacija enoten proces: z notranjo evalvacijo zberejo podatke, poročilo pa predajo zunanjim
ocenjevalcem, ki obiščejo institucijo in napišejo evalvacijsko poročilo.
Drugod zunanji ocenjevalci uporabljajo poročila o notranji evalvaciji, ki niso narejena posebej zaradi zunanje
evalvacije.
Preglednica 2.5: Postopki in mehanizmi za zunanjo evalvacijo
začetnega izobraževanja učiteljev za splošno izobraževanje (ISCED 1–3), 2005/06
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Obisk institucije, ki vključuje:
pogovore ali
anketiranje vodstva
pogovore ali anketiranje visokošolskih
učiteljev in administrativnih sodelavcev
pogovore ali
anketiranje študentov
opazovanje v predavalnicah
Analiza rezultatov
notranje evalvacije
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Obisk institucije, ki vključuje:
pogovore ali
anketiranje vodstva
pogovore ali anketiranje visokošolskih
učiteljev in administrativnih sodelavcev
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pogovore ali
anketiranje študentov
opazovanje v predavalnicah

(:)

Analiza rezultatov
notranje evalvacije

Obvezno

Izbirno

Priporočeno

Ni urejeno s predpisi.

Vir: Eurydice

23

>>

Začetno izobraževanje učiteljev v tujini

ZAGOTAVLJANJE KAKOVOSTI V IZOBRAŽEVANJU UČITELJEV V EVROPI
Dodatne opombe (Preglednica 2.5)
Belgija (BE de): Podatki veljajo samo za evalvacijo institucij, ki izvajajo začetno izobraževanje učiteljev za primarno
izobraževanje. Izobraževanje učiteljev za splošno izobraževanje na sekundarni stopnji se izvaja zunaj skupnosti. Večina
se jih izobražuje v francoski skupnosti Belgije.
Češka republika: (1) velja za zunanjo evalvacijo institucij, (2) pa za zunanjo evalvacijo programov.
Grčija: Podatki se nanašajo na zakon o zagotavljanju kakovosti v visokem šolstvu, sprejet avgusta 2005.
Ciper: Podatki veljajo samo za zunanjo evalvacijo šol, ki izvajajo začetno izobraževanje učiteljev za primarno stopnjo.
Luksemburg: Splošni del izobraževanja učiteljev za sekundarno stopnjo poteka v tujini.
Poljska: (1) velja za zunanjo evalvacijo univerz, (2) pa za za zunanjo evalvacijo šol za izobraževanje učiteljev.
Postopki, ki jih akti ne omenjajo, so po navadi kljub temu vključeni v proces evalvacije.
Združeno kraljestvo: Podatki veljajo samo za evalvacijo začetnega izobraževanja učiteljev, in ne za evalvacijo
visokega šolstva na splošno.
Pojasnilo
Za opredelitev pojma obisk institucije glejte pojmovnik.

2.5

Pogostost

Zunanja evalvacija institucij in programov za začetno izobraževanje učiteljev je v različnih državah različno
pogosta. Včasih je različno pogosta celo v eni sami državi, če so tam različne vrste zunanje evalvacije ali če na
centralni ali višji ravni ni predpisov, ki bi to določali.
V večini evropskih držav opravljajo zunanjo evalvacijo institucij in programov za začetno izobraževanje
učiteljev v rednih časovnih razmikih, določenih na centralni ali višji ravni. V nekaterih državah imajo različne
vrste evalvacije v različnih časovnih razmikih.
Glede časovnih razmikov, določenih za zunanjo evalvacijo, poznamo dve skrajnosti: ena je predpisana
evalvacija vsako leto, druga skrajnost pa je evalvacija vsakih dvanajst let. V desetih državah ali regijah
predpisani razmiki pomenijo najdaljše vmesno obdobje, kar pomeni, da je zunanja evalvacija lahko
pogostejša.
Najpogostejše evalvacije začetnega izobraževanja učiteljev so zabeležene na Irskem (evalvacija pedagoške
prakse) in v Združenem kraljestvu (v Angliji).
Na Irskem vsako leto določijo 10 odstotkov študentov v zadnjem letniku izobraževanja učiteljev za primarno
stopnjo, ki jih ocenjujejo med pedagoško prakso. Institucije, na katerih študirajo, prejmejo evalvacijsko poročilo.

V večini držav, v katerih evalvacijo opravljajo v rednih časovnih razmikih, se evalvacija prilagaja vzorcu, ki ga
določa postopek za prvo in ponovno akreditacijo programov in institucij za izobraževanje učiteljev (glejte 4.
poglavje, točko 4.1). Za uradno akreditacijo programov in institucij je na začetku potrebna njihova evalvacija,
nato pa se po navadi načrtujejo redne evalvacije za obnovo akreditacije v obdobjih od treh do dvanajst let
po predhodni evalvaciji.
V Latviji navadno ne ponavljajo zunanje evalvacije, ki omogoča prvo akreditacijo novih institucij. V Sloveniji
je bilo podobno pri programih za izobraževanje učiteljev pred letom 2004, preden je bil sprejet nov zakon
o visokem šolstvu. Nasprotno pa je v Latviji ponovna akreditacija pedagoških programov obvezna.
Na Švedskem opravljajo redno evalvacijo, povezano s (ponovno) akreditacijo visokošolskih zavodov, ni pa
predviden noben postopek za nove programe ali institucije.
V nemško govoreči skupnosti v Belgiji, Grčiji, Franciji, na Irskem, Portugalskem, v Združenem kraljestvu
(na Škotskem) in na Norveškem nekatere vrste zunanje evalvacije opravljajo v rednih razmikih, vendar pa
te niso povezane s postopkom ponovne akreditacije. V Združenem kraljestvu (Angliji), kjer je seznanjanje
z odločitvami o akreditaciji samo eden od namenov inšpekcije (glejte 4. poglavje), inšpekcijo opravljajo
v rednih razmikih, vendar pa je njen obseg odvisen od rezultatov predhodne inšpekcije.
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Preglednica 2.6: Predpisi o pogostosti zunanje evalvacije
začetnega izobraževanja učiteljev za splošno izobraževanje (ISCED 1–3), 2005/06
Opravljanje evalvacije v redno določenih časovnih razmikih
Časovni
razmiki

1
leto

Določeno IE2

3
leta

4
leta

UK-ENG, FR1, SK1,
BG
UK-SCT1
EL

Maksimum

5
let

6
let

7
let

8
let

10
let

PL, PT,
RO

NL, SK2, UK-WLS, EE, SI
UK-SCT2, BG

LT

BE de

LV1, SE, NO

BE nl, CZ2, HU IE1

12
let

CY
CZ2

Evalvacije se opravijo v različnih razmikih glede na institucijo ali program
BE fr, CZ1, DE, DK, ES, FR2, AT, FI, UK-NIR, IS
Ena sama evalvacija za prvo akreditacijo novih institucij
LV2
Ni postopkov zunanje evalvacije: IT, LU, MT
Začetno izobraževanje učiteljev v tujini: LI
Vir: Eurydice
Dodatne opombe
Belgija (BE de): Podatki veljajo samo za evalvacijo institucij, ki izvajajo začetno izobraževanje učiteljev za primarno
izobraževanje. Izobraževanje učiteljev za splošno izobraževanje na sekundarni stopnji se izvaja zunaj skupnosti. Večina
se jih izobražuje v francoski skupnosti Belgije.
Češka republika: (1) velja za zunanjo evalvacijo institucij, (2) pa za zunanjo evalvacijo programov. Pri programih so
posamezni prikazani razmiki odvisni od dolžine izobraževanja učiteljev. Akreditacija velja za največ dvakratno obdobje
standardne dolžine študijskih programov.
Danska: Centri za stalno usposabljanje (Center for Videregående Uddannelse) lahko sodelujejo v enotnem
akreditacijskem procesu, ki jim omogoča, da si pridobijo znak kakovosti univerzitetne šole.
Nemčija: Za akreditacijo (ali ponovno akreditacijo) se uporablja samo evalvacija programov vrste bachelor in master.
Grčija: Podatki se nanašajo na zakon o zagotavljanju kakovosti v visokem šolstvu, sprejet avgusta 2005.
Francija: (1) velja za evalvacijo, ki jo opravi DES; (2) pa za evalvacijo, ki jo opravita CNE in IGAENR.
Irska: (1) velja za zunanji pregled univerz, (2) pa za zunanjo evalvacijo pedagoške prakse.
Ciper: Podatki veljajo samo za zunanjo evalvacijo šol, ki izvajajo začetno izobraževanje učiteljev za primarno
izobraževanje. Ko je neka institucija akreditirana, se druga evalvacija opravi po štirih letih, naslednja pa po desetih letih.
Vložen je osnutek zakona, po katerem naj bi zunanje evalvacije opravljali vsaka štiri leta.
Latvija: (1) velja za zunanjo evalvacijo programov, (2) pa za zunanjo evalvacijo institucij.
Luksemburg: Splošni del izobraževanja učiteljev za sekundarno stopnjo poteka v tujini.
Avstrija: Tabela velja samo za začetno izobraževanje učiteljev, ki ga izvajajo univerze.
Slovenija: Novi zakon o visokem šolstvu (2004) uvaja načelo obvezne ponovne akreditacije vsakih sedem let, ki je začelo
veljati leta 2005. Za visokošolske zavode, ki izvajajo izobraževanje učiteljev, se bo uporabljalo, ko bodo svoje študijske
programe oblikovali v skladu z zahtevami bolonjskega procesa.
Slovaška: (1) velja za zunanjo evalvacijo programov, (2) pa za zunanjo evalvacijo institucij.
Švedska: Običajno pravilo za visokošolske institucije je, da se zunanje evalvacije opravlja vsakih šest let. Vendar pa
je leta 2006 potekala posebna evalvacija programov za izobraževanje učiteljev, in sicer dve leti po zadnji evalvaciji.
To je poseben primer, povezan s spremljanjem reforme programov za začetno izobraževanje učiteljev iz leta 2001
(glejte 1. poglavje).
Združeno kraljestvo (Anglija, Wales, Severna Irska): Zagotovljeni podatki veljajo samo za evalvacijo začetnega
izobraževanja učiteljev, ne pa za evalvacijo visokega šolstva na splošno. V Angliji je treba evalvirati programe za
izobraževanje učiteljev vsaj dvakrat v šestih letih od 2005 do 2011. V Walesu so si postavili za cilj dokončati sedanji ciklus
inšpekcij do leta 2008, potem bo uveden drugačen ciklus.
Združeno kraljestvo (Škotska): (1) velja za evalvacijo vseh visokošolskih zavodov, (2) pa za evalvacijo institucij za
začetno izobraževanje učiteljev.
Bolgarija: Obdobje med zunanjimi evalvacijami je odvisno od ocene, dobljene pri prejšnji evalvaciji (tri leta za
»zadovoljivo«, šest let za »dobro« ali »zelo dobro«).

25

ZAGOTAVLJANJE KAKOVOSTI V IZOBRAŽEVANJU UČITELJEV V EVROPI
V desetih državah ali deželah je obdobje med zunanjimi evalvacijami različno dolgo glede na program ali
institucijo.
V Franciji morajo v institucijah za izobraževanje učiteljev opravljati dve vrsti zunanje evalvacije: eno v rednih
časovnih razmikih in drugo, ki je različno pogosta. V Češki republiki predpisi določajo obdobje med
evalvacijama študijskih programov, ne pa med evalvacijama institucij.
Če se zunanja evalvacija opravlja različno pogosto glede na program ali institucijo, je več različnih možnosti.
V francoski skupnosti Belgije, Češki republiki (pri zunanji evalvaciji institucij), Franciji (če evalvacijo opravljata
CNE in IGAENR), Združenem kraljestvu (Severni Irski) in Islandiji pogostost določa organ, pristojen za
evalvacijo. Ob upoštevanju različnih okoliščin se ta organ redno vsako leto ali občasno odloči, katere
institucije ali programe je treba evalvirati.
V Češki republiki, kjer se naenkrat evalvira podobne programe, so zadnjo evalvacijo pedagoških fakultet opravili
leta 1997/98.
Na Islandiji sta bili zunanji evalvaciji programov ali institucij za izobraževanje učiteljev opravljeni leta 1998 in
2005.

V Nemčiji, Španiji, Avstriji in na Finskem pri odločitvi za zunanjo evalvacijo sodelujejo tudi visokošolske
institucije. Na Danskem lahko evalvacijo zahtevajo različna telesa.
Na Danskem lahko EVA (danski inštitut za evalvacijo) evalvira programe na lastno pobudo ali na zahtevo, npr.
vlade, ministrstev, svetovalnih odborov, lokalnih oblasti in organizacij.
V Nemčiji se zunanja evalvacija opravi na pobudo univerz in centrov za izobraževanje učiteljev
ali ministrstva za šolstvo, če gre za inštitute za izobraževanje učiteljev (Studienseminare) (glejte
4. poglavje, točko 4.1). Za programe vrste bachelor ali master obstaja postopek akreditacije in ponovne
akreditacije. Zakonodaja različnih zveznih dežel (Länder) določa, da je treba zunanjo evalvacijo
opravljati redno, ne določa pa, kako pogosto.
V Španiji ANECA vsako leto ali vsaki dve leti objavi razpis, na katerega se prijavijo tiste visokošolske institucije, ki
želijo evalvacijo. Odločitev o evalvaciji sprejme vodja institucije, vendar pa mora biti do leta 2010 v vseh institucijah evalvacija opravljena vsaj enkrat.
V Avstriji se zunanja evalvacija lahko opravi na zahtevo univerz ali ministrstva za šolstvo, znanost in kulturo.
Na Finskem so univerze dolžne sodelovati pri zunanjih evalvacijah, ker pa evalvacije na različnih področjih lahko
potekajo istočasno ali kmalu druga za drugo, se zakon razlaga tako, da univerze lahko izberejo evalvacije, v katerih želijo sodelovati.
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Notranjo evalvacijo (samoevalvacijo) izobraževanja učiteljev lahko opredelimo kot proces, za katerega so
odgovorni tisti, ki delajo v neki instituciji ali programu. Proces vključuje sistematično zbiranje podatkov ter
anketiranje študentov, predavateljev in drugih zaposlenih, navadno pa je rezultat končno poročilo. Notranja
evalvacija ponudi možnosti za izboljšanje kakovosti, saj pomeni skupinsko oceno struktur in prakse v ocenjevani instituciji.
Kot je nakazano že v prvem poglavju, imajo v vseh državah in regijah, razen v Luksemburgu, predpise o
notranji evalvaciji. V skoraj vseh državah je notranja evalvacija obvezna. Priporočena je v Španiji, Franciji, na
Cipru in v Sloveniji, na Malti pa je neobvezna.
Pregled različnih vrst notranje evalvacije v posameznih državah, vključenih v to raziskavo, je v prilogi. V Češki
republiki, Nemčiji, Latviji, na Madžarskem, Poljskem, Portugalskem, v Združenem kraljestvu (na Škotskem) in
Islandiji poznajo več vrst notranje evalvacije. V nadaljevanju je za države z več kot eno vrsto evalvacije razlika
med njimi prikazana v preglednicah, samo če so zelo jasne razlike med postopki.
To poglavje obravnava:

• osebe, odgovorne za usklajevanje notranje evalvacije;
• osebe, ki v njej sodelujejo;
• akte, ki jih je treba uporabljati za določanje meril za notranjo evalvacijo;
• natančen obseg notranje evalvacije;
• postopke in mehanizme, na katerih temelji;
• pogostost notranje evalvacije.
3.1

Telesa, odgovorna za usklajevanje

Za organizacijo in usklajevanje notranje evalvacije so lahko odgovorna različna telesa, kot so vodstvo ali
upravni odbor ocenjevane institucije, poseben odbor za evalvacijo, posebej za to ustanovljen v sami
instituciji, ali svet predstavnikov visokošolskih učiteljev in sodelavcev.
V večini držav je za usklajevanje odgovorno vodstvo. Kjer ni, pa to vlogo običajno prevzame odbor za
evalvacijo. Na Portugalskem, v Združenem kraljestvu (na Škotskem) in Bolgariji pri usklajevanju notranje
evalvacije sodelujejo vsa ali skoraj vsa štiri prej omenjena telesa.
V nemško govoreči skupnosti Belgije, v Franciji, na Nizozemskem, Portugalskem, v Združenem kraljestvu,
Islandiji (pri notranji evalvaciji visokošolskih programov, povezani z zunanjo evalvacijo), na Norveškem,
v Bolgariji in Romuniji je odgovorno vodstvo institucije skupaj z upravnim odborom ali posebej oblikovanim
odborom za evalvacijo.
Na Islandiji rektor ocenjevane visokošolske institucije imenuje skupino za samoevalvacijo in njenega
predsednika.
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V Češki republiki, Nemčiji (na inštitutih za izobraževanje učiteljev), na Poljskem, v Sloveniji in Islandiji (pri
redni notranji evalvaciji visokošolskih institucij) je za usklajevanje v glavnem odgovorno vodstvo institucije.
Na inštitutih za izobraževanje učiteljev (Studienseminare) v Nemčiji je glavni organ, odgovoren za usklajevanje
notranje evalvacije, vodstvo. Vendar pa so v nekaterih deželah (Länder) lahko vključeni tudi upravni delavci iz
urada za izobraževanje učiteljev (Amt für Lehrerbildung) ali iz podobne institucije v deželi ter zaposleni z ocenjevanega inštituta za izobraževanje učiteljev.
Na univerzah na Poljskem je za notranjo evalvacijo odgovorna fakulteta za izobraževanje učiteljev ali predstojnik univerze. Svet fakultete po navadi izvoli odbor, ki mora izvesti evalvacijo in pripraviti pisno poročilo.
Na pedagoških akademijah (Teacher training colleges) opravi notranjo evalvacijo svet akademije, vodstvo pa je
običajno odgovorno za evalvacijo poučevanja.
V Sloveniji so po zakonu o visokem šolstvu iz leta 2004 za notranjo evalvacijo odgovorni rektorji univerz in
dekani. Interni akti visokošolskih zavodov določajo, da mora proces notranje evalvacije voditi posebna komisija,
ki jo imenuje rektor/dekan.
Pri redni notranji evalvaciji visokošolskih institucij na Islandiji se te lahko same odločijo, kako bodo
organizirale svoje delo pri zagotavljanju kakovosti. Vendar pa glavno odgovornost nosi rektor.
V nekaterih institucijah imajo posebnega vodjo za kakovost, v drugih pa je za kakovost odgovoren upravni odbor
ali svet.

Na Danskem je upravni odbor edini organ, odgovoren za usklajevanje notranje evalvacije.
V francoski skupnosti Belgije, Nemčiji (na univerzah in pedagoških fakultetah), Grčiji, Španiji, na Irskem, v Italiji,
Litvi in na Madžarskem (pri letnih notranjih evalvacijah) je odbor za evalvacijo edino telo, ki je odgovorno za
usklajevanje (za več informacij o sestavi odborov za evalvacijo v nekaterih od teh držav glejte točko 3.2).
V Estoniji, Italiji (neobvezno), na Portugalskem, Slovaškem (neobvezno) in v Bolgariji pri usklajevanju
notranje evalvacije sodeluje tudi svet predstavnikov visokošolskih učiteljev in sodelavcev.
V Bolgariji odbor za evalvacijo svoja poročila pošlje upravnemu odboru institucije. Nato poročila uradno potrdi
svet predstavnikov visokošolskih učiteljev in sodelavcev, ki nato napišejo priporočila za vodstvo.

V osmih državah, in sicer na Cipru, v Latviji, Luksemburgu, Madžarski (pri notranji evalvaciji pred zunanjo),
na Malti, v Avstriji, Finski in Švedski, ni predpisov o telesih, odgovornih za usklajevanje notranje evalvacije
začetnega izobraževanja učiteljev.
V Latviji postopke za notranjo evalvacijo običajno urejajo interni akti posamezne visokošolske
institucije.
Na Madžarskem urejajo notranjo evalvacijo, ki poteka pred zunanjo, predpisi posameznih
visokošolskih institucij in madžarskega odbora za akreditacijo. Organ, odgovoren za redno letno
notranjo evalvacijo – odbor za evalvacijo posamezne institucije –, običajno tudi opravi notranjo
evalvacijo, ki mora biti pred zunanjo. Vendar pa avtonomija institucijam omogoča, da lahko zaprosijo
kateri drug organ ali organizacijo, da opravi njihovo notranjo evalvacijo pred zunanjo. V obeh
primerih mora organ, ki opravlja notranjo evalvacijo pred zunanjo, potrditi svet institucije.
Na Malti je univerza ustanovila odbor za zagotavljanje kakovosti, da bi izboljšali kakovost izobraževanja in služb.
Najvišjo odgovornost za izvedbo notranje evalvacije ima fakultetni odbor pedagoške fakultete. Posamezni oddelki pa morajo nato opraviti svojo lastno notranjo evalvacijo, da lahko napišejo priporočila za razvoj in spremembe posameznih elementov programa.

Čeprav so v Češki republiki, na Slovaškem in v Združenem kraljestvu (na Škotskem) predpisi o usklajevanju
notranje evalvacije visokošolskih institucij, pa organ, pristojen za usklajevanje, ni jasno opredeljen, zato
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posamezne institucije v vsakem primeru posebej določijo njegove člane in njihova natančna pooblastila.
Čeprav je v Češki republiki za usklajevanje odgovorno vodstvo, pa le-to univerze spodbuja, naj
uvedejo svoj lasten notranji sistem zagotavljanja kakovosti, tako da so glede tega lahko med
institucijami tudi razlike. Na nekaterih univerzah so ustanovili svete za evalvacijo in pripravili notranje smernice.
Podobno je tudi na Slovaškem.
V Združenem kraljestvu (na Škotskem) ima vsaka univerza svojo lastno strukturo, vendar ima najvišjo pristojnost univerzitetna oblast (vodstvo), senat univerze (upravni odbor) pa ukrepa v njenem imenu. Senat ima
običajno odbor za zagotavljanje kakovosti, na katerega so prenesena pooblastila, in ki organizira proces notranjega pregleda ter poroča senatu v polni sestavi. Člani odbora so v glavnem visokošolski učitelji in sodelavci,
nekatere institucije pa imajo posebne enote (v katerih so zaposleni v glavnem strokovnjaki za evalvacijske procese), ki vodijo procese zagotavljanja kakovosti.

Preglednica 3.1: Organi, odgovorni za usklajevanje notranje evalvacije
začetnega izobraževanja učiteljev za splošno izobraževanje (ISCED 1–3), 2005/06
BE BE BE CZ DK
fr de nl

1

DE

2

EE EL ES FR IE

IT CY LV LT LU

1

HU

2

MT

Vodstvo
Upravni odbor institucije
Odbor za evalvacijo
v instituciji
Svet predstavnikov
visokošolskih učiteljev
NL AT PL PT SI SK FI

SE

UK- ENG/
WLS/NIR

UKSCT

1

IS

2

LI NO

BG RO

Vodstvo
Upravni odbor institucije

>>

Odbor za evalvacijo
v instituciji
Svet predstavnikov
visokošolskih učiteljev
Obvezno

Neobvezno

Priporočeno

Ni urejeno s predpisi.

>>

Začetno izobraževanje učiteljev v tujini

Vir: Eurydice
Dodatne opombe
Belgija (BE de): Podatki veljajo samo za notranjo evalvacijo institucij za začetno izobraževanje učiteljev za primarno
izobraževanje. Izobraževanje učiteljev za splošno izobraževanje na sekundarni stopnji se izvaja zunaj skupnosti. Večina
se jih izobražuje v francoski skupnosti Belgije.
Belgija (BE nl): Vodstvo imenuje posebnega koordinatorja, ki je odgovoren za usklajevanje procesa notranje
evalvacije.
Danska: Podatki v preglednici veljajo samo za univerze.
Nemčija: (1) velja za evalvacijo univerz in pedagoških fakultet, (2) pa za evalvacijo inštitutov za izobraževanje učiteljev
(Studienseminare).
Grčija: Podatki se nanašajo na zakon o zagotavljanju kakovosti v visokem šolstvu, sprejet avgusta 2005.
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Dodatne opombe (Preglednica 3.1)
Ciper: Podatki veljajo samo za notranjo evalvacijo šol, ki izvajajo začetno izobraževanje učiteljev za primarno
izobraževanje.
Luksemburg: Splošni del izobraževanja učiteljev za sekundarno stopnjo poteka v tujini.
Madžarska: (1) velja za vsakoletno notranjo evalvacijo, (2) pa za notranjo evalvacijo, ki poteka pred zunanjo
evalvacijo.
Združeno kraljestvo (Anglija, Wales, Severna Irska): Prikazani podatki veljajo samo za začetno izobraževanje
učiteljev, in ne za evalvacijo visokega šolstva na splošno.
Islandija: (1) velja za notranjo evalvacijo visokošolskih programov, ki poteka pred zunanjo evalvacijo, (2) pa za redno
notranjo evalvacijo visokošolskih institucij.

3.2

Udeleženci

V notranji evalvaciji lahko sodelujejo vodstvo, visokošolski učitelji in sodelavci ali študenti ocenjevane
institucije, pa tudi posebni strokovnjaki za evalvacijo. Ti strokovnjaki lahko sodelujejo po pooblastilu
in v imenu predstojnika ali upravnega odbora institucije ali pa samo metodološko, tako da strokovno
pomagajo zaposlenim, zadolženim za izvedbo evalvacije.
V skoraj vseh državah, v katerih so predpisi, je obvezno ali priporočeno, da vodstvo institucije, predstavniki
njenih visokošolskih učiteljev in sodelavcev ter študenti sodelujejo pri notranji evalvaciji. Na Irskem
sodelujejo pri evalvaciji samo strokovnjaki za evalvacijo, ki delujejo v imenu predstojnika ali odbora. V Italiji
pri evalvaciji ne sodelujejo niti vodstvo niti visokošolski učitelji in sodelavci. Na Nizozemskem sodelovanje
vodstva ni obvezno.
V devetih državah pri notranji evalvaciji sodeluje vseh pet ali skoraj vseh pet glavnih udeležencev iz
Preglednice 3.2.
Kot smo opisali v točki 3.1, je za notranjo evalvacijo lahko odgovoren poseben odbor za evalvacijo,
ustanovljen v instituciji (glejte tabelo 3.1). Člani takega odbora imajo lahko zelo različne poklicne izkušnje.
V francoski skupnosti Belgije so člani odbora za evalvacijo predstavniki visokošolskih učiteljev in sodelavcev,
strokovnih in administrativnih delavcev v upravi ter študentov.
Na univerzah in pedagoških šolah v Nemčiji sestavljajo notranje odbore za evalvacijo profesorji in drugi
visokošolski učitelji ter nekaj študentov.
V Estoniji člane odbora za evalvacijo študijskih programov imenujejo ocenjevane fakultete ali oddelki. Zelo se
priporoča tudi vključitev študentov.
V Grčiji fakultetno skupino za evalvacijo sestavljajo visokošolski učitelji in raziskovalci s statusom rednega
ali izrednega profesorja ter predstavnik študentov. V nekaterih primerih lahko sodelujejo tudi znanstveni in
strokovni sodelavci.
V Španiji mora odboru predsedovati oseba, odgovorna za ocenjevani študijski program, odbor pa sestavljajo
učitelji, strokovni in tehnični delavci, študenti ter član strokovne službe za kakovost. Priporoča se, da imajo odbori
največ sedem članov.
Na Madžarskem so člani odbora profesorji in raziskovalci, ki jih svet institucije izvoli za tri leta. Organ študentske
uprave lahko v odbor imenuje svojega predstavnika, ki pa ga mora potrditi svet institucije.
Na Islandiji ima odbor najmanj štiri in največ šest članov, imenovanih izmed visokošolskih učiteljev in sodelavcev,
študentov in uprave.
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V nekaterih državah lahko pri notranji evalvaciji dejavno sodelujejo tudi strokovnjaki za evalvacijo, ki
zastopajo predstojnika ali odbor ali pomagajo zaposlenim. Vendar pa je njihovo sodelovanje večinoma
samo priporočeno in neobvezno, razen v Španiji, na Irskem in v Združenem kraljestvu (na Škotskem), kjer je
obvezno.
Preglednica 3.2: Udeleženci pri notranji evalvaciji začetnega
izobraževanja učiteljev za splošno izobraževanje (ISCED 1–3), 2005/06
BE
fr

BE BE
CZ DK DE EE EL ES FR IE IT CY LV LT LU HU MT
de nl 1 2
1 2

NL

AT

Vodstvo
Visokošolski učitelji in sodelavci
Študenti
Strokovnjaki za evalvacijo, ki delajo
v imenu predstojnika ali odbora
Strokovnjaki za evalvacijo, ki
pomagajo zaposlenim
PL
PT SI SK FI SE UK-ENG/ UK-SCT
WLS/NIR 1 2
1 2

1

IS

2

LI NO BG RO

Vodstvo
Visokošolski učitelji in sodelavci
Študenti

>>

Strokovnjaki za evalvacijo, ki delajo
v imenu predstojnika ali odbora
Strokovnjaki za evalvacijo, ki
pomagajo zaposlenim
Obvezno

Neobvezno

Priporočeno

Ni urejeno s predpisi.

>>

Začetno izobraževanje učiteljev v tujini

Vir: Eurydice
Dodatne opombe
Belgija (BE de): Tabela velja samo za notranjo evalvacijo institucij za začetno izobraževanje učiteljev za primarno
izobraževanje. Izobraževanje učiteljev za splošno izobraževanje na sekundarni stopnji se izvaja zunaj skupnosti. Večina
se jih izobražuje v francoski skupnosti Belgije.
Češka republika: (1) velja za notranjo evalvacijo, ki poteka pred zunanjo evalvacijo, (2) pa za vsakoletno notranjo
evalvacijo.
Grčija: Podatki se nanašajo na zakon o zagotavljanju kakovosti v visokem šolstvu, sprejet avgusta 2005.
Ciper: Podatki veljajo samo za notranjo evalvacijo šol, ki izvajajo začetno izobraževanje učiteljev za primarno izobraževanje.
Luksemburg: Splošni del izobraževanja učiteljev za sekundarno stopnjo poteka v tujini.
Madžarska: (1) velja za vsakoletno notranjo evalvacijo, (2) pa za notranjo evalvacijo, ki se opravi pred zunanjo evalvacijo.
Poljska: (1) velja za notranjo evalvacijo univerz, (2) pa za notranjo evalvacijo pedagoških akademij (teacher training
colleges).
Združeno kraljestvo (Anglija, Wales, Severna Irska): Prikazani podatki veljajo samo za evalvacijo začetnega
izobraževanja učiteljev in ne za evalvacijo visokega šolstva na splošno. V evalvacijo so običajno vključene tudi šole, ki so
partnersko povezane z visokošolskimi institucijami.
Združeno kraljestvo (Škotska): (1) velja za redno letno notranjo evalvacijo, (2) pa za notranjo evalvacijo, ki se opravlja
vsaka štiri leta.
Islandija: (1) velja za notranjo evalvacijo visokošolskih programov, ki se opravi pred zunanjo evalvacijo, (2) pa za redno
notranjo evalvacijo visokošolskih institucij.

31

ZAGOTAVLJANJE KAKOVOSTI V IZOBRAŽEVANJU UČITELJEV V EVROPI
Več držav je navedlo, da pri notranji evalvaciji lahko sodelujejo še drugi, med njimi tudi nepedagoški
sodelavci institucij, zunanji predstavniki iz podjetij ali akademske sfere in diplomanti ocenjevanih institucij.
V francoski skupnosti Belgije lahko sodelujejo diplomanti, ki so na instituciji diplomirali v treh letih pred
notranjo evalvacijo.
V flamski skupnosti Belgije je sodelovanje upravnih in tehničnih sodelavcev institucije obvezno.
V Grčiji je sodelovanje znanstvenih in upravnih delavcev neobvezno.
V Italiji sestavljajo odbor za evalvacijo akademski in neakademski strokovnjaki, ki jih izbere rektor. Večina članov
odbora so po navadi akademiki, nekateri tudi z drugih univerz.
V Španiji in na Portugalskem lahko pri notranji evalvaciji sodelujejo upravni in tehnični sodelavci.
V Združenem kraljestvu (na Škotskem) je obvezno, da pri letnih evalvacijah sodelujejo ljudje, ki niso zaposleni
na fakulteti ali šoli, ki izvaja program, in zunanji sodelavci institucije.
V Romuniji je priporočeno, da pri notranji evalvaciji pedagoških visokih šol in univerz sodelujejo predstavniki
najboljših diplomantov teh institucij in delodajalcev.

Čeprav v nekaterih državah nimajo zakonskih predpisov, ki bi določali, kdo običajno sodeluje pri notranji
evalvaciji, to ureja praksa.
Na Malti na primer spodbujajo vse visokošolske učitelje in sodelavce, da z vprašalniki in v pogovorih s študenti
evalvirajo svoje predmete. Vodje oddelkov lahko evalvacijo opravijo tudi sami. Zunanji strokovnjaki iz tujine
so povabljeni, da kot moderatorji pregledajo vsebino predmeta in ocenjene izdelke študentov. Lahko tudi
predlagajo izboljšave.
Čeprav ni zakonsko predpisano, na avstrijskih univerzah pri notranji evalvaciji običajno sodelujejo visokošolski
učitelji in sodelavci ter študenti. Podobno velja za pedagoške akademije (Pädagogische Akademien).
V Sloveniji interni akti vseh visokošolskih zavodov določajo, da morajo posebne komisije, ki jih za vodenje
notranje evalvacije imenujejo dekani, vključevati predstavnike učiteljev, strokovnih sodelavcev in študentov.
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3.3

Akti, ki opredeljujejo merila za evalvacijo

Pri pripravi meril za notranjo evalvacijo se predpisi lahko sklicujejo na različne uradne dokumente, kot so
splošna visokošolska zakonodaja, predpisi o začetnem izobraževanju učiteljev, kvalifikacijski standardi za
bodoče učitelje, seznam meril za evalvacijo (posebej pripravljen seznam za notranjo evalvacijo ali prilagojen
po seznamu za zunanjo evalvacijo) ali nacionalni kazalniki.
V francoski skupnosti Belgije, v Grčiji, Litvi in na Poljskem za opredelitev meril za notranjo evalvacijo
uporabljajo skoraj vse prej omenjene vrste aktov.
Skoraj vse države za določitev meril za notranjo evalvacijo uporabljajo visokošolsko zakonodajo, in to vedno
skupaj z različnimi prej omenjenimi akti. Skoraj v vseh primerih je uporaba teh aktov obvezna. Izjemi sta
francoska skupnost Belgije in Romunija, kjer je njihova uporaba samo priporočena.
Več držav objavlja posebne predpise, vključno s seznamom meril za notranjo evalvacijo, ki zagotavljajo
pomoč visokošolskim institucijam pri opravljanju njihove naloge.
V francoski skupnosti Belgije odbor za evalvacijo pripravi poročilo o notranji evalvaciji, pri čemer
uporablja metodološki priročnik, ki vsebuje okvirni seznam kazalnikov, določenih v zakonodaji,
s katero je bila ustanovljena agencija za evalvacijo visokega šolstva.
V Španiji ANECA objavlja dva glavna metodološka vira kot pomoč univerzam pri izvajanju njihovega
programa institucionalne evalvacije. Prvi, Modelo de Evaluación 2004-2005 (model ocenjevanja),
vključuje šest meril, ki opredeljujejo najpomembnejše elemente, ki jih je treba oceniti med samo
evalvacijo, in sicer izobraževalni program, organizacijo študija, človeške vire, materialne
vire, izobraževalni proces in rezultate. Namen drugega, Guía de Autoevaluación (vodnik za
samoevalvacijo), je olajšati začetek samoevalvacije.
V Franciji knjižica Livre des Références za visokošolske zavode načelno določa vsebino in merila za notranjo
evalvacijo, vendar pa še nimajo posebne različice za evalvacijo univerzitetnih inštitutov za izobraževanje učiteljev
(IUFM). Kot za druge visokošolske institucije se tudi za IUFM vedno bolj pričakuje, da bodo samoevalvacijo
opravljali ob uporabi Livre des Références.
Na Madžarskem odbor za akreditacijo izda smernice za visokošolske institucije, v skladu s katerimi
pripravljajo letna poročila o institucionalni evalvaciji, ter podrobna navodila za dokumente v zvezi
s samoevalvacijo.

Polovica držav uporablja tudi seznam meril za zunanjo evalvacijo.
Na Slovaškem pri notranji evalvaciji študijskih programov zelo pogosto uporabljajo seznam meril,
ki jih je odbor za akreditacijo razvil za zunanjo evalvacijo in akreditacijo.
V Združenem kraljestvu (na Škotskem) uporaba meril za zunanjo evalvacijo sicer ni obvezna pri
vsakoletni evalvaciji, vendar pa se merila, ki so jih razvile same institucije, običajno ne razlikujejo
veliko od njih.
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Preglednica 3.3: Akti, ki se uporabljajo za določitev meril za notranjo evalvacijo
začetnega izobraževanja učiteljev za splošno izobraževanje (ISCED 1–3), 2005/06
BE BE BE C Z DK DE EE EL ES FR IE IT CY L V LT LU HU MT
fr de nl 1 2
1 2
Visokošolska zakonodaja
Predpisi/vsebinske smernice
za začetno izobraževanje učiteljev
Kvalifikacijski standardi za bodoče učitelje
Smernice/seznam meril
za notranjo evalvacijo

(:)

Seznam meril, ki se uporabljajo
za zunanjo evalvacijo
Poročila o rezultatih zunanje evalvacije
Nacionalni kazalniki (o razmerju število
predavateljev/študentov, študijskih uspehih itn.)
NL AT

PL
PT SI SK FI SE UK-ENG/ UKWLS/NIR SCT
1 2

1

IS
LI NO
2

BG RO

Visokošolska zakonodaja
Predpisi/vsebinske smernice
za začetno izobraževanje učiteljev
Kvalifikacijski standardi za bodoče učitelje
Smernice/seznam meril
za notranjo evalvacijo

>>

Seznam meril, ki se uporabljajo
za zunanjo evalvacijo
Poročila o rezultatih zunanje evalvacije
Nacionalni kazalniki (o razmerju število
predavateljev/študentov, študijskih uspehih itn.)

Obvezno

Neobvezno

>>

Začetno izobraževanje učiteljev v tujini

Ni urejeno s predpisi.
Priporočeno
Vir: Eurydice
Dodatne opombe
Belgija (nemško govoreča skupnost BE): Podatki veljajo samo za notranjo evalvacijo institucij za začetno izobraževanje
učiteljev za primarno izobraževanje. Izobraževanje učiteljev za splošno izobraževanje na sekundarni stopnji se izvaja
zunaj skupnosti. Večina se jih izobražuje v francoski skupnosti Belgije.
Češka republika: (1) velja za notranjo evalvacijo, ki se opravi pred zunanjo, (2) pa za letno notranjo evalvacijo.
Grčija: Podatki se nanašajo na zakon o zagotavljanju kakovosti v visokem šolstvu, sprejet avgusta 2005.
Ciper: Podatki veljajo samo za notranjo evalvacijo šol (colleges), ki izvajajo začetno izobraževanje učiteljev za primarno
izobraževanje.
Latvija: (1) velja za notranjo evalvacijo visokošolskih zavodov zaradi akreditacije, (2) pa za notranjo evalvacijo študijskih
programov za (ponovno) akreditacijo. Čeprav ni posebnega seznama meril za notranjo evalvacijo, lahko vse elemente,
ki se uporabljajo za merila, najdemo v visokošolski zakonodaji.
Luksemburg: Splošni del izobraževanja učiteljev za sekundarno stopnjo poteka v tujini.
Poljska: (1) velja za notranjo evalvacijo univerz, (2) pa za notranjo evalvacijo pedagoških akademij.
Združeno kraljestvo (Anglija, Wales, Severna Irska): Predpisov ni, vendar pa se od izvajalcev pričakuje, da bodo
upoštevali vse ali večino omenjenih aktov, merila za zunanjo evalvacijo pa imajo pomemben vpliv. Prikazani podatki
veljajo samo za evalvacijo začetnega izobraževanja učiteljev, in ne za evalvacijo visokega šolstva na splošno.
Združeno kraljestvo (Škotska): Pri notranji evalvaciji, ki se opravi vsaka štiri leta, se pogosto upoštevajo interni akti
univerze.
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Dodatne opombe (Preglednica 3.3)
Islandija: (1) velja za notranjo evalvacijo visokošolskih programov, ki se opravi pred zunanjo evalvacijo, (2) pa za redno
notranjo evalvacijo visokošolskih institucij.
Norveška: Merila za zunanjo evalvacijo ne obravnavajo posebej izobraževanja učiteljev. Vendar pa mora notranja
evalvacija izobraževanja učiteljev temeljiti na veljavnih nacionalnih okvirih kvalifikacij za programe, ki dajejo to
izobrazbo. V ta okvir spadajo predpisi, vsebinske smernice in kvalifikacijski standardi.

V trinajstih državah pri notranji evalvaciji upoštevajo rezultate zunanje evalvacije, ker je to obvezno ali
priporočeno. V Združenem kraljestvu se pričakuje, da bodo pri notranji evalvaciji upoštevali rezultate
zunanje evalvacije, čeprav ni posebnih predpisov, ki bi to določali.
V Združenem kraljestvu (v Angliji) je za izvajalce izobraževanja zelo pomembna inšpekcija. Poročila (tudi točke
za preučitev in ukrepanje) in profili uspešnosti (tudi ocene inšpekcije) so objavljeni na internetu, izobraževalna in
razvojna agencija za šole (Training and Development Agency for Schools – TDA) pa podatke inšpekcij, ki jih opravi
Ofsted, uporablja pri odločanju o financiranju in akreditaciji. Zato je skoraj samo po sebi umevno, da rezultate
inšpekcije uporabijo pri samoevalvaciji.
V Veliki Britaniji (na Škotskem) rezultate procesa, ki ga opravlja splošni učiteljski svet za Škotsko (General
Teaching Council for Scotland), nato uporabijo pri notranjem zagotavljanju kakovosti univerze. Nikjer pa ni
izrecno omenjeno, da je to obvezno, le pričakuje se, da bo to storjeno, ker se zdi tako samoumevno.

V Češki republiki (pri letnih notranjih evalvacijah), na Danskem, v Luksemburgu, na Malti, v Avstriji, Sloveniji,
na Finskem, Švedskem, v Združenem kraljestvu (Angliji, Walesu in Severni Irski) ter na Islandiji (pri redni
notranji evalvaciji visokošolskih institucij) nimajo predpisov o aktih, ki določajo merila za notranjo
evalvacijo. Vendar pa na Malti navadno za to uporabljajo predpise in vsebinske smernice za začetno
izobraževanje učiteljev ter kvalifikacijske standarde za bodoče učitelje.

3.4

Področje

Tako kot zunanja evalvacija (glejte poglavje 2.3) se lahko tudi notranja usmeri predvsem na vsebino kurikulumov za izobraževanje učiteljev, uporabljene učne metode, uravnoteženost strokovnega in splošnega
izobraževanja, praktično usposabljanje študentov v šolah, razmerje med številom predavateljev in študentov
ali na splošno infrastrukturo visokošolske institucije.
V večini držav, ki imajo zakonske predpise o notranji evalvaciji, obravnavajo vsa (ali skoraj vsa) prej omenjena
področja. V mnogih državah jih morajo obvezno upoštevati, v Češki republiki (pri notranji evalvaciji pred
zunanjo), Nemčiji, na Madžarskem (pri notranji evalvaciji pred zunanjo) in Romuniji pa je njihovo upoštevanje
priporočeno ali neobvezno. Italija je edina država, v kateri predpisi o notranji evalvaciji ne upoštevajo
vsebine kurikuluma za izobraževanje učiteljev.
V nekaterih državah poleg meril iz Preglednice 3.4 pri notranji evalvaciji upoštevajo še druga, kot so organizacijske zadeve ali študentska socialna problematika.
V Grčiji ocenjujejo tudi oblike študentske socialne pomoči in administrativne storitve zavoda.
V Španiji tudi notranja evalvacija enako kot zunanja upošteva merila glede poslovodenja, načrtovanja, obveščanja
in organizacije programov za izobraževanje učiteljev, značilnosti izobraževalnega programa ter dejavnosti v zvezi
z izboljšavami in pregledi.
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V Latviji pri notranji evalvaciji študijskega programa (zaradi akreditacije in ponovne akreditacije)
namenjajo posebno pozornost načrtu razvoja programa in zagotovilom, da bo študentom omogočen prepis v

drug program ali institucijo, če bi ocenjevani program iz katerega koli razloga ukinili.
Na Madžarskem pri letni notranji evalvaciji obravnavajo tudi število študentov in predavateljev ter pri tem
upoštevajo programe ali fakultete, vrsto izobraževanja (redno, ob delu ali na daljavo) in delovni čas zaposlenih (ki
so lahko zaposleni za poln ali skrajšan delovni čas). Pri notranji evalvaciji, ki se opravi pred zunanjo, se priporoča
tudi obravnava strategije institucij, njihovega sistema zagotavljanja kakovosti, njihovih rezultatov v predhodnem
obdobju ter izvajanja doktorskega študija in raziskovalnega dela.
Na Portugalskem se pri notranji evalvaciji univerz in visokih strokovnih šol upoštevajo še socialna pomoč,
zaposlovanje diplomantov in njihovo vključevanje na trg dela ter socialna infrastruktura.

V mnogih državah, med njimi tudi v francoski skupnosti Belgije, Češki republiki (pri notranji evalvaciji, ki
se opravi pred zunanjo), Grčiji, Estoniji, Španiji, Litvi, Latviji, na Madžarskem (zlasti pri notranji evalvaciji,
ki se opravi pred zunanjo), na Slovaškem, v Združenem kraljestvu in Islandiji (kadar se notranja evalvacija visokošolskih programov opravlja pred zunanjo), sta vsebina in področje notranje evalvacije lahko zelo
močno odvisna od tega, kaj je potrebno za zunanjo evalvacijo. V teh državah je obvezno ali v praksi zelo
razširjeno, da institucije pri notranji evalvaciji uporabljajo merila za zunanjo evalvacijo ali da si pridobijo
dokumente, ki določajo področja, ki naj jih preučijo med samoevalvacijo, in podrobnosti o področjih, ki bi jih
morala obravnavati njihova evalvacijska poročila (glejte poglavje 3.3). V Španiji opazimo obe praksi.
V Češki republiki (za letne notranje evalvacije), na Danskem, v Franciji, na Cipru, v Luksemburgu, na Malti, v
Avstriji, na Poljskem (za pedagoške akademije), v Sloveniji, na Finskem, Švedskem in v Združenem kraljestvu
(v Angliji, Walesu in Severni Irski) nimajo zakonskih predpisov, ki bi natančno določali področja notranje
evalvacije.
Vendar pa v Franciji vse pogosteje skladno s knjižico Livre des Références za visokošolske zavode ocenjujejo
natančnost predpisov, vključno z metodami poučevanja in programi za pomoč študentom in njihovo lažje
vključevanje v učiteljski poklic.

Pomanjkanje predpisov o notranji evalvaciji v nekaterih državah ne pomeni, da se obravnavana področja
močno razlikujejo od naštetih v Preglednici 3.4.
Na Danskem upravni odbor univerze določi osrednje točke notranje evalvacije. Vprašalniki po navadi zajemajo
metode poučevanja, upravljanje človeških virov, študijske uspehe, mnenje študentov o izobraževanju, v katero
so vključeni, in uravnoteženost strokovnega in splošnega izobraževanja.
Na Malti pri notranji evalvaciji obravnavajo skoraj vse omenjeno v preglednici.
V Avstriji je študija primera evalvacije, opravljene leta 2001 na oddelku za izobraževanje učiteljev in šolske
raziskave univerze v Insbrucku, pokazala, da je bila pri notranji evalvaciji kakovosti poučevanja vključena večina
področij iz Preglednice 3.4. Obravnavali so še dodatne parametre, kot sta razvoj kurikuluma in mednarodno
sodelovanje. Poleg kakovosti poučevanja so preučevali še organizacijsko strukturo, upravo, naloge oddelka,
raziskave, zagotavljanje storitev, stike z javnostjo in razvojni načrt.
V Sloveniji študentske ankete, ki se uporabljajo za notranjo evalvacijo, navadno vključujejo vprašanja o
različnih vidikih študijskih vsebin, ustreznosti študijske obremenitve ter učiteljevi oz. asistentovi sposobnosti
za izvajanje predmeta. Celovita poročila, ki jih na tej podlagi pripravita oddelek in fakulteta, se uporabljajo za
ocenjevanje spreminjanja študentskega mnenja v različnih obdobjih ali med disciplinami ter za primerjavo
študijskih uspehov. Obravnavajo tudi zadeve, kot so pomen spola študentov in ustreznost metodologije
poučevanja.
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Preglednica 3.4: Področje notranje evalvacije začetnega
izobraževanja učiteljev za splošno izobraževanje (ISCED 1–3), 2005/06
BE BE BE
fr de nl

CZ
1

DK

DE EE EL ES FR IE

IT CY

2

1

LV
LT LU HU
2 3
1 2

Vsebina kurikuluma
izobraževanja učiteljev,
ki ga izvaja institucija
Učne metode
Načini ocenjevanja
Uravnoteženost strokovnega
in splošnega izobraževanja

(:)

Praksa v šolah
Partnerstva s šolami
Upravljanje človeških virov
Razmerje med št. predavateljev in študentov
Študijski rezultati
Odnos študentov (motivacija)
Mnenje študentov o izobraževanju,
v katero so vključeni
Infrastruktura
MT NL AT

1

PL

2

PT SI

SK

FI SE

UK-ENG/
WLS/NIR

UKSCT

1

IS

2

LI NO BG RO

Vsebina kurikuluma
izobraževanja učiteljev,
ki ga izvaja institucija
Učne metode
Načini ocenjevanja
Uravnoteženost strokovnega
in splošnega izobraževanja

>>

Praksa v šolah
Partnerstva s šolami
Upravljanje človeških virov
Razmerje med št. predavateljev in študentov
Študijski rezultati
Odnos študentov (motivacija)
Mnenje študentov o izobraževanju,
v katero so vključeni
Infrastruktura

Obvezno

Neobvezno

Priporočeno

Ni urejeno s predpisi.

Vir: Eurydice
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>>

Začetno izobraževanje učiteljev v tujini

ZAGOTAVLJANJE KAKOVOSTI V IZOBRAŽEVANJU UČITELJEV V EVROPI
Dodatne opombe (Preglednica 3.4)
Belgija (BE de): Podatki veljajo samo za notranjo evalvacijo zavodov za začetno izobraževanje učiteljev za primarno
izobraževanje. Izobraževanje učiteljev za splošno izobraževanje na sekundarni stopnji se izvaja zunaj skupnosti. Večina
se jih izobražuje v francoski skupnosti Belgije.
Češka republika: (1) velja za notranjo evalvacijo, ki se opravi pred zunanjo evalvacijo, (2) pa za letno notranjo
evalvacijo.
Grčija: Podatki se nanašajo na zakon o zagotavljanju kakovosti v visokem šolstvu, sprejet avgusta 2005.
Ciper: Podatki veljajo samo za notranjo evalvacijo šol, ki izvajajo začetno izobraževanje učiteljev za primarno
izobraževanje.
Latvija: (1) velja za notranjo evalvacijo visokošolskih zavodov zaradi akreditacije, (2) za notranjo evalvacijo študijskih
programov za akreditacijo, (3) pa za notranjo evalvacijo študijskih programov za ponovno akreditacijo.
Luksemburg: Splošni del izobraževanja učiteljev za sekundarno stopnjo poteka v tujini.
Madžarska: (1) velja za vsakoletno notranjo evalvacijo, (2) pa za notranjo evalvacijo, ki poteka pred zunanjo
evalvacijo.
Poljska: (1) velja za notranjo evalvacijo univerz, (2) pa za notranjo evalvacijo pedagoških akademij. Čeprav se pri
notranji evalvaciji univerz praksa v šolah in partnerstva s šolami ne omenjajo neposredno, jih pri pripravi
samoevalvacijskega poročila po navadi upoštevajo.
Slovenija: Za kakovost so odgovorni rektorji univerz in dekani. Normalno je torej, da notranja evalvacija obravnava
nekatera vprašanja iz preglednice.
Združeno kraljestvo (Anglija, Wales, Severna Irska): Predpisov nimajo, pomemben vpliv pa imajo merila za
zunanjo inšpekcijo, v katera so vključena vsa omenjena področja. Prikazani podatki veljajo samo za evalvacijo
začetnega izobraževanja učiteljev, in ne za evalvacijo visokega šolstva na splošno.
Združeno kraljestvo (Škotska): Med vsakoletnim notranjim pregledom po navadi obravnavajo podobna področja kot
pri zunanji evalvaciji.
Islandija: (1) velja za notranjo evalvacijo visokošolskih programov, ki poteka pred zunanjo evalvacijo, (2) pa za redno
notranjo evalvacijo visokošolskih institucij.

3.5

Postopki in mehanizmi

Za notranjo evalvacijo se lahko uporablja vrsta postopkov in mehanizmov. Intervjuji ali ankete lahko na
primer obravnavajo upravljanje zavoda ali pedagoške in druge sodelavce ali študente. Opazovanje
študentov v predavalnici je prav tako lahko eden od načinov za zbiranje informacij, potrebnih za
notranjo evalvacijo.
V večini držav je obvezna ali priporočena uporaba vseh treh omenjenih vrst intervjujev. V Belgiji, Nemčiji,
Estoniji, Španiji in Bolgariji jih uporabljajo skupaj z opazovanjem v predavalnici.
Pri notranji evalvaciji najpogosteje uporabljajo intervjuje s študenti ali ankete. V Italiji, Latviji (pri /ponovni/
akreditaciji študijskih programov) in na Slovaškem so edini obvezni postopek. Na Poljskem (za pedagoške
akademije) in v Romuniji intervjuji s študenti ali ankete niso predvideni.
Kadar se v Latviji notranja evalvacija nanaša na (ponovno) akreditacijo študijskega programa, poleg intervjujev
s študenti opravijo tudi intervjuje z delodajalci in diplomanti.
Na Slovaškem morajo študenti vsako leto obvezno izpolniti vprašalnike, ki večinoma sprašujejo po njihovem
zadovoljstvu s poučevanjem in učenjem.

V trinajstih državah in regijah nimajo zakonskih predpisov, ki bi določali postopke in mehanizme za notranjo
evalvacijo. Uveljavljena pa je neka praksa.
Na Danskem notranja evalvacija zelo pogosto poteka pisno.
Na Malti morajo vsi pedagoški delavci pripraviti načrt dela za vsako študijsko leto, o katerem se nato pogovorijo
z vodjo oddelka. Uspeh vsakega učitelja se prav tako ocenjuje v formalnem pogovoru.
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V Sloveniji skladno z internimi akti visokošolskih zavodov v procesu notranje evalvacije uporabljajo študentske
ankete.

V Združenem kraljestvu (v Angliji in Walesu) se notranja evalvacija pričakuje, ni pa izrecno zahtevana.
Oblika ni predpisana.
V Angliji na primer nova podlaga za inšpekcijo 2005–2011 (Framework for Inspection) pripisuje vse več
pomena samoevalvaciji izvajalcev, priročnik, ki spada k podlagi, pa daje smernice o tem, kako naj se samoevalvacija opravlja, da bo koristna za inšpektorje in izvajalce. Inšpektorat (Ofsted) pa vendarle ne more zahtevati
samoevalvacije.

Preglednica 3.5: Postopki in mehanizmi za notranjo evalvacijo
začetnega izobraževanja učiteljev za splošno izobraževanje (ISCED 1–3), 2005/06
BE BE BE
fr de nl

1

CZ

2

DK DE EE EL ES FR IE

IT CY

1

LV

2

LT LU HU

Pogovori ali anketiranje vodstva
Pogovori ali anketiranje visokošolskih
učiteljev in administrativnih sodelavcev
Pogovori ali anketiranje študentov
Opazovanje v predavalnicah
MT NL AT

PL
1

PT SI SK FI
2

SE UK-ENG/ UK-

IS

LI NO BG RO

WLS/NIR SCT

Pogovori ali anketiranje vodstva
Pogovori ali anketiranje visokošolskih
učiteljev in administrativnih sodelavcev

>>

Pogovori ali anketiranje študentov
Opazovanje v predavalnicah

Obvezno

Neobvezno

>>

Začetno izobraževanje učiteljev v tujini

Ni urejeno s predpisi.
Priporočeno
Vir: Eurydice
Dodatne opombe
Belgija (BE de): Podatki veljajo samo za notranjo evalvacijo zavodov za začetno izobraževanje učiteljev za primarno
izobraževanje. Izobraževanje učiteljev za splošno izobraževanje na sekundarni stopnji se izvaja zunaj skupnosti. Večina
se jih izobražuje v francoski skupnosti Belgije.
Češka republika: (1) velja za notranjo evalvacijo, ki poteka pred zunanjo evalvacijo, (2) pa za letno notranjo evalvacijo.
Grčija: Podatki se nanašajo na zakon o zagotavljanju kakovosti v visokem šolstvu, sprejet avgusta 2005.
Ciper: Podatki veljajo samo za notranjo evalvacijo šol, ki izvajajo začetno izobraževanje učiteljev za primarno izobraževanje.
Latvija: (1) velja za notranjo evalvacijo visokošolskih institucij zaradi akreditacije, (2) pa za notranjo evalvacijo študijskih
programov za (ponovno) akreditacijo.
Luksemburg: Splošni del izobraževanja učiteljev za sekundarno stopnjo poteka v tujini.
Nizozemska: Nacionalni predpisi o akreditaciji določajo, da notranja evalvacija, ki se uporablja za zunanji kolegialni
pregled in akreditacijo, poteka po vzorcu za akreditacijo in upošteva dodatne zahteve za kolegialni pregled za
posamezne predmete.
Poljska: (1) velja za notranjo evalvacijo univerz, (2) pa za notranjo evalvacijo pedagoških akademij.
Združeno kraljestvo (Anglija, Wales, Severna Irska): Prikazani podatki veljajo samo za evalvacijo začetnega
izobraževanja učiteljev, in ne za evalvacijo visokega šolstva na splošno.
Romunija: Priporoča se tudi, da se pri notranji evalvaciji uporabljajo dokumenti, ki so jih izdelali drugi oddelki
visokošolskega zavoda.
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3.6

Pogostost

V trinajstih državah morajo notranjo evalvacijo opraviti enkrat na leto, v Bolgariji pa jo je treba opraviti
večkrat na leto.
V desetih državah ali regijah morajo visokošolski zavodi opravljati notranjo evalvacijo v določenih časovnih
razmikih, ki znašajo od tri do deset let. V večini teh držav je časovna razporeditev odvisna od zunanje
evalvacije. To lahko pomeni, da morata biti obe evalvaciji opravljeni v istem študijskem letu in sta združeni
v en sam proces. Lahko pa tudi pomeni, da mora biti notranja evalvacija opravljena med dvema zunanjima,
čeprav ne nujno v istem letu kot zunanja. Na Irskem je čas zunanje evalvacije odvisen od notranje.
Na Irskem notranja evalvacija, ki jo je treba opraviti vsakih deset let, privede do zunanje evalvacije postopkov
zagotavljanja kakovosti, ki so jih sprejeli visokošolski zavodi.

V Avstriji je mogoče oboje (zunanja evalvacija, za katero se zahteva notranja, in obratno).
V Češki republiki, Nemčiji (univerze in pedagoške fakultete, ki izvajajo programe tipa bachelor in master), na
Madžarskem in v Združenem kraljestvu (na Škotskem) morajo institucije za izobraževanje učiteljev opraviti
letno notranjo evalvacijo in izdelati posebna evalvacijska poročila za zunanjo evalvacijo. Na Madžarskem
zahtevajo še dodatna vmesna poročila na štiri leta.
V vseh državah, ki poznajo postopke za akreditacijo programov ali institucij (glejte Preglednico 4.1), prva
akreditacija po navadi vključuje notranjo evalvacijo.
V devetih državah ali regijah, v katerih pogostost notranje evalvacije ni določena s predpisi, so možni različni
scenariji.
V francoski skupnosti Belgije (univerze), Španiji, Franciji (notranje evalvacije, povezane z evalvacijo, ki jo
opravljata IGAENR in CNE), na Finskem in Islandiji notranja evalvacija poteka pred zunanjo, za katero pa
predpisi ne določajo, kako pogosta mora biti. V francoski skupnosti Belgije, v Franciji in na Islandiji o tem,
kdaj naj se opravi zunanja evalvacija, odloča telo, ki je zanjo odgovorno. V Španiji in na Finskem pri odločitvi
o zunanji evalvaciji sodelujejo tudi visokošolske institucije (glejte 2. poglavje, točko 2.5). Na Finskem morajo
institucije opraviti tudi notranjo evalvacijo, ki je neodvisna od zunanje, in določiti njeno pogostost.
V Franciji (notranja evalvacija v povezavi z evalvacijo, ki jo opravlja DES) in Združenem kraljestvu (v Angliji in
Walesu) je določeno najkrajše obdobje med zunanjima evalvacijama, vendar ni samo po sebi umevno, da se
obenem opravi notranja evalvacija.
Za zdaj v Franciji samo priporočajo, naj univerzitetni inštituti za izobraževanje učiteljev (IUFM) pred vsako
zunanjo evalvacijo opravijo tudi notranjo, vendar pa bo to vse bolj njihova obveza.
V Združenem kraljestvu (v Anglija in Walesu) so inšpektorji dolžni opraviti evalvacijo in poročati o učinkovitosti
sistemov za evalvacijo kakovosti izvajanja, izvajalci izobraževanja učiteljev pa morajo pred inšpekcijo predložiti
poročila o svojem najnovejšem samoocenjevanju.

Na Danskem, Cipru in Malti notranja evalvacija večinoma ni urejena s predpisi na državni ravni. To velja tudi
za njeno pogostost.
Na univerzah na Danskem notranjo evalvacijo po navadi opravijo konec vsakega semestra.
Na Malti pedagoška fakulteta na univerzi običajno opravi notranjo evalvacijo vsako leto.
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Preglednica 3.6: Pogostost notranje evalvacije začetnega
izobraževanja učiteljev za splošno izobraževanje (ISCED 1–3), 2005/06
S predpisi določeni časovni razmiki
večletni

BG

letni

BE fr (1), DE (1), IT, LV, LT, SI, SK, SE, NO, RO

letni + druga manj
pogosta evalvacija

CZ, DE (2), HU (vsaj na osem let), UK-SCT (na štiri leta)

na tri do deset let

BE de (vsaj na pet let), BE nl (vsaj na osem let),
EE (na tri do sedem let), EL (vsaj na štiri leta),
IE (vsaj na deset let), NL (na šest let), AT (vsaj na pet let),
PL (vsaj na pet let), PT (na pet let)

Časovni razmiki, ki jih ne določajo predpisi
BE fr (2), DK, ES, FR, CY, MT, FI, UK-ENG/WLS/NIR, IS
Ni postopkov notranje evalvacije: LU
Začetno izobraževanje učiteljev v tujini: LI
Vir: Eurydice
Dodatne opombe
Belgija (BE fr): (1) velja za institucije, ki izobražujejo učitelje za predšolsko izobraževanje ter izobraževanje na primarni
in nižji sekundarni stopnji, (2) pa za institucije, ki izobražujejo učitelje za višjo sekundarno stopnjo.
Belgija (BE de): Podatki veljajo samo za notranjo evalvacijo zavodov za začetno izobraževanje učiteljev za primarno
izobraževanje. Izobraževanje učiteljev za splošno izobraževanje na sekundarni stopnji se izvaja zunaj skupnosti. Večina
se jih izobražuje v francoski skupnosti Belgije.
Nemčija: (1) velja za evalvacijo inštitutov za izobraževanje učiteljev (Studienseminare), (2) pa za evalvacijo univerz in
pedagoških fakultet.
Grčija: Podatki se nanašajo na zakon o zagotavljanju kakovosti v visokem šolstvu, sprejet avgusta 2005.
Ciper: Podatki veljajo samo za notranjo evalvacijo šol, ki izvajajo začetno izobraževanje učiteljev za primarno
izobraževanje.
Latvija: Podatki veljajo za notranjo evalvacijo programov.
Luksemburg: Splošni del izobraževanja učiteljev za sekundarno stopnjo poteka v tujini.
Avstrija: Podatki veljajo za univerze.
Združeno kraljestvo (Anglija, Wales, Severna Irska): Prikazani podatki veljajo samo za evalvacijo začetnega
izobraževanja učiteljev, in ne za evalvacijo visokega šolstva na splošno.
Islandija: Visokošolske institucije morajo uvesti sistem notranjega zagotavljanja kakovosti, ki ima lahko različne oblike.
Norveška: Večina notranjih evalvacij se opravi vsako leto, vendar pa opravljajo tudi podrobnejše evalvacije, ki trajajo dlje.
Pojasnilo
Notranja evalvacija, ki se opravlja samo enkrat, da se omogoči prva akreditacija novih programov ali institucij, ni
vključena.
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4. POGLAVJE
UPORABA UGOTOVITEV EVALVACIJE
Rezultati evalvacije se lahko uporabljajo na različne načine in neposredno ali posredno vplivajo tudi na
institucije ali programe. Neustrezna kakovost lahko na primer pomeni, da morajo institucije pripraviti in
uresničevati program izboljšav, ki vključuje različne ukrepe, ki so lahko nato predmet presoje naslednje
evalvacije. Možne so tudi kazni, tako da instituciji na primer odvzamejo pravico podeljevanja kvalifikacij
ali spremenijo njeno financiranje. Obratno pa se lahko zaradi zelo dobrih rezultatov financiranje poveča.
Poleg tega, da rezultati vplivajo na institucije, imajo do rezultatov evalvacije lahko dostop tudi zaposleni,
študenti in javnost. Lahko se tudi zberejo ugotovitve evalvacij vseh institucij in pripravijo nacionalna poročila
o kakovosti začetnega izobraževanja učiteljev kot celote.
To poglavje obravnava:

•

možne posledice evalvacije za institucije ali programe;

•

dosegljivost ugotovitev evalvacij zaposlenim, študentom in javnosti;

•

uporabo ugotovitev evalvacij za pripravo kazalnikov ali nacionalnih poročil o stanju
sistema izobraževanja učiteljev kot celote.

		

4.1

Možne posledice evalvacije

V večini držav predpisi določajo, da so glavne možne posledice zunanje evalvacije za programe izobraževanja
učiteljev povezane z njihovo (ponovno) akreditacijo, financiranjem ali spremljanjem po evalvaciji, odvisno
pač od posameznega primera.
Samo v petih državah ali regijah (francoski skupnosti Belgije, na Danskem, Irskem, v Avstriji in na Finskem) je
to le malo ali nič odvisno od predpisov.
V francoski skupnosti Belgije je osnovni namen zunanje evalvacije posameznim institucijam
nakazati nadaljnjo pot. Mišljeno je, da bi institucije izključno na lastno pobudo uvedle postopek
reforme, ki bi temeljil na ugotovitvah zunanje evalvacije (ki ostaja zaupna). Vendar pa je ne nazadnje vlada
skupnosti tista, ki odloči o možnih posledicah zunanje evalvacije.
Na Irskem in Finskem je za uporabo rezultatov zunanje evalvacije odgovorna ocenjena institucija.
Na Finskem telo za zunanjo evalvacijo (FINHEEC) navadno po treh letih opravi naslednjo evalvacijo.
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Preglednica 4.1: Možne posledice zunanje in notranje evalvacije za institucije/programe
za začetno izobraževanje učiteljev za splošno izobraževanje (ISCED 1–3), 2005/06
BE BE BE
fr de nl

Posledice zunanje evalvacije:

CZ DK DE
EE EL ES FR IE IT CY LV LT LU HU MT
1 2
1 2

vpliv na (ponovno) akreditacijo
vpliv na financiranje
izvajanje načrta za izboljšanje institucije,
če so rezultati slabi
nova evalvacija,
če so rezultati slabi
BE BE BE
CZ DK DE
EE EL ES FR IE IT CY LV LT LU HU MT
fr de nl 1 2
1 2

Posledice notranje evalvacije:

izvajanje načrta za izboljšanje institucije
NL AT PL PT SI SK FI SE UK-ENG/ UKWLS
NIR

Posledice zunanje evalvacije:

UKSCT

IS

LI NO BG RO

vpliv na (ponovno) akreditacijo
vpliv na financiranje
izvajanje načrta za izboljšanje institucije,
če so rezultati slabi

>>

nova evalvacija,
če so rezultati slabi
NL AT PL PT SI SK FI SE UK-ENG/ UKWLS
NIR

Posledice notranje evalvacije:

izvajanje načrta za izboljšanje institucije

UKSCT

1

IS

2

LI NO BG RO

>>
>>

Obvezno

Začetno izobraževanje učiteljev v tujini

Ni urejeno s predpisi.
Priporočljivo ali izbirno
Vir: Eurydice
Dodatne opombe (Preglednica 3.4)
Belgija (BE de): Tabela velja samo za evalvacijo institucij, ki izvajajo začetno izobraževanje učiteljev za primarno
izobraževanje. Začetno izobraževanje učiteljev za splošno sekundarno izobraževanje se izvaja zunaj skupnosti. Večina
se jih izobražuje v francoski skupnosti Belgije.
Češka republika: Pri zunanji evalvaciji: (1) velja za evalvacijo institucij, (2) pa za evalvacijo programov. Pri notranji
evalvaciji: (1) velja za letno evalvacijo, (2) pa za evalvacijo, ki poteka pred zunanjo evalvacijo.
Danska: Podatki o notranji evalvaciji veljajo samo za univerze.
Nemčija: (1) velja za zunanjo in notranjo evalvacijo univerz in institucij za izobraževanje učiteljev, ki izvajajo programe
tipa bachelor in master, (2) pa za zunanjo in notranjo evalvacijo univerz, institucij za izobraževanje učiteljev in inštitutov
za izobraževanje učiteljev (Studienseminare).
Grčija: Podatki se nanašajo na zakon o zagotavljanju kakovosti v visokem šolstvu, sprejet avgusta 2005.
Ciper: Tabela velja samo za evalvacijo šol, ki izvajajo začetno izobraževanje učiteljev za primarno izobraževanje.
Luksemburg: Splošni del izobraževanja učiteljev za sekundarno stopnjo poteka v tujini.
Malta: Po notranji evalvaciji se običajno izdela načrt izboljšav.
Avstrija: Zunanja in notranja evalvacija navadno vodita do načrta izboljšav in lahko vplivata na financiranje.
Združeno kraljestvo: Podatki veljajo samo za evalvacijo začetnega izobraževanja učiteljev, in ne za evalvacijo
visokega šolstva na splošno.
Združeno kraljestvo (Severna Irska): Inšpektorat ustrezno svetuje ministrstvu za šolstvo glede akreditacije.
Islandija: (1) velja za notranjo evalvacijo visokošolskih programov, ki poteka pred zunanjo evalvacijo, (2) pa za redno
evalvacijo visokošolskih institucij.
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V večini držav so ugotovitve zunanje evalvacije podlaga za odločanje o (ponovni) akreditaciji institucij in
programov. To pomeni odločitev o tem, ali se neki instituciji uradno prizna, da izpolnjuje pogoje, zahtevane
v standardih za akreditacijo, ali ne.
Postopek ponovne akreditacije navadno pomeni, da nove programe ali institucije za izobraževanje učiteljev
najprej akreditirajo za določen čas (glejte Preglednico 2.6); ko ta preteče, je akreditacijo treba preveriti na
podlagi ponovne evalvacije. Rezultati evalvacije se torej uporabljajo za pomembne odločitve o institucijah
in njihovi pravici do izvajanja izobraževanja učiteljev in podeljevanja ustreznih kvalifikacij ter o pravici do
javnega financiranja. Načelno bi zaradi slabih rezultatov lahko ukinili program ali zaprli institucijo.
V Litvi, Združenem kraljestvu (v Angliji in Walesu) ter na Norveškem poznajo oblike zunanje evalvacije, katere
glavni namen ni podpreti proces (ponovne) akreditacije, ampak njene rezultate dodatno uporabiti za
argument pri odločanju o akreditaciji programov ali institucij za izobraževanje učiteljev.
V Litvi je evalvacija, ki jo opravlja center za ocenjevanje kakovosti v visokem šolstvu, namenjena
predvsem izboljšanju kakovosti, vendar pa njene rezultate uporabijo tudi pri (ponovni) akreditaciji.
V Združenem kraljestvu (v Angliji in Walesu) je eden od namenov inšpekcije preveriti skladnost
z zahtevami. Če inšpekcija (Ofsted ali Estyn) ugotovi, da izvedba ne ustreza akreditacijskim zahtevam,
je to za agencijo za usposabljanje in razvoj šol (Training and Development Agency for Schools)
v Angliji ali za svet za financiranje visokega šolstva (Higher Education Funding Council) v Walesu vzrok za razmislek
o začetku postopka za odvzem akreditacije.
Na Norveškem agencija za zagotavljanje kakovosti v izobraževanju redno evalvira vse visokošolske institucije. Če rezultati niso zadovoljivi, lahko taka institucija še naprej izvaja obstoječe programe,
vendar ne sme uvesti nobenih novih, dokler ne izboljša svojega dela. Ugotovitve zunanje evalvacije so lahko
tudi podlaga za uvedbo morebitnega postopka ponovne akreditacije. Do zdaj ta postopek v programih za
izobraževanje učiteljev še ni bil izveden.

V državah, kjer poznajo postopke (ponovne) akreditacije, lahko odločitev, da zaradi ugotovitev zunanje
evalvacije odklonijo (ponovno) akreditacijo programov ali institucij, vpliva na javna finančna sredstva, ki jih
prejemajo. Pri programih se financiranje običajno prerazporedi v instituciji, znesek pa ostane enak. V Španiji
in na Švedskem pa akreditacijski postopki v nobenem primeru ne vplivajo na financiranje.
Višina financiranja se prav tako lahko spreminja v skladu z ravnijo kakovosti, ugotovljeno med zunanjo
evalvacijo, na primer v Združenem kraljestvu (v Angliji in Walesu).
V nemško govoreči skupnosti Belgije, Češki republiki, Nemčiji (v nekaterih deželah), Franciji in na
Portugalskem se rezultati zunanje evalvacije ne uporabljajo v procesu akreditacije, lahko pa vplivajo na
financiranje institucij ali programov.
V nemško govoreči skupnosti Belgije se lahko zgodi, da mora institucija, če je evalvacija neugodna, vrniti javna
sredstva, ki jih je prejela za delovanje.
V Franciji inštitute za izobraževanje učiteljev (Instituts universitaires de formations des maîtres – IUFM)
evalvirajo različna telesa (glejte prilogo). Rezultati teh evalvacij se še posebno upoštevajo pri
pogajanju za obnovitev štiriletnih pogodb o javnem financiranju.
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Na Portugalskem lahko pozitivne ugotovitve spodbudijo uvedbo novih programov ali razvoj že obstoječih.
Nasprotno pa lahko programe zaradi slabih rezultatov začasno opustijo, vendar se v praksi to še ni zgodilo.

V vseh državah, kjer je uporaba rezultatov zunanje evalvacije urejena s predpisi, je po navadi predvideno tudi
nadaljnje spremljanje, če institucija ali program ne ustrezata vsem zahtevanim standardom kakovosti. To
navadno pomeni, da mora institucija pripraviti načrt izboljšav in po nekem obdobju, ki je v različnih državah
različno dolgo, opraviti ponovno zunanjo evalvacijo. V Nemčiji in Franciji nadaljnje spremljanje ni obvezno. V
Grčiji in na Islandiji pa je edina posledica, ki jo ima zunanja evalvacija za institucije, priprava načrta izboljšav.
V večini držav, kjer rezultate evalvacije uporabljajo kot podlago za odločitve o (ponovni) akreditaciji,
lahko podelijo pogojno ali začasno akreditacijo, če akreditacijski pogoji niso izpolnjeni. Pogojno akreditacijo
običajno podelijo za dve leti ali tri leta, medtem pa spremljajo delo institucije ali izvajanje programa.
V Češki republiki mora fakulteta (navadno v dveh letih) predložiti poročilo o izpolnjevanju naloženih pogojev,
če je bila akreditacija študijskih programov podeljena pogojno.
V Latviji lahko začasno akreditacijo za študijski program podelijo samo enkrat (za dve leti).
Na Madžarskem lahko komisija za akreditacijo zaradi slabih rezultatov ministru za šolstvo predlaga, da instituciji
začasno odvzame pravico podeljevanja diplom in preveri, ali so bili uvedeni potrebni ukrepi.
Na Poljskem morajo institucije za izobraževanje učiteljev pri pogojni akreditaciji takoj začeti uresničevati načrt
izboljšav, rok za ponovno akreditacijo pa določijo šolske oblasti na najvišji ravni.

Predpisi o notranji evalvaciji v večini držav predvidevajo načrt izboljšav, ki je obvezen v Belgiji (v nemško
govoreči skupnosti), Češki republiki (pri letni notranji evalvaciji), na Danskem, v Grčiji, Španiji, na Irskem, v
Litvi, na Poljskem, v Združenem kraljestvu (na Škotskem), na Islandiji (pri evalvaciji, ki se opravi pred zunanjo
evalvacijo), na Norveškem in Bolgariji. Tak načrt je priporočljiv v francoski skupnosti Belgije, Nemčiji, Estoniji,
na Slovaškem in v Romuniji, v Italiji pa neobvezen.
V približno desetih državah institucije opravljajo notranjo evalvacijo, za katero niso bili sprejeti nobeni
predpisi o načrtu izboljšav. Vzrok za to je avtonomija institucij. V Franciji, na Cipru, v Sloveniji in na Islandiji
je taka notranja evalvacija priporočena in le okvirno zakonsko urejena. Nobenega načrta izboljšav po
obvezni notranji evalvaciji ne predpisujejo v flamski skupnosti Belgije, v Češki republiki, Latviji, na Madžarskem,
Nizozemskem in Portugalskem. Načrta izboljšav pred vsakoletno notranjo evalvacijo tudi ne predpisujejo v Latviji (pri evalvaciji študijskih programov), na Madžarskem in Švedskem. V Združenem kraljestvu
(v Angliji, Walesu in Severni Irski) ni nobenih predpisov o načrtih izboljšav in o številnih drugih vidikih
notranje evalvacije, kar ne pomeni, da ti načrti posredno niso priporočeni.
V večini držav rezultate notranje evalvacije običajno upoštevajo pri zunanji evalvaciji (glejte tudi Preglednico
2.5). Pri slabih rezultatih so lahko ena od spodbud za nadaljnjo zunanjo evalvacijo.
V Nemčiji zunanja evalvacija ni obvezna. Uprave univerz ali pedagoških fakultet oziroma minister za
izobraževanje, ko gre za inštitute za izobraževanje učiteljev (Studienseminare), imajo pravico zahtevati
zunanjo evalvacijo, če menijo, da je glede na rezultate notranje evalvacije potrebna.
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4.2

Objava in dostopnost evalvacijskih ugotovitev

Poleg primarne uporabe rezultatov evalvacije, ki ima lahko neposreden vpliv na institucije (glejte poglavje
4.1), se lahko te ugotovitve posredujejo tudi različnim akterjem, vpletenim v dejavnosti institucij, ali širši
javnosti.
Predpisi o objavljanju rezultatov posameznih zunanjih evalvacij za vsako institucijo ali program so zelo
običajni. V devetnajstih državah te rezultate sistematično objavljajo, sistematična objava rezultatov notranje
evalvacije pa se zahteva samo v šestih državah (v Češki republiki za letno notranjo evalvacijo, Italiji, Litvi, na
Slovaškem, Finskem in Švedskem).
V Španiji in Latviji je objava rezultatov zunanje in notranje evalvacije neobvezna. V Španiji se ocenjevana
institucija sama odloči, ali bo objavila rezultate. V Sloveniji in Združenem kraljestvu (na Škotskem) ugotovitev
zunanje evalvacije ne objavljajo, vendar so javnosti posredno dostopne.
V Sloveniji so delovni sestanki sveta za visoko šolstvo, ki je pristojen za zunanjo evalvacijo, javni.
Informacije objavijo sredstva javnega obveščanja.
V Združenem kraljestvu (na Škotskem) poročil o rezultatih zunanje evalvacije ne objavljajo uradno, vendar
pa jih posredujejo na sestanku splošnega učiteljskega sveta za Škotsko (General Teaching Council for Scotland);
zapisniki teh sestankov so javno dostopni.

Na Norveškem je objava ugotovitev notranje evalvacije priporočena, v Nemčiji, Grčiji, na Madžarskem in
v Združenem kraljestvu (na Škotskem) pa neobvezna. V večini držav ni predpisov ali priporočil za objavo
rezultatov notranje evalvacije, vendar pa je njihova objava kljub temu lahko običajna.
Na Irskem poročila o notranji in zunanji evalvaciji objavljajo na univerzitetnih spletnih straneh. Tako je lahko
tudi v Španiji. V drugih državah rezultate zunanje evalvacije objavi organ, pristojen za zunanjo evalvacijo
(v Estoniji, Grčiji, Franciji – za Comité national d’évaluation –, na Madžarskem, Nizozemskem, Slovaškem in
v Združenem kraljestvu /v Angliji, Walesu in Severni Irski/), ali pa ministrstvo za šolstvo (v nemško govoreči
skupnosti Belgije, v Češki republiki, na Poljskem, Portugalskem, Švedskem, Islandiji in v Romuniji), ki to po
navadi stori na svojih spletnih straneh ali na spletnih straneh neodvisnih krovnih organizacij visokošolskih
institucij (v flamski skupnosti Belgije). V Nemčiji, na Madžarskem, Nizozemskem, Islandiji, Norveškem in
v Romuniji rezultate zunanje evalvacije objavijo tudi v brošurah o izobraževalnem sistemu, na kongresih,
v časopisnih člankih itn.
Objava ugotovitev evalvacije pomeni, da so na voljo vsem sodelujočim v visokem šolstvu. Skoraj v vseh
državah, kjer je objava ugotovitev zunanje evalvacije obvezna, zagotovijo, da so ugotovitve tudi neposredno
dosegljive upravi institucij, zelo pogosto pa tudi njihovim visokošolskim učiteljem in sodelavcem ter
študentom. Le na Finskem nimajo nobenega posebnega protokola za sporočanje rezultatov zunanje
evalvacije članom ocenjevanih institucij.
V francoski skupnosti Belgije in na Poljskem (šole za izobraževanje učiteljev – Teacher training colleges)
poznajo zelo malo predpisov o objavi rezultatov in njihovi dosegljivosti v institucijah. Sistematičen dostop do
rezultatov ima samo uprava. V Avstriji objava rezultatov zunanje in notranje evalvacije ni urejena s predpisi,
kar je najbrž posledica pomanjkanja predpisov o evalvaciji na splošno. V praksi pa tudi v Avstriji interesnim
skupinam navadno zagotovijo dostop do rezultatov evalvacije.
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Preglednica 4.2: Objavljanje in dostopnost rezultatov notranje in zunanje evalvacije
začetnega izobraževanja učiteljev za splošno izobraževanje (ISCED 1–3), 2005/06
Dostopnost rezultatov
zunanje evalvacije:

BE BE BE CZ
fr de nl

DK DE EE EL ES FR

1

IE

2

IT CY LV LT LU HU

za upravo
za visokošolske učitelje in sodelavce
za študente
za partnerske šole
ocenjevane institucije
objava poročil o evalvaciji
za vsako institucijo/program
Dostopnost rezultatov
notranje evalvacije:

BE BE BE
fr de nl

1

CZ

2

DK DE EE EL ES FR

IE

IT CY LV LT LU

1

HU

2

za visokošolske učitelje
in sodelavce
za študente
objava poročil o evalvaciji
za vsako institucijo/program
Dostopnost rezultatov
zunanje evalvacije:

MT NL AT

1

PL

2

PT

SI

SK

FI

SE UK-ENG/ UKWLS/NIR SCT

IS

LI NO

BG

RO

BG

RO

za upravo
za visokošolske učitelje in sodelavce
>>

za študente
za partnerske šole
ocenjevane institucije
objava poročil o evalvaciji
za vsako institucijo/program
Dostopnost rezultatov
notranje evalvacije:

MT NL

AT PL

PT

SI

SK

FI

SE UK-ENG/ UKWLS/NIR SCT

IS

LI NO

za visokošolske učitelje
in sodelavce
>>

za študente
objava poročil o evalvaciji
za vsako institucijo/program

>>

Začetno izobraževanje učiteljev v tujini

Obvezno

Izbirno

Priporočljivo

Ni urejeno s predpisi.

Vir: Eurydice
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Dodatne opombe (Preglednica 4.2)
Belgija (BE de): Preglednica velja samo za evalvacijo institucij, ki izvajajo začetno izobraževanje učiteljev za primarno
izobraževanje. Začetno izobraževanje učiteljev za splošno sekundarno izobraževanje se izvaja zunaj skupnosti. Večina
se jih izobražuje v francoski skupnosti Belgije.
Češka republika: (1) velja za letno notranjo evalvacijo, (2) pa za notranjo evalvacijo, ki se opravi pred zunanjo evalvacijo.
Danska: Rezultati notranje evalvacije univerz so običajno na voljo na zahtevo.
Nemčija: Odločitev o tem, ali se rezultati zunanje evalvacije objavijo, se razlikuje od dežele do dežele.
Grčija: Podatki se nanašajo na zakon o zagotavljanju kakovosti v visokem šolstvu, sprejet avgusta 2005.
Irska: (1) velja za zunanji pregled univerz, (2) pa za zunanjo evalvacijo učne prakse.
Ciper: Tabela velja samo za evalvacijo šol, ki izvajajo začetno izobraževanje učiteljev za primarno izobraževanje.
Latvija: Pri zunanji evalvaciji se objavijo samo rezultati evalvacije, opravljene med prvo akreditacijo institucij ali
programov.
Luksemburg: Splošni del izobraževanja učiteljev za sekundarno stopnjo poteka v tujini.
Madžarska: (1) velja za letno notranjo evalvacijo, (2) pa za notranjo evalvacijo, ki se opravi pred zunanjo evalvacijo.
Skladno s predpisi morajo biti rezultati letne notranje evalvacije javno dostopni, posamezne institucije pa se same
odločijo, ali jih bodo objavile.
Malta: Rezultati notranje evalvacije so po navadi dostopni visokošolskim učiteljem in sodelavcem ter študentom.
Poljska: (1) velja za zunanjo evalvacijo univerz, (2) pa za zunanjo evalvacijo institucij za izobraževanje učiteljev
(Teacher training colleges).
Slovenija: Skladno z internimi akti institucij se rezultati notranje evalvacije objavijo na spletnih straneh posameznih
fakultet. Objavljeni so tudi v poročilih, ki jih pripravi nacionalna komisija za ocenjevanje kakovosti visokega šolstva.
Združeno kraljestvo: Podatki veljajo samo za evalvacijo začetnega izobraževanja učiteljev, in ne za evalvacijo
visokega šolstva na splošno.

Šole, ki partnersko sodelujejo z ocenjevanimi institucijami, imajo v večini držav dostop do ugotovitev
zunanje evalvacije.
Razširjanje ugotovitev notranje evalvacije v institucijah je mnogo manj urejeno kot pri zunanji evalvaciji,
vendar pa je tovrstnih predpisov malce več in so včasih bolj restriktivni kot predpisi o objavljanju rezultatov.
V enajstih državah morajo biti rezultati dosegljivi visokošolskim učiteljem in sodelavcem ter študentom.
V Estoniji in Romuniji se to priporoča.

4.3

Spremljanje s kazalniki in nacionalnimi poročili

Spremljanje izobraževalnega sistema ima več ciljev. Namen je pomagati pri nadzoru nad sistemom,
zagotavljati poročila o njegovi kakovosti ter omogočati prilagajanje za izboljšanje njegove učinkovitosti.
To pomeni, da so potrebne celovite informacije o sistemu kot celoti. Ugotovitve evalvacij posameznih
institucij/programov za izobraževanje učiteljev, povzete v poročilih ali kazalnikih, ki dajejo celovito sliko
stanja začetnega izobraževanja učiteljev, lahko zagotovijo podatke za pripravo politik.
Vendar priprava poročil in kazalnikov na podlagi evalvacijskih poročil za posamezne institucije nikakor ni
splošna praksa.
Samo v nemško govoreči skupnosti Belgije, Nemčiji (pri zunanjih evalvacijah zaradi akreditacije programov
tipa bachelor in master), Grčiji, na Irskem (za notranjo in zunanjo evalvacijo pedagoške prakse), v Litvi in
Združenem kraljestvu (v Angliji in Walesu) pripravljajo nacionalna poročila in kazalnike, in sicer za visoko
šolstvo kot celoto ali posebej za začetno izobraževanje učiteljev.
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Devet držav pripravlja nacionalna poročila, ki največkrat obravnavajo visoko šolstvo na splošno.
Na Nizozemskem ugotovitve zunanje evalvacije zberejo v splošnem poročilu o stanju izobraževalnega
sistema.
Na Švedskem izobraževanje učiteljev obravnavajo v nacionalnih poročilih posebej. Na Irskem in v Združenem
kraljestvu (v Angliji, Walesu in Severni Irski) poročila in kazalniki prav tako posebej obravnavajo izobraževanje
učiteljev.
V Združenem kraljestvu (v Angliji in Walesu) glavni inšpektorji pripravijo letno poročilo, ki vsebuje posebno
poglavje o izobraževanju učiteljev. Poleg tega inšpektorji objavljajo ad hoc poročila o posebnih vidikih
izobraževanja učiteljev.

Preglednica 4.3: Nacionalna poročila in kazalniki, pripravljeni z upoštevanjem ugotovitev notranje
in zunanje evalvacije začetnega izobraževanja učiteljev za splošno izobraževanje (ISCED 1–3), 2005/06
BE BE BE CZ DK DE EE EL ES FR
fr de nl

IE
1

IT CY LV LT LU HU MT
2

Priprava nacionalnega poročila
o visokem šolstvu
Priprava nacionalnih kazalnikov
za visoko šolstvo
Priprava nacionalnega poročila
o začetnem izobraževanju učiteljev
Priprava nacionalnih kazalnikov
za začetno izobraževanje učiteljev
NL AT PL PT

SI

SK

FI

SE

UK-ENG/ UK- UKWLS NIR SCT

IS

LI NO

BG RO

Priprava nacionalnega poročila
o visokem šolstvu
Priprava nacionalnih kazalnikov
za visoko šolstvo

>>

Priprava nacionalnega poročila
o začetnem izobraževanju učiteljev
Priprava nacionalnih kazalnikov
za začetno izobraževanje učiteljev
>>

Zunanja evalvacija
Notranja evalvacija
Notranja in zunanja evalvacija

Začetno izobraževanje učiteljev v tujini
Ni urejeno s predpisi.

Vir: Eurydice
Dodatne opombe
Belgija (BE de): Preglednica velja samo za evalvacijo institucij, ki izvajajo začetno izobraževanje učiteljev za primarno
izobraževanje. Začetno izobraževanje učiteljev za splošno sekundarno izobraževanje se izvaja zunaj skupnosti. Večina
se jih usposablja v francoski skupnosti Belgije.
Nemčija: Za nacionalna poročila in kazalnike se upoštevajo samo rezultati zunanje evalvacije za (ponovno) akreditacijo
programov vrste bachelor in master (ki jih uvajajo v 12 od 16 dežel).
Grčija: Podatki se nanašajo na zakon o zagotavljanju kakovosti v visokem šolstvu, sprejet avgusta 2005.
Irska: (1) velja za evalvacijo univerz, (2) pa za evalvacijo pedagoške prakse.
Ciper: Podatki veljajo samo za evalvacijo šol, ki izvajajo začetno izobraževanje učiteljev za primarno izobraževanje.
Luksemburg: Splošni del izobraževanja učiteljev za sekundarno stopnjo poteka v tujini.
Združeno kraljestvo: Podatki veljajo samo za evalvacijo začetnega izobraževanja učiteljev, in ne za evalvacijo
visokega šolstva na splošno.
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SPOPOLNJEVANJA UČITELJEV
Poklicno usposabljanje učiteljev ima različne cilje in zadostuje različnim potrebam – od prednostnih
izobraževalnih potreb na državni ravni do potreb posameznih šol ali učiteljev. Glede na veliko število
izvajalcev je usposabljanje organizirano na različne načine.
V nekaterih državah se je oblikovanje programov za strokovno spopolnjevanje učiteljev popolnoma
decentraliziralo, tako da so zanj postale odgovorne šole. Šole in lokalne pristojne institucije za izobraževanje
organizirajo usposabljanje glede na potrebe usposobljenosti in razvoja posameznih učiteljev in šol.
Zaradi velikega števila izvajalcev in vedno večje avtonomnosti šol postaja pri njihovi izbiri zagotavljanje
kakovosti vedno pomembnejše.
Akreditacija in evalvacija izvajalcev stalnega strokovnega spopolnjevanja učiteljev sta glavni temi tega
poglavja. Podrobno predstavljamo:

•

obstoj uradnih predpisov (ali običajnih postopkov) na področju akreditacije in evalvacije
izvajalcev;

•

glavne postopke pri akreditaciji in evalvaciji;

•

zunanje organe, zadolžene za akreditacijo in evalvacijo;

•

obseg akreditacije in evalvacije;

•

pogostost akreditacije in evalvacije;

•

uporabo rezultatov.

		

5.1 Vrste izvajalcev in predpisi
Med različnimi javnimi in zasebnimi izvajalci stalnega strokovnega spopolnjevanja učiteljev smo v tej
raziskavi izbrali šest glavnih vrst izvajalcev (glejte Preglednico 5.1). V večini držav so vse ali skoraj vse vrste,
v nekaterih državah pa le eden ali dva izvajalca.
V Grčiji in na Cipru imajo centri za stalno strokovno spopolnjevanje učiteljev javna pooblastila in so edini organi,
ki zagotavljajo predpise.
V Luksemburgu je stalno strokovno spopolnjevanje učiteljev možno le na visokošolskih institucijah in institucijah za začetno izobraževanje učiteljev.
Na Norveškem so edini izvajalci izobraževanja in usposabljanja učiteljev visokošolske institucije.
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Preglednica 5.1: Vrste izvajalcev in predpisi za akreditacijo in/ali evalvacijo
stalnega strokovnega spopolnjevanja učiteljev za splošno izobraževanje (ISCED 1–3), 2005/06
BE BE
fr de

BE
nl

CZ

DK

DE

EE

EL

ES

FR

MT NL

AT

PL

PT

SI

SK

FI

SE

UK-ENG/ UKIS
WLS/NIR SCT

IE

IT

CY

LV

LT

LU HU

Visokošolske institucije
Institucije za začetno
izobraževanje učiteljev
Centri z javnimi pooblastili za stalno
strokovno spopolnjevanje učiteljev
Združenja in zveze učiteljev
Centri za usposabljanje v zasebnem
sektorju (npr. jezikovne šole)
Drugi izvajalci (npr. nevladne
organizacije, zasebna podjetja)
LI

NO BG RO

Visokošolske institucije
Institucije za začetno
izobraževanje učiteljev
Centri z javnimi pooblastili za stalno
strokovno spopolnjevanje učiteljev

>>

Združenja in zveze učiteljev
Centri za usposabljanje v zasebnem
sektorju (npr. jezikovne šole)
Drugi izvajalci (npr. nevladne
organizacije, zasebna podjetja)

Predpisi o akreditaciji

Predpisi o evalvaciji

Izvajalec je, ni pa predpisov o evalvaciji/akreditaciji.

>>

Ni izvajalcev.
Izobraževanje in usposabljanje pedagoških delavcev v tujini

Vir: Eurydice
Dodatne opombe
Belgija (BE fr): Podatki se nanašajo samo na inštitut za stalno strokovno spopolnjevanje učiteljev (Institut de la formation
en cours de carrière), ki je odgovoren za organizacijo in evalvacijo stalnega strokovnega spopolnjevanja učiteljev vseh
javnih in zasebnih izvajalcev (Interréseaux).
Luksemburg: Septembra leta 2005 je minister za šolstvo izdal sklep o ustanovitvi agencije za kakovost šol in institucije
za stalno strokovno spopolnjevanje učiteljev. Oba projekta potekata.
Latvija: Lahko se izvajajo tudi neodobreni programi, vendar pa so samo odobreni programi vključeni na seznam
obveznih tečajev stalnega strokovnega spopolnjevanja učiteljev.
Litva: Osnutki uredbe o evalvaciji stalnega strokovnega spopolnjevanja učiteljev so na zadnji stopnji zakonske potrditve.
Potrditev in prva evalvacija naj bi bili opravljeni leta 2006.
Islandija: Evalvacije visokošolskih institucij, ki izvajajo stalno strokovno spopolnjevanje učiteljev, še niso opravili.
Lokalne oblasti organizirajo stalno strokovno spopolnjevanje učiteljev na primarni in sekundarni stopnji. Zveze učiteljev
skupaj z visokošolskimi institucijami določajo in načrtujejo dejavnosti za stalno strokovno spopolnjevanje učiteljev.
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Ne glede na število izvajalcev stalnega strokovnega spopolnjevanja učiteljev zanje v večini držav veljajo
predpisi o akreditaciji in/ali evalvaciji. Oba postopka sta bolj ali manj enakovredna. V nemško govoreči
skupnosti Belgije, na Švedskem in Norveškem predpisi, ki določajo evalvacijo institucij za začetno
izobraževanje učiteljev, veljajo tudi za evalvacijo stalnega strokovnega spopolnjevanja učiteljev.
Na Švedskem je reforma na področju izobraževanja učiteljev iz leta 2001 temeljila na vseživljenjskem
izobraževanju in usposabljanju. Moduli začetnega izobraževanja učiteljev so zato dostopni tudi že
zaposlenim učiteljem. To pomeni, da za ocenjevanje kakovosti začetnega izobraževanja učiteljev
veljajo isti postopki kot za visokošolsko izobraževanje.

V devetih državah, in sicer v Nemčiji, Španiji, Madžarski, Nizozemski, Poljski, Portugalski, Sloveniji, Bolgariji in
Romuniji, predpisi o akreditaciji in evalvaciji veljajo za vse vrste izvajalcev v državi.
V francosko in nemško govoreči skupnosti Belgije, v Estoniji, Grčiji, na Švedskem, Islandiji in Norveškem
predpisi veljajo samo za evalvacijo stalnega strokovnega spopolnjevanja učiteljev, medtem ko na Češkem,
Danskem, v Latviji, Luksemburgu, na Slovaškem in Finskem predpisi urejajo le akreditacijo.
Na Irskem in v Italiji je ureditev bolj zapletena. Tam predpisi o akreditaciji in evalvaciji skupaj veljajo samo za
nekatere izvajalce, za druge pa veljajo predpisi samo za enega od obeh postopkov.
Na Irskem veljajo predpisi o evalvaciji stalnega strokovnega spopolnjevanja učiteljev za institucije začetnega
izobraževanja učiteljev, za združenja in zveze učiteljev ter druge izvajalce (npr. nevladne organizacije, zasebna podjetja), ne pa za visokošolske institucije. Podobno je tudi v Italiji, kjer predpisi o akreditaciji ne veljajo za
visokošolske institucije ali institucije za začetno izobraževanje učiteljev.

V šestih državah (v Belgiji, na Danskem, v Italiji, na Finskem, Švedskem in Islandiji) predpisi veljajo samo za
nekatere izvajalce stalnega strokovnega spopolnjevanja učiteljev.
Na Finskem lahko FINHEEC na prošnjo izvajalcev akreditira samo stalno strokovno spopolnjevanje učiteljev, ki
prinaša vsaj 30 kreditnih točk po sistemu ECTS in ga organizirajo visokošolske institucije. Vsebina programov
mora biti v skladu tako s cilji in strategijami institucij kot z začetnim izobraževanjem udeležencev.

Francija, Ciper, Litva, Malta, Avstrija in Združeno kraljestvo nimajo predpisov ne o akreditaciji ne o evalvaciji
izvajalcev stalnega strokovnega spopolnjevanja učiteljev. Kljub temu v večini teh držav opravljajo postopke
evalvacije in akreditacije, ki pa niso zakonsko urejeni.
V Franciji je določen samo postopek, ki zahteva ureditev predpisov o stalnem strokovnem spopolnjevanju
učiteljev. Zahtevek v vsaki académie objavi ustrezen upravni organ, ki odloči, ali bo imenovan poseben organ,
odgovoren za neko vrsto usposabljanja.
Čeprav na Cipru niso določeni predpisi, pedagoški inštitut ministrstva za šolstvo in kulturo evalvira programe
stalnega strokovnega spopolnjevanja učiteljev.
Na Malti spodbujajo izvajalce, da svoje programe ocenijo z vprašalniki, ki jih izpolnijo udeleženci.
V Avstriji institucije za stalno strokovno spopolnjevanje učiteljev (Pädagogischen Institute) objavijo letno
poročilo svojih odločb. Poleg rednih evalvacij kakovosti tečajev z vprašalniki nekatere programe
usposabljanja ovrednotijo širše. Tako so na primer primerjali program učenja angleščine kot drugega
jezika za osnovnošolske učitelje, ki ga v zvezni deželi Gornja Avstrija izvaja Pädagogische Institut
des Bundes in Oberösterreich, z enakovrednim programom v Angliji. Leta 2004 je avstrijsko računsko
sodišče preiskovalo, koliko stalno strokovno spopolnjevanje učiteljev prispeva h kakovosti učenja
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in poučevanja. Preiskovalci so obiskali več pedagoških institucij v Gornji Avstriji, na Štajerskem,
Tirolskem in na Dunaju. Poročilo pripravljajo na ministrstvu za šolstvo, znanost in kulturo.
V Združenem kraljestvu (v Angliji in Walesu) nimajo splošnega sistema akreditacije ali evalvacije
izvajalcev stalnega strokovnega spopolnjevanja (Continuing Professional Development, CPD). So pa
izvajalci s statutom zavezani k nekaterim ocenjevalnim postopkom. Urada za standarde
v izobraževanju Ofsted (v Angliji) in Estyn (v Walesu) svetujeta na področju izobraževanja
učiteljev in stalnega strokovnega spopolnjevanja. Nasveti temeljijo na obiskih inšpektorjev in
na poročilih o tekočih postopkih nadziranja šol in lokalnih izvajalcev programov za otroke in
mladino. Poleg tega je v Angliji agencija za spopolnjevanje in razvoj razširila pristojnost še na
stalno strokovno spopolnjevanje učiteljev. Tako lahko nadzoruje kakovost in obseg stalnega
strokovnega spopolnjevanja v različnih regijah.

5.2 Glavni postopki
Procesa akreditacije in evalvacije izvajalcev stalnega strokovnega spopolnjevanja učiteljev lahko vključujeta
več postopkov – od obiskov institucij, analiz pisne dokumentacije in poročil samoevalvacije institucij do
preverjanja drugih dokumentov o njihovi strokovni podlagi. Tudi notranja evalvacija je lahko del procesov
akreditacije in evalvacije.
Enajst držav ali območij (francoska in flamska skupnost v Belgiji, Španija, Latvija, Madžarska, Nizozemska,
Poljska, Portugalska, Slovaška, Bolgarija in Romunija) obvezno uporablja skoraj vse postopke, navedene
v Preglednici 5.2. V Španiji evalvacija izvajalcev stalnega strokovnega spopolnjevanja vsebuje različne
elemente glede na zakonodajo določene avtonomne pokrajine. Tisti elementi, ki so v preglednci 5.2 opisani
kot obvezni, so skupni vsem avtonomnim pokrajinam, fakultativni elementi pa se nanašajo le na nekatere
pokrajine.
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Preglednica 5.2: Glavni postopki v procesih akreditacije in/ali evalvacije
stalnega strokovnega spopolnjevanja učiteljev za splošno izobraževanje (ISCED 1–3), 2005/06
Zunanja evalvacija/
vključno z akreditacijo

BE
fr

BE
de

BE
nl

CZ

DK DE

EE

EL

MT NL

AT

PL

PT

SK

FI

ES

FR

IE

1

IT

2

CY

LV

LT

IS

LI NO

LU HU

obiski institucij
analiza pisne dokumentacije
analiza poročil
samoevalvacije
preverjanje drugih
dokumentov o strokovni podlagi
Notranja evalvacija
Zunanja evalvacija/
vključno z akreditacijo

SI

SE UK-ENG/ UKWLS/NIR SCT

BG RO

obiski institucij
analiza pisne dokumentacije
analiza poročil
samoevalvacije

>>

preverjanje drugih
dokumentov o strokovni podlagi
Notranja evalvacija

>>
Obvezno

Fakultativno >>

Začetno izobraževanje učiteljev v tujini

Ni urejeno s predpisi.
Priporočeno
Vir: Eurydice
Dodatne opombe
Belgija (BE fr): Podatki se nanašajo samo na inštitut za stalno strokovno spopolnjevanje učiteljev (Institut de la formation
en cours de carrière), ki je odgovoren za organizacijo in evalvacijo stalnega strokovnega spopolnjevanja učiteljev vseh
javnih in zasebnih izvajalcev (Interréseaux).
Irska: Podatki se nanašajo tako na zunanjo evalvacijo vzorca tečajev stalnega strokovnega spopolnjevanja učiteljev kot
na občasne evalvacije izvajalcev stalnega strokovnega spopolnjevanja učiteljev.
Italija: (1) se nanaša na visokošolske institucije in institucije za začetno izobraževanje učiteljev, (2) pa na združenja in
zveze učiteljev ter izvajalce usposabljanja v zasebnem sektorju.
Litva: Osnutek uredbe določa skoraj vse postopke kot obvezne.
Slovenija: Podatki se nanašajo samo na akreditacijo.
Islandija: Evalvacija visokošolskih institucij, ki organizirajo stalno strokovno spopolnjevanje učiteljev, še ni bila opravljena.

V osmih državah (v Franciji, na Cipru, v Litvi, Luksemburgu, na Malti, v Avstriji, na Finskem in v Združenem
kraljestvu) ni uradnih predpisov o glavnih postopkih akreditacije in evalvacije.
V drugih državah so glavni postopki zunanje evalvacije analiza pisne dokumentacije institucij in obiski institucij. Skoraj vse države, kjer je evalvacija urejena z uradnimi predpisi (razen Danske, Švedske, Islandije in
Norveške), analizirajo pisno dokumentacijo institucij.
Obisk institucije je v večini držav z uradnimi predpisi eden glavnih postopkov evalvacije in akreditacije. V
francoski skupnosti Belgije, v Nemčiji, Grčiji, Španiji (v nekaterih avtonomnih pokrajinah), Italiji (ko gre za
združenja in zveze učiteljev ali izvajalcev usposabljanja v zasebnem sektorju), na Madžarskem in v Sloveniji
so obiski fakultativni. Obiski institucij niso del postopkov akreditacije in evalvacije stalnega strokovnega
spopolnjevanja učiteljev na Češkem, Danskem, v Estoniji, Italiji (ko gre za visokošolske institucije in institucije
za začetno izobraževanje učiteljev) in na Slovaškem.
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Notranja evalvacija je obvezen del akreditacije in evalvacije institucij ali programov za stalno strokovno
spopolnjevanje učiteljev v vseh državah z uradnimi predpisi, razen na Češkem, Danskem, v Estoniji,
na Irskem, v Italiji (ko gre za združenja in zveze učiteljev ali izvajalce usposabljanja v zasebnem sektorju) in
na Švedskem. Notranja evalvacija je priporočena v nemško govoreči skupnosti Belgije in na Slovaškem ter
fakultativna v Sloveniji. V državah, kjer je notranja evalvacija obvezna ali priporočena, je navadno obvezna ali
priporočena tudi analiza poročil samoevalvacije, ki se opravi med zunanjo evalvacijo.

5.3 Zunanji organi, ki opravljajo akreditacijo in/ali evalvacijo
Za akreditacijo in/ali evalvacijo izvajalcev stalnega strokovnega spopolnjevanja učiteljev so lahko odgovorni
različni zunanji organi. Postopke lahko opravljajo agencija ali komisija za evalvacijo, ministrstvo za šolstvo,
neodvisni organ z javnimi pooblastili (npr. urad za revizijo), inšpektorat za šolsko izobraževanje ali stalno
strokovno spopolnjevanje učiteljev, strokovnjaki za zunanjo evalvacijo in drugi organi. Kdo jih opravlja, je
odvisno od posamezne države.
V večini držav in regij je za akreditacijo in evalvacijo odgovoren samo en organ, običajno je to agencija ali
komisija za evalvacijo ali ministrstvo za šolstvo.
V skladu z decentralizirano urejenostjo Nemčije in Španije so lahko za akreditacijo in/ali evalvacijo v različnih
deželah in avtonomnih pokrajinah teh dveh držav zadolženi različni organi.
Po načelu kulturne suverenosti je v Nemčiji splošno nadziranje stalnega strokovnega
spopolnjevanja učiteljev naloga ministrstev vsake od šestnajstih dežel. Za evalvacijo in akreditacijo
delavnic, tečajev in programov različnih izvajalcev je veliko dežel ustanovilo ali imenovalo inštitute
ali agencije, npr. inštitut za zagotavljanje kakovosti izobraževanja (Institut für Qualitätsentwicklung) v Hessnu in osrednjo agencijo za evalvacijo in akreditacijo Hannover (Zentrale Evaluations- und
Akkreditierungsagentur Hannover) v Spodnji Saški. V postopkih evalvacije in akreditacije sodeluje tudi svet za
akreditacijo (Akkreditierungsrat).
V Španiji evalvacijo opravljajo organi ministrstva za šolstvo in avtonomne pokrajine. V različnih
avtonomnih pokrajinah evalvacijo opravljajo različni organi. Tako je v Andaluziji organiziran sistem
stalnega strokovnega spopolnjevanja učiteljev v sklopu oddelka za šolstvo in znanost (Consejería de Educación y Ciencia), ki ga na regionalni ravni usklajuje generalni direktorat za evalvacijo
izobraževanja in za stalno strokovno spopolnjevanje učiteljev (Dirección General de Evaluación Educativa y
Formación del Profesorado), v posameznih provincah pa provincialne izpostave oddelka (Delegación Provincial).
Generalni direktorat je organ, ki opravlja evalvacijo.

56

5. POGLAVJE: AKREDITACIJA IN EVALVACIJA STALNEGA STROKOVNEGA SPOPOLNJEVANJA UČITELJEV
Preglednica 5.3: Zunanji organi, ki opravljajo akreditacijo in evalvacijo
stalnega strokovnega spopolnjevanja učiteljev za splošno izobraževanje (ISCED 1–3), 2005/06
Agencija ali komisija za evalvacijo

BE nl, DE (nekatere dežele), HU, SI, FI, NO, BG

Ministrstvo za šolstvo, sektor ali komisija ministrstva

CZ, DK, EE, EL, IT, LV, HU, PL, SK, IS

Neodvisni organ z javnimi pooblastili

DK, DE (nekatere dežele), NL, PT, RO

Inšpektorat za šolsko izobraževanje

BE de, DE (nekatere dežele), IE, PL

Inšpektorat za stalno strokovno spopolnjevanje učiteljev

HU

Drugi organi

BE fr, ES

Ni predpisov o evalvaciji ali akreditaciji izvajalcev stalnega strokovnega spopolnjevanja učiteljev: CY, FR, MT, AT, UK
Ni predpisov o organih, ki opravljajo akreditacijo ali evalvacijo: LU
Začetno izobraževanje učiteljev v tujini: LI
Ni razpoložljivih podatkov: SE
Vir: Eurydice
Dodatne opombe
Nemčija in Španija: Odgovorni organi so različni v posameznih deželah oz. avtonomnih pokrajinah.
Ciper: Na ministrstvu za šolstvo vzpostavljajo raziskovalno enoto za evalvacijo vseh ravni stalnega strokovnega
spopolnjevanja učiteljev.
Litva: Osnutek uredbe predvideva vzpostavitev agencije za evalvacijo znotraj ministrstva za šolstvo.
Finska: Svet za evalvacijo visokega šolstva (FINHEEC) lahko na prošnjo izvajalcev akreditira stalno strokovno
spopolnjevanje učiteljev, ki prinaša vsaj 30 kreditnih točk po sistemu ECTS in ga organizirajo visokošolske institucije.
Islandija: Evalvacija visokošolskih institucij, ki organizirajo stalno strokovno spopolnjevanje učiteljev, še ni bila opravljena.

Na Danskem, Madžarskem in Poljskem je v procesa akreditacije in evalvacije vključenih več organov.
Na Danskem je za akreditacijo stalnega strokovnega spopolnjevanja učiteljev pooblaščeno ministrstvo
za šolstvo ali ministrstvo za znanost, tehnologijo in razvoj. Zunanjo evalvacijo pa običajno opravi inštitut za evalvacijo (EVA).
Na Madžarskem sta procesa evalvacije in akreditacije tristopenjska. Na pripravljalni stopnji
organizator programa prosi za mnenje strokovnjaka iz nacionalnega registra. Na drugi stopnji
strokovnjak
organa
za
akreditacijo
stalnega
strokovnega
spopolnjevanja
učiteljev
(Pedagógus-továbbképzési Akkreditációs Testület) oceni program v skladu s smernicami, ki temeljijo
na zakonskih predpisih, nato pa ministru pripravi predlog za akreditacijo programa. Ko oba
strokovnjaka podata svoje mnenje, minister za šolstvo po ponovni evalvaciji programa predlaga
akreditacijo. Pri nadzoru programov prav tako sodeluje nacionalni komite za stalno strokovno
spopolnjevanje učiteljev (Országos Pedagógus-továbbképzési Bizottság).
Na Poljskem evalvacijo opravljata dva različna organa, kar je odvisno od programa, ki ga ocenjujejo.
Ministrstvo za šolstvo opravlja evalvacijo in akreditacijo tistih programov stalnega strokovnega spopolnjevanja
učiteljev, ki jih organizira nacionalni center za stalno strokovno spopolnjevanje učiteljev. Ministrstvo tudi odloča
o tečajih za usposabljanje učiteljev, ki jih popoldne, konec tedna ali poleti organizirajo institucije za začetno
izobraževanje učiteljev. Evalvacijo in akreditacijo programov vseh drugih izvajalcev opravijo vodje regionalnih
oblasti za izobraževanje (Kuratoria), ki so podrejeni ministrstvu.
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V flamski skupnosti Belgije, v Nemčiji (v nekaterih deželah), na Madžarskem, Finskem, Norveškem, v Sloveniji
in Bolgariji evalvacijo in/ali akreditacijo opravljajo agencije ali komisije za evalvacijo.
Na Češkem, Danskem, v Estoniji, Grčiji, Italiji, Latviji, na Madžarskem, Poljskem (če gre za tečaje, ki jih
organizira nacionalni center za stalno strokovno spopolnjevanje učiteljev in institucij za začetno
izobraževanje učiteljev), na Slovaškem in Islandiji akreditacijo in/ali evalvacijo opravi ali pa v teh procesih
sodeluje ministrstvo za šolstvo ali eden od njegovih oddelkov ali komisij.
Na Danskem opravi akreditacijo ministrstvo za šolstvo ali ministrstvo za znanost, tehnologijo in razvoj.
V Grčiji evalvacijo opravlja komite svetnikov in svetovalcev za izobraževanje s pedagoškega inštituta ministrstva
za šolstvo. Svetovalci so odgovorni za usposabljanje novozaposlenih učiteljev na državnih šolah. Pomaga jim
ekipa statistikov, ki so v ta namen zaposleni na pedagoškem inštitutu.
Na Slovaškem je bila na ministrstvu za šolstvo ustanovljena komisija za akreditacijo stalnega
izobraževanja, ki usklajuje sodelovanje posameznih izvajalcev z visokošolskimi institucijami.
Stalno strokovno spopolnjevanje učiteljev ministrstvo nadzira z organizacijami, kot so metodično-izobraževalni
centri, nacionalni inštitut za izobraževanje in druge izobraževalne institucije.

V petih državah (na Danskem, v nekaterih nemških deželah, na Nizozemskem, Portugalskem in v Romuniji)
je za akreditacijo in/ali evalvacijo izvajalcev odgovoren neodvisni organ z javnimi pooblastili.
V nemško govoreči skupnosti Belgije, nekaterih nemških deželah, na Irskem in Poljskem akreditacijo
in/ali evalvacijo izvajalcev stalnega strokovnega spopolnjevanja učiteljev opravi inšpektorat za
šolsko izobraževanje. V nemško govoreči skupnostih Belgije in na Irskem je inšpektorat del ministrstva za
šolstvo.
Samo na Madžarskem imajo inšpektorat za stalno strokovno spopolnjevanje učiteljev, ki pri evalvaciji sodeluje z drugimi organi.
Službe inštituta za stalno strokovno spopolnjevanje učiteljev (Institut de la formation en cours de carriere)
v francoski skupnosti Belgije organizirajo in ovrednotijo stalno strokovno spopolnjevanje učiteljev za
celotno skupnost.
V Latviji strokovnjaki evalvirajo programe v imenu komisije za odobritev programov stalnega izobraževanja
učiteljev. Poročilo nato predajo odgovorni komisiji (odvisno od vrste programa), ki se odloči, ali bo program
odobrila.
V Luksemburgu ni predpisov za organe, ki opravljajo evalvacijo ali akreditacijo stalnega strokovnega spopolnjevanja učiteljev.
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5.4 Obseg
Kot pri začetnem izobraževanju učiteljev (preglednici 2.4 in 3.4) je obseg predpisov o akreditaciji in/ali
evalvaciji stalnega strokovnega spopolnjevanja učiteljev zelo širok. Vključujejo lahko vsebino programov,
uporabljene učne metode, razpoložljivost kadrovskih virov, kakovost poučevanja, mnenja udeležencev
in skladnost s predpisi na področju infrastrukture (npr. učni material).
Skoraj v nobeni državi ni posebnih predpisov o obsegu akreditacije in/ali evalvacije, kar pa ne pomeni,
da elementom, ki so opisani v Preglednici 5.4, ne namenjajo pozornosti.

Preglednica 5.4: Obseg akreditacije in/ali evalvacije
stalnega strokovnega spopolnjevanja učiteljev za splošno izobraževanje (ISCED 1–3), 2005/06
BE BE BE
CZ DK DE EE
fr de nl

EL

ES FR

IE

IT

CY LV LT LU HU MT

Vsebina dejavnosti
Učne metode

(:)

Kompetence vodij usposabljanja
Mnenje udeležencev usposabljanja
Infrastruktura (oprema informacijske in
komunikacijske tehnologije, učni material itn.)
NL AT PL PT

SI

SK

FI

SE UK- ENG/ UKWLS/NIR SCT

IS

LI NO

BG RO

Vsebina dejavnosti
Učne metode

>>

Kompetence vodij usposabljanja
Mnenje udeležencev usposabljanja
Infrastruktura (oprema informacijske in
komunikacijske tehnologije, učni material itn.)

Določeno s predpisi
>>

Začetno izobraževanje učiteljev v tujini

Ni urejeno s predpisi.

Vir: Eurydice
Dodatne opombe
Belgija (BE fr): Podatki se nanašajo samo na inštitut za stalno strokovno spopolnjevanje učiteljev (Institut de la formation en cours de carrière).
Belgija (BE de): Podatki se nanašajo samo na stalno strokovno spopolnjevanje učiteljev, ki ga organizirajo
visokošolske institucije.
Irska: Podatki se nanašajo samo na zunanji pregled vzorca tečajev stalnega strokovnega spopolnjevanja
osnovnošolskih učiteljev.
Litva: Osnutek uredbe vključuje v obseg akreditacije in evalvacije vsebino dejavnosti, kompetence vodij usposabljanja
in infrastrukturo.
Pojasnilo
Finančna revizija in administrativni nadzor nista upoštevana.
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V mnogih državah, ki imajo uradne predpise, se ti nanašajo na vse ali skoraj vse omenjene elemente
evalvacije. V večini držav upoštevajo tako vsebino dejavnosti kot učne metode in/ali kompetence vodij
usposabljanja. Infrastruktura (npr. učni material, tehnična oprema) je prav tako pogosto predmet evalvacije.
Mnenja udeležencev usposabljanja upoštevajo v osmih državah.
Nemško govoreča skupnost Belgije, Islandija in Bolgarija uporabljajo enake predpise za obseg evalvacije
in/ali akreditacije stalnega strokovnega spopolnjevanja učiteljev in za evalvacijo začetnega izobraževanja
učiteljev. Predpisi upoštevajo vse omenjene elemente.
Nekatere države omenjajo še vrsto drugih elementov evalvacije. Eden najbolj pomembnih je skladnost
vsebine in organizacije dejavnosti z izobraževalnimi cilji.
Na Danskem se akreditacija novega programa usmerja predvsem na vprašanja, kot so trajanje in
organizacija študija (celodnevni ali poldnevni), vpisni pogoji, ciljna skupina (npr. izobrazba ali delovne izkušnje
udeležencev) in opis metod za zagotavljanje kakovosti.
V Španiji je obseg akreditacije in/ali evalvacije v nekaterih avtonomnih pokrajinah natančneje
predpisan. Tako predpisi v Andaluziji usmerjajo pozornost tudi na obliko in uresničevanje
regionalnega načrta, na usklajevanje in uporabnost usposabljanja ter na kakovost in obseg
uporabljenih učnih pripomočkov.
Na Irskem je evalvacija usmerjena tudi na povezavo programov s kurikulumom za osnovne šole in
na upoštevanje uradnih smernic.
Na Madžarskem je evalvacija usmerjena še na jasnost ciljev, primernost programa za posamezne
ciljne skupine in na dodano vrednost, ki jo pridobijo udeleženci. Preverjajo skladnost ciljev
posameznih programov usposabljanja z natančnimi vsebinskimi zahtevami. Evalvacija preveri, ali cilji programa
dosegajo predpisane zahteve, ali je program primeren za ciljne skupine, vrste šol in ravni, katerim je namenjen.
Ocenjevalci tudi analizirajo, kakšno pozornost program namenja uspešnemu učenju in kako lahko udeleženci
pridobljeno znanje uporabijo v praksi.
V Latviji se morajo metode ujemati s cilji, nalogami in načrtovanimi rezultati programa. Evalvacija upošteva tudi
skladnost programa z novimi tematskimi standardi in postopki ocenjevanja. Izvajalec programa je odgovoren za
kakovost izvajanja, cilje, naloge in načrtovane rezultate programa.
V Romuniji v procesu akreditacije upoštevajo vrsto meril in pogojev, npr. zakonitost institucij,
potreben prostor za usposabljanje, koristnost usposabljanja, skladnost z nacionalnimi smernicami
in strategijami za razvoj izobraževanja, skladnost s standardi stalnega strokovnega spopolnjevanja
učiteljev, prednostne naloge usposabljanja na nacionalni ravni in primernost programa za ciljne
skupine, ponudbo svetovanja, časovno ureditev izvajanja programov (razporeditev časa, trajanje učnih ur,
organizacija v celodnevne, poldnevne ali večerne tečaje, izobraževanje na daljavo itn.).
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5.5 Pogostost
Pogostost postopkov evalvacije in/ali akreditacije stalnega strokovnega spopolnjevanja učiteljev je s predpisi
urejena v samo dvanajstih državah. Čeprav na Cipru, Irskem in Slovaškem ni uradnih predpisov, postopki
vendarle izkazujejo rednost evalvacije in/ali akreditacije.
Preglednica 5.5: Pogostost akreditacije in/ali evalvacije
stalnega strokovnega spopolnjevanja učiteljev za splošno izobraževanje (ISCED 1–3), 2005/06

Pogostost, določena s predpisi
vsako leto

BE fr, EL, PL, SI

enkrat na leto do enkrat na tri leta

LV, EE

na tri leta

CZ (akreditacija programa)

na štiri leta

RO

na pet let

BE de, HU, PL

na šest let

CZ (akreditacija institucije), NL, SE

Ni urejeno s predpisi.

DE, DK, FR, IE, CY, LT, MT, AT, PT, SK, FI, UK, IS, NO, BG

Začetno izobraževanje učiteljev v tujini: LI
Ni razpoložljivih podatkov: BE nl, LU
Vir: Eurydice
Dodatne opombe
Belgija (BE fr): Podatki se nanašajo samo na inštitut za stalno strokovno spopolnjevanje učiteljev (Institut
de la formation en cours de carrière).
Belgija (BE de): Evalvacija se opravi v okviru zunanje evalvacije visokošolskih institucij, ki organizirajo stalno strokovno
spopolnjevanje učiteljev.
Španija: Pogostost se razlikuje v posameznih avtonomnih pokrajinah, po navadi pa se evalvacija opravi enkrat na leto.
Irska: Vzorec vseh programov stalnega strokovnega spopolnjevanja učiteljev se ovrednoti enkrat na leto.
Italija: Evalvacija naj se opravlja redno. Podrobnejši predpisi niso uzakonjeni.
Ciper in Slovaška: Čeprav ni uradnih predpisov, se evalvacija opravi enkrat na leto, po koncu vsakega programa.

Tudi v državah, ki imajo uradne predpise, se pogostost evalvacije razlikuje glede na uporabljene postopke
(samoevalvacija, zunanja evalvacija ali akreditacija).
V Grčiji se zunanja evalvacija opravi enkrat na leto, po koncu programa, notranja evalvacija pa trikrat na leto, po
koncu vsake stopnje programa (skupaj tri stopnje).
Na Madžarskem se akreditacija novih programov lahko opravi vsako leto ali takrat, ko so poslane prijave.
Izvajalci programov lahko programe začnejo kadar koli, potem ko postopek akreditacije uskladi organ za
akreditacijo stalnega strokovnega spopolnjevanja učiteljev. Akreditacija velja pet let. Če želijo izvajalci po petih
letih nadaljevati programe, ponovijo postopke akreditacije. Prav tako morajo izvajalci programov opraviti
samoevalvacijo. Nepridobitna organizacija SuliNova Kht nadzira programe stalnega strokovnega spopolnjevanja
učiteljev s samoevalvacijskimi vprašalniki.
Na Poljskem ministrstvo za šolstvo nadzira in odobri poročilo nacionalnega centra za stalno strokovno
spopolnjevanje učiteljev o dejavnostih v preteklem letu in o načrtih za naslednje leto. Vsako leto regionalne
oblasti za izobraževanje (Kuratoria) ministrstvu predstavijo ugotovitve o uspešnosti institucij za stalno strokovno
spopolnjevanje učiteljev v regiji. Njihova druga naloga je, da vsakih pet let organizirajo merjenje kakovosti dela
vseh izobraževalnih institucij v regiji (vključno z institucijo za stalno strokovno spopolnjevanje učiteljev).
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V Sloveniji predpisi iz šolskega leta 2004/05 določajo, da se akreditirajo samo nekateri programi
stalnega strokovnega spopolnjevanja učiteljev. Tako je programski svet odločil, da se leta 2005 pregledajo
samo skupina programov za osvežitev znanja in programi za profesionalni razvoj učiteljev. Leta 2006 je
pregled usmerjen predvsem na programe za izboljševanje vzgojno-izobraževalnega procesa.

5.6 Uporaba rezultatov
Rezultati akreditacije in evalvacije stalnega strokovnega spopolnjevanja učiteljev se podobno kot pri
evalvaciji začetnega izobraževanja učiteljev (4. poglavje) lahko uporabljajo na različne načine, ki vplivajo na
institucije ali programe. Kot kažejo naslednji primeri, se akreditacija teoretično lahko podeli ali odvzame.
Na Češkem akreditacijo na predlog komisije za akreditacijo podeljuje ministrstvo za šolstvo, mladino
in šport. Če program ne zagotavlja kakovosti, navedene v prošnji, se akreditacija ne podeli.
Ministrstvo ima pravico, da na tri leta nadzira akreditirane programe, podrobnejši uradni predpisi pa še niso pripravljeni.
Na Madžarskem programe akreditira ministrstvo za šolstvo. Če izvajalec ne izpolnjuje ciljev programa, se mu
akreditacija lahko odvzame. Financer lahko preverja, ali so programi stalnega strokovnega spopolnjevanja
učiteljev skladni s programi, ki jih izvajajo šole.
V Latviji lahko komisija programu odvzame akreditacijo, če se izkaže, da ta ni izpolnil zahtev.
Na Poljskem se zaradi negativnih rezultatov evalvacije instituciji lahko odvzame akreditacija, sredstva za tečaje
stalnega strokovnega spopolnjevanja učiteljev pa se prenesejo na druge institucije.
Na Portugalskem se opravi postopek začetne akreditacije institucije ali programa. Taka akreditacija se lahko
začasno ali za stalno odvzame, če institucija ali program ne izpolnita predpisanih zahtev.
Akreditacijski postopek v Sloveniji je namenjen izbiri ponudnikov programov, ki se prijavijo na javni razpis.

Rezultati evalvacije se običajno uporabijo tudi za izboljšave in predpise.
V Grčiji rezultate evalvacije usposabljanja stalnega strokovnega spopolnjevanja učiteljev uporabijo kot povratno
informacijo za boljši razvoj programov v naslednjih letih.
V Španiji avtonomne pokrajine uporabljajo rezultate za izdelavo letnega poročila o usposabljanju učiteljev in za
izboljšanje sistema stalnega strokovnega spopolnjevanja učiteljev.
Čeprav na Cipru to ni uradno predpisano, rezultate evalvacije uporabljajo za odločanje o ciljih, postopkih in
izvajalcih programov.
Čeprav v Avstriji to ni uradno predpisano, rezultati evalvacije posameznih tečajev in celotnih programov
usposabljanja institucijam pomagajo zagotavljati kakovost, razvijati programe in jih prilagajati potrebam
učiteljev in šol.

Z rezultati evalvacije in akreditacije se lahko zagotavlja tudi splošna informiranost vseh vpletenih
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v dejavnosti stalnega strokovnega spopolnjevanja učiteljev, vendar pa jasnega vzorca pri objavi
rezultatov še ni.
Na Nizozemskem so rezultati akreditacije objavljeni na spletni strani organizacije za akreditacijo na
Nizozemskem in v Flandriji (Nederlands-Vlaamse Accreditatie Organisatie – NVAO).
Na Irskem izvajalcem tečajev pošljejo kopijo evalvacijskega poročila, ki lahko vsebuje predloge za izboljšanje.
V Sloveniji evalvacijo uspešnosti izvajalcev programa opravijo udeleženci ob koncu programa. Poročila se
pošljejo programskemu svetu za stalno strokovno spopolnjevanje osebja v šolah in vrtcih. Glede na posamična
poročila se pripravi splošno nacionalno poročilo, ki ga svet oceni, preden ga pošlje ministru za šolstvo. Rezultati
skupnega poročila so objavljeni na spletu.
Na Finskem je seznam akreditiranih tečajev objavljen na spletni strani FINHEEC.
V Romuniji so akreditirani programi objavljeni na seznamu, ki ga učitelji uporabijo pri izbiri tečaja stalnega
strokovnega spopolnjevanja učiteljev, ki se ga morajo udeležiti na pet let.
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REFORME IN RAZPRAVE
Na evalvacijo izobraževanja učiteljev v Evropi vpliva več pomembnih dejavnikov. Institucije in programi za
začetno izobraževanje učiteljev so kot del visokega šolstva predmet sedanjih bolonjskih reform.* Razvoj
zagotavljanja kakovosti je ena od glavnih značilnosti v procesu reform, zato prav reforme zelo vplivajo na
institucije in programe. Reforme smo predstavili že v prejšnjih poglavjih.
Razprave in reforme, opisane v nadaljevanju, pa se dotikajo dveh glavnih vprašanj v neposredni povezavi
z izobraževanjem učiteljev.
Veliko držav se je že lotilo ali pa se namerava lotiti reformiranja organizacije začetnega izobraževanja
učiteljev. V prvem delu opisujemo razmere v nekaterih državah, ki nameravajo prilagoditi postopke za
evalvacijo izobraževanja učiteljev.
V nekaterih državah pa prav zdaj razpravljajo o kakovosti postopkov evalvacije izobraževanja učiteljev.
Te razprave so opisane v drugem delu pričujočega poglavja.

6.1 Določanje ciljev in vsebin izobraževanja učiteljev ter spreminjanje postopkov
evalvacije
Nemčija, Estonija, Italija, Združeno kraljestvo (Wales) in Romunija so reforme pred kratkim že zaključile ali pa
so sredi reform, ki bodo na novo določile cilje in vsebine začetnega izobraževanja in stalnega strokovnega
spopolnjevanja učiteljev na državni ali regionalni ravni ter opredelile standarde znanja in spretnosti, ki bi jih
morali imeti učitelji po končanem izobraževanju. Ta trend postaja v Evropi vse bolj razširjen. Vse omenjene
države so že vpeljale ali pa nameravajo vpeljati posebne postopke evalvacije. V Latviji pripravljajo podobno
reformo, ki bo vplivala na postopke evalvacije stalnega strokovnega spopolnjevanja učiteljev.
Uvedba dvocikličnega sistema študijskih stopenj (bachelor/master) je v nekaterih zveznih deželah
v Nemčiji kmalu pokazala, kako pomembno je, da dežele vzajemno priznavajo kvalifikacije,
pridobljene v novem sistemu. Vzajemno priznavanje temelji na splošnih izobrazbenih standardih bodočih
učiteljev, ki so bili sprejeti na stalni konferenci ministrov za izobraževanje in kulturo zveznih dežel (Kultusministerkonferenz) 16. decembra 2004.
Resolucija, sprejeta aprila 2005, je določila, da je pogoj za tako priznavanje modulariziran študij,
ki je bil predhodno akreditiran in evalviran. Agencije in drugi organi za evalvacijo lahko ocenjujejo tudi programe stalnega strokovnega spopolnjevanja pedagoških delavcev in tiste oblike začetnega
izobraževanja učiteljev, ki ne potekajo po sistemu dvocikličega študija. Naloga prejšnjega sistema
evalvacije je bila zagotoviti spoštovanje predpisanega. Novonastale agencije pa imajo več
odgovornosti, saj lahko ocenjujejo učinke začetnega izobraževanja učiteljev glede na vložek.
Vprašanji sedanje razprave o evalvaciji začetnega izobraževanja učiteljev in stalnega strokovnega
spopolnjevanja pedagoških delavcev sta, ali bi morala evalvacija postati stalna praksa in ali dosega zastavljene
cilje.

(*)

Za nadaljnje informacije glejte publikacijo Focus on the Structure of Higher Education in Europe.
National Trends in the Bologna Process 2004/05. Bruselj: Eurydice 2005
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V Estoniji so pripravili nacionalne smernice za razvoj izobraževanja učiteljev. Smernice vključujejo kratek opis
kompetenc, ki bi jih morali imeti učitelji po diplomi, in glavne cilje nacionalne politike o njihovem začetnem
izobraževanju. V nadaljevanju so podrobneje opisani drugi pomembni vidiki, na primer profesionalni standardi,
znanje in spretnosti učiteljev ter obvezne zahteve, ki jih morajo upoštevati pripravljalci programov izobraževanja
učiteljev. Institucije za začetno izobraževanje učiteljev bodo morale uskladiti svojo organizacijo in prilagoditi
vsebine svojih programov glede na te nacionalne standarde. Sledil bo postopek akreditacije programov na vseh
institucijah.
V Italiji poteka reforma začetnega izobraževanja učiteljev. Vlada je sprejela uredbo o določitvi splošnih
standardov usposabljanja, ki omogočajo vstop v poklic. Z uredbo so določeni merila in postopki
za spremljanje in evalvacijo rezultatov izobraževanja učiteljev na stopnji master. Uredba bo začela
veljati, ko bodo sprejeti še ustrezni sklepi v zvezi s kurikulumom in postopki zaposlovanja učiteljev.
V Latviji se bodo izboljšave sistema stalnega strokovnega spopolnjevanja pedagoških delavcev,
o katerih zdaj razpravljajo, predvidoma nanašale tako na programe kot na evalvacijo izvajalcev
stalnega izobraževanja.
V Združenem kraljestvu (v Walesu) je vlada pozvala splošni učiteljski svet Walesa, da v sodelovanju
z drugimi partnerji pripravi izhodišča za profesionalni razvoj učiteljev. Predlog izhodišč vsebuje tudi natančno določene standarde, ki naj omogočajo poklicno napredovanje, in posebno ureditev
evalvacije. Predvidena sta akreditiranje programov stalnega strokovnega spopolnjevanja pedagoških delavcev
in evalvacija kakovosti izvajalcev. Predloge za zagotavljanje kakovosti je vlada v Walesu sprejemala do januarja
2007.
V Romuniji se je nedavna reforma usmerila predvsem na metodologijo in vsebino stalnega
strokovnega spopolnjevanja pedagoških delavcev ter na razvoj standardov usposabljanja. Poudarjeni so bili tudi
merila in načini evalvacije/akreditacije ter spremljanje izvajanja programov.

6.2 Razprave o postopkih evalvacije
V Nemčiji in na Nizozemskem je sistem evalvacije izobraževanja učiteljev pravkar v javni razpravi.
V Nemčiji so na stalni konferenci ministrov za izobraževanje in kulturo posameznih dežel imenovali
poseben komite, ki je pripravil poročilo o stanju stalnega strokovnega spopolnjevanja pedagoških
delavcev. Leta 2000 objavljeno poročilo je opozorilo, da je treba okrepiti empirične pristope pri
evalvacijah in analizirati učinkovitost usposabljanja učiteljev.
Na Nizozemskem razpravljajo o postopkih za evalvacijo in akreditacijo institucij za začetno izobraževanje
učiteljev. Rezultati evalvacije institucij in programov visokega šolstva, ki so objavljeni vsakih šest let, namreč
kažejo, da kakovost nekaterih programov za bodoče učitelje v osnovnih šolah ne dosega predpisanih standardov.
Problemi, ki so se pokazali, se nanašajo na dejansko doseženo znanje učiteljev v primerjavi s pričakovanim, pa
tudi na precej nejasno opredeljene rezultate izobraževanja.

Na Poljskem razprava o evalvaciji poteka predvsem glede statusa visokih šol za usposabljanje učiteljev
v primerjavi s statusom univerz.
Na Poljskem visoke šole, katerih delovanja ne določa zakonodaja, ampak šole same, ne morejo
podeljevati kvalifikacij na ravni univerzitetne izobrazbe oz. na stopnji 5A po klasifikaciji ISCED. Eden
od predlogov, kako bi njihov status izenačili s statusom univerz, vključuje ustanovitev posebnih
komisij za akreditacijo, ki bi vodile enake postopke po enakih pravilih, kot veljajo za akreditacijo
univerz. Drugi predlog predvideva integracijo programov visokih šol z univerzitetnimi programi,
vsi na stopnji bachelor.
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Namen te raziskave je prikazati samo pomembnejše značilnosti sistemov zagotavljanja kakovosti, ne da bi
jih pri tem podrobneje analizirali.
Na podlagi podatkov, predstavljenih v prvih petih poglavjih, v nadaljevanju povzemamo glavne rezultate
akreditacije in evalvacije institucij in programov za izobraževanje učiteljev.

Zagotavljanje kakovosti začetnega izobraževanja učiteljev
Razen Luksemburga imajo vse države, ki jih obravnavamo v tej raziskavi, organiziran sistem začetnega
izobraževanja učiteljev. Postopke evalvacije urejajo s predpisi ali drugače.
V večini držav ni posebnih predpisov o evalvaciji programov izobraževanja učiteljev ali pa ti urejajo le
posamezne stopnje začetnega izobraževanja (strokovno usposabljanje, prakso, pripravništvo). Za področje
evalvacije izobraževanja učiteljev se večinoma uporabljajo splošni predpisi o evalvaciji visokega šolstva.
Zunanja evalvacija je obvezna oziroma priporočljiva v večini omenjenih držav. Podobno velja tudi
za notranjo evalvacijo.
Glavne značilnosti zunanje evalvacije
V večini držav opravi zunanjo evalvacijo agencija, komisija ali drug neodvisni organi z javnimi pooblastili.
Ocenjevalci so strokovnjaki za evalvacijo. Pravne podlage, ki določajo obseg evalvacije, so zakonodaja na
področju visokega šolstva in predpisi o merilih za evalvacijo. Upoštevajo se tudi vsaj osnovni dokumenti, ki
posebej obravnavajo izobraževanje učiteljev.
Zunanje evalvacije se osredinjajo predvsem na vsebine kurikulumov za izobraževanje učiteljev oz. programov,
ki jih pripravljajo posamezne visokošolske institucije ali programi. Ocenjujejo se tudi metode poučevanja in
ocenjevanja. Pogosteje se pri ocenjevanju upoštevajo partnerski dogovori med izobraževalkami učiteljev in
šolami kot pa uravnoteženost splošnih in strokovno specifičnih vsebin ter usposabljanja, ki se izvaja v sklopu
začetnega študija oziroma kot začetno usposabljanje ali pripravništvo na šoli. V večini držav pri zunanji
evalvaciji upoštevajo dosežke študentov, v več kot polovici držav pa tudi njihova mnenja.
Zunanja evalvacija navadno temelji na obiskih šole, ki pogosto vključujejo pogovore z vodstvom,
s strokovnimi in z administrativnimi delavci. Večkrat se opravijo tudi pogovori s študenti.
Pogostost zunanje evalvacije je v posameznih državah precej različna. Kjer je določena s predpisi, evalvacije
potekajo največ enkrat na leto in najmanj enkrat na dvanajst let.
Glavne značilnosti notranje evalvacije
Za organizacijo notranje evalvacije je odgovorno predvsem vodstvo institucije ali za to ustanovljena komisija.
Skoraj v vseh državah pri notranji evalvaciji enakovredno sodelujejo vodstvo institucije, njeni strokovni
delavci in študenti.
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Najpomembnejše podlage za določitev meril notranje evalvacije so splošna zakonodaja o visokem šolstvu
in merila, ki se sicer uporabljajo za zunanjo evalvacijo. Informacije v večini držav zbirajo v pogovorih
z vodstvom institucij, s strokovnimi in z administrativnimi delavci, s študenti ter pri opazovanju
v predavalnicah. V mnogih državah nimajo uradnih predpisov, ki bi podrobno določali obseg notranje
evalvacije.
Povezava med zunanjo in notranjo evalvacijo
V skoraj vseh državah predpisi določajo, da mora zunanja evalvacija temeljiti na rezultatih notranje
evalvacije in da je obseg notranje evalvacije pogojen predvsem s potrebami zunanje evalvacije. To velja tudi
za pogostost obeh evalvacij: notranja evalvacija se opravi skupaj z zunanjo, lahko pa tudi pogosteje.
Uporaba ugotovitev
V večini držav uporabljajo ugotovitve zunanje evalvacije kot podlago za odločanje o akreditaciji in
reakreditaciji institucij oziroma programov. Rezultati se lahko uporabijo pri odločanju o tem,
ali so institucije upravičene do javnega financiranja in izdajanja diplom. Če so rezultati slabi, se običajno
institucijam naloži obveznost, da pripravijo načrt za izboljšanje, čaka pa jih tudi nova zunanja evalvacija.
Negativni rezultati so v nekaterih primerih lahko razlog za prenehanje izvajanja programa ali ukinitev
institucije.
Objava ugotovitev evalvacije posamezne institucije ali programa je splošno razširjena. V skoraj vseh
državah, kjer je objava obvezna, so rezultati neposredno dostopni vodstvu institucij, strokovnim delavcem
in študentom. Pripravljanje kazalnikov usposabljanja učiteljev in poročil na ravni države, ki bi temeljila
na evalvaciji, zaenkrat še ni splošno uveljavljeno.

Zagotavljanje kakovosti stalnega strokovnega spopolnjevanja pedagoških
delavcev
Zaradi velikega števila izvajalcev stalnega strokovnega spopolnjevanja pedagoških delavcev in vedno večje
avtonomnosti šol pri izbiri usposabljanja je treba zagotoviti nadzor nad kakovostjo.
Vse države, razen Francije, Cipra, Litve, Malte, Avstrije in Združenega kraljestva, imajo uradne predpise
o akreditaciji in/ali evalvaciji izvajalcev. Vendar pa v nekaterih državah predpisi veljajo le za nekatere izvajalce.
S predpisi je navadno določeno, da se pri evalvaciji uporabljajo naslednji najpomembnejši pristopi: analiza
pisne dokumentacije, analiza izvajalčeve samoevalvacije in obiski institucij, ki v nekaterih državah niso
obvezni. Akreditacijo in/ali evalvacijo večinoma opravi agencija oziroma komisija za evalvacijo ali pa kar
ministrstvo za šolstvo.
V polovici držav ni predpisov o obsegu in vsebini akreditacije in evalvacije. V drugi polovici držav pa
predpisi največkrat omenjajo vsebino programov, učne metode, kompetence vodij usposabljanja,
infrastrukturo, mnenja udeležencev in usklajenost dejavnosti z izobraževalnimi cilji.
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Predpisi urejajo pogostost evalvacije in akreditacije samo v dvanajstih državah. Evalvacija se glede na
postopke lahko opravlja enkrat na leto do enkrat na šest let. Rezultati evalvacije se uporabijo v postopkih
akreditacije ali za načrtovanje izboljšav.

*
*

*

Pri zagotavljanju kakovosti visokega šolstva je več vprašanj, ki narekujejo nadaljnje preučevanje.
Obseg evalvacij in akterji
Čeprav se v procesu evalvacije vrednotijo različni vidiki, to še ne pomeni, da postopki ne morejo biti
birokratski in nepregledni, torej v nasprotju s splošno strategijo izboljševanja kakovosti. Zato je zelo
pomembno, kako in s katerimi referencami so bili izbrani izvajalci evalvacije.
Vprašanje pogostosti
Vprašanje je, ali so programi, ki so evalvirani pogosteje, zares boljši od tistih, ki so evalvirani redkeje. Zlasti
zunanje evalvacije pomenijo dodaten pritisk na udeležence, zato so pogoste evalvacije lahko dolgotrajne in
naporne. Ob tem lahko zmanjka časa, namenjenega izboljšavam. Po drugi strani pa lahko neredne evalvacije
pomenijo, da je nadzor kakovosti pomanjkljiv.
Uporaba rezultatov
Način uporabe evalvacijskih rezultatov je zelo pomemben, da se nadzorovanje kakovosti v nekem sistemu
»sprejme«. Če se rezultati uporabljajo za rangiranje izvajalcev, ima to lahko hude posledice za posamezne
izvajalca usposabljanja. Poročila o evalvaciji so lahko tudi sama sebi namen, da se zadosti nekaterim
administrativnim zahtevam. Taka poročila nimajo posebnih posledic za izvajalca. Včasih evalvatorji
z rezultati ne seznanjajo izvajalcev, zato taka poročila prav tako nimajo posebne teže.
Vprašanje, kakšen je dober učitelj, je v številnih državah zadnjih deset let spodbudilo razvoj standardov
usposobljenosti oziroma profilov, s katerimi določajo zaželene kompetence in lastnosti učiteljev. Taki
dokumenti so vedno pogostejša podlaga za postopke evalvacije, saj pripomorejo k temu, da se
evalvacija usmeri na splošne cilje izobraževanja učiteljev. Vprašanje pa je, kako so ti standardi sprejeti
in uveljavljeni ter ali se izobraževalke učiteljev sploh lahko odzovejo na te zahteve. Začetno
izobraževanje učiteljev je namreč le temelj za nadaljnji in nenehen razvoj učiteljevih sposobnosti.
Seveda ne moreta ne sistem začetnega izobraževanja ne sistem stalnega spopolnjevanja ustvarjati dobrih
učiteljev.
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Vzpostavitev kakovostnih nadzornih mehanizmov je nedvomno pomemben korak pri vrednotenju napredka
v izobraževanju učiteljev. Prav tako pomemben je način, kako se ti ukrepi uporabijo. V večini evropskih držav
so nadzorni mehanizmi razmeroma novi, zato se še ne da oceniti njihove učinkovitosti in vpliva na izboljšanje
kakovosti. Zato bi bilo treba vprašanja, ki smo jih obravnavali, še podrobneje analizirati.
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Koda države
EU

Evropska unija

PT

Portugalska

BE

Belgija

SI

Slovenija

BE fr

Belgija – francoska skupnost

SK

Slovaška

BE de

Belgija – nemško govoreča skupnost

FI

Finska

BE nl

Belgija – flamska skupnost

SE

Švedska

CZ

Češka republika

UK

Združeno kraljestvo

DK

Danska

UK-ENG

Anglija

DE

Nemčija

UK-WLS

Wales

EE

Estonija

UK-NIR

Severna Irska

EL

Grčija

UK-SCT

Škotska

ES

Španija

FR

Francija

IE

Irska

IT

Italija

CY

Ciper

LV

države
EFTA/EEA

tri države Evropskega združenja
za prosto trgovino, ki so članice
Evropskega gospodarskega prostora

Latvija

IS

Islandija

LT

Litva

LI

Lihtenštajn

LU

Luksemburg

NO

Norveška

HU

Madžarska

MT

Malta

NL

Nizozemska

Države kandidatke

AT

Avstrija

BG

Bolgarija

PL

Poljska

RO

Romunija

Statistična koda
(:)

Ni razpoložljivih podatkov.
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Okrajšave
ADIP

Elliniki Archi Diasfalisis Poiotitas stin Anotati Ekpaidefsi
(Agencija za zagotavljanje kakovosti Republike Grčije)

EL

ANECA

Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación
(Nacionalna agencija za zagotavljanje kakovosti in akreditacijo)

ES

AQA

Österreichische Qualitätssicherungsagentur
(Agencija za zagotavljanje kakovosti Republike Avstrije)

AT

CNE

Comité national d’évaluation des établissements publics à caractère scientifique,
culturel et professionnel (Nacionalna komisija za evalvacijo znanstvenih,
kulturnih in poklicnih javnih institucij)

FR

DES

Direction de l’enseignement supérieur (Direktorat za visoko šolstvo)

FR

ECTS

evropski sistem prenašanja kreditnih točk

Estyn

Her Majesty's Inspectorate For Education and Training in Wales
(Inšpektorat Njenega veličanstva za izobraževanje in izpopolnjevanje v Walesu)

UK-WLS

ETI

The Education and Training Inspectorate
(Inšpektorat za izobraževanje in izpopolnjevanje)

UK-WLS

EVA

Danmarks Evalueringsinstitut (Inštitut za evalvacijo Kraljevine Danske)

DK

FINHEEC

Korkeakoulujen arviointineuvosto (Svet za evalvacijo visokega šolstva Republike Finske)

FI

IGAENR

Inspection générale de l'administration de l'éducation nationale et de la recherche
(Splošni inšpektorat za administracijo nacionalnega izobraževanja in raziskovanja)

FR

IUFM

Institut Universitaire de Formation des Maîtres
(Univerzitetni inštitut za izobraževanje učiteljev)

FR

NAHE

Högskolverket (Nacionalna agencija za višje šolstvo)

SE

NCAAA

Consiliul Naţional pentru Evaluare şi Acreditare Academică
(Nacionalni svet za akademsko evalvacijo in akreditacijo)

RO

NOKUT

Nasjonalt organ for kvalitet i utdanningen
(Agencija za zagotavljanje kakovosti v šolstvu Kraljevine Norveške)

NO

NVAO

Nederlands-Vlaamse Accreditatie Organisatie
(Organizacija za akreditacijo Kraljevine Nizozemske in Flandrije)

NL/BE nl

Ofsted

Office for Standards in Education (Urad za standarde v izobraževanju)

UK-ENG

QAA

Quality Assurance Agency (Agencija za zagotavljanje kakovosti)

UK

REA

Kuratoria (Regional Educational Authorities)

PL

TDA

Training and Development Agency for Schools
(Agencija za usposabljanje in izpopolnjevanje v šolah)
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Definicije*
Akreditacija: proces, pri katerem ustrezne zakonodajne oblasti in strokovni organi ocenjujejo, ali institucije
oziroma programi izpolnjujejo predpisane standarde za izobraževanje (učiteljev) in izdajanje ustreznih
kvalifikacij (če je to posebej predpisano)
Sinonima: priznavanje, validacija
Sočasni model: program začetnega izobraževanja učiteljev, ki že od začetka združuje splošne vsebine
izobraževanja učiteljev za poučevanje enega ali več predmetov s strokovno specifičnim teoretičnim in
praktičnim usposabljanjem
Zaporedni model: program začetnega izobraževanja učiteljev, po katerem študenti najprej dobijo splošno
izobrazbo in diplomo na nekem disciplinarnem področju, po končanem nepedagoškem študiju pa se vpišejo
še v pedagoški program, ki jih kvalificira za učitelje
Deakreditacija: rezultat evalvacije, s katerim se instituciji odvzame dovoljenje za nadaljevanje izvajanja
programov za izobraževanje ali izpopolnjevanje (učiteljev) in za izdajanje ustreznih kvalifikacij
Evalvacija: splošen postopek sistematičnega in kritičnega analiziranja, ki omogoča oceno in/ali priporočila
za izboljšanje kakovosti institucije oziroma programa za izobraževanje (učiteljev)
Sinonimi: vrednotenje, presoja, pregled strokovnjaka, ocenitev kakovosti, pregled
Merila evalvacije: oporne točke, s katerimi se presoja izpolnjevanje določenih ciljev in/ali standardov.
Opisujejo značilnosti zahtev in pogojev, ki jih je treba izpolniti, zato na njih temelji sklep evalvacije.
Strokovnjak za evalvacijo: oseba, ki ima izkušnje in je usposobljena za evalviranje institucij in/ali
njihovega osebja. Gre za strokovnjake z različnih strokovnih področij, na primer raziskovalnega,
pedagoškega ali vodstvenega.
Zunanja evalvacija: proces, pri katerem specializirano zunanje telo zbira podatke, informacije in dokaze o
instituciji oziroma programu, na podlagi katerih ugotavlja kakovost. Zunanjo evalvacijo navadno opravljajo
zunanji strokovnjaki, ocenjevalci z istega področja ali inšpektorji.
Sinonim: zunanji pregled
Splošno izobraževanje učiteljev: splošne vsebine študija in študijske discipline, ki dajejo splošno znanje in
znanje predmetov, ki naj bi jih študenti po končanem študiju poučevali
Inšpektor: oseba, ki ocenjuje kakovost izvajanja izobraževanja in dela pri pristojnem organu za izobraževanje;
lahko je učitelj in/ali upravni delavec.

(*)

Definicije pojmov akreditacija, kriteriji evalvacije, evalvacija, zunanja evalvacija, notranja evalvacija,
strokovnjak z istega področja, zagotavljanje kakovosti, obisk institucij, kvalifikacijski standardi in
standardi temeljijo na UNESCO-vem dokumentu Quality Assurance and Accreditation: A Glossary
of Basic Terms and Definitions, ki so ga napisali Lazãr Vlãsceanu, Laura Grünberg in Dan Pârlea,
izdano v Bukarešti 2004.
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Notranja evalvacija: proces, za katerega so odgovorni zaposleni v instituciji in ki obsega sistematično zbiranje administrativnih podatkov ter anketiranje študentov, predavateljev in drugega osebja. Gre za kolektivno refleksijo o delu institucije in priložnost za izboljšanje njenega dela.
Sinonim: samoevalvacija
Ocenjevalec z istega disciplinarnega področja (peer): strokovnjak za visokošolsko disciplino, ki jo
ocenjuje, vendar ne poučuje v programu oziroma na instituciji, ki ju ocenjuje
Pedagoško usposabljanje učiteljev: del začetnega izobraževanja učiteljev, ki bodočim učiteljem omogoča
teoretični in praktični vpogled v poklic učitelja. Poleg študija psihologije in didaktik obsega še obdobja
kratke in (običajno) neplačane prakse na šoli, ki se izvaja pod mentorstvom učiteljev na šoli, ocenjujejo pa jo
visokošolski učitelji.
Standardi usposobljenosti: niz temeljnih kompetenc, ustreznega znanja in spretnosti, določenih
s študijskim programom, s katerimi se opisuje to, kar bi moral učitelj po končanem študiju znati in biti
sposoben delati. Študenti prihodnji učitelji morajo doseči določeno raven znanja, da lahko pridobijo
pedagoško kvalifikacijo. Standardi usposobljenosti določajo vsebine, ki morajo biti obvezno v kurikulumih
za izobraževanje učiteljev, zato predstavljajo uradni sistemski okvir za začetno izobraževanje učiteljev.
Zagotavljanje kakovosti: vseobsegajoč pojem, ki se nanaša na stalen proces evalvacije (ocenjevanje,
spremljanje, zagotavljanje, ohranjanje in izboljševanje) kakovosti sistemov, institucij in programov
za izobraževanje (učiteljev)
Sinonim: nadzor kakovosti
Priporočilo: neobvezujoče smernice svetovalne narave, ki jih izdajajo najvišje šolske oblasti
Predpis: zakon, uredba ali kateri koli uradno zavezujoč dokument, ki ga izdajo najvišje šolske oblasti
Obisk institucij: sestavni del zunanje evalvacije, ko zunanji strokovnjaki obiščejo institucijo za
izobraževanje učiteljev, preučujejo njeno poročilo o notranji evalvaciji, analizirajo strokovne podlage in/ali
opravijo pogovor s pedagoškim in vodstvenim osebjem, študenti in drugimi ter tako ocenijo kakovost in
učinkovitost institucije oziroma programa
Standardi: pričakovana raven zahtev in pogojev, po katerih se ocenjuje kakovost oziroma jih morajo izpolniti
institucije oziroma študenti, da dobijo akreditacijo oziroma diplomo. Standardi morajo biti opredeljeni jasno
in nedvoumno ter v povezavi z evalvacijskimi merili, ki se lahko delijo na več (bolj operativnih) kazalnikov.
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POJMOVNIK
Mednarodna standardna klasifikacija izobraževanja (ISCED 1997)
Mednarodna standardna klasifikacija izobraževanja (ISCED) je orodje mednarodne statistike, ki omogoča
primerljivost izobraževalnih sistemov. Več informacij je na uradni spletni strani http://unescostat.unesco.
org/en/pub/pub0.htm.

ISCED 1: primarna stopnja izobraževanja
Ta stopnja izobraževanja se začne pri starosti od pet do sedem let, je obvezna v vseh državah in
običajno traja od štiri do šest let.

ISCED 2: nižja sekundarna stopnja izobraževanja
Izobraževanje na tej stopnji nadgrajuje primarno izobraževanje, poučevanje pa je že bolj
strukturirano po posameznih predmetih; končanje te stopnje običajno sovpada s koncem
obveznega izobraževanja.
V nekaterih državah je obvezno izobraževanje enotno, tako da učencem ni treba prehajati med primarno
in nižjo sekundarno stopnjo.

ISCED 3: višja sekundarna stopnja izobraževanja
Izobraževanje se običajno začne po končanem obveznem izobraževanju pri starosti od petnajst do
šestnajst let. Največkrat se za vpis zahtevajo dokončanje obveznega izobraževanja in drugi minimalni
pogoji. Pouk na tej stopnji je še bolj strukturiran po posameznih predmetih kot na 2. stopnji ISCED.
Običajno ta stopnja traja od dve leti do pet let.
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BE nl

BE de

BE fr

Institucije s kratkotrajnimi programi

Univerze, Hautes écoles, Écoles
Supérieures des Arts, Instituts
Supérieurs d’Architecture

Vrste institucij

(Organizacija za akreditacijo
Kraljevine Nizozemske in Flandrije)

Nederlands-Vlaamse Accreditatie
Organisatie – NVAO

(komisija za evalvacijo) in

Visitatiecommissie

(ministrstvo nemško govoreče skupnosti)

Ministerium der Deutschsprachigen
Gemeinschaft

Vse visokošolske institucije

in osnovnošolsko izobraževanje

(Department for Inspection and Pedagogical usposabljanja (ISCED 5B) organizirajo
Support) and
izobraževanje učiteljev za predšolsko

Pädagogische Inspektion und Beratung

(agencija za javno ali subvencionirano
evalvacijo kakovosti visokega šolstva)

Agence pour l’évaluation de la qualité de
l’enseignement supérieur organisé ou
subventionné par la Communauté
française

Organ,
odgovoren za evalvacijo

Vrste zunanje evalvacije

Vsaj na osem let

Vsaj na pet let

Določi ocenjevalec

Pogostost

Da

Ne

Ne

Obvezno

Obvezno

Obvezno

Vpliv
rezultatov na Status evalvacije
akreditacijo

Pogostost

Vrste notranje evalvacije

Vse visokošolske institucije Vsaj na osem let

Institucije s kratkotrajnimi Vsaj na pet let
programi usposabljanja
(ISCED 5B) organizirajo
izobraževanje učiteljev
za predšolsko in
osnovnošolsko izobraževanje

Univerze, Hautes écoles, Ko se opravi
Écoles Supérieures des Arts, zunanja evalvacija
Instituts Supérieurs
d’Architecture

Vrste institucij

Vrste zunanje in notranje evalvacije začetnega izobraževanja
učiteljev za splošno izobraževanje (ISCED 1–3), 2005/06

Obvezna

Priporočena

Obvezna

Uporaba
rezultatov za
zunanjo evalvacijo
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EL

EE

DE

DK

CZ

kakovosti Republike Grčije)

Elliniki Archi Diasfalisis Poiotitas stin Univerze in institucije za
Anotati Ekpaidefsi (Agencija za zagotavljanje tehnološko izobraževanje

institucije

(svet za ocenjevanje kakovosti visokega šolstva) usmerjene visokošolske

Eesti Kõrghariduse Akreditee-rimiskeskus

in agencije za akreditacijo/evalvacijo
na deželni ravni
Univerze in poklicno

Univerze in visoke šole
za izobraževanje

2. Akkreditierungsrat

(zvezni svet za akreditacijo)

Univerze, visoke šole, institucije za
izobraževanje in izpopolnjevanje
učiteljev (Studienseminare)

Vse visokošolske institucije

Vse visokošolske institucije

Vse visokošolske institucije

Vrste institucij

1. Agencije za akreditacijo/evalvacijo
na deželni ravni

(Inštitut za evalvacijo Kraljevine Danske)

Danmarks Evalueringsinstitut- EVA

za evalvacijo študijskih programov

(komisija za akreditacijo)

2. Akreditační komise

za evalvacijo fakultet ali institucij

(komisija za akreditacijo)

1. Akreditační komise

Organ,
odgovoren za evalvacijo

Vrste zunanje evalvacije

Ne

Vpliv
rezultatov na
akreditacijo

Vsaj vsaka štiri leta

Vsakih sedem let

Ne

Da

Obvezna

(programme
evaluation)

Compulsory

Univerze in institucije za
tehnološko izobraževanje

Univerze in poklicno
usmerjene visokošolske
institucije

Univerze in visoke šole
za izobraževanje

2. Obvezna

Ni predpisov

Fakultativna
(za zunanjo
evalvacijo vrste 1)

Ni predpisov

(za zunanjo evalvacijo
vrste 1)

Obvezna

Uporaba
rezultatov za
zunanjo evalvacijo

Vsaj na štiri leta

Na tri do sedem let

Obvezna

Obvezna

Ko se opravita akreditacija in Fakultativna
zunanja evalvacija programov (za zunanjo
evalvacijo vrste 2)
bachelor’s in master’s

Univerze, visoke šole,
Letno
institucije za izobraževanje
in izpopolnjevanje učiteljev

Univerze

Pri novih programih
bachelor in master
in njihovih rednih
reakreditacijah
Da

Pogostost

Vrste notranje evalvacije

Vse visokošolske institucije Vsako leto in posebna
evalvacija kot priprava
na zunanjo evalvacijo vrste 1

Vrste institucij

(Studienseminare)

1. Obvezna

Obvezna

Obvezna

Status evalvacije

(Studienseminare)

Obvezno v rednih časovnih Ne
razmikih; na zahtevo univerz
ali ministrstva za šolstvo

Na zahtevo vlade, ministrstev, Ne
svetovalnih odborov, lokalnih
oblasti in visokošolskih institucij
ter na zahtevo inštituta EVA

Ko se opravi akreditacija novega
Da
študijskega programa ali
pri razširitvi programa
Akreditacija se podeli tudi tistim
študijskim programom, ki so
največ dvakrat daljši od standardnih
študijskih programov

Določi ocenjevalec

Pogostost

Vrste zunanje in notranje evalvacije začetnega izobraževanja
učiteljev za splošno izobraževanje (ISCED 1–3), 2005/06
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Vse visokošolske institucije

IUFM

Visoke šole
(za predšolske in osnovnošolske
(svet za izobraževalno evalvacijo/akreditacijo) pedagoške delavce)

spričevalo za osnovnošolsko poučevanje)

CY

Symvoulio Ekpaideftikis Axiologisis–
Pistopoiisis

Vsaj na deset let

Določi ocenjevalec

Na štiri leta

Institucija se prostovoljno
javi na letni razpis, do leta
2010 pa bodo morale biti
akreditirane vse institucije.

Pogostost

Ne

Da

Ne

Ne

Da

Vpliv
rezultatov na
akreditacijo

Štiri leta po prvi akreditacijo, Da
potem pa na deset let

Visoke šole za izobraževanje, ki so
Vsako leto
povezane z univerzami in organizirajo
izobraževanje za osnovnošolske učitelje,
ter izvajalci prek interneta (za podiplomsko

Ni predpisov o zunanji evalvaciji

2. Inspectors of the Department of
Education and Science for evaluation of
teaching practice (oddelek ministrstva
za izobraževanje in znanost za evalvacijo
poučevanja)

1. Higher education authority for external Univerze in visoke šole
quality review (visokošolski urad
za zunanji pregled kakovosti)

(splošni inšpektorat za administracijo
nacionalnega izobraževanja in raziskovanja)

Inspection générale de l’administration de
l’éducation nationale et de la recherche –
IGAENR

(nacionalna komisija za evalvacijo
javnih institucij) in

2. Comité national d’évaluation des
établissements publics – CNE

(direktorat za visoko šolstvo)

1. Direction de l’enseignement supérieur – Instituts universitaires de formation
des maîtres (IUFM)
DES

(nacionalna agencija za evalvacijo kakovosti
in akreditacijo)

Agencia Nacional de Evaluación de la
Calidad y Acreditación – ANECA

Vrste institucij

IT

IE

FR

ES

Organ,
odgovoren za evalvacijo

Vrste zunanje evalvacije

Priporočena

Obvezna

Obvezna

Priporočena

Priporočena

Status evalvacije

Vrste institucij

Pogostost

Vrste notranje evalvacije

Visoke šole
(za predšolske in
osnovnošolske učitelje)

Univerze

Univerze in visoke šole

IUFM

Ni predpisov

Vsako leto

Vsaj na deset let
(pred zunanjo evalvacijo
vrste 1)

Priporočeno, ko CNE in DES
opravita zunanjo evalvacijo

Vse visokošolske institucije Kadar prostovoljno sodeluje
pri letnem razpisu ANECA

Vrste zunanje in notranje evalvacije začetnega izobraževanja
učiteljev za splošno izobraževanje (ISCED 1–3), 2005/06

Priporočena

Ni zunanje evalvacije

Obvezna
(za zunanjo evalvacijo
vrste 1)

Priporočena

Obvezna

Uporaba
rezultatov za
zunanjo evalvacijo
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Univerze in visoke strokovne šole

Vse visokošolske institucije
in visoke strokovne šole

Vse visokošolske institucije
in visoke strokovne šole

Vrste institucij

Visiterende en Beoordelende Instanties

NL

(Organizacija za akreditacijo
Kraljevine Nizozemske in Flandrije)

ki ravna v skladu s pravili
Nederlands-Vlaamse Accreditatie
Organisatie

(odbor za pregled in ocenjevanje),

Ni predpisov o zunanji evalvaciji

(Komisija za akreditacijo Republike Madžarske)

Magyar Akkreditációs Bizottság

Vse visokošolske institucije

Vse visokošolske institucije

Ni predpisov o zunanji evalvaciji.
Agencija za zagotavljanje kakovosti še ni pripravljena za izvajanje.

(Center za ocenjevanje kakovosti
visokega šolstva Republike Litve)

Studijų Kokybės Vertinimo Centras

2. Visokošolski center za evalvacijo
študijskih programov

za evalvacijo visokošolskih institucij

(center za evalvacijo kakovosti visokega šolstva)

1. Augstākās izglītības kvalitātes
novērtēšanas centrs

MT

HU

LU

LT

LV

Organ,
odgovoren za evalvacijo

Vrste zunanje evalvacije

Da

Vpliv
rezultatov na
akreditacijo

Na šest let

Vsaj na osem let

Vsakih osem let
in pri novih programih

Da

Da

Da

Akreditacija novih programov Da
najmanj dve leti po uvedbi
in reakreditacija na šest let

Običajno samo enkrat

Pogostost

Pogostost

Obvezna

Neobvezna

2. Obvezna

1. Obvezna

Vsako leto in
vsak nov program

Ni predpisov
Vse visokošolske institucije Na šest let

Univerza Republike Malte

Vse visokošolske institucije Na osem let,
vmesno poročilo na štiri leta

Vse visokošolske institucije Vsako leto

Ni predpisov o notranji evalvaciji

Univerze
in visoke strokovne šole

Vse visokošolske institucije Vsako leto
in visoke strokovne šole

3. Obvezna

Obvezna

Vse visokošolske institucije Ko se opravi akreditacija
in visoke strokovne šole
študijskega programa
(zunanja evalvacija vrste 2)

Vse visokošolske institucije Ko se opravi akreditacija
in visoke strokovne šole
visokošolskih institucij
(zunanja evalvacija vrste 1)

Vrste institucij

Vrste notranje evalvacije

2. Obvezna

1. Obvezna

Status evalvacije

Vrste zunanje in notranje evalvacije začetnega izobraževanja
učiteljev za splošno izobraževanje (ISCED 1–3), 2005/06

Obvezna

Ni predpisov

Obvezna

Obvezna

Compulsory

(za ponovno akreditacijo
študijskega programa)

Obvezna

(za akreditacijo
študijskega programa)

Obvezna

Obvezna

(za zunanjo
evalvacijo vrste 1)

Uporaba
rezultatov za
zunanjo evalvacijo
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PT

PL

AT
Univerze

(Zveza politehničnih institucij
Republike Portugalske)

2. CNAVES and the Associação dos
Institutos Superiores Politécnicos
Portugueses

(nacionalni svet za evalvacijo
visokega šolstva)

1. Conselho Nacional de Avaliação do
Ensino Superior – CNAVES

(ministrstvo za šolstvo in šport)

2. Ministerstwo Edukacji Narodowej i
Sportu

(Komisija za akreditacijo Republike Poljske)

1. Państwowa Komisja Akredytacyjna

Vrste institucij

Na pet let
ali pri novi instituciji,
specializaciji ali ravni

Na zahtevo univerz
in ministrstva za šolstvo,
znanost in kulturo

Pogostost

Politehnične institucije

Univerze

Vsaj na pet let

Vsaj na pet let

Visoke šole za usposabljanje učiteljev Vsaj na pet let

Avtonomne univerze,
pedagoške akademije
in visoke poklicne šole

2. Pädagogische Akademien
(Evalvacija ni predpisana za leto 2005/06.
Zunanja in notranja evalvacija bosta vključeni
v zakon o pedagoških visokih šolah.)
Pädagogische Hochschulen

(Agencija za zagotavljanje kakovosti
Republike Avstrije)

1. Österreichische
Qualitätssicherungsagentur

Organ,
odgovoren za evalvacijo

Vrste zunanje evalvacije

Ne

Ne

Da

Da

Ne

Vpliv
rezultatov na
akreditacijo

2. Obvezna

1. Obvezna

2. Obvezna

1.Obvezna

Obvezna

Status evalvacije

Politehnične institucije

Univerze

Visoke šole
za usposabljanje učiteljev

Avtonomne univerze,
pedagoške akademije
in visoke poklicne šole

Univerze

Na pet let

Na pet let

Vsaj na pet let

(za zunanjo evalvacijo
vrste 2)

Obvezna

(za zunanjo evalvacijo
vrste 1)

Obvezna

Obvezna

(pred zunanjo evalvacijo vrste 2) (za zunanjo evalvacijo
vrste 2)

Obvezna

Ni predpisov

Uporaba
rezultatov za
zunanjo evalvacijo

(pred zunanjo evalvacijo vrste 1) (za zunanjo evalvacijo
vrste 1)

Vsaj na pet let

Vsaj na pet let

Pogostost

Vrste notranje evalvacije
Vrste institucij

Vrste zunanje in notranje evalvacije začetnega izobraževanja
učiteljev za splošno izobraževanje (ISCED 1–3), 2005/06
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SE

FI

SK

SI

(nacionalna agencija za visoko šolstvo)

Högskolverket

(Svet za evalvacijo visokega šolstva
Republike Finske)

Korkeakoulujen arviointineuvosto –
FINHEEC

2. Akreditacná komisia
za evalvacijo programov

za evalvacijo institucij

Vse visokošolske institucije

Vse visokošolske institucije

Vse visokošolske institucije

Ne

Da

Na šest let (V l. 2004 in 2006 Da
so evalvirali samo programe
izobraževanja učiteljev)

Določi ocenjevalec
in univerze

Na štiri leta
in pri novih programih

Da

Na šest let

Vse visokošolske institucije

(komisija za akreditacijo)

1. Akreditacná komisia

Vpliv
rezultatov na
akreditacijo

Na sedem let (Pri institucijah Da
za izobraževanje učiteljev
bo vpeljana, ko bodo ti
uskladili svoje programe
z bolonjskimi zahtevami)

Pogostost

Vse visokošolske institucije

Vrste institucij

Svet za visoko šolstvo

Organ,
odgovoren za evalvacijo

Vrste zunanje evalvacije

Obvezna

Obvezna

Obvezna

Priporočena

Status evalvacije

Priporočena

Ni predpisov

Uporaba
rezultatov za
zunanjo evalvacijo

Vse visokošolske institucije Vsako leto

Priporočena

Vse visokošolske institucije Ni predpisov
Ni predpisov
(vendar morajo univerze oddati
poročilo o samoevalvaciji, ko
se opravlja zunanja evalvacija)

Vse visokošolske institucije Vsako leto

Vse visokošolske institucije Ni predpisov
(vendar je poročilo
notranje evalvacije
pogoj za polno financiranje)

Pogostost

Vrste notranje evalvacije
Vrste institucij

Vrste zunanje in notranje evalvacije začetnega izobraževanja
učiteljev za splošno izobraževanje (ISCED 1–3), 2005/06
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UK ENG/
WLS/
NIR

Vrste institucij

Visokošolske institucije, ki organizirajo
1. ENG:
Office for Standards in Education –
začetno izobraževanje učiteljev tako
OFSTED
na dodiplomski (sočasni model)
(Urad za standarde v izobraževanju)
in/ali na podiplomski ravni
1. WLS:
Her Majesty’s Inspectorate for Education ENG: Nekatere podiplomske
programe strokovnega usposabljanje
and Training in Wales – ESTYN
organizira konzorcij šol
(Inšpektorat Njenega veličanstva za
izobraževanje in izpopolnjevanje v Walesu)
1. NIR
The Education and Training Inspectorate
– ETI (Inšpektorat za izobraževanje
in izpopolnjevanje)
2. Quality Assurance Agency – QAA
Vse visokošolske institucije
(Agencija za zagotavljanje kakovosti)

Organ,
odgovoren za evalvacijo

Vrste zunanje evalvacije
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Enkrat v šestletnem ciklu

NIR: določi ETI

WLS:enkrat v šestletnem
obdobju (Leta 2008 bo
uveden drugačen cikel.)

ENG: dvakrat med tekočim
šestletnim obdobjem

Pogostost

Ne

Da

Vpliv
rezultatov na
akreditacijo

2. Obvezna

1. Obvezna

Status evalvacije

Obvezna
Ni predpisov
(vendar morajo izvajalci pred
zunanjo evalvacijo predložiti
zadnje poročilo o samoevalvaciji)

Uporaba
rezultatov za
zunanjo evalvacijo

Vse visokošolske institucije Redno nadziranje in periodični Obvezna
pregledi, ki jih določi institucija;
pred vsako zunanjo evalvacijo se
pripravi dokument o samoevalvaciji,
ki kaže rezultate dejavnosti

ENG: Nekatere podiplomske
programe strokovnega
usposabljanje organizira
konzorcij šol

Visokošolske institucije, ki
organizirajo začetno
izobraževanje učiteljev
tako na dodiplomski
(sočasni model) in/ali na
podiplomski ravni

Pogostost

Vrste notranje evalvacije
Vrste institucij

Vrste zunanje in notranje evalvacije začetnega izobraževanja
učiteljev za splošno izobraževanje (ISCED 1–3), 2005/06
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2. NOKUT

(Agencija za zagotavljanje kakovosti
izobraževanja Kraljevine Norveške)

Vsaj na šest let

Določi minister

(lahko vodi
do procesa
reakreditacije )

Ne

Ne

Ne

Ne

Da

Vpliv
rezultatov na
akreditacijo

Vse visokošolske institucije, vendar pa Ni predpisov
Da
(opravi se, ko se pojavi potreba
programi izobraževanja učiteljev
po pregledu akreditacij)
niso bili zajeti

Vse visokošolske institucije

NO

1. Nasjonalt organ for kvalitet i
utdanningen – NOKUT

Začetno izobraževanje učiteljev v tujini

Vse visokošolske institucije

LI

za evalvacijo programov

(ministrstvo za šolstvo, znanost in kulturo)

2. Menntamálaráðuneytið

za evalvacijo institucij

Določi minister

Vse visokošolske institucije

(ministrstvo za šolstvo, znanost in kulturo)

1. Menntamálaráðuneytið

2. Quality Assurance Agency – QAA
(Agencija za zagotavljanje kakovosti)

IS

Pogostost

Vse visokošolske institucije, ki
Na šest let
organizirajo sočasni model usposabljanja in pri novih programih
učiteljev ali podiplomski programi
strokovnega izpopolnjevanja učiteljev
Vse visokošolske institucije
Na štiri leta

Vrste institucij

UK-SCT 1. General Teaching Council for Scotland
(Splošni učiteljski svet Škotske)

Organ,
odgovoren za evalvacijo

Vrste zunanje evalvacije
Pogostost

(ko se opravi zunanja
evalvacija vrste 2 )

Vse visokošolske institucije Ni predpisov

Vse visokošolske institucije Na štiri leta

Vse visokošolske institucije Vsako leto

Vrste institucij

Vrste notranje evalvacije

Obvezna

Vse visokošolske institucije Vsako leto

2. Obvezna
Vse visokošolske institucije Obvezno redno opravljanje
za sistem notranjega
zagotavljanja kakovosti.
Institucije same
izberejo metode

1. Obvezna
za evalvacijo
programov

2. Obvezna

1. Obvezna

Status evalvacije

Vrste zunanje in notranje evalvacije začetnega izobraževanja
učiteljev za splošno izobraževanje (ISCED 1–3), 2005/06

(za zunanjo evalvacijo
vrste 1)

Obvezna

Priporočena

(za zunanjo evalvacijo
vrste 2)

Obvezna

(za zunanjo evalvacijo
vrste 1 in 2)

Obvezna

(za zunanjo evalvacijo
vrste 1)

Obvezna

Uporaba
rezultatov za
zunanjo evalvacijo
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Pedagoška gimnazija

Vse visokošolske institucije

Vrste institucij

(nacionalni svet za akademsko
evalvacijo in akreditacijo)

3. Consiliul Naţional pentru Evaluare şi
Acreditare Academică – NCAAA

(ni obravnavan)

(nacionalna komisija za evalvacijo in
akreditacijo preduniverzitetnega izobraževanja)

Pedagoška univerza,
visoke šole in univerza

Pedagoška gimnazija
2. Comisia Naţională pentru Evaluare şi
Acreditare a Învăţământului Preuniversitar

1. Inspectoratul Şcolar Judeţean
(okrožni šolski inšpektorat)
(ni obravnavan)

(nacionalna agencija
za evalvacijo in akreditacijo)

Natzionalna agentzia za otzeniavane I
akreditatzia

Organ,
odgovoren za evalvacijo

Vrste zunanje evalvacije
Vpliv
rezultatov na
akreditacijo

Na pet let in v primeru
reform na področju
visokega šolstva

Na pet let

Določi inšpektorat
v povezavi z določeno
reformo kurikuluma

Da

Da

Ne

Da
Na tri do šest let glede
na oceno prejšnje evalvacije

Pogostost

2. Obvezna

1. Obvezna
(ni obravnavan)

Obvezna

Status evalvacije

Pedagoška univerza,
visoke šole in univerza

Višje srednje šole

Vsako leto

Vsako leto in glede na
reformo kurikuluma

Vse visokošolske institucije Stalen proces

Pogostost

Vrste notranje evalvacije
Vrste institucij

Vrste zunanje in notranje evalvacije začetnega izobraževanja
učiteljev za splošno izobraževanje (ISCED 1–3), 2005/06

Obvezna
(za zunanjo evalvacijo
vrste 3)

Obvezna

(za zunanjo evalvacijo
vrste 1 in 2)

Obvezna

Obvezna

Uporaba
rezultatov za
zunanjo evalvacijo
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