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Predslov
Uznesenie „Rady na zvýšenie kooperácie v európskom odbornom vzdelávaní a príprave (OVP)“ (1) ,
tiež nazývané „Kodanský proces“ identifikuje rad priorít a sleduje ich prostredníctvom rozšírenej
kooperácie za účelom podporovať vzájomnú dôveru, transparentnosť a uznanie
kompetencií/kvalifikácií, a tým položiť základy pre vyššiu mobilitu a uľahčiť prístup
k celoživotnému vzdelávaniu.
Uznesenie zmluvne určilo, že od konca roku 2002 do roku 2004 by sa mala práca sústrediť na
rozvoj jednotného rámca transparentnosti, na prevoditeľnosť dosiahnutých výsledkov v OVP a na
zaistenie kvality.
Vzhľadom na kvalitu Uznesenie dáva prioritu k „podpore kooperácie pri zabezpečovaní kvality
so zvláštnym dôrazom na výmenu modelov a metód, ako aj spoločným kritériám a zásadám pre
kvalitu v odbornom vzdelávaní a príprave“.
Priorita politiky, ktorá dávala smernice pre prácu naštartovanú už predtým Európskym fórom
kvality v OVP tvorí rámec pre súčasnú prácu:
 lepšia zamestnanosť pracovnej sily,
 lepší pomer medzi odbornou ponukou a dopytom,
 lepší prístup k odbornej príprave, obzvlášť pre ohrozené skupiny na trhu práce.
Odborná pracovná skupina (angl. Technical Working Group - TWG), ktorá prevzala i ďalej
rozvíjala výsledky práce Európskeho fóra, potvrdila európsky rozmer svojho mandátu a tiež to, že
jej práce a závery by mali poskytnúť európsku pridanú hodnotu v iniciatívach výberu na národnej
úrovni.
Širšia perspektíva jej mandátu spočíva v rozvoji operatívneho prístupu ku kvalite v OVP, opiera sa
o spoločné jadro kritérií kvality a súbor ukazovateľov. Ďalej ešte by mala rozvinúť praktické
nástroje na podporu sebahodnotenia ako základu pre kooperačný rámec na podporu výmeny dobrej
praxe. Sebahodnotenie tvorí neoddeliteľnú súčasť systému riadenia kvality v inštitúciách OVP.
Podporiť systematickú prax sebahodnotenia od aktívnych účastníkov na rozličných úrovniach bolo
a zostane jedným z cieľov práce o kvalite v OVP na úrovni Spoločenstva.
Hlavný výsledok tohto mandátu je vytvorenie spoločného európskeho rámca zaistenia kvality
(z angl. skrátene CQAF), ktorý pozostáva zo štyroch oblastí: Model, Metodológia, Monitorovanie,
Meranie. Metodológia je sebahodnotenie a model odporúča štyri kľúčové kritériá, ktoré tvoria
rámec pre túto príručku sebahodnotenia. Meranie je súbor európskych indikátorov, ktoré sú taktiež
včlenené do rámca sebahodnotenia.
Táto príručka pre sebahodnotenie je adresovaná poskytovateľom OVP v oblastiach počiatočného
a ďalšieho vzdelávania, vo verejnom a súkromnom sektore a usiluje sa o ich podporu v zlepšení
kvality riadenia ich odborného vzdelávania a prípravy.
Autor, komisia a CEDEFOP by radi vyslovili svoje poďakovanie členom odbornej pracovnej
skupiny za ich angažovanosť a príklady z národných postupov sebahodnotenia.

(1)

rozhodnutie Výboru od európskej únie (Vzdelanie, mládež a kultúra) prijaté 12. novembra 2002.
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Úvod
Táto prvá verzia príručky na sebahodnotenie je založená na predchádzajúcej práci na
sebahodnotení Európskeho fóra, skúsenosti z členských štátov, CAF (2) a Leonardo da Vinci
projektov.
Príručka Sebahodnotenie je určená ako nástroj pomoci poskytovateľom OVP v celej Európe pri
používaní postupu riadenia kvality a zvýšenia výkonu.
Príručka Sebahodnotenie poskytuje jednoduchý, ľahký, užívateľský rámec, ktorý je vhodný pre
sebahodnotenie poskytovateľov OVP a má dva hlavné ciele:
1. slúžiť ako nástroj pre poskytovateľov OVP, ktorí chcú zlepšiť výkonnosť svojej organizácie;
2. fungovať ako most na uľahčenie dialógu medzi rôznymi systémami odborného vzdelávania a
prípravy v Európe.
Poskytovateľ OVP nie je "izolovaným ostrovom". Národný systém (vrátane rôznych ministerstiev,
napr. ako ministerstvo školstva, atď.) môže vždy prijať zákonné ustanovenia, ktoré budú nadradené
nezávislému jednaniu alebo rozhodnutiam prijímaným na úrovni poskytovateľov OVP.
Poskytovateľ OVP čelí stále viac dopytu ako reagovať na rýchle zmeny, na používanie nových
technológií, musí byť stále efektívnejší a reagovať na potreby zainteresovaných strán/užívateľov,
musí sa učiť od iných a byť viditeľný a konkurencieschopný v spoločenstve. Cieľ sebahodnotenia je
produkovať informáciu o tom, ako vy ako poskytovateľ OVP reagujete na požiadavky, ktoré sú na
vás kladené. Ako vy ako poskytovateľ OVP vyvažujete súčasné a budúce potreby subjektov, pre
ktoré pracujete s disponibilnými finančnými zdrojmi.
Hodnota výkonu hodnotenia spočíva tak v procese samom ako aj v možnosti byť schopný
uskutočniť rozhodnutia, keď vieme, aké výsledky budú vytvorené.
Sebahodnotenie poskytuje:
• systematický a celkový pohľad na všetky aktivity v inštitúcii OVP;
• možnosť preverovať súvislosť medzi tým, čo organizácia činí a dosiahnutými výsledkami;
• výsledky učenia ako skúsenosti sú vypracované logicky;
• dlhý súpis oblastí pre zlepšenie. ktoré môžu byť prioritné;
• kontinuitu, pretože evaluácia je prirodzená časť plánovania a aktivít;
• vzájomné poznávanie rozličných spolupracovníkov v priebehu procesu, ktorý vytvorí
možné zameranie na motivovanie pre nastávajúcu úlohu;
• efektívnosť, pretože osobné rozhodnutia sa prijímajú na úrovni radových pracovníkov a
vyhodnotené dáta sú relatívne ľahko využité;
• flexibilitu a primeranosť, pretože aktivity môžu byť prispôsobené k miestnym potrebám od
začiatku.
Príručka Sebahodnotenia sa opiera o súbor kritérií kvality z rôznych krajín a systémov OVP. To je
jediný systém kvality s otázkami a vysvetlivkami určený poskytovateľom OVP a odzrkadľuje
podmienky a každodennú prax poskytovania OVP všeobecne. Hoci táto príručka zobrala vyššie
uvedené kritéria do úvahy, cieľom príručky je iba navrhnúť, že špeciálne problémy týkajúce sa
kritérií sú zvážené a riešia sa tým alebo iným postupom.
(2)

CAF: z angl Common Assessment Framework (Spoločný rámec hodnotenia) je sebahodnotiaci rámec, vyplývajúci z
kooperácie medzi ministrami EU zodpovednými za verejnú správu.

Možnosť zamerať na vhodné vysvetľujúce vyhlásenia v sebahodnotiacom dotazníku, ktorý
obsahuje značný počet vyhlásení, umožní malým alebo veľkým organizáciám OVP, ktoré pôsobia
v oblasti počiatočného alebo ďalšieho OVP vybrať si, čo oni považujú za závažné pre svojich
učiteľov, inštruktorov a zamestnancov a priradiť týmto prioritám svoje vybraté ciele. Malý dotazník
je k dispozícii pre rýchle hodnotenie.
Postup tejto príručky sleduje logiku sebahodnotiaceho procesu.
Prvá kapitola Sebahodnotenie a Spoločný rámec pre zabezpečenie kvality: Spoločný Európsky
rámec zaistenia kvality popisuje celkovú štruktúru kľúčových kritérií kvality (Core Quality
Criteria) pre OVP a vytvára ponuku pre celkové mapovanie OVP.
Druhá kapitola má názov Predpoklady (Preconditions) a pojednáva o problémoch braných do
úvahy, keď manažment skúša určiť, či sebahodnotenie je vhodná metóda pre evaluáciu a rozvoj
príslušnej organizácie.
Tretia kapitola sa nazýva Organizácia (Organisation) a zvažuje aspekty od prípravy praktickej
organizácie sebahodnotiaceho procesu.
Štvrtá kapitola sa nazýva Proces (The Process) a pojednáva o skutočnom sebahodnotiacom procese.
Piata kapitola má názov Stanovenie poradia priorít (Fixing an Order of Priority) a pojednáva o
metódach pre triedenie všetkého podstatného, ale často ťažko zvládnuteľného, čo vyžaduje
zlepšenie a vytvorenie plánu zlepšenia činnosti organizácie.
Šiesta kapitola sa zaoberá Pokračovaním (Folow up) procesu sebahodnotenia.
Siedma kapitola Externé overovanie (External verification) obsahuje aspekty overovania a
akreditácie výsledkov dosiahnutých cez sebahodnotenie.
Aspekty kooperácie a výmeny skúseností na celoštátnej a európskej úrovni sú zvážené v ôsmej
kapitole s názvom Porovnanie výkonnosti a spolupráce (Benchmarking and cooperation).
Nakoniec, detailný popis kvality kritéria Európskeho rámca štruktúry spomenutého hore, ktorý
tieto kritéria zvažuje a návrhy pre indikátory a výsledky sa popisujú v deviatej kapitole.
Dotazníky alebo rámce štruktúry používané pre sebahodnotenie na úrovni poskytovateľov OVP
môžeme nájsť v Prílohe A .
Čo sa týka systému úrovne, mal by sa zaoberať špecifickými kritériami kvality na zlepšenie kvality
v podmienkach OVP a vytvoriť súvisiaci systém na spoluprácu pre poskytovateľov OVP. V prílohe
B je malý návod pre vykonanie sebahodnotenia na tejto úrovni, s popisom podmienok a rámcom
štruktúry pre vykonanie sebahodnotenia na tejto úrovni. Nakoniec, táto Príloha tiež obsahuje dva
obrázky: B3 ukazuje, ktoré z európskych ukazovateľov o kvalite v OVP, definovaných doposiaľ
bývalým Európskym fórom a Odbornou pracovnou skupinou (TWG) na kvalitu v OVP sú dôležité
ako pre kľúčové procesy (napr. vzdelávanie) tak pre podporné procesy ( napr. iné než vzdelávanie)
u poskytovateľa OVP; B4 ukazuje ako súvisia kritéria kvality so sebahodnotením oboch
kľúčových i podporných procesov poskytovateľov OVP.

1. Sebahodnotenie a Európsky spoločný rámec kvality
Obr. 1: Spoločné jadro kritéria Spoločného európskeho rámca zaistenia kvality
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Metodológia je ústredný bod hlavných kritérií.
Pri rozhodovaní o kvalitatívnom prístupe na úrovni poskytovateľov OVP alebo na úrovni systému
OVP je možné vybrať rôzne metódy.
Metodológia centralizácie dáva podrobné a špecifické pokyny a pravidlá na báze kritérií kvality.
Toto vyžaduje aplikáciu súboru pravidiel a kontrolných opatrení, aby bolo zabezpečené, že systém
bude ucelený a konzistentný.
Je tiež možné rozhodnúť sa pre sebahodnotenie ako metódu na dosiahnutie dobrých výsledkov v
kvalite kritérií. Príručka sebahodnotenia bude žiadať poskytovateľa OVP, aby sa zameral na
dosiahnutie požadovaných výsledkov a na konkrétne kritériá kvality, ale nebudú dávať pokyny ako
ich dosiahnuť. Pri uskutočnení sebahodnotenia je organizácia v procese učenia, počas ktorého musí
poznať, ktoré činnosti vedú k zlepšeným výsledkom. Toto dáva príležitosť pre organizáciu reagovať
a rozhodnúť sa na úrovni radových zamestnancov.
Často vznikajú nedorozumenia s ohľadom na používanie slova sebahodnotenie. Toto sa používa ako
charakteristika prístupu kvality založeného na kritériách kvality a tiež sa používa ako
charakteristika procesu evaluácie. Špecifické podmienky umožňujú organizácii a jej účastníkom
vykonať sebahodnotenie popísané v Kapitole 2.
Podľa toho sa spoločné hlavné kritéria javia tak ako na obr. 2.
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Obr. 2: Spoločné jadro kritéria: Samohodnotenie je metodika
Model kvality pre poskytovateľov OVP poskytuje základný a pritom výkonný rámec štruktúry
inicializovať proces nepretržitého zlepšenia.
Podľa modelu odvodeného od Európskeho spoločného rámca zabezpečenia kvality sebahodnotenie
poskytuje:
 hodnotenie opierajúce sa o dôkazy;
 prostriedky merania pokroku v priebehu času prostredníctvom pravidelného
sebahodnotenia;
 prostriedky dosahovať stratégiu zameranú na zainteresované strany, dôslednosť vo
vytýčenom smere a zhodu v tom, čo je potrebné urobiť, aby sa zlepšila organizácia;
 hodnotenie porovnávaním súboru kritérií, ktoré boli starostlivo vybrané v počiatočnom a
ďalšom OVP v Európe;
 spojenie medzi cieľmi a podpornou stratégiou a procesmi;
 prostriedky zamerané na zlepšenie činnosti tam, kde to je najviac potrebné;
 možnosti na vytvorenie nadšenia medzi zamestnancami pri ich zahrnutí do procesu
zlepšenia;
 príležitosti presadzovať a podieľať sa dobrou praxou v rámci rôznych oblastí zabezpečenia
OVP a medzi inými poskytovateľmi OVP.

Hlavné kritériá pre krok 1:
Cieľ a plán
Kritériá kvality pre krok 1:
1.1 vedenie
1.2 výhľadové ciele a hodnoty
1.3 stratégia a plánovanie
1.4 partnerstvo
1.5 financie a zdroje

Hlavné kritériá pre krok 4:
Spätná väzba a procedúry pre
zmenu
Kritériá kvality pre krok 4:
4.1 plánovanie a implementácia
činnosti pre zlepšenie
4.2 externé overovanie

Metodológia:
samohodnotenie

Hlavné kritériá pre krok 2:
Implementácia
Kritériá kvality pre krok 2:
2.1 manažment učiteľov,
tréneri a iné osadenstvo
2.2 proces manažmentu

Hlavné kritériá pre krok 3:
Hodnotenie a evaluácia
Kritériá kvality pre krok 3:
3.1 vyučovanie a výcvikové výsledky
3.2 osadenstvo orientované na výsledky
3.3 trh práce a spoločenské výsledky
3.4 finančné výsledky
Obr. 3: Model odvodený zo Spoločného európskeho rámca zaistenia kvality pre sebahodnotenie s
kľúčovými kritériami kvality
Aby sme si mohli urobiť lepšiu predstavu o ‘prostredí OVP´ a o tom, čo a kto je dôležitý pre
zaistenie a zlepšenie kvality na úrovni jednotlivých poskytovateľov OVP, môžeme nasledujúcu
ilustráciu použiť pre inšpiráciu.
Kľúčový proces v poskytovaní OVP je definovaný ako všetky činnosti priamo sa týkajúce
vyučovania a/alebo výcviku. Môžu byť zistené pomocou nasledujúcich výcvikových ciest
prostredníctvom vzdelávacieho systému od prístupu k výstupu a nástupu do zamestnania.
Podporné procesy sú definované ako procesy, ktoré sú potrebné pre správne fungovanie
organizačnej práce a pre fungovanie kľúčových procesov.
Obrázok 4 prezentuje návrhy pre kľúčové procesy a podporné procesy.
Zainteresované strany sú organizácie alebo ľudia s profesionálnym záujmom o poskytovanie OVP.
Niektorí sú tak dôverne známi, že ich ľahko zabudneme, avšak mapovanie v prostredí OVP pomáha
identifikovať zainteresované strany, čím sa lepšie objasní stratégia organizácie poskytujúcej OVP.
Obrázok 4 obsahuje návrhy, kto by mohol byť zainteresovanými stranami, ale každý poskytovateľ
OVP môže definovať svoje vlastné zainteresované strany a ich počet a typ bude závisieť od
kontextu jednotlivých poskytovateľov OVP. Dôležitá vec je, že počet zainteresovaných nebude
viac ako je nutné, ale mal by stačiť na zabezpečenie rozvíjania kvality v podmienkach OVP.
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2. Predpoklady na sebahodnotenie
Táto kapitola sa zaoberá problémami zvažovania, kedy vedenie organizácie skúša určiť, či
sebahodnotenie je vhodná metóda pre hodnotenie a rozvoj príslušnej organizácie. Predovšetkým je
známe, že nie sú limity na implementáciu sebahodnotenia. Hoci každá organizácia, či štátna alebo
súkromná, vzdelávacia alebo profesijnej prípravy, počiatočná alebo ďalšieho vzdelávania môže
uskutočniť sebahodnotenie, pred naštartovaním procesu nutne musí vziať niektoré otázky do
úvahy.
Sebahodnotiaci proces v širších podmienkach
Sebahodnotiaca práca je dlhodobý proces s nepretržitým rozvíjaním systému organizácie a metód
zberu dát. To zaberá určitý čas a plody z procesu nemôžu byť rýchle pozbierané. To je spojené s
bežnou (každoročnou) plánovacou prácou a jej úlohy alebo ciele by mali byť viazané k
evaluačnému procesu.
Keď manažment rozhoduje o sebahodnotení ako možnosti získavať informácie o tom, ako
organizácia funguje, má byť napísaný, koordinovaný a uskutočnený dlhý zoznam aktivít. Proces
sebahodnotenia začína s výberom cieľa hodnotenia a dotazníka, a potom sa zbierajú všetky
dostupné informácie existujúce v organizácii a okolo nej. Po informovaní účastníkov procesu
sebahodnotenia o dostupných výsledkoch začína individuálne hodnotenie vyplnením dotazníka.
Táto individuálna časť pokračuje poradou, aby sa dosiahol konsenzus na súpis oblastí, ktoré
potrebujú zlepšenia. Ak nie je možné realizovať všetky úlohy, ktoré sú zvýraznené v sebahodnotení,
nasledujúci krok bude stanovenie priorít pre nasledujúce obdobie. Obdobia obyčajne sledujú
v organizácii účtovný rok a tento často znamená ročné cykly. Aby sa udržala pozornosť na
dohodnuté oblasti zlepšenia, je nutné monitorovať a kontrolovať dôležité úlohy zatiaľ, čo sa
uskutočňuje denne rutinná práca. Nakoniec sebahodnotiaca procedúra sa opakuje, oznámi sa prínos
a úspech z príslušného obdobia, stanovia sa priority v nových oblastiach zlepšenia, atď.
Predpoklady na sebahodnotenie alebo „sme pripravení pre samohodnotenie?“
Päť problémov by malo byť zvážených v procese rozhodovania či sebahodnotenie je
vhodná metóda pre rozvoj inštitúcie OVP:
• poslanie, vízia a hodnoty;
• záväzok vedenia organizácie;
• samostatnosť;
• dialóg;
• dôkazy.
Sebahodnotiaca práca najlepšie funguje v spoločenstvách ,v ktorých vedenie organizácie má jasnú
predstavu o hlavných úlohách inštitúcií OVP a tam, kde sa zaväzuje k účasti na hodnotení.
Najlepšie to funguje, keď zamestnanci majú veľkú mieru autonómie pri vykonávaní svoje práce,
keď existuje atmosféra otvoreného a úprimného dialógu a vzájomnej úcty medzi kolegami.
Nakoniec sebahodnotenie sa opiera o dôkazy a požaduje viac než hovoriť a rozprávať dobrý príbeh;
zaberá to čas a prostriedky. Ale sebahodnotenie tiež uvoľňuje prostriedky tým, že ich využitie
nasmeruje tam, kde to bude rozumné a vhodné.
Pokiaľ by tieto podmienky boli vzdialené od každodenného života inštitúcie OVP, mohlo by byť
ťažké zvládnuť všetky organizačné zmeny v jednom pokuse. Naproti tomu, ak je tomu skutočne tak,
potreba zmeny je zjavná. Aby sa čitateľovi uľahčilo rozhodovanie, či je alebo nie je sebahodnotenie
potrebné, nasleduje podrobnejší popis uvedených piatich problémov.

Poslanie, vízie a hodnoty sú hlavné princípy organizácie. To sú odpovede na otázky: „prečo sa
zaoberáme vzdelávaním“, „kam smerujeme“ a „aké sú naše spoločné pravidlá správania sa“?
Odpoveď na tieto otázky je základom spolupráce a vzájomného porozumenia v organizácii, a tým i
základom pre získavanie konsenzu s procesom sebahodnotenia. Mnoho organizácií ma túto
skúsenosť, že proces sebahodnotenia naštartuje diskusie a pokusy o definovaní alebo prehodnotení
poslania, vízií a hodnôt. Záväzok vedenia organizácie je dôležitý pre úspešný sebahodnotiaci
proces. Sebahodnotenie je hlavný aspekt manažmentu
vzdelávacej inštitúcie. Vedenie
vzdelávacej inštitúcie OVP musí mať jasnú predstavu o hlavnej úlohe poskytovania OVP,
zdôvodnení jeho existencie, vízie a koncepčnom zámere. Úloha uskutočnenia sebahodnotenia
môže byť náročná, ale vedenie môže uľahčiť proces naštartovania sebahodnotenia tým, že sa samo
postavení do čela hodnotenia.
Samostatnoť sa týka plánovania, realizácie a revízie nielen samotnej práce človeka, ale aj jeho
samotného sebahodnotenia. Samostatnosť sa môže aplikovať na inštitucionálnej úrovni, na úrovni
oddelenia alebo dokonca na učiteľskej a inštruktorskej úrovni. Je to nevyhnutná podmienka pre
uskutočnenie úspešného sebahodnotenia. Čo urobiť a prečo sú otázky, o ktorých môžu málokedy
rozhodovať ľudia alebo inštitúcie, ale ak máme brať vážne sebahodnotenie, tak je pre nich možná
a dôležitá samostatnosť „ako to urobiť“.
Ďalší dôležitý bod je fakt, že dosiahnutie väčšej samostatnosti je tiež cieľ vlastného procesu
sebahodnotenia. Sebahodnotenie je prevádzané tak, aby mohla organizácia reagovať primerane na
zmeny. Za týmto účelom to má byť uskutočnené na úrovni radových pracovníkov. Sebahodnotenie
splnomocňuje pracovníkov hodnotiť a zdokonaľovať svoje vlastné činnosti; a tým sa ich
samostatnosť stáva základom dobrého výkonu.
Dialóg je nevyhnutnou podmienkou pre sebahodnotenie a dialóg je tiež úspešným výsledkom
procesu. Dialóg by mal byť vedený v otvorenej a príjemnej atmosfére s akceptáciou rozdielov a s
úctou k práci kolegov. Dialóg by mal vychádzať tiež zo silného pocitu sebavedomia a
profesionálnej identity medzi vedením, učiteľmi, inštruktormi a ostatnými pracovníkmi.
Dôkazy alebo dáta sú základom rozhodovania. Napríklad, vyhlásenie "my sme veľmi dobrí vo
vyúke, všetci žiaci to hovoria !’ možno akceptovať len vtedy, keď je k tomu potrebná
dokumentácia, ktorá bude toto tvrdenie podporovať. Ak takáto dokumentácia neexistuje, jej
získanie bude prioritnou oblasťou pre zlepšenie. Zaviesť systémy pre meranie dôležitých výsledkov
je jeden z najčastejších výsledkov prvého procesu sebahodnotenia.

Obr. 5: Charakteristické funkcie sebahodnotiacej sa organizácie







aktivity skupín pracovníkov sú založené na kooperácii a stálej interakcii
skupiny pracovníkov si kladú otázky o vlastných hodnotách, cieľoch, spôsoboch jednania
a spoločne ich skúma z najrôznejších hľadísk.
skupiny pracovníkov skúšajú rôzne spôsoby práce a skúsenosti sa spoločne rozoberajú.
skupiny pracovníkov hodnotia neustále svoje vlastné fungovanie a pokúšajú sa to realizovať
prehľadne.
skupiny pracovníkov rozvíjajú know-how svojich členov nepretržite a pokúšajú sa
podporovať motiváciu k práci a k vlastnému rozvoju

Zdroj: Selfevaluation. National Board of Education. Sebaevaluácia. Fínsky vládny výbor pre vzdelávanie)

Vhodnosť sebahodnotenia pre rôzne typy poskytovateľov OVP
Sebahodnotenie vyhovuje pre všetky typy organizácie. Môže byť prevádzané v oddelení alebo v
časti organizácie so samostatnou zodpovednosťou (autonómiou) pre rozpočty a ľudské zdroje, ale
najlepšie výsledky sa dosiahnu, keď sa zapojí celá organizácia. Pokiaľ tomu tak nie je,
sebahodnotenie nebude mať veľký dosah na prípadnú zmenu praktík vo zvyšku organizácie, pretože
mnohé oblasti zlepšenia budú závislé od prepojenia jednotlivých pracovísk.
Ako už bolo zdôraznené vyššie, popísaná metóda sebahodnotenia je použiteľná na všetky typy
OVP a jej princípy vychádzajú z princípu modelu odvodeného zo Spoločného európskeho rámca na
zabezpečenie kvality, ktorý odráža normálny postup pre činnosť: po prvé, vytvoriť ciele a plány,
potom realizovať vybraté činnosti spolu s učiteľmi a inštruktormi alebo inými zamestnancami na
základe dostupných zdrojov, potom vyhodnotiť získané výsledky a nakoniec spracovať proces
spätnej väzby a realizovať zmeny. Táto logika je jednoduchá pre všetky typy OVP a identifikuje
ich každodenné skúsenosti. Taktiež, ako sa spomínalo predtým, dotazník sebahodnotenia dovolí
rôznym typom OVP, aby si vybrali z ilustračných stanovísk z dotazníka také, ktoré sa najviac hodia
pre ich ciele a líniu odboru a tiež sa nechali inšpirovať príkladmi z iných systémov OVP.
Stupeň zapojenia vedenia organizácie do sebahodnotiaceho procesu
Zapojenie manažmentu má byť významné a v organizácii viditeľné. Bez účasti vedenia
organizácie nie je dôvod na to, aby organizácia brala rozhodnutie o sebahodnotení vážne, a to bude
viac než strata času: bude to demotivačný faktor. Nekvalitný prístup nikdy nedokázal byť úspešný
bez účasti vedenia organizácie.

3. Organizácia
V procesoch rozvoja a hodnotenia môžu byť zaznamenané rôzne pocity. Najprv je to fáza
odmietnutia, kde sa úloha nechápe ako závažná, nasleduje fáza vzdoru, kde sa môže venovať veľa
úsilia do hľadania príčiny „prečo je úloha sebahodnotenia nesúvislá, zle usporiadaná, zle
štylizovaná, úloha je nevhodná práve pre moju oblasť práce“. Ak je táto fáza prekonaná, bude
štartovať fáza skúmania, kde bude zaujímavé zistiť, ako môže byť tento proces používaný a ako je
realizovaný v praxi. Nakoniec nastupuje fáza záväzku a povinnosti a ľudia sa identifikujú
s procesom sebahodnotenia.
Tento môže byť objasnený nasledovným spôsobom:
Fázy rozvoja

Odmietnutie

Odpor

Povinnosť

Výskum

Obr. 6: Fázy v priebehu procesu sebahodnotenia
Aby sme boli schopní zorganizovať pozitívny proces sebahodnotenia, musíme tieto fázy poznať a
uznávať ako prirodzené reakcie, ktoré majú byť prekonané.
Prijatie záväzku
Skôr ako je projekt sebahodnotenia spustený, vedenie organizácie by malo prediskutovať a
dohodnúť opatrenie týkajúce sa organizácie a rozvrhnúť zdroje pre vedenie hodnotenia. Tiež by sa
malo prediskutovať chápanie účelu hodnotenia a plánovaných akcií, ktoré budú nasledovať po
dokončení hodnotenia.
Je to dobrá myšlienka pre všetkých účastníkov v skupine manažmentu, aby si vyskúšali proces
sebahodnotenia sami na sebe a až potom dovolili realizovať sebahodnotenie hodnotiacej skupine
alebo všetkým zamestnancom. Takéto odskúšanie procesu prinesie primárne pochopenie silných
stránok, oblastí pre zlepšenie a zložitých problémov a lepšie pripraví manažérov pre kvalifikované
vedenie učiteľov, školiteľov a ostatných pracovníkov počas sebahodnotenia.

Menovanie vedúceho projektu
Koordináciu procesu sebahodnotenia má robiť jedna osoba, inak vznikne zmätok v organizácii
a budú sa šíriť reči o tom, ako sa darí iným v rámci organizácie. Vedúci projektu sebahodnotenia sa
zúčastňuje schôdzí manažmentu, keď je na programe sebahodnotenie.

Zodpovednosť vedúceho projektu za sebahodnotenie zahrňuje uistenie, že hodnotiaca skupina
dostala všetky nevyhnutné informácie a dokumentáciu, vedúci podporuje kontakty a rozširovanie
informácií v rámci skupiny, dojednáva schôdze, ubytovanie pre stretnutia, podávanie správ, atď.
Zostavenie hodnotiacej skupiny
• veľká organizácia
Bežným opatrením pre sebahodnotiaci tím je zostavenie skupiny, ktorá je podľa možností
najreprezentatívnejšou vzorkou organizácie. Obvykle zahŕňa členov z rôznych sektorov/úrovní
vnútri organizácie. Cieľom je založiť podľa možnosti čo najmenšiu a najúčinnejšiu skupinu, ale
zároveň takú, ktorá by poskytovala najprecíznejší a najpodrobnejší vnútorný pohľad na organizáciu.
Dôležité je vybrať účastníkov skôr na základe ich osobných (napr. analytické myslenie a
komunikatívne zručnosti) ako profesionálnych schopností. Predseda by tiež mohol byť vedúcim
projektu. Predseda je zodpovedný za správne vedenie všetkých skupín rokovania, za spoluprácu s
vedúcim projektu, ak nie sú zároveň jedna a tá istá osoba.
• veľká organizácia s veľmi autonómnymi strediskami
Obzvlášť veľké inštitúcie OVP môžu dať svojim strediskám viac autonómie. Majú schopnosť vo
veľkej miere sami rozhodovať o rozpočtoch, vzdelávacích plánoch, atď. V tomto prípade proces
spoločného sebahodnotenia, s jedným predstaviteľom z každého strediska, môže mať malý alebo
žiadny význam. Všetci majú rôzne skúsenosti, možno dokonca rôzne pravidlá správania sa a možno
sa predtým vôbec nestretli, lebo pracujú na rôznych miestach alebo adresách. To môže vyžadovať,
aby sa k rôznym oddeleniam pristupovalo ako k samostatným organizáciám a oni môžu niekedy
sami rozhodnúť ako vykonajú svoje sebahodnotenie. Výsledky budú potom doručené k najvyššiemu
vedeniu inštitúcie, ktoré bude mať za úlohu koordinovať všetko úsilie v rámci celkového plánu
podnikania a zabezpečiť, aby všetky oddelenia sledovali politiku a stratégiu inštitúcií OVP a aby
ich kroky neboli protichodné.
• malá organizácia alebo stredisko
Ak je v organizácii alebo oddelení, kde sa robí sebahodnotenie menej než približne 20 osôb,
zostavenie skupiny, sebahodnotiaceho tímu sa môže vynechať a každý sa zúčastní procesu.
Manažér/ manažment musí rozhodnúť, či každý môže byť súčasťou sebahodnotenia, ktoré bude
mať veľký dopad na proces rozvoja, ale zároveň to tiež bude vyžadovať pridelenie značných
zdrojov. Ak sa rozhodne, že sa zúčastní iba niekoľko zamestnancov, procedúra bude tá istá ako
v prípade veľkej organizácie.
Informovať celú organizáciu
Celá organizácia by mala byť informovaná o rozhodnutí vykonať sebahodnotenie a o dôvodoch
tohto rozhodnutia. To čiastočne upokojí zamestnancov, že sebahodnotenie je rozvojový nástroj, a
že je zameraný na zlepšenie činnosti celej organizácie na báze faktov. Toto znamená, že väčšina
zamestnancov sa stretne s požiadavkou predložiť dôkaz o kvalite svojej práce, Pre účasť všetkých je
nesmierne dôležité, aby bola správne pochopená podstata tohto procesu. Cieľom sebahodnotenia je
zlepšiť výkon všetkých a nenájsť obetných baránkov. Preto je tiež dôležité, aby bol manažment
odhodlaný stať sa kladným príkladom.

Celá organizácia by mala byť informovaná (alebo zúčastniť sa na rozhodovaní – záleží na
kultúre a type organizácie):
• prečo manažment rozhodol vykonať sebahodnotenie
• prečo si vybrali Európsky spoločný rámec zabezpečenia kvality
• aké ciele a plánované úlohy sa sledujú
• ako je naplánovaný celý proces
• kto sa zúčastni sebahodnotenia
• aká je zodpovednosť vedúceho projektu
• kedy môže byť očakávané zverejnenie výsledkov

4. Proces
Sebahodnotiaci tím oznamuje, o aký proces ide a ako bude riadený
Model sebahodnotenia s kľúčovými kritériami by mal byť predstavený a vysvetlené ciele a podstata
postupu sebahodnotenia (potreba podporiť výsledky dôkazmi, atď.). Skupina by mala byť uistená,
že nikoho nečaká postih za vyjadrenie úprimného názoru. Zoznam všetkých závažných
dokumentov a informácií potrebných pre efektívne zhodnotenie organizácie by mal byť k dispozícii
skupine. Aby skupina lepšie pochopila, ako funguje dotazník sebahodnotenia mala by sa spoločne
vyhodnocovať jedna otázka z hlavného kritéria 1 alebo 2 a jedna z hlavného kritéria 3. Najprv
každý prispeje do zoznamu zlepšení a silných stránok a potom sa musí docieliť zhoda o tom, ako
ohodnotiť dôkazy silných stránok a ako určiť body.
Podniknúť individuálne hodnotenie
Predseda musí byť pripravený riešiť problémy členov skupiny sebahodnotenia v priebehu
individuálneho hodnotenia. Od každého člena sebahodnotiacej skupiny sa žiada, aby predložil
presné hodnotenie organizácie na základe svojich vlastných vedomostí a skúseností z práce v
organizácii. Okrem aktuálneho skóre je dôležité, aby jednotlivci v rámci skupiny napísali kľúčové
slová a dôkazy o silných a slabých stránkach na podporu svojho skóre. Kľúčové slová na zlepšenie
sú základom plánu rozvoja, teda sú záväzné. Silné stránky povzbudia organizáciu a sú pozitívnym
uznaním doposiaľ vykonanej práce. Pokiaľ boli vykonané pokračujúce hodnotenia, zoznam silných
stránok bude rásť a bude viditeľným znakom organizácie, ktorá sa učí. Skóre poslúži k potvrdeniu
kľúčových slov, avšak sebahodnotenie môže byť vykonané aj bez skóre. Môže sa zdať na
nasledujúcom jednaní, že zapísané kľúčové slová sú tie isté, ale keď sa bude hovoriť o skóre, tam sa
objavia veľké odchýlky. Opak je tiež možný. Skóre môže byť rovnaké, ale mal by byť veľký rozdiel
v tom, čo sa považuje za silné a slabé stránky.
Kombinácia oboch faktorov so zaznamenaním dôkazu o silných a slabých stránkach a úsilie o
pridelenie zodpovedajúceho skóre skvalitňuje proces sebahodnotenia a poskytne ten najlepší základ
pre diskusiu o celkových výsledkoch sebahodnotenia.
Dospieť ku zhode
Čo najskôr po individuálnom hodnotení by sa mala skupina zísť a dohodnúť na tom, aké skóre
dostane organizácia v každom jednotlivom kritériu. Proces vyjednávania môže byť nutný na
dosiahnutie zhody. Niekedy účastníci zažijú určité sklamanie pri vykonávaní individuálneho
hodnotenia jednotlivca. Na niektoré z otázok alebo vyhlásení bolo ťažké odpovedať s vhodným
kľúčovým slovom alebo sa cítili nepríjemne, keď mali dať nízke skóre pre nedostatok dôkazov.
Najlepšie je riešiť frustrácie od začiatku schôdze. Vyjdú najavo v každom prípade a môžu narušiť
proces dosiahnutia zhody. Predseda môže zrealizovať krátku diskusiu „pri okrúhlom stole“ tak, aby
každý mohol rozprávať svoje skúsenosti, zhrnúť všetky problematické skúsenosti a sľúbiť, že ich
vezme do úvahy pri procese sebahodnotenia.

Organizačné problémy môžu vyjsť najavo. Predseda by ich mal zdvorilo odkázať do vhodného
fóra, pokiaľ sa nevzťahujú na proces sebahodnotenia.
Pri procese dosahovania konsenzu môže byť používaná metóda štyroch krokov:
1. predložiť a napísať viditeľne všetky kľúčové slová silných a slabých stránok a rozsah
individuálneho bodového hodnotenia pre každú otázku;
2. identifikovať významné body zhody a rozdielu;
3. diskutovať o pozadí významných prípadov rozdielnosti;
4. pokúšanie sa dosiahnuť konsenzus, snáď na podklade druhého kola hodnotenia pre vybrané
kritériá.
Kroky 1 a 2 môže podniknúť vedúci projektu v čase medzi pridelením individuálneho skóre
a konaním schôdze, ktorej cieľom je dosiahnuť zhodu. Každý potom bude mať všetko skóre a
kľúčové slová od každého člena tímu sebahodnotenia na papieri, čo poskytuje výborný základ pre
diskusie a pokusy dosiahnuť konsenzus.
Predseda má kľúčovú úlohu vo vedení tohto procesu konštruktívnym spôsobom a v dosiahnutí
skupinového konsenzu. Vo všetkých prípadoch by mala diskusia byť založená na konkrétnom fakte
vynaloženého úsilia a dosiahnutých výsledkoch. Pre konsenzus je dôležité, aby účastníci mali
záujem diskutovať pozitívnym a otvoreným spôsobom o svojom skóre a svojich dôkazoch pre toto
skóre. Pri nedostatku konsenzu hlasovanie môže byť posledné, ale nie najlepšie riešenie.

5. Stanovenie priorít
Záznam sebahodnotenia by mal byť oznámený organizácii a najvyšší manažment by ho mal
starostlivo preskúmať s cieľom identifikovať hlavné poznatky sebahodnotenia, oblasti, v ktorých je
najviac potrebné podniknúť nejaké kroky a druhy potrebných činností.
Keď sa oznamuje výsledok sebahodnotenia organizácie, musíme mať na pamäti, že používanie
bodového hodnotenia často vedie k porovnávaniu. Pokiaľ je možné porovnávať jednotlivé
oddelenia, môže to viesť k negatívnemu efektu v organizácii a v budúcich procesoch
sebahodnotenia . Niektoré inštitúcie zachovávajú individuálne bodové hodnotenie v tajnosti. Aspoň
manažment organizácie mať by mal zvážiť, čo chce urobiť.
Najvyšší manažment by mohol usúdiť, že bude prospešné zoskupiť oblasti zlepšenia pod spoločnú
tému pred rozhodovaním o relatívnych prioritách. Pri príprave takého plánu by manažment mohol
uvažovať o používaní štruktúrovaného prístupu, vrátane nasledujúcich otázok:
• Kde chceme byť o 5 rokov (stanovenie cieľa)?
• Aké akcie musia byť urobené na dosiahnutie týchto cieľov (stratégia / definovanie úlohy)?
Je možné vytvoriť zoznam priorít pre menšie úlohy použitím logickejšieho, matematickejšieho
prístupu..
Obrázok 7 poskytuje príklad rámca štruktúry pre takúto aktivitu. Mali by sme si uvedomiť, že to je
len jeden príklad, ako vytvoriť zoznam priorít.
Pamätajte si!
Človek by sa mal vždy pozerať na matematické výsledky a konzultovať s druhými účastníkmi ich
platnosť z aspektu zdravého rozumu. Zdravý rozum je veľmi dôležitá zložka v dosiahnutí vhodnej
úrovne priority. Niektoré akcie môžu byť základom pre iné akcie, a tak by mali prísť najskôr. Iné
môžu byť dôležité, ale nie je možne ich realizovať z nedostatku zdrojov ako ľudia, peniaze, budovy,
stroje, informačné technológie, atď. Všetky body na zozname sú pravdepodobne dôležité, ale je tiež
dôležité si uvedomiť a upozorniť organizáciu na to, že tieto výsledky sú na zozname, aby sa na
nich nezabudlo, a že proces zlepšenia je skutočne procesom, prejaví sa uznanie za dosiahnuté
výsledky a dôraz bude kladený na budúce akcie. Keď sa tento cyklus zopakuje, bude možné
presunúť niektoré „oblasti zlepšenia“ na zoznam „silných stránok“, a tým zjavne dokázať efekt
procesu sebahodnotenia.

Obr. 7: Príklad rámca štruktúry pre vytváranie listiny priorít subjektov pre zlepšenie
KRITÉRIÁ PRE URČENIE PRIORÍT






Viac spokojné stakeholders (zlepšením výsledkov vyučovania a výcviku)
Bližšie spojenie zamestnávateľov a sociálnych partnerov
Schopnosť udržiavať kvalifikované osadenstvo
Schopnosť ponúknuť vhodné rozpätie kurzov a vzdelanie
Efektívnejšia kontrola výdavkov
A

B

C

D

E

Akcia

Efekt

Schopnosť

Skóre
(B x C)

ÚROVEŇ
PRIORITY

Rozvíjanie a uvedenie metódy pre meranie spokojnosti
zamestnávateľov a budúce očakávania od žiaka

2

3

6

3

Rozvinúť víziu a kódy riadenia organizácie
a komunikovať ich celému osadenstvu

1

5

5

4

Rozvinúť a zavádzať mesačné skúmanie výdavkov
a príjmov a zaviesť systém pre skúmanie

4

2

8

1

Zaviesť dôležité štatistiky o žiakovi (prístup, čakacie
listiny, riadenie, typy zamestnania získaného,
zamestnanosť, výsledky skupiny)

3

1

3

6

Zaviesť komunikačný systém pre celú organizáciu pre
zlepšenie vedomosti a ich využívanie

2

4

8

2

Projektovanie a realizovať program zapojovania
učiteľov a trénovať ich v peer review alebo
kolegiálna kontrola za účelom podieľať sa a zlepšíť
výukové metódy

4

1

4

5

Stupnica pre účinnosťna činnosť organizácie
Hlavný efekt

Stredný efekt

Malý efekt

5 BODOV
Toto bude mať najväčší účinok na
dosiahnutie jedného alebo viac cieľov
alebo plánovaných úloh a to budú
zlepšené výsledky organizácie za
dotazované obdobie

3 BODY
Toto bude mať určitý účinok na
dosiahnutie jedného alebo viac
cieľov alebo skupiny cieľov a budú
zlepšené výsledky organizácie za
dotazované obdobie

0 BODOV
Nie je isté, či to bude mať nejaký
účinok na úspech jedného alebo viac
cieľov alebo cieľových
skupín alebo ak budú zlepšené
výsledky organizácie za dotazované
obdobie

Mierka pre spôsobilosť uskutočniť akcie
Hlavný efekt

Stredný efekt

5 BODOV
môže byť realizované
v predmetnej dobe

nutné dosiahnuť relatívne
málo zdrojov

je v rámci kontroly
organizácie
Zdroj: Centrum pre Ledelse. Dánsko






Malý efekt

3 BODY
môže byť pravdepodobne
realizované v predmetnej dobe
nutné isté zdroje dosiahnuť
je v rámci kontroly
organizácie





0 BODOV
nepravdepodobné realizovať
v predmetnej dobe
nutné dosiahnuť veľa zdrojov
závislý na faktoroch mimo
organizačnej kontroly

Vyvinúť a realizovať plán zlepšenia
Plán zlepšenia obsahuje rozhodnutia o činnostiach a výhľadových cieľoch vrátane uvedenia
bezprostredných cieľov. Obsahuje tiež časový harmonogram pre každý cieľ a zoznam
zodpovedných osôb. Zatiaľ, čo sebahodnotenie je štartom k stratégii dlhodobého zlepšenia,
hodnotenie bude nevyhnutne vyzdvihovať niekoľko oblasti. ktoré môžu byť relatívne rýchle
a ľahko oslovené. Ich zvládnutie posilní dôveryhodnosť programu zlepšenia a znázorňuje
bezprostrednú návratnosť investovaného času a školenia.
Dobrá myšlienka je zapojiť do aktivít zlepšenia tých ľudí, ktorí vykonávali sebahodnotenie.
Obr. 8: Príklad plánu zlepšenia

Plán zlepšenia
OVP

Inštitúcia

-

Stredisko

Činnosti a pomocné ciele

Zodpovední

Peer review-pilotný projekt
• dohody o pozorovaní
a procedúre
• pilotné projekty
• recenzia a revízia
procedúr
• predstavenie všetkým
učiteľom a trénerom

FOR

Zdroj: MARS

Účastníci
LL,NN,
GG,HH

Zdroje
Pracovné Suma
hodiny
100
2000

Harmonogram
Štart
Koniec

Január

Február

Február

Máj

Jún

Jún

Júl

Júl

6. Pokračovanie
Keď je akčný plán zlepšenia formulovaný a začala realizácia zmien, je dôležité uistiť sa, že zmeny
mali pozitívny efekt a nie nepriaznivý dopad na veci, ktoré organizácia robila správne. Niektoré
organizácie zabudovali pravidelné sebahodnotenie do procesu svojho podnikového plánovania –
ich ohodnotenie je načasované tak, aby informovalo o ročnom stanovení cieľov a ponúk pre
finančné zdroje.
Plán zlepšenia plán môže byť zverejnený pre všetkých, aby sledovali postup pri plnení
výhľadových cieľov. Schôdze môžu zahŕňať „pokrok v pláne zlepšenia“ ako jedného z bodov
programu rokovania. Je dôležité, aby manažment prejavil aktívnu úlohu a viditeľný záujem o
realizáciu plánu zlepšenia.
Obr. 9: Otázky pre vyhodnotenie akčného plánu
1. Je logická súdržnosť medzi výsledkami sebahodnotenia a akčným plánom a
projektami na zlepšenie?
2. Ako sa nám podarí zviditeľniť, že projekty pre zlepšenie podporujú ostatné prevádzkové
predpisy alebo postupy v organizácii?
3. Začali v akčnom pláne všetky projekty pre zlepšenie a berie ich účinky naša evaluácia
do úvahy?
5. Zahŕňa akčný plán „vlastníka“ a konečné termíny pre všetky projekty a zdroje, ktoré boli
pridelené?
5. Dostanú všetci účastníci spätnú väzbu a postupe projektov na zlepšenie?
6. Je učenie odvodené od využívania jedného projektu alebo od súčasného využívania dobrých
skúseností z iných projektov?
7. Zahŕňajú všetky projekty v pláne zlepšenia merateľné ciele alebo kritériá úspechu?
8. Ako dokážeme, že sme dosiahli zlepšenia z hľadiska očakávaní účastníkov alebo spoločností?

7. Externé overovanie
Sebahodnotenie by mohlo byť robené rôznymi prostriedkami. Externé overovanie, ako sú inšpekcie,
je chápané ako asistencia poskytovateľovi OVP s nestranným a reálnym hodnotením aktivít, aby sa
vyhlo tomu, aby poskytovatelia OVP sami seba nadhodnotili alebo podhodnotili, aby ich
preorientovalo a dodalo znovu istotu.
Inšpekcia
Povinné hodnotenie inšpektormi z národných inšpektorátov alebo hodnotiacich inštitúcií je veľmi
používaný a rešpektovaný spôsob kontroly používania verejných fondov a rozsahu, v akom je
reálne hodnotiť svoju vlastnú inštitúciu. Ale inšpekcia je tiež často zameraná na podporu a pomoc
lepšieho chodu vzdelávacej inštitúcie.
Podkladom pre inšpekciu je často sebahodnotiaca správa na základe pevne stanovenej agendy. To
umožňuje porovnať rôzne inštitúcie OVP a poskytnúť vzdelávacej oblasti indikátory alebo znaky za
účelom učenia porovnávaním. Táto metóda hodnotenia je vždy usmernená národným zákonnými
ustanoveniami a v tejto príručke ich nebudeme ďalej skúmať.
Projekty hodnotenia
Ak si organizácia želá profitovať z intenzívnejšej aplikácie manažmentu kvality, mohla by tak
zvážiť účasť na jednom z národných alebo medzinárodných projektov hodnotenia, ktoré sa
používajú v organizáciách verejných služieb. Existuje tiež možnosť kontaktovania niektorých
organizácií, ktoré sa špecializujú na manažment kvality, ako je Európsky ústav pre riadenie
kvality, ISO 9 000 alebo Speyerova cena kvality na podporu rozvoja dokonalejšieho aplikovania
riadenia kvality a/alebo účasti v ich projektoch hodnotenia.
Externé hodnotenie
Toto hodnotenie, ktoré sa uskutočňuje na základe úplných výsledkov interného hodnotenia
kombinovaného s jednostrannými návštevami, by potvrdilo platnosť a správnosť sebahodnotenia,
upravilo výsledky, ak je to potrebné alebo zrušilo sebahodnotenie pre externé používanie (napr.
nejakú formu certifikácie kvality). Títo hodnotitelia alebo „schvaľovatelia“ by mohli byť
zamestnancami iných organizácií verejného sektora alebo reprezentantmi podporovateľov.
Externí hodnotitelia v hodnotiacom tíme
Posledná metóda správnosti tu spomínanej je metóda povrchová, ale je jednako možným ďalším
spôsobom zlepšenia platnosti a spoľahlivosti postupu hodnotenia. Zahŕňa účasť jedného alebo
viacerých hodnotiteľov v hodnotiacom tíme. Mohli by byť externými konzultantmi školenými
v hodnotení organizácie a používaní evaluačnej techniky, alebo by mohli byť zamestnancami
organizácií verejného sektoru alebo reprezentantmi podporovateľov, mohli by byť pozvaní, aby sa
pripájali k procesu hodnotenia za účelom pridať prvok externej perspektívy a kritického posúdenia.

8. Benchmarking (porovnávanie výkonnosti testovaní) a spolupráca
Zámerom nastavenia aktivít porovnávania výkonnosti je nájsť lepšie spôsoby práce, založené na
lepších výsledkoch dosiahnutých v inej organizácií. Sebahodnotenie môže byť použité na podporu
porovnávanie. V najjednoduchšej podobe je porovnávanie výkonnosti je proces, pri ktorom
organizácia hľadá príslušné organizácie, s ktorými môže porovnať svoju vlastnú organizáciu
a výkonnosť. Táto technika sa môže stať mocným a efektívnym nástrojom pre rozvoj organizácie.
Cieľom porovnávania výkonnosti môže byť aj platnosť sebahodnotenia.
Organizácie OVP, ktoré sa zúčastnili tejto aktivity zisťujú, že porovnávanie výkonnosti im pomáha
pôsobiť na organizáciu a diskutovať o tom, či je alebo nie je možné interne zlepšiť alebo zmeniť
postupy.
„Normálne bremeno dôkazu leží na tých, ktorí chcú, aby sa zmeny konali. S vynikajúcim
vzorom sa bremeno dôkazu pohne k tým, ktorí si želajú zachovať, udržať. Budú musieť
dokázať, prečo by sa nemalo nič zmeniť.“
Keď to zhrnieme, cieľom porovnávania je:
 Merať výsledky niečej vlastnej organizácie s tými, ktorí sú schopní porovnávať výsledky,
silné a slabé stránky;
 Identifikovať metódy, procesy, vzdelávacie programy a služby, ktoré sú lepšie alebo odlišné
než vo väčšine organizácií;
 Učiť sa zo skúseností a postupov týchto organizácií.
Rozvíjanie kontaktov/výmeny medzi organizáciami na európskej úrovni – návrhy
Je dôležité vedieť nájsť vhodných partnerov pre účely porovnávacieho testovania založeného na
kompletnom sebahodnotení v súlade s kritériami kvality Európskeho spoločného rámca na
zabezpečenie kvality. Virtuálne spoločenstvo kvality v OVP (pozri úvod pre adresu na webe) by
mohlo byť nápomocné v tomto ohľade.
V dlhodobom termíne môže byť vhodné zriadiť databázu OVP s online evaluačným formulárom
ako to predvída CAF projekt (CAF = spoločné zabezpečenie kvality) sebahodnotenia organizácií
verejnej správy. CAF (spoločné zabezpečenie kvality) popisuje jeho systém nasledovne:
V súčasnosti majú organizácie verejnej správy možnosť zaznamenať výsledky svojho
sebahodnotenia pomocou CAF na webovej stránke Európskeho inštitútu verejnej správy (EIPA) –
www.eipa.nl – čo umožní organizácii vyplniť evaluačný formulár online po vykonaní vlastného
sebahodnotenia. Dosiahnuté výsledky budú anonymné, ale organizácia dostane spätnú väzbu
o svojom bodovom hodnotení v porovnaní s priemerom ostatných organizácií, ktoré použili CAF vo
svojej krajine alebo v rovnakom odvetví. Výsledky sebahodnotenia sa stanú súčasťou európskej
databázy CAF, ktorá obsahuje informácie o organizáciách , ktoré využili CAF, jej odvetvia činnosti,
kontaktné osoby a veľkosť týchto organizácií z hľadiska počtu zamestnancov. Ponúknutím
kľúčových informácií môže databáza pomôcť organizáciám verejného sektoru identifikovať
vhodných partnerov pre porovnávanie.
Podobný systém by mohol byť vytvorený na pomoc európskym inštitúciám OVP, a tak by mohli
poskytovatelia OVP z rôznych krajín získať možnosť porovnania s výhľadom podpory vzájomnej
dôvery, transparentnosti a uznávania kompetencií. Tento systém tiež uľahčí hľadanie vhodných
partnerov pre projekty Leonardo da Vinci.

9. Kľúčové kritériá kvality pre poskytovateľov OVP
Za účelom pomôcť poskytovateľom OVP zlepšiť kvalitu vzdelávania, je nutné zamerať sa na
kľúčové kritériá kvality pre zabezpečenie OVP.
Keď sa uskutoční meranie výkonnosti pracovníkov, pozornosť by mala tiež byť zameraná na
celkový obraz organizácie, riadenie a spokojnosť zamestnancov. Nejde o vytvorenie
najschopnejších zamestnancov, obzvlášť vtedy, ak ostatné výsledky, ako sú vyučovanie a príprava
sú slabé. Ale púhe uznanie faktu, že nespokojní pracovníci neurobili všetko tiež ovplyvní vyuku a
výcvik. Z toho môžeme vyvodzovať, že jeden jediný parameter nemôže vytvoriť základ dobrého
alebo zlého hodnotenia; to je súvislosť medzi kombináciami rôznych parametrov, a to je dôležité.
V spoločnosti sa cení integrovanie trvale udržateľného rozvoja podporovaného okolím, napríklad
šetrenie energie, recyklovanie, atď. Z tohto aspektu je dôležitý možný dopad poskytovateľa OVP
na jeho/jej lokálne a globálne životné prostredie, avšak najdôležitejšie v pomere ku kvalite v OVP
je to, že on/ona by mali byť dobrým vzorom pre účastníkov vzdelávania. Tieto úvahy sú dôležitou
časťou procesu sebahodnotenia na úrovni individuálneho poskytovateľa OVP. Zvýšia celkové
vedomosti vlastného poskytovania a zvýšia uvedomenie si nevyhnutného celkového prístupu,
dokonca v lokálnej výuke a školiacich aktivitách. Nasledujúce kľúčové kritéria kvality majú
zvláštny význam pre riadenie kvality v podmienkach odborného vzdelávania a prípravy.
Podrobný opis kritéria kvality :
Kritériá kvality pre krok 1: Cieľ a plán
1.1 Vedenie
Ako zabezpečia manažéri poskytovania OVP dosiahnutie svojich vzdelávacích cieľov a ako
rozvíjajú nutné hodnoty pre dlhodobý úspech? Ako ich realizujú prostredníctvom vhodných plánov
a akcií? Ako sú osobne zainteresovaní na zabezpečení rozvoja a realizácii systému riadenia?
Príklady hlavných faktorov pre poskytovateľov OVP pri hodnotení výkonnosti ich riadenia:
 Dať riadeniu organizácie cieľ a plán
 Vytvoriť hodnotový rámec a pravidlá správania sa pre organizáciu
 Rozvíjať a realizovať systém pre riadenie organizácie
 Komunikovať s organizáciou, aby mala jasný názor nato, kto sú zákazníci a čo žiadajú
 Konať v súlade so zavedeným cieľom a hodnotami
 Rozvinúť a realizovať systém pre rozvíjanie manažérskych skúseností v oboch – v riadení
kvality aj pedagogickej práci.

Obr. 10: Príklad požadovaných záruk a procedúr z Írska

Nižšie sú uvedené oblasti poskytovania, pre ktoré musia poskytovatelia vytvoriť záruky
a postupy:










prístup, prenos a pokrok
rovnosť
výber a rozvoj pracovníkov
program rozvíjanie, dodanie a hodnotenie
zaznamenávanie a vyhodnotenie výkonu žiaka
zadanie zákazky externým firmám/ zabezpečenie odovzdania programu
ochrana pre učiacich sa
spravodlivé a dôsledné hodnotenie učiacich sa
evaluácia Programov a služieb

Prameň: Návrh Smerníc pre zabezpečenie kvality v ďalšom vzdelávaní a príprave dospelých.
(Smernice boli odskúšané na jeseň 2003)

1.2 Výhľadové ciele a hodnoty
Ako manažéri zabezpečili poskytovanie OVP vytváraním jasných a jednotne chápaných spoločných
výhľadových cieľov medzi pracovníkmi a posilnili ich angažovanosť ku nepretržitému zlepšeniu?
Príklady hlavných faktorov pre poskytovateľov OVP pre hodnotenie ich činnosti vytvorením
výhľadových cieľov a hodnôt:
 výhľadové ciele sú výstižne stanovené a majú silný dôraz na zlepšenie kvality
vzdelávacieho výsledku študujúcich a na dosiahnutie adekvátnych zručností ;
 zamestnanci, účastníci vzdelávania a iné dôležité zainteresované strany majú jasné
porozumenie pre ciele poskytovateľov OVP, ich kľúčové hodnoty a spôsob ako ich
dosiahnuť;
 výhľadové ciele poskytujú dobré východisko pre stratégiu a plánovanie a jasný referenčný
bod pre evaluáciu;
 hodnoty sú zrejmé v praxi;
 silné odhodlanie rozvíjať kultúru trvalého zlepšovania je výrazným prvkom v rámci
stanovených hodnôt;
 rovnosť príležitostí je podporovaná a rieši sa akákoľvek diskriminácia tak, aby všetci
účastníci školenia využili svoj potenciál.

Obr. 11: Príklad práv zdravotne znevýhodnených účastníkov školenia














Právo využiť svoj plný potenciál pomocou škály možností vzdelávania a podpory
zodpovedajúcich ich potrebám
Právo na kvalitu vzdelávania v súlade s obchodnými/priemyselnými štandardmi
Právo na ponuku nestereotypných príležitostí vzdelávania
Pravo na príspevok na školenie
Právo na prístup k najnovším informáciám o štátnych príspevkoch a nárokoch
Právo na voľbu osobného školenia, ktoré slúži zlepšeniu života každého jednotlivca
Právo na informácie vo vhodnej forme a právo dať/prijímať spätnú väzbu
Právo na ochranu pred zneužívaním/obťažovaním
Právo na súkromie a diskrétnosť
Právo na prístup k informáciám podľa legislatívnych požiadaviek, napr. Zákon o slobode
informácií a zákon o ochrane údajov
Právo na vlastnú obhajobu alebo na advokáta podľa vlastného výberu
Právo na miestny, flexibilný a holistický program, ktorý sa zaoberá meniacimi sa sociálnymi
a profesijnými potrebami jednotlivca
Právo na dobrý štandard zariadenia a podmienok, ktoré slúžia na podporu výcvikových
cieľov

Prameň: Štandard pre vzdelávanie a rozvoj ľudí zdravotne znevýhodnených. Žiadosť o akreditáciu, Írsko

Obr 12: Príklad, kto môžu byť zainteresované strany v OVP

Zainteresované strany v OVP
Zainteresovaná strana je osoba alebo skupina/organizácia, ktorá má záujem o prácu inštitúcie OVP.
To môžu byť:
Užívatelia alebo zákazníci: žiaci, účastníci v kurze.
Potenciálni užívatelia: žiaci, zamestnanci spoločností, nezamestnaní.
Osadenstvo: Učitelia, inštruktori, manažment, technickí asistenti, údržba, atď.
Vlastníci: vládnuce organizácie alebo ministerstvo, atď.
Partnerstvo: strategickí spoločníci, ktorí kooperujú so vzájomnými výhodami a záväzkami.
Kooperatívne siete: sociálni partneri, zamestnávatelia, dodávatelia, kontrahenti, iní OVP
poskytovatelia
Spoločnosť: rodičia, tlač, lokálne spoločenstvo, EU, atď.
Pozri tiež prílohy B3 a B4

1.3 Stratégia a plánovanie
Ako poskytovateľ OVP realizuje svoje výhľadové ciele pomocou plánov s jasnou stratégiou
zameranou na zainteresované strany a podporu cieľov, úloh a procesov?
Príklady hlavných faktorov pre poskytovateľov OVP pri hodnotení ich výkonnosti v stratégii a
plánovaní:

činnosť v zákonodarnom rámci štruktúry zabezpečenia OVP;

identifikovať všetkých dôležitých podporovateľov (žiak, rodičia, osadenstvo, spoločnosti,
sociálni partneri, atď.);

systematicky zhromažďovať informácie o pozorovateľoch a ich potrebách a očakávaniach
do budúcnosti;

zhromažďovanie informácií o dôležitých premenách ako sociálny, ekologický, ekonomický,

právne a demografický rozvoj;

rozvíjať, recenzovať a aktualizovať stratégiu a plánovanie podklade systematicky

zhromažďovaných a platných informácií;

systematicky analyzovať vnútornú silu a slabosť;

realizuje aktualizovanú stratégiu a plánovanie v celej organizácii;

mať komunikačnú a informačnú stratégiu pre všetkých podporovateľov;

mať stratégiu pre prispôsobenie dopytu a ponuky pre tréning a pre zamestnanie.

1.4 Partnerstvo
Ako poskytovateľ OVP efektívne plánuje a riadi svoje partnerstvo?
Príklady hlavných činiteľov pre poskytovateľov OVP pri hodnotení ich činnosti v partnerstve:
• identifikovať a rozvíjať partnerstvo a siete s dôležitými podporovateľmi;
• zainteresovanosť partnerov a vyrovnanie potrieb podporovateľov sú jasne spojené so OVP
vzdelávacími cieľmi OVP poskytovateľov;
• pravidelná kontrola a vyhodnotenie procesu, výsledkov a povaha partnerstva;
• účasť v primeranom výskume aktivít v oblasti OVP a integrácia výsledkov.

Obr. 13: Príklad komunikácie s podporovateľmi
Prvok kvality
Komunikácia s inými
podporovateľmi

Objasnenie

Príklady faktov dobrej praxe

Zamestnávatelia, spoločenské
skupiny, finančné agentúry a iní
jednotlivci/agentúry s významnou
zainteresovanosťou poskytovatelia sú
schopné sprístupniť informácie o
programe a službách

• prospekt programu/kurzu
• korešpondencia s lokálnymi
skupinami a lokálnym priemyslom
• správy z otvorených dní,
projekty založené na spoločenstve
• web stránka
• prieskumy lokálneho priemyslu
• správy pre finančné agentúry

Zdroj: Návrh smernice pre zabezpečenie kvality v ďalšom vzdelávaní a príprave, Írsko.
(Smernice sa stali pilotným projektom na jeseň 2003)

1.5 Financie a zdroje
Ako teda poskytovateľ OVP vyhodnotí a zlepší využívanie finančných a materiálnych zdrojov ?
Príklady hlavných činiteľov poskytovateľov OVP pri hodnotení ich výkonnosti v správe
financií a zdrojov:

kľúčové finančné rozhodnutia sú plánované ako časť harmonogramu pre rozvoj alebo
zlepšenie poskytovateľa OVP;

plány pre rozpočet sú verejné a čestné a úspešné;

všetko osadenstvo je primerane zainteresované na konzultáciách o vhodnej úrovni detailu;

výdaje v rámci špecifických rozpočtových položiek monitorované efektívne na
zabezpečenie hodnoty peňazí;

prioritné výdavky a používanie finančných zdrojov sú jasne viazané k OVP zabezpečeniu a
plánovaniu priorít a silne odrážajú OVP vzdelávací cieľ poskytovateľov;

je jasné ako dostupné peňažné prostriedky sú určené na dôležité oblasti slabostí, ktoré boli
určené cez samohodnotenie;

neustále monitorovanie vedomostí v organizácii a jeho nasmerovanie so stratégiou a plánmi
a aktuálne na budúce potreby všetkých podporovateľov;

monitorovanie technologického pokroku a realizovanie dôležitých inovácií;

výkonné použitie vhodnej technológie na podporu aktivít učenie a dosiahnutie zručností
pre získavanie vzdelávacích cieľov;

zaistiť, že najnovšie knihy, manuály a iný vzdelávací materiál je k dispozícii pre žiakov;

zaistiť cenovo priaznivé a výkonné používanie vybavenia, vziať do úvahy ciele
poskytovateľov OVP, potreby osadenstva a žiaka, lokálnu kultúru a akékoľvek fyzické
obmedzenia.

Kritériá kvality pre krok 2: Implementácia
2.1 Riadenie učiteľov, školiteľov a ostatných pracovníkov
Ako poskytovateľ OVP riadi, rozvíja a využíva vedomosti a plný potenciál svojich pracovníkov?
Ako plánujú tieto aktivity z pohľadu podpory ich stratégií a účinnosti svojich pracovníkov?
Príklady faktorov pre poskytovateľov PVP pre hodnotenie svojho pôsobenia implementáciou
riadenia pracovníkov:
 rozvoj a sprostredkovanie personálnej politiky založenej na stratégii a plánovaní
poskytovateľov OVP
 zavádzanie súladu medzi úlohami, úradmi a zodpovednosťou;
 zabezpečenie dobrých prevádzkových podmienok v celej organizácii;
 zaistiť, aby všetci pracovníci mali prístup k hodnoverným a platným informáciám, ktoré sú
 dôležité pre ich úlohy a ciele;
 vyvažovanie potrieb organizácie, tímov a jednotlivcov;
 aktivity sú sledované a evaluované a získané poznatky sa využívajú pre ovplyvňovanie
budúceho plánovania;
 vybraní učitelia a školitelia majú predchádzajúce pracovné skúsenosti a pedagogické
skúsenosti alebo vzdelanie;
 noví pracovníci prechádzajú efektívnym uvádzacím procesom;
 kompetencie pracovníkov sú monitorované a rozvíjané;
 program rozvoja zamestnancov zabezpečí účinnú pomoc pre realizáciu priorít
identifikovaných v pláne rozvoja poskytovateľov OVP

Obr. 14: Prístup zamestnancov k informáciám
Prvok kvality

Objasnenie

Príklady faktov dobrej praxe

Prístup zamestnancov k informáciám Informácia uľahčí úspešný program a • programový tím / konferencie
služby prístupné pre osadenstvo.
• preskúšanie osadenstva
Dostupnosť informácií na:
• príručka osadenstva
- rozvoje v programe
• nápisy, poznámky
- rozvíjanie v odhade
• e-mail bulletin
- prichádzajúce dôveryhodné príhody • Intranet
- potreby učiacich sa jednotlivcov
Zdroj: Návrh smerníc pre zabezpečenie kvality v ďalšom vzdelávaní a príprave, Írsko.
(Smernice sa stali pilotným projektom na jeseň 2003)

Obr. 15 : Príklad ako môže byť definované procesy

Procesy
Proces je výraz pre súvisiaci súbor inštrukcií, aktivít alebo dejov, ktoré vedú k produktu alebo
službe, ktorá bezprostredne alebo nepriamo dodá hodnotu zákazníkom alebo používateľom.
Procesy môžu byť rozdelené do rozdielnych typov:
• kľúčové procesy, ktoré sú nutné pre splnenie potrieb zákazníkov/používateľov
• podpora procesov, ktoré sú nutné pre vytváranie organizačnej práce
• manažment procesy.
Kľúčové procesy môžu byť:
plánovanie a organizácia vyučovania a výcviku
aktuálna výuka a výcvik
evaluácia a skúšky
kooperácia medzi tréningom/praktické činnosti a teoretické/vzdelávacie činnosti
administratívne činnosti týkajúce sa používateľov
Podporné procesy môže byť:
manažment
vedenie (môže byť často považované za kľúčový proces)
administratíva osadenstva
rozvoja kompetencii osadenstva
finančný manažment
rozvíjanie informačných technológií
závodná jedáleň a kníhkupectvo
marketing adresovaný budúcim zákazníkom
Manažment procesy:
rozvíjanie stratégií
regulárny plánovaný proces
personálny manažment
kvalita rozvíjania
komunikačná stratégia

pozri tiež prílohy B3 a B4

2.2 Riadenie procesov
Ako poskytovatelia OVP riadia, rozvíjajú a zlepšujú svoje procesy za účelom podporiť svoje
stratégie a uspokojiť a vytvárať stúpajúcu hodnotu pre žiakov a ostatné zainteresované strany?
Príklady faktorov pre poskytovateľov OVP, keď hodnotia svoju činnosť v procese riadenia:
 identifikovanie, navrhovanie a dokumentovanie kľúčových procesov poskytovania OVP
a zabezpečenia podpory strategických cieľov;
 systematický a pravidelný kontakt so zamestnávateľmi, aby sa zabezpečila relevancia
vzdelávacieho programu;
 zapojenie zamestnancov, zamestnávateľov a ostatných dôležitých zainteresovaných strán do
navrhovania a rozvoja kľúčových procesov a tiež vzdelávacích programov;
 prideľovanie zdrojov na báze relatívnej dôležitosti prínosu jednotlivých aktivít z hľadiska
strategických výhľadových cieľov poskytovateľov OVP;
 navrhovanie a realizovanie kooperatívneho rámca za účelom zlepšiť a podporovať
situácie praktického a teoretického učenia;
 • kurzy, program alebo osnovy sú naprojektované na báze známych a zdokumentovaných
pedagogických a didaktických hľadísk;
 kurzy, programy alebo osnovy sú podľa potreby hodnotené a prepracované, aby zodpovedali
úsiliu a potenciálu žiaka a nadväzovali na predchádzajúce vedomosti a skúsenosti;
 kurzy, programy alebo osnovy sa podľa potreby hodnotia a prepracovávajú, aby zodpovedali
externým požiadavkám a lokálnym podmienkam;
 plánovanie, implementácia a evaluácia vzdelávacích aktivít sú systematicky vykonávané
a nutné zmeny sú oznámené pracovníkom, ktorých sa to týka;
 ponuka vzdelávacích aktivít a kurzov je prispôsobená požiadavkám a koordinovaná
s ostatnými podobnými dodávateľmi a účastníci dostávajú presné a rýchle informácie
o možnostiach účasti;
 podmienky pre prístup sú otvorené, spravodlivé a pravidelne sa vyhodnocujú;
 princíp rovnosti sa berie do úvahy vo všetkých vzdelávacích aktivitách.
Obr. 16: Príklad kľúčových procesov z rozvoja vzdelávania.
Ministerstvo Flámskej komunity, odbor vzdelávania, september 2001, Belgicko

1. Osnovy
1.1 základné vzdelanie
1.2 špeciálne ciele
1.3 študijné ciele

3. Hodnotenie žiaka
3.1 správa z evaluačnej praxe

2. Poradenstvo pre žiaka
2.1 najvhodnejšia integrácia v škole
2.2 adaptívne vzdelanie
2.3 študijné poradenstvo
2.4 psychosociálne poradenstvo
2.5 náprava a dobré zdravie
2.6 poradenstvo v zamestnaní
2.7 optimálna integrácia do spoločnosti a svet
práce

4. Hodnotenie kvality EP

Obr. 17: Príklad mechanizmu spätnej väzby žiaka
Prvok kvality
Mechanizmus spätnej väzby
učiaceho sa

Objasnenie

Príklady faktov dobrej praxe

Učiaci sa je schopný dať spätnú
väzbu zo svojich individuálnych
kolektívnych skúsenosti programu a
služieb

• overenie učiaceho sa
• plán schôdzí spätnej väzby
medzi osadenstvom a jednotlivcom
učiacim sa
• učiaci sa je zahrnutý v prehľade od
programu návrhu
• overenie učiaceho predstaviteľom

Zdroj: Návrh smerníc pre zabezpečenie kvality v ďalšom vzdelávaní a školení, Írsko.
(Smernice sa stali pilotným projektom na jeseň 2003). Viď tiež príloha D3.

Obr. 18: Spätná väzba zamestnancov
Prvok kvality

Objasnenie

Mechanizmus spätnej väzby
osadenstva

Osadenstvo má byť schopné prispieť
k zlepšeniu programu a služieb, do
ktorých sú zapojené

Príklady faktov dobrej praxe
• programový tím / konferencie
• overenie osadenstva
• prehliadka/dotazník názorov
osadenstva

Zdroj: Návrh smerníc pre zabezpečenie kvality v ďalšom vzdelávaní a školení, Írsko.
(Smernice sa stali pilotným projektom na jeseň 2003).

Kritériá kvality pre krok 3: Evaluácia a hodnotenie
3.1 Výsledky výučby a profesijnej prípravy
Aké výsledky dosahujú poskytovatelia OVP vo vzťahu ku žiakovi?
Výsledky môžu zahŕňať odpovede na nasledujúce problémy:
Aké dobré je poradenstvo pre žiakov z hľadiska podmienok prístupu?
Aké efektívne je poradenstvo a podpora žiakov počas ich vzdelávania alebo kurzov?
Aký dobrý je výkon žiaka?
Uvedomujú si žiaci svoje dosiahnuté zručnosti a kompetencie?
Ako dobre program, kurzy alebo osnovy vyhovujú záujmom a požiadavkám žiaka?
Ako sú zladené metódy a štýly výučby s výhľadovými cieľmi kurzu a osobnými cieľmi žiaka?
Ako dobre poskytovatelia OVP zaručia, aby žiaci získali vedomosti a zručnosti, ktoré sú
hodnotné pre nich a ktoré zmenia ich život?
Ako účinné je hodnotenie a monitorovanie pokroku žiakov?
Akí efektívni sú poskytovatelia OVP pri prezentácii dosiahnutých úspechov?
Ako poskytovatelia OVP sledujú profesionálny život žiakov?
Ako poskytovatelia OVP zabezpečia, aby sa získané zručnosti používali na pracovisku?
Ako poskytovatelia OVP monitorujú výsledky školenia podľa skupín
(etnická skupina, vek, pohlavie, úroveň školenia, atď.?

Návrhy ukazovateľov týkajúce sa evaluácie a hodnotenia zo strany žiakov:
Známky za vzdelanie alebo kurz všeobecne
Počet sťažností/pochvál
Známky za konkrétne úlohy
Počet úrazov
Medaily alebo ocenenia
Počet žiakov pokračujúcich v ďalšej
Percentá nových a zrevidovaných kurzov
vzdelávacej činnosti
OVP
Počet žiakov (s dokončenými
Počet žiakov začínajúcich vzdelanie alebo
kurzami/vzdelaním v práci
pokračujúcich kurzy OVP
Výsledky merania spokojnosti
Počet žiakov končiacich svoje vzdelanie alebo Výsledky reakcií na prieskumy
pokračujúcich kurz OVP
Výsledky pozorovania vyučovania
Údaje o tých, ktorí nedokončia
a vzdelávacích aktivít
Údaje o absencii
Študijné denníky
Koľko žiakov má akreditáciu
z predchádzajúceho štúdia
Údaje o opakovanom začatí
Dĺžka a dôvod pre oneskorenie vo vzdelaní

Obr. 19: Kvalita v poradenstve
Poradenstvo by malo:
o byť viditeľné a ľahko prístupné
o byť zamerané, definované a deklarované
o konať sa fyzicky v prostredí, ktoré poradenstvo podporuje
o byť vykonané podľa postupu poradenstva
o byť koordinované s ostatnými typmi poradenstva
Poradenstvo:
o prevezme svoju úlohu od človeka, ktorý hľadá poradenstvo
o je vykonané na etickej a profesionálnej báze
o je inšpiratívne, motívačné a vývojovo orientované
o je štruktúrovaným procesom
Poradca alebo inštruktor:
o má formálne vzdelanie v odbore poradenstvo

Zdroj. Výbor pre vzdelávacie a odborné vedenie. Dánsko.
(Model for kvalitetsudvikling af uddannelses- og erhvervsvejledning)

Obr. 20: Návod pre písanie sebahodnotiacej správy k študijnému plánu
Vyučovanie, školenie, štúdium
Aké účinné je vyučovanie, školenie a štúdium?
Opatrenia:
• Ako dobre vyhovuje vyučovanie a školenie individuálnym potrebám a požiadavkám kurzu
alebo programu?
• ako dobre sa študujúci učia a aké robia pokroky?
TT 1 Učitelia prejavujú vedomosti, technické
TT 7 Učitelia podporujú dobré pracovné
kompetencie a súčasné odborné vedomosti na vzťahy, ktoré posilňujú učenie.
úrovni, ktorá zodpovedá efektívnej výučbe
a hodnoteniu kurzu.
TT 2 Učitelia plánujú efektívne s jasnými
cieľmi, ktorým všetci žiaci rozumejú.
TT 3 Učitelia používajú metódy a štýl
vyučovania , ktoré je v súlade s cieľom ich
programu a osobnými cieľmi žiakov.
TT 4 Učitelia sa snažia žiakov motivovať,
Inšpirovať, predkladať nové úlohy.

TT 5 zadania a hodnotenia odrážajú učenie
jednotlivca. Spätná väzba je spravodlivá a
konštruktívna

TT 8 Učitelia zabezpečia, aby vyučovanie
metódy a učebné materiály rešpektovali rôzne
minulé skúsenosti a kultúry ľudí.
TT 9 Žiaci získajú nové vedomosti a zručnosti,
rozvíjajú myšlienky a zdokonaľujú
porozumenie odboru.
TT 10 Žiaci rozumejú tomu, čo robia, ako
dobre postupujú a čo potrebujú urobiť aby sa
zlepšili.
TT 11 a TT 12
Učiaci sa sú zaujatí štúdiom.
Sú schopní pracovať bez dozoru na
dohodnutých zadaniach. Zorganizujú svoju
prácu starostlivo. Plánujú a uskutočňujú
činnosti učenia mimo oficiálneho vyučovania.

TT 6 Plány štúdia odrážajú identifikované
potreby štúdia, záujmy a úsilia študujúcich
ako aj ich predchádzajúce štúdium. Tieto plány
sú hodnotené a aktualizované s prihliadnutím
na pokrok učiaceho sa
Zdroje dôkazov by mohli zahŕňať:
 životopisy zamestnancov, záznamy o rozvoji zamestnancov
 pozorovanie hodín vyučovania, hodnotenie pokroku
 interview s učiacimi sa, učiteľmi, manažérmi
 dokumenty týkajúce sa študijných programov a pokroku študujúcich, vrátane: plánu
práce a plánov lekcií a informačných zdrojov štúdia vrátane učebných materiálov,
individuálnych študijných plánov
 záznamy o kontrole pokroku študujúcich
 záznamy o práci študujúcich, vrátane fotografií, videa a odborných časopisov
 prehľady a analýzy odpovedí študujúcich na dotazníky o kvalite kurzov,
programov a projektov
Zdroj: Od Essex County Council. Učiace služby. úroveň
(http://www.qualityacl.org.uk/files/qualityacl/self%20assessment%20handbook%20-%20complete.pdf)

3.2 Výsledky orientované na zamestnancov
Aké výsledky dosiahnu poskytovatelia OVP vo vzťahu k riadeniu svojho personálu?
Výsledky môžu zahŕňať odpovede k nasledujúcim otázkam:
Aký dobrý je celkový obraz organizácie?
Ako organizácia uplatňuje rovnosť príležitosti a spravodlivého zaobchádzania?
Ako manažment pôsobí, čo sa týka dohody o úlohách, hodnotenia výkonnosti zamestnancov,
vytyčovania cieľov a odmeňovania úsilia jednotlivca aj týmu?
Ako manažment zahrnie osadenstvo do dialógu, zlepšovacích aktivít a rozhodovania?
Ako sa organizácia zaoberá osobnými problémami?
Ako organizácia vytvára možnosti uviesť do rovnováhy prácu s rodinným životom a osobnými
záležitosťami?
Akí ochotní sú pracovníci vyvinúť extra úsilie na viac za zvláštnych okolností?
Návrhy ukazovateľov:
Spokojnosť:
Úroveň absencie alebo choroby
Miera fluktuácie pracovníkov
Počet sťažností, štrajkov, atď

Výkonnosť:
Výsledky hodnotenia a/alebo ocenenia
výsledky využívania jednotlivých
ukazovateľov výkonnosti

Rozvíjanie zručností:
Miera účasti a úspešnosti vo vzdelávacích
aktivitách
Mobilita pracovníkov (rotácia vo vnútri
organizácie)
Kompetencie alebo úroveň kvalifikácie
Školenie manažmentu
Motivácia:
Miera zodpovednosti za mapovanie
pracovníkov
Účasť na spoločenských podujatiach

Obr. 21: Indikátory kvality a kritéria výcvikového procesu preškoliteľa
PROCESY
KRITÉRIÁ
INDIKÁTORY
Monitoring a kvalita zlepšenia Účasť v pokročilých kurzoch Počet kurzov vykonaných
v roku
Prispôsobovanie kurzu (alebo
priebehov) k vyučovacej
činnosti trénera.
Účasť v iných
Počet profesionálnych
profesionálnych aktivitách
aktivít navštevovaných v roku
(kongres, seminár, veľtrh, atď.) Prispôsobovanie aktivít
(alebo činností) k vyučovacím
povinnostiam trénera
Študijná správa o
Počet spoločností v
spoločnostiach v sektore za
sektore zaradených podľa
účelom uľahčiť umiestnenie do veľkosti a obchodných aktivít
zamestnania po kurze
Zahrnutie informácií
týkajúcich sa každej
spoločnosti
Začlenenie analýzy a
interpretácia informácie
týkajúca sa každej spoločnosti
v sektore
Prezentácia príspevkov
a odporúčaní
Zdroj: Príloha IV, strana 14, Centro de Formacion Ocupacional, Gobierno de Navarra. Španielsko

3.3 Trh práce a spoločenské výsledky
Aké výsledky poskytovatelia OVP dosiahnu v pomere k svojmu povereniu a špecifikovaným
cieľom a v uspokojovaní potrieb a očakávaní podporovateľov? Výsledky sú hlavne nefinančné.
Výsledky môžu zahŕňať odpovede k nasledujúce otázky:
Aký dosah má poskytovateľ OVP na miestnu, národnú a medzinárodnú spoločnosť?
Ako poskytovateľ OVP funguje, čo sa týka sociálne ohrozených skupín?
Ako dobre poskytovateľ OVP uvádza do súladu dopyt a ponuku vo vzdelávaní
Ako poskytovateľ OVP zlepšuje prístup k profesijnej príprave, obzvlášť pre ohrozené skupiny na
trhu práce?
Ako poskytovateľ OVP predchádza zdravotným rizikám a nehodám?
Ako poskytovateľ OVP integruje princípy udržateľného rozvoja a ochrany životného prostredia vo
vyučovaní a školení?
Ako poskytovateľ OVP prispieva k zlepšeniu zamestnania účastníkov kurzu/ pracovnej sily?
Ako poskytovateľ OVP prispieva k mobilite účastníkov kurzu/ pracovnej sily?
Ako sa poskytovateľ OVP zúčastňuje programu na podporu vzájomného uznania kompetencií?
Ako poskytovateľ OVP monitoruje budúce požiadavky žiaka na odborné vzdelávanie a prípravu?

Návrh indikátorov:
Počet projektov alebo podnikov spolupráce
S miestnou/centrálnou vládou a EU.
Publikovanie výskumu a rozvojových
aktivít.
Počet ocenení a odmien.
Europass

Úzky profil na trhu práce.
Úspory energie – celková spotreba energie
Redukcia odpadu
Používanie recyklovaného materiálu, atď.
Aká je mobilita z upadajúcich do
perspektívnych zamestnaní/remesiel/odvetví?

3.4 Finančné výsledky
Čo dosahujú poskytovatelia OVP vo vzťahu ku svojmu mandátu a stanoveným cieľom a pri
uspokojovaní potrieb a očakávaní všetkých, ktorí majú finančný podiel v organizácii?
Výsledky sú meradlom efektívnosti a výkonnosti a budú mať hlavne finančný charakter.
Výsledky môžu zahŕňať odpovede k nasledujúcim otázkam:
Aké sú ciele dosiahnuté v podmienkach vstupu a výstupu?
Aký vysoký je koeficient efektívnosti nákladov?
Ako sa plnia rozpočtové a finančné ciele ?
Aká dobrá je schopnosť uspokojiť a vyvažovať finančné záujmy všetkých podporovateľov?
Ako poskytovatelia OVP dosiahnu ciele stanovené miestnou a/alebo ústrednou vládnou politikou?
Ako poskytovatelia OVP dosiahnu ciele sociálnych partnerov, odborných živností a ostatných strán
zainteresovaných na ich vzdelávacích činnostiach?

Návrhy pre výsledky a indikátory:
Obrat
Celkové mzdové náklady
Podiel na trhu

... a ostatné ekonomické kľúčové dáta

Kritériá kvality pre krok 4: Spätná väzba a procesy pre zmenu
4.1 plánovanie a implementácia činnosti pre zlepšenie
Ako poskytovateľ OVP potvrdí účinnosť kľúčových procesov, aké je dodanie do praxe,
Inovácia procesov a vytváranie stúpajúcej hodnoty pre žiakov a iných podporovateľov?
Príklady hlavných faktorov pre poskytovateľov OVP, keď hodnotia svoju činnosť pri riadení zmien:
 proces sebahodnotenia sa vykonáva systematicky a pravidelne s účasťou všetkých
dôležitých pracovníkov a zainteresovaných strán;
 regionálne, národne a európske štatistické informácie a porovnávané dáta sú používané pre
analýzu výsledkov poskytovateľov OVP z kroku 3;
 názory rodičov, účastníkov vzdelávania, spoločností, sociálných partnerov, a ostatných
zainteresovaných strán sú systematicky hodnotené a vhodne využívané pri procese sebahodnotenia všade tam, kde môžu byť významným prínosom;
 sústavné monitorovanie efektívnosti vyučovania a vzdelávacích aktivít za účelom

 udržiavať výraznú pozornosť na zlepšenie kvality žiakových vzdelávacích výsledkov
a dosiahnutie adekvátnych zručností;
 oblasti vybrané pre rozvíjanie, ako aj výsledok od samo-hodnotiaceho procesu sú vhodnou
odpoveďou na silné a slabé stránky poskytovateľov OVP;
 plány rozvoja alebo zlepšenia zahŕňajú ciele. Úlohy, zodpovednosť a časový režim
sú jasne definované. Kritériá úspechu sú špecifické, merateľné a dosiahnuteľné;
 manažéri systematicky monitorujú implementáciu plánov rozvoja a vyhodnocujú, či sa
dosiahli predpokladané výsledky a prijímajú adekvátne opatrenia.

4.2 externé overenie
Ako poskytovatelia OVP potvrdia účinnosť svojho sebahodnotenia?
Príklady hlavných faktorov poskytovateľov OVP, keď hodnotia svoju činnosť:
 peer review (posudok kolegami). Najlepšia prax pre vzdelávaciu úroveň je byť uznaný pri
účasti v peer review na inštitucionálnej, národnej a európskej úrovni;
 peer review. Najlepšia prax na úrovni poskytovateľov OVP je byť uznaný účasťou v peer
review na inštitucionálnej, národnej a európskej úrovni;
 porovnávacie testovanie (benchmarking). Výsledky poskytovateľov OVP sa porovnávajú
s výsledkami podobných organizácií na regionálnej, národnej a európskej úrovni;
 porovnávacie testovanie (benchmarking). Výsledky procesu sebahodnotenia a plánu
zlepšovania sa systematicky a pravidelne porovnávajú a merajú s výsledkami podobných
organizácií;
 inšpekcia. Jestvuje pravidelný systém nezávislej externej inšpekcie a hodnotenia, ktorý
vyhodnotí a podá správy o kvalite vzdelávania dosiahnutej poskytovateľom OVP, hodnotí
sa spoľahlivosť, dosah procesov a plánovanie zlepšenia;
 akreditácia. Poskytovateľ OVP prihlási svoju organizáciu k akreditácii podľa viacerých
existujúcich certifikátov kvality. (ISO, EFQM, Investors in People, GRETA, atď.).
Schéma 22: Príklad anglického rámca štruktúry pre samohodnotenie.
Spoločný inšpekčný rámec štruktúry (CIF)
Spoločný inšpekčný rámec štruktúry stanovuje princípy inšpekcie postavenia 16 ročných a nie
starších – ich vzdelanie a výcvik. To je rámec štruktúry používaný kontrolnými inšpektormi:
 kvalitu vzdelania a výcviku
 štandardy dosiahnuté pri prijímaní vzdelania a výcviku
 či finančné zdroje sú riadené, účinné aby poskytli hodnotu pre peniaze
CIF je postavené okolo 7 kľúčových otázok:
 akí úspešní sú učiaci sa?
 ako efektívne sú výuka, výcvik a učenie?
 ako je výkon a učenie ovplyvnené zdrojmi?
 ako účinné sú odhad a monitorovanie učenia?
 ako dobre program a kurzy uspokojujú potreby a záujmy učiacich sa?
 ako dobre sú učiaci sa riadení a podporovaní?
 ako účinné je vedenie a manažment vo zvyšovaní výkonu a podporovaní všetkých
učiacich sa?
Zdroj: Spoločný rámec inšpekcie pre kontrolu vzdelávania a prípravy po 16 roku života. Veľká Británia.
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Príloha A: Rámce pre sebahodnotenie
Táto príloha obsahuje dva návrhy pre sebahodnotenie poskytovateľov OVP, prvý používa Dotazník
a druhý používa Kontrolný zoznam. Obe návrhy sa opierajú o systém bodovania: prvý sa opiera o
šesťúrovňový systém a druhý o štvorúrovňový systém. Pripomíname, že prístup už prezentovaný
v hlavnej časti tejto príručky, sa opiera o prvý pristup, ktorý je ‘ťažší’ než druhý prístup. Druhá
ponuka je považovaná za dostatočnú pre začiatočné sebahodnotenie poskytovateľov OVP. Čo sa
týka bodovania, v prvom návrhu je tiež možné vykonať sebahodnotenie bez bodovania a napísať si
len silné stránky a možnosti pre zlepšenie.
Príloha A1: Dotazník so silnými stránkami, oblasťami pre zlepšenie a šesťúrovňovým
bodovým hodnotením
(Hodnotiaci panel z CAF)

Hodnotiaci panel pre
Krok 1
Krok 2
Krok 4
Skóre
0
1
2
3
4
5

Kvalita, ktorú pozorujete v rámci každého kritéria kvality,
môže byť posudzovaná na 6 úrovniach

Žiaden dôkaz, alebo len malý dôkaz prístupu
Prístup je plánovaný P ( plan = plánovať)
Prístup je plánovaný a implementovaný D (do = robiť)
Prístup je plánovaný, implementovaný a hodnotený C ( check = kontrola)
Prístup je plánovaný, implementovaný hodnotený na základe údajov porovnávacieho
testovania a prispôsobený vhodným spôsobom A ( act = jednať)
Prístup je plánovaný, implementovaný a hodnotený na základe
údajov porovnávania výkonnosti, je upravený a plne integrovaný do organizácie

Hodnotiaci panel pre
výsledky
Krok 3
0
1
2
3
4
5

Postup:

Kvalita, ktorú pozorujete v rámci každého kritéria kvality,
môže byť posudzovaná na 6 úrovniach

Nie sú namerané žiadne výsledky
Kľúčové výsledky sú namerané a vykazujú negatívne alebo stabilné trendy
Výsledky ukazujú mierny pokrok
Výsledky ukazujú podstatný pokrok
Vynikajúce výsledky sú dosiahnuté a sú urobené pozitívne porovnania s vlastnými
cieľmi
Vynikajúce výsledky sú dosiahnuté a sú urobené pozitívne porovnania s vlastnými
cieľmi a tvoria sa pozitívne porovnávacie testy s relevantnými organizáciami

Vaše sebahodnotenie začína napísaním príkladov pre silné stránky a zlepšenia do
vzorca. Nakoniec vyhodnotíte činnosť pridelením príslušného bodového hodnotenia
zo správneho panelu hodnotenia. Po tomto individuálnom hodnotení nasleduje
stretnutie dohody, kde sa predložia ukážky všetkých účastníkov zo zoznamu
zlepšenia a ich bodové hodnotenie a diskutuje sa o nich, aby sa dosiahla dohoda.

Samohodnotiaci rámec v Prílohe 1
Krok 1: Účel a plán
1.1 Kritéria kvality pre vedenie
Ako vy, ako manažment, zabezpečíte dosiahnutie vzdelávacích cieľov a rozvíjanie potrebných hodnôt pre dlhodobý úspech
a ich implementáciu pomocou vhodných plánov a akcií? Ako ste osobne Vy zainteresovaní na zabezpečení toho, že systém
manažmentu je rozvinutý a implementovaný?
Príklad sily

Oblasti zlepšenia

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Nasledujúce tvrdenia sú príkladom pre vaše úvahy o tom, ako funguje vaše poskytovanie OVP:
 Dať usmernenie organizácií o účele a pláne
 Zaviesť hodnotný rámec a kódy vedenia organizácie
 Rozvinúť a implementovať systém manažovania organizácie
 Komunikácia s organizáciou s jasným pochopením, kto sú zákazníci a čo požadujú
 Konanie v súlade s vytvorenými cieľmi a hodnotami
 Rozvíjanie a implementovanie systému na rozvoj manažérskych expertíz tak v kvalite manažmentu ako aj v pedagogike.

Skóre:

Krok 1: Účel a plán
1.2 Kritéria kvality pre ciele a hodnoty
Ako ste Vy, manažéri zabezpečenia OVP, vypracovali jasný význam podielových cieľov a účelu medzi osadenstvom a jeho
Skóre:
záväzkom neustáleho zlepšovania?
Príklad sily
Oblasti zlepšenia
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Nasledujúce tvrdenia sú príkladom pre vaše úvahy o tom, ako funguje vaše poskytovanie OVP:
 Ciele sú stanovené a majú silné ohnisko na zlepšenie kvality vzdelávacích výstupov žiakov a získanie adekvátnych zručností.
 Osadenstvo, žiaci a iní relevantní podporovatelia majú jasné pochopenie pre ciele poskytovateľov OVP, ich jadrové zámery a hodnoty
a spôsob, ako sú získané.
 Ciele poskytujú dobrý východiskový bod pre stratégiu a plánovanie a jasný bod referencií pre evaluáciu.
 Hodnoty sú evidentné v praxi.
 Silný záväzok s rozvojom neustáleho zlepšenia kultúry je príkladným prvkom v rámci stanovených hodnôt.
 Rovnosť príležitostí je povýšená a diskriminácia takže všetci žiaci dosiahnu svoj potenciál.

Krok 1: Účel a plán
1.3 Kritéria kvality pre stratégiu a plánovanie
Ako implementujete svoje ciele pomocou plánov s jasnou stratégiou zacielenou na podporovateľov s podporou cieľov, úloh
Skóre:
a procesov?
Príklad sily
Oblasti zlepšenia
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Nasledujúce tvrdenia sú príkladom pre vaše úvahy o tom, ako funguje vaše poskytovanie OVP:
 Fungovanie v rámci legislatívneho rámca zabezpečenia OVP.
 Identifikovanie všetkých náležitých podporovateľov (žiakov, rodičov, osadenstva, spoločností, sociálnych partnerov, atď.)
 Systematické zbieranie informácií o dôležitých premenách ako je sociálny, ekologický, legálny a demografický rozvoj.
 Rozvíjanie, recenzovanie a aktualizovanie stratégie a plánovania na základe systematicky zbieraných a platných informácií.
 Systematické analyzovanie vnútorných síl a slabostí.
 Implementovanie najnovšej stratégie a plánovanie vo vnútri organizácie.
 Mať komunikačnú a informačnú stratégiu pre všetkých podporovateľov.
 Mať stratégiu pre porovnanie ponuky a dopytu pre tréning a pre zamestnanie.

Krok 1: Účel a plán
1.4 Kritéria kvality pre partnerstvo
Ako vy, ako poskytovateľ OVP, efektívne plánujete a riadite svoje partnerstvo?
Príklad sily

Skóre:
Oblasti zlepšenia

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Nasledujúce tvrdenia sú príkladom pre vaše úvahy o tom, ako funguje vaše poskytovanie OVP:
 Identifikovanie a rozvíjanie partnerstva a siete s dôležitými podporovateľmi.
 Zahrnutie partnerov a váženie potrieb podporovateľov je jasne spojené so vzdelávacími cieľmi zabezpečovateľov OVP.
 Pravidelné monitorovanie a evaluovanie procesu, výsledkov a povahy priateľstva.
 Účasť na vhodných výskumných aktivitách v oblasti OVP a integrácií výsledkov.

Krok 1: Účel a plán
1.5 Kritéria kvality na financovanie a zdroje
Skóre:

Ako dobre evaluujete a zlepšujete používanie finančných a materiálnych zdrojov?
Príklad sily

Oblasti zlepšenia

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Nasledujúce tvrdenia sú príkladom pre vaše úvahy o tom, ako funguje vaše poskytovanie OVP:
 Kľúčové finančné rozhodnutia sú rozvrhnuté ako časť harmonogramu pre rozvoj alebo zlepšenie organizácie zabezpečovateľov OVP.
 Prípravy pre riadenie rozpočtu otvorené, férové a úspešné.
 Celé osadenstvo je náležite zapojené do konzultácií na vhodnej úrovni detailu.
 Náklady zo špecifických rozpočtových položiek sú efektívne monitorované, aby zabezpečili hodnotu peňazí.
 Priority šetrenia a používanie finančných zdrojov sú jasne spojené s plánovanými prioritami zabezpečenia OVP a silne odrážajú vzdelávacie
ciele zabezpečovateľov OVP.
 Je jasné, ako sú dispozičné fondy zacielené na dôležité oblasti slabostí, ktoré boli identifikované sebahodnotením.
 Monitorovanie vedomostí získaných v organizácií a spojenie so stratégiami a plánmi a súčasnými a budúcimi potrebami podporovateľov.
 Monitorovanie technologického pokroku a implementovanie príslušných inovácií.
 Účinné aplikovanie v hodnej technológie na podporu učebných aktivít a nadobudnutie zručností pre získanie vzdelávacích cieľov.
 Uistenie, že najnovšie knihy, manuály a ďalší vzdelávací materiál sú k dispozícií pre žiakov.
 Zabezpečenie efektívne nenákladného a účinného používania zariadení berúc do úvahy ciele poskytovateľov OVP, potrieb osadenstva
a žiakov, lokálnej kultúry a fyzického nátlaku.

Krok 2: Implementácia
2.1 Kritéria kvality pre manažment učiteľov, školiteľov a iné osadenstvo
Ako riadite, rozvíjate a využívate vedomosti a plný potenciál osadenstva? Ako plánujete tieto aktivity z pohľadu podpory
stratégií a efektivity osadenstva?
Príklad sily
Oblasti zlepšenia
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Skóre:

Nasledujúce tvrdenia sú príkladom pre vaše úvahy o tom, ako funguje vaše poskytovanie OVP:
 Rozvíjanie a sprostredkovanie politiky osadenstva založeného na stratégii a plánovaní OVP.
 Spájanie úlohy, autority a zodpovednosti.
 Zaistenie dobrých pracovných podmienok v organizácii.
 Vyrovnávanie potrieb organizácie, tímov a jednotlivcov.
 Aktivity sú sledované a evaluované a zistenia sa používajú na ovplyvnenie budúceho plánovania.
 Najatí učitelia a školitelia majú predchádzajúcu skúsenosť z práce, pedagogické alebo vzdelávacie skúsenosti.
 Nové osadenstvo podstúpi efektívny indukčný proces.
 Kompetencie osadenstva sú monitorované a rozvíjané.
 Program rozvíjania priorít identifikovaných v pláne rozvoja alebo zabezpečenia poskytovateľov OVP.
 Zabezpečiť, aby celé osadenstvo malo prístup k spoľahlivým a platným vedomostiam, ktoré zodpovedajú ich úlohám a cieľom.

Krok 2: Implementácia
2.2 Kritéria kvality pre manažovanie procesu
Ako riadite, rozvíjate a zlepšujete procesy zabezpečenia OVP za účelom podpory stratégie a plného uspokojenia žiakov
Skóre:
a iných podporovateľov a ako pre nich tvoríte stúpajúcu hodnotu?
Príklad sily
Oblasti zlepšenia
1
2
3
4
5
6
7
8
Nasledujúce tvrdenia sú príkladom pre vaše úvahy o tom, ako funguje vaše poskytovanie OVP:
 Identifikovanie, navrhovanie a dokumentovanie kľúčových procesov zabezpečenia OVP a uistenie, že podporujú strategické ciele.
 Systematický a regulárny kontakt so zamestnávateľmi, aby sa zabezpečila relevantnosť tréningového programu.
 Zahrnutie osadenstva, zamestnávateľov a iných relevantných podporovateľov do tvorenia a rozvíjania kľúčových procesov a tiež
vzdelávacích programov.
 Umiestňovanie zdrojov na základe toho, ako rôzne aktivity pomôžu strategickým cieľom poskytovateľa OVP.
 Navrhnutie a zavádzanie kooperatívnych rámcov za účelom z lepšenia a podporovania praktických situácií učenia a teoretického učenia.
 Kurzy, programy alebo osnovy sú evaluované a znovu navrhnuté, ak je to potrebné, aby vyhovovali očakávaniam žiakov a potenciálu,
tvorené predchádzajúcimi skúsenosťami.
 Kurzy, programy alebo osnovy sú navrhované na základe poznania a popisujú pedagogické a didaktické názory.
 Kurzy, programy alebo osnovy sú evaluované a znovu navrhované, ak je to potrebné, aby vyhovovali externým podmienkam a sú
zodpovedné za miestne podmienky
 Plánovanie, implementovanie a evaluácia vzdelávacích aktivít sú systematicky robené a potrebné zmeny sú diskutované s osadenstvom.
 Ponuka vzdelávacích aktivít a kurzov je prispôsobená požiadavkám, koordinovaná s inými podobnými dodávateľmi, účastníci dostávajú
presné a rýchle informácie o možnostiach navštevovania
 Podmienky pre prístup sú otvorené, férové a pravidelne evaluované.
 Do úvahy sa berie rovnosť vo všetkých vzdelávacích aktivitách.

Krok 3: Hodnotenie a evaluácia
3.1 Kritéria kvality pre výsledky učenia a tréningu
Skóre:

Aké výsledky poskytovateľ OVP dosahuje vo vzťahu k žiakom?
Príklad sily

Oblasti zlepšenia

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Výsledky môžu zahŕňať odpovede na nasledujúce otázky:
 Ako dobre sú žiaci vedení vo vzťahu k podmienkam pre prístup?
 Ako efektívne sú žiaci vedení a podporovaní počas ich vzdelania alebo kurzov?
 Ako dobre si počínajú žiaci?
 Uvedomujú si žiaci sami svoje dosiahnuté zručnosti a kompetencie?
 Ako vyhovujú programy, kurzy alebo osnovy záujmom a požiadavkám žiakov?
 Ako dobre sa metódy a štýl učenia zhodujú s cieľmi kurzu a osobnými cieľmi učiacich?
 Ako zabezpečujú poskytovatelia OVP, že žiaci získajú vedomosti a zručnosti, ktoré sú pre nich hodnotné a ktoré zmenia ich životy?
 Aký efektívny je pokrok hodnotenia monitorovania žiakov?
 Akí efektívni sú poskytovatelia OVP v zvyšovaní úspechu?
 Ako sledujú poskytovatelia OVP profesionálne životy žiakov?
 Ako zabezpečia poskytovatelia OVP, že získané zručnosti budú využívané na pracovisku
 Ako monitorujú poskytovatelia OVP tréningové výsledky skupín (etnická skupina, vek rod, tréningová úroveň, atď.

Návrhy indikátorov kritérií 3.1:
Body za vzdelávanie alebo kurzy vo všeobecnosti
Body za konkrétne úlohy
Medaily alebo ocenenia
Percento nových a revidovaných kurzov OVP
Počet žiakov, ktorí majú začať vzdelávanie alebo pokračujúce kurzy OVP
Počet žiakov, ktorí majú ukončiť vzdelávanie alebo pokračujúce kurzy OVP
Údaje o vypadnutých zo štúdia
Údaje o absencii
Počty žiakov s akreditáciou predchádzajúceho štúdia
Údaje o opätovnom nástupe
Dĺžka a príčiny odkladu vzdelávania

Počet sťažností/pochvál
Počet nehôd
Počet žiakov pokračujúcich v ďalších vzdelávacích aktivitách
Počet žiakov (s ukončenými kurzami/vzdelaním) v práci
Výsledky meraní spokojnosti
Percentá reakcií na prieskumy
Výsledky z pozorovania vyučovania a vzdelávacích aktivít
Denníky štúdia

Krok 3: Hodnotenie a evaluácia
3.2 Kritéria kvality pre výsledky orientované na osadenstvo
Skóre:

Aké výsledky dosahujete vo vzťahu k manažmentu osadenstva?
Príklad sily

Oblasti zlepšenia

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Výsledky môžu zahŕňať odpovede na nasledujúce otázky:
 Aký dobrý je imidž organizácie?
 Ako organizácia zabezpečuje rovnosť príležitostí a férového zaobchádzania?
 Ako si počína manažment vo vzťahu k úlohám súhlasu (dohody) evaluácii činnosti osadenstva, stanoveniu cieľa a odmeňovaním za
individuálne a tímové snaženie?
 Ako manažment zapojí osadenstvo do dialógu, aktivít zlepšenia a robenia rozhodnutí?
 Ako organizácia zaobchádza s personálnymi problémami?
 Aké možnosti vytvára organizácia vyrovnať prácu s rodinným životom a osobnými záležitosťami?
 Aké ochotné je osadenstvo vyvinúť extra snahu za špeciálnych okolností?
Návrhy indikátorov kritérií 3.2:
Úroveň absencie alebo choroby
Miery fluktuácie osadenstva
Počet sťažností, pochvál, štrajkov, atď.
Výsledky evaluácií a/alebo odhadov
Výsledky používania indikátorov individuálnej činnosti

Miery účasti a úspechu v tréningových aktivitách
Mobilita osadenstva (rotácia v rámci organizácie)
Úroveň kompetencie alebo kvalifikácie
Tréning manažmentu
Miera zodpovednosti za prieskum osadenstva
Účasť na spoločenských podujatiach

Krok 3: Hodnotenie a evaluácia
3.3 Kritéria kvality pre trh práce a spoločenské výsledky
Aké výsledky dosahujete vo vzťahu k vášmu mandátu a špecifickým cieľom a v uspokojovaní potrieb a očakávaní
podporovateľov? Výsledky sú hlavne nefinančné.
Príklad sily
Oblasti zlepšenia
1
2
3
4
5
6
7
8
Výsledky môžu zahŕňať odpovede na nasledujúce otázky:
 Aký dopad majú poskytovatelia OVP na miestnu, národnú a medzinárodnú spoločnosť?
 Ako konajú poskytovatelia OVP voči sociálne zraniteľným skupinám?
 Ako sa hodí poskytovateľom OVP prístup k odbornému tréningu, obzvlášť pre zraniteľné skupiny na trhu práce?
 Ako predchádzajú poskytovatelia OVP zdravotným rizikám a nehodám?
 Ako integrujú poskytovatelia OVP princípy environmentálne podporovaného rozvoja vo vyučovaní a tréningu?
 Ako prispievajú poskytovatelia OVP k lepšej zamestnanosti žiakov/pracovnej sily?
 Ako prispievajú poskytovatelia OVP k mobilite žiakov/pracovnej sily?
 Ako sa zúčastňujú poskytovatelia OVP na programoch zvyšovania vzájomného uznania kompetencií?
 Ako monitorujú poskytovatelia OVP budúce požiadavky na odborné vzdelanie a tréning žiakov?

Skóre:

Návrhy indikátorov kritérií 3.3:
Počet kooperatívnych projektov alebo
riskantných podujatí s lokálnou/
ústrednou vládou a EÚ
publikácie o výskume a rozvojových aktivitách
Počet vyznamenaní, cien odmien
Europas

Používanie recyklovaného materiálu, atď.
Mobilita z upadajúcich k náhle sa objavujúcim
povolaniam, zväzom, sektorom
Účasť na „svetových zručnostiach“

„Bottlenecks“ na trhu práce
Úspora energie – celkové použitie energie
Zníženie plytvania

Krok 3: Hodnotenie a evaluácia
3.4 Kritéria kvality pre finančné výsledky
Aké výsledky dosahujete vo vzťahu k vášmu mandátu a špecifikovaným cieľom a v uspokojovaní potrieb a očakávaní
Skóre:
každého s finančným záujmom organizácie? Výsledky sú mierou efektivity a účinnosti a budú hlavne finančné.
Príklad sily
Oblasti zlepšenia
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Výsledky môžu zahŕňať odpovede na nasledujúce otázky:
 Aké sú ciele dosiahnuté v podmienkach vstupe a výstupu?
 Aký vysoký je koeficient efektívnosti nákladov?
 Ako sú na tom rozpočet a finančné ciele?
 Aká dobrá je schopnosť uspokojiť a vyrovnať finančné záujmy všetkých podporovateľov?
 Ako dosahujú poskytovatelia OVP ciele stanovené miestnou a/alebo centrálnou vládnou politikou?
 Ako dosahujú poskytovatelia OVP ciele sociálnych partnerov, odborných zväzov a iných podporovateľov v ich vzdelávacích aktivitách?
Návrhy pre výsledky a indikátory pre kritéria 3. 4
Pohyb, fluktuácia
Celkové náklady na mzdy
Podiel trhu
A iné ekonomické kľúčové údaje
Fluktuácia osadenstva

Koeficient (pomer) učiteľov a trénerov ku žiakom
Investičné trendy (budovy, vybavenia pre učenie a tréning)

Krok 4: Spätná väzba a postupy na zmenu
5.1 Kritéria kvality pre plánovanie a zavedenie činností na zlepšenie
Ako zlegalizujete efektivitu vašich kľúčových procesov, ako implementovanú (zavedenú)? Ako inovujete procesy a vyvoláte Skóre:
stúpajúcu hodnotu pre školiteľov a iných podporovateľov? Výsledky sú mierou efektivity a účinnosti a budú hlavne finančné.
Príklad sily
Oblasti zlepšenia
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Hlavné faktory hodnotenia činnosti zmeny manažmentu:
 Proces sebahodnotenia je vykonávaný systematicky a pravidelne s účasťou celého osadenstva a podporovateľov.
 Regionálne, národné a európske štatistické informácie a benchmarkingové údaje sa používajú na analýzu výsledkov poskytovateľov
OVP z kroku 3.
 Pohľady rodičov, školiteľov spoločností, sociálnych partnerov a iných podporovateľov sa systematicky hodnotia a vhodne zavedú do
sebahodnotiaceho procesu kdekoľvek je potrebné urobiť významný príspevok.
 Systematické monitorovanie efektívnosti učenia a tréningových aktivít za účelom vytvorenia silného zdroja na zlepšenie kvality
žiackych vzdelávacích výstupov a získanie adekvátnych zručností.
 Oblasti selektované pre rozvoj ako výsledok sebahodnotiaceho procesu, sú vhodnou reakciou na silu a slabosť poskytovateľov OVP.
 Rozvoj plánov alebo plánov na zlepšenie zahŕňa ciele. Úlohy, zodpovednosť a harmonogramy sú jasne definované. Kritéria úspechu sú
špecifické, merateľné a dosiahnuteľné.
 Manažéri systematicky monitorujú zavádzanie rozvojových plánov a hodnotia, či očakávané výstupy boli dosiahnuté a podľa toho
jednajú.

Krok 4: Spätná väzba a postupy na zmenu
4.2 Kritéria kvality pre externé overovanie
Ako legalizujete efektivitu sebahodnotenia?
Príklad sily

Skóre:
Oblasti zlepšenia

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Hlavné metódy legalizovania vašej činnosti týkajúce sa externého overovania:
 Peer review. Najlepšia prax na vzdelávacej úrovni je účasť v peer review na inštitucionálnej úrovni a európskych úrovniach.
 Peer review. Najlepšia prax na úrovni OVP poskytovateľov je účasť c peer review na inštitucionálnej úrovni a európskych úrovniach.
 Benchmarking. Výsledky procesu sebahodnotenia a plánu na zlepšenie sú systematicky a pravidelne porovnávané s tými v podobných
organizáciách.
 Inšpekcia. Je pravidelný systém nezávislej externej inšpekcie a prekladu, ktorý hodnotí a podáva správu o kvalite vzdelávania
dosiahnutej poskytovateľom OVP a spoľahlivosť a dopad procesov a plánovania zlepšenia.
 Akreditácia. Poskytovateľ OVP dal sú hlas organizácii na akreditáciu podľa jedného alebo viac známych značiek (ISO, EFQM, Investori
do ľudí, GRETA, atď.).

Príloha A2. Dotazník so štvorúrovňovým skóre
(Hodnotiaci panel z ESSE – Effective School Self-Evaluation –efektívna školská sebaevaluácia)

Úrovne
Úroveň
Úroveň
4
veľmi dobrá
3
dobrá
2
dostatočná
1
neuspokojivá

Kvalita, ktorú pozorujete v rámci každého indikátora
kvality, môže byť posudzovaná na štyroch úrovniach

hlavné silné stránky
silné stránky prevažujú nad slabými
niektoré závažnejšie slabé stránky
vážne slabé stránky

Veľmi dobrá (very good)
Toto hodnotenie sa aplikuje pri poskytovaní služby charakterizovanej prevažne silnými
stránkami. Je tu veľmi málo slabých stránok a tie, ktoré existujú, nemajú nepriaznivý dopad
na efektivitu v evaluovanej oblasti. Príklady pre úroveň 4 odrážajú vysoký štandart
poskytovania služby, ktorý by mal byť reálne dosiahnutý všetkými poskytovateľmi OVP,
a nie len vo výnimočných prípadoch.
Dobrá (good)
Táto evaluácia sa aplikuje pri poskytovaní služby, ktorá je charakterizovaná mnohými
silnými stránkami. Sú tu aj slabé stránky, ale tieto ani jednotlivo ani spolu nezapríčiňujú
väčšie problémy s ohľadom na efektivitu oblasti, ktorá je preverovaná. Keď sa pozeráme na
rozsah silných a slabých stránok a berieme do úvahy relatívnu dôležitosť každej z nich, silné
stránky prevažujú nad slabými.
Dostatočná (fair)
Táto evaluácia sa aplikuje pri poskytovaní služby, ktorá má niektoré silné stránky, ale
z hľadiska celkového dopadu prevažujú slabé stránky. Toto by mohlo vzniknúť z modelu,
kde je poskytovanie služby všeobecne akceptované v určitom aspekte, ale je menej než
uspokojivé v mnohých iných podstatných oblastiach. Mohlo by to tiež vyplývať z modelu
poskytovania, ktorý je dobrý v určitých aspektoch, ale ktorý tiež zahŕňa podstatné slabé
stránky v niektorých oblastiach kľúčového významu.
Neuspokojivá (unsatisfactory)
Táto evaluácia sa aplikuje, keď sa objavia vážne slabé stránky pri poskytovaní služby.
Hoci môžu existovať nejaké relatívne izolované aspekty dobrej praxe, v celkovom vzorci je
mnoho slabých stránok cez široké spektrum dôležitých aspektov poskytovania služby.
Pokyny pri aplikovaní indikátorov
V celom kontexte vzdelávania je mnoho spôsobov ako si poskytovanie služby môže zaslúžiť
zvláštne ocenenie. V oboch prehľadoch – internom aj externom, bude vždy potrebné pre recenzenta,
aby používal svoj profesionálny úsudok pri vyslovení záveru o celkovej
úrovni vo vzťahu k akýmkoľvek ukazovateľom kvality.
Tam, kde procesy nie sú zavedené, mala by byť daná 0 s vysvetlením, prečo nebolo vhodné
hodnotiť poskytovanie použitím 4-úrovňovej škály.

Kritériá
Prvky
Krok 1 – ZÁMER A PLÁN
1.1 Vedenie

4 3 2 1




1.2 Ciele a hodnoty







1.3 Stratégia a plánovanie






1.4 Partnerstvá





Zavádzame a nepretržite rozvíjame systém
vedenia organizácie.
Pracujeme v súlade s ustanovenými cieľmi
a hodnotami.
Zavádzame a nepretržite rozvíjame systém na
zlepšenie manažérskych expertíz v kvalite
manažmentu a pedagogike.
Naše ciele sú stručne stanovené a majú silný
cieľ na zlepšenie kvality vzdelávacích
výstupov žiakov a získanie adekvátnych
zručností.
Máme silný záväzok vytvoriť kultúru
priebežného zlepšenia ako zreteľného prvku so
stanovenými hodnotami.
Podporujeme rovnosť príležitostí
a vyrovnávame sa s diskrimináciou tak, aby
všetci žiaci dosiahli svoj potenciál.
Operujeme v rámci legislatívneho rámca
zabezpečenia OVP
Systematicky zbierame informácie
o podporovateľoch a ich potrebách
a očakávaniach do budúcnosti.
Rozvíjame, preskúmame a aktualizujeme
stratégiu a plánovanie pravidelne na základe
systematicky zbieraných a platných
informácií.
Identifikujeme a rozvíjame partnerstvá a siete
s dôležitými podporovateľmi.
Pravidelne monitorujeme a hodnotíme proces,
výsledky a povahu priateľstva.
Zúčastňujeme sa na vhodných výskumných
aktivitách v oblasti OVP a integrujeme
výsledky do procesov.

Kritériá
Prvky
Krok 2 – IMPLEMENTOVANIE
2.1 Riadenie učiteľov,
 Zaistíme dobré pracovné podmienky
tškoliteľov a ostatných
v organizácii
pracovníkov
 Urobíme nábor učiteľov a trénerov
s predchádzajúcimi pracovnými skúsenosťami
a pedagogickými skúsenosťami.
 Kompetencie osadenstva sú monitorované
a rozvíjané.
2.2 Riadenie procesu
 Systematický a pravidelný kontakt so
zamestnávateľmi, aby sa zabezpečila
dôležitosť tréning – programu.
 Zahrnúť osadenstvo, zamestnávateľov a iných
významných podporovateľov do návrhu
a rozvoja kľúčových procesov a tiež
vzdelávacích programov.
 Kurzy, programy alebo učebné osnovy sú
evaluované a znovu navrhované, ak je to
potrebné, aby vyhovovali externým
požiadavkám a zodpovedajú miestnym
podmienkam.
 Kurzy, programy alebo učebné osnovy sú
evaluované a znovu navrhované, aby
vyhovovali žiackym očakávaniam
a potenciálu, stávajú n predchádzajúcom
získavaní a skúsenostiach.
 Plánovanie, zavádzanie a evaluácia
vzdelávacích aktivít je systematicky
vykonávané a potrebné zmeny sú
prediskutované s príslušným osadenstvom.
 Podmienky pre prístup sú otvorené, rovnaké
a pravidelne evaluované.
 Rovnosť sa berie do úvahy vo všetkých
vzdelávacích aktivitách

4 3 2 1

Kľúčová oblasť 3 – HODNOTENIE A EVALUÁCIA
3.1 Výsledky učenia
 Naše výsledky vo vzťahu ku vzdelávaniu
a tréningu
žiakov sú monitorované a pokrok, stúpajúce
výkony a všeobecná spokojnosť sú
dokumentované.
 Naše indikátory pre vzdelávacie procesy
dokumentujú zlepšenie.
3.2 Výsledky orientované
 Výsledky vo vzťahu k zamestnancom sú
na zamestnancov
monitorované a pokrok, stúpajúce výkony
a všeobecná spokojnosť sú dokumentované.
 Indikátory činnosti osadenstva dokumentujú
zlepšenie.
3.3 Trhy práce
 Výsledky vo vzťahu k miestnej a/alebo
a spoločenské
centrálnej vláde alebo iným útvarom, ktoré
výsledky
ovládajú sektor sú monitorované a pokrok,
stúpajúce výkony a všeobecná spokojnosť sú
dokumentované.
 Ukazovatele spoločenskej činnosti vo
všeobecnosti dokumentujú zlepšenie.
3.4 Kľúčové výsledky
 Výsledky spojené s našim dosiahnutím cieľov
činností
vo vzťahu k nášmu mandátu sa zlepšujú.
 Finančné výsledky dokumentujú pokrok,
stúpajúce výkony a všeobecnú spokojnosť.
 Efekt na životné prostredie je monitorovaný
a ukazuje
 zlepšenie.

Kľúčová oblasť 4 – SPÄTNÁ VÄZBA A PROCEDÚRY NA ZMENU
4.1 Plánovanie
 systematický robíme sebahodnotenie
a implementácia akcií
a pravidelne s účasťou všetkých dôležitých –
na zlepšenie
osadenstva a podporovateľov.
 Používame regionálne, národné a európske
štatistické informácie a benchmarkingové údaje
na analýzu našich výsledkov z kroku 3.
 Názory rodičov, žiakov, spoločnosti,
sociálnych partnerov a iných podporovateľov
sú systematicky hodnotené a vhodne zapojené
do sebahodnotiaceho procesu kedykoľvek majú
významný príspevok.
 Systematicky monitorujeme efektivitu učenia
a tréningové aktivity, aby bol zameraný silný
cieľ na zlepšovanie kvality vzdelávacích
výstupov žiakov a získanie príslušných
zručností
 Oblasti vybrané pre rozvoj ako výsledok
sebahodnotiaceho procesu sú náležitou
odpoveďou na sily a slabosti nášho
zabezpečenia OVP.
4.2 Externé overovanie
 Peer review, najlepšia prax na úrovni OVP
poskytovateľa je byť uznaný účasťou v peer
review na národnej a európskej úrovni.
 Benchmarking – meranie. Naše výsledky sú
merateľné s tými v podobných organizáciách
na regionálnej, národnej a európskej úrovni.
 Inšpirácia. Existuje pravidelný systém
nezávislej externej inšpekcie a kontroly nášho
vzdelania a prípravy.
 Akreditácia. Zaviazali sme našu organizáciu na
akreditáciu podľa jednej alebo viacerých
značiek (ISO, EFQM....)

Príloha B: Úvahy pre systémovú úroveň
Systémová úroveň je úroveň, ktorá definuje podmienky poskytovania OVP na regionálnej a/alebo
národnej úrovni.
Táto príloha analyzuje vplyv systémovej úrovne na sebahodnotenie poskytovateľa OVP.
Sebahodnotenie je považované za prístup kvality zo strany poskytovateľa OVP.
Argumenty v procesoch používania sebahodnotenia ako kvalitat9vneho prístupu
Táto sekcia by mala byť čítaná z hľadiska informácie už danej v Kapitole 2.
Ako sme už spomenuli, poskytovatelia OVP skúšajú zvyšovať požiadavky, aby zareagovali na
rýchle zmeny, na používanie nových technológií, aby boli efektívnejšie, aby zodpovedali potrebám
zainteresovaných strán/užívateľov a potrebe učiť sa od druhých a byť viditeľný
a konkurencieschopný v spoločnosti. Potrebuje to veľmi rozsiahly a dobre riadený systém OVP, aby
bol schopný poskytnúť potrebné zákonné opatrenia, umiestniť potrebné prostriedky, preveriť
výsledky, atď. včas a aby poskytovatelia OVP boli schopní zareagovať a vykonať potrebné zmeny.
Hodnota vykonania sebahodnotenia spočíva tak v procese samotnom ako aj v možnosti byť
schopný urobiť podnikateľské rozhodnutia, keď vieme, aké výsledky prinesú jednotlivé akcie.
Z pohľadu systémovej úrovne sebahodnotenie poskytuje:
 systematický a všeobecný pohľad na všetky aktivity vykonávané všetkými
poskytovateľmi OVP;
 kontinuitu, keďže evaluácia je prirodzenou časťou plánovania a aktivít;
 efektivitu, keďže rozhodnutia urobené na úrovni radových pracovníkov a údaje
hodnotenia sa relatívne ľahko používajú;
 flexibilita a primeranosť, keďže aktivity môžu byť prispôsobené na lokálne potreby od
začiatku.
Podmienky pre sebahodnotenie ako kvalitatívneho prístupu
Nasledujúce body sa berú do úvahy, keď sa má na systémovej úrovni určiť, či je sebahodnotenie
vhodnou metódou pre hodnotenie a rozvoj pre poskytovateľov OVP.
Prinajmenšom 4 výstupy by sa mali zvažovať v procese rozhodovania, či sebahodnotenie je prístup
kvality pre rozvoj inštitúcie OVP. Tieto výstupy sa týkajú kultúry vzdelávacieho systému, potrebnej
podpory pre adekvátny výkon a kontrolné opatrenia, ktoré musia byť urobené.





Autonómia
Dialóg
Dôkazy
Externá validácia

Ako už bolo spomenuté v Kapitole 2, Autonómia sa vzťahuje k plánovaniu, vykonaniu a kontrole
nielen vlastnej práce, ale tiež vlastného sebahodnotenia. Je to potrebná podmienka pre vykonanie
úspešného sebahodnotenia. Zákonné opatrenia môžu dať inštitúciám OVP rámec, v rámci ktorého
budú pôsobiť, ale autonómia ako konať, je dôležitá pre účastníkov, či berú sebahodnotenie vážne.

Ďalší dôležitý bod je fakt, že dosiahnutie väčšej autonómie je tiež cieľom samotného procesu
sebahodnotenia. Sebahodnotenie je vedené tak, aby poskytovatelia OVP mohli reagovať primerane
na zmeny. Sebahodnotenie dáva poskytovateľov OVP možnosť hodnotiť a rozvíjať ich vlastné
aktivity, autonómia je základom dobrého výkonu.
Dialóg je potrebná podmienka pre sebahodnotenie a dialóg je úspešným výstupom procesu. Dialóg
by ma byť vedený v otvorenej a čestnej atmosfére s ohľadom na rozdielnosti a prácu
poskytovateľov OVP a zodpovednosti na systémovej úrovni. Aby sa konal dialóg, potrebuje vhodnú
komunikačnú stratégiu definovanú systémovou úrovňou. Ak nie sú oficiálne kanály pre
komunikáciu medzi podporovateľmi OVP, dialóg si nájde neoficiálne spôsoby na rozvoj a riadenie
poskytovania OVP, sebahodnotenie bude ťažké.
Dôkazy, alebo údaje sú základom rozhodovania na všetkých úrovniach.
Po prvé, aby sa robilo sebahodnotenie na vhodnej profesionálnej úrovni, vyžaduje sa potreba
konzultovať, čo by mali podľa očakávania poskytovatelia OVP dosiahnuť a čo by mali zlepšiť
avšak bez prijímania rozhodnutí o tom, čo je „dosť dobré“. Hodnotenie a porovnávanie výsledkov
poskytovateľov OVP sú preferovanými nástrojmi pre riadenie, pretože kľúčové slovo je
„zlepšenie“. Po druhé, vytvorenie systémov pre meranie a zaznamenávanie relevantných výsledkov
je nevyhnutný predpoklad pre podporu poskytovateľov OVP v ich úlohe zlepšenia zabezpečenia
OVP.
Externá validácia: aby mal sebahodnotiaci proces trvalú hodnotu a produkoval želané výsledky,
potrebuje externú validáciu.
Toto môže byť vo forme:
 pravidelného sebahodnotenia (čo sa môže rôzniť v rozpätí 1 – 5 rokov), podávania správ
a inšpekcií inšpektorátu;
 akreditácií podľa noriem a štandardov a nezávislých hodnotiteľov;
 zákonných opatrení, podľa ktorých výsledky vzdelávacích výstupov by mali byť
publikované na internete.

Príloha B1. Sebahodnotenie pre systémovú úroveň

Krok 1: Účel a plán
1.1 Kľúčové kritériá kvality a ich prevod do politických opatrení
Ako prevádza legislatívny systém za OVP politické ciele a stratégie do vzdelávacích cieľov a zámerov a implementuje ich
prostredníctvom jasných a premyslených plánov a činností spolu s príslušnými podporovateľmi, aby sa dosiahol dlhodobý
úspech?
Príklad sily

Skóre:

Oblasti zlepšenia

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Príklady hlavných prvkov pre systém OVP, keď sa plánuje prevod politiky:
 Ako stručne oznamujete vzdelávacie ciele, aby mali silné zacielenie na zlepšenie kvality vzdelávacích výstupov žiakov a získanie
adekvátnych zručností?
 Ako popíšete systematický prístup na pozadí OVP systému, aby sa zabezpečili všetky budúce záujmy podporovateľov?
 Ako vytvoríte, popíšete a zavediete premyslený systém pre manažovanie zabezpečenia OVP?
 Ako identifikujete a oznámite budúce potreby na trhu práce?
 Ako zavediete európske aj národné ciele a hodnoty?
 Ako popíšete vzdelávacie ciele, aby sa dosiahol žiadaný stupeň autonómie zabezpečenia OVP?
 Ako zabezpečíte rovnosť príležitosti a vyrovnáte sa s diskrimináciou, aby všetci žiaci dosiahli svoj potenciál?

Krok 1: Zámer a plán
1.2 Kľúčové kritériá kvality pre zapojenie zainteresovaných strán
Ako legislatívny systém na pozadí OVP iniciuje partnerskú a na žiakov zameranú stratégiu podporovanú cieľmi, merateľnými Skóre:
úlohami a vhodnými procesmi zainteresovanosti?
Príklad sily
Oblasti zlepšenia
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Príklady hlavných prvkov pre systém OVP, keď plánujete zapojenie partnerov:
 Ako identifikujete, spolupracujete a komunikujete so všetkými podporovateľmi vzdelávania, aby sa dosiahol úspešne dlhodobý
vzdelávací výstup?
 Ako zainteresujete žiakov na legislatívnej úrovni, aby mohli ovplyvňovať všetky aspekty ich vzdelávania?
 Ako robíte a rozvíjate proces pre systematické zainteresovanie partnerov na trhu práce?
 Ako pravidelne a systematicky monitorujete a hodnotíte proces, výsledky a povahu partnerstva?
 Ako sa zúčastňujete na vhodnom národnom a medzinárodnom výskume na aktivitách v oblasti OVP a ako integrujete výsledky?

Krok 1: Cieľ a plán
1.3 Kľúčové kritériá kvality pre pridelenie financií
Ako legislatívny systém na pozadí OVP zváži používanie finančných zdrojov pre vstupové, výstupové a podporné aktivity?
Skóre:
Príklady hlavných prvkov pre OVP systém, keď sa plánuje finančné pridelenie prostriedkov.
Príklad sily
Oblasti zlepšenia
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Príklady hlavných elementov, ktoré sa majú brať do úvahy pri riadení a pridelení financií:
 Ako zaistite, že proces prideľovania financií je otvorený, čestný a úspešný?
 Ako zaistite všetkých podporovateľov do konzultácie na vhodnej úrovni?
 Ako efektívne monitorujete výdavky zo špecifických rozpočtových položiek, aby sa zaistila hodnota peňazí?
 Ako je používanie finančných zdrojov spojené s jasne zabezpečenými aktivitami OVP zabezpečenia?
 Ako finančné zdroje pre vzdelávanie a tréning učiteľov a trénerov korešponduje s identifikovanými a odsúhlasenými oblasťami rozvoja?
 Ako používanie finančných zdrojov korešponduje s identifikovanými oblasťami pre budúci rozvoj?
 Ako sú disponibilné fondy zacielené na dôležité oblasti slabostí, ktoré boli identifikované evaluáciou?

Krok 2: Realizácia (implementovanie)
2.1 Kľúčové kritériá kvality pre kompetencie učiteľov, školiteľov a manažment v OVP
Ako legislatívny systém na pozadí OVP definuje potrebné kompetencie manažmentu OVP a pedagogického zboru? Ako sa to
zabezpečuje prostriedkami riadenia, vzdelávania a podpory?
Príklad sily
Oblasti zlepšenia
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Príklady hlavných elementov pre systém OVP, keď sa zabezpečia potrebné kompetencie:
 Ako formulujete ciele kompetencií učiteľov, trénerov a manažérov OVP?
 Ako spolupracujete a komunikujete so všetkými podporovateľmi, aby sa dosiahol dlhodobý rozvoj kompetencií?
 Ako rozvíjate, popisujete a zavádzate premyslený program nepretržitého rozvoja kompetencií v zabezpečení OVP?
 Ako pravidelne a systematicky monitorujete a evaluujete proces, výsledky a prirodzenosť kompetencie rozvoja?
 Ako identifikuje a integrujete budúce potreby v programe?
 Ako zavádzate európske aj národné ciele a hodnoty?
 Ako podporujete rovnosť príležitostí a vyrovnáte sa s diskrimináciou manažérov, učiteľov a trénerov v OVP?

Skóre:

Krok 2: Realizácia (implementovanie)
2.2 Kľúčové kritériá kvality pre vzdelávacie procesy
Ako legislatívny systém na pozadí OVP riadi, rozvíja a zlepšuje vzdelávacie procesy (vedenie a organizácia, plánovanie
Skóre:
a aktuálne učenie a tréning) za účelom podporovať politiku stratégie a plne uspokojiť a stvoriť stúpajúcu hodnotu pre
pracovný trh a národnú a medzinárodnú spoločnosť?
Príklad sily
Oblasti zlepšenia
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Príklady hlavných elementov pre systém OVP, keď sa zabezpečuje rozvoj vzdelávacieho procesu:
 Ako prekladáte politiku cieľov do pedagogických cieľov, berúc do úvahy želaný stupeň autonómie príslušných podporovateľov?
 Ako spolupracujete a komunikujete so všetkými podporovateľmi, aby sa dosiahol úspešný dlhodobý rozvoj vzdelávacích procesov?
 Ako vytvoríte, popíšete a zavediete premyslený program pre nepretržitý rozvoj vzdelávacích procesov v zabezpečení OVP?
 Ako pravidelne a systematicky monitorujete a evaluujete proces, výsledky a prirodzenosť vzdelávacích procesov?
 Ako identifikujete a integrujete budúce potreby v programe?
 Ako implementujete európske a národné ciele a hodnoty?

Krok 3: Hodnotenie a evaluácia
3.1 Kľúčové kritériá kvality pre hodnotenie vzdelávania/školenia
Ako legislatívny systém na pozadí OVP meria výsledky dosiahnuté poskytovateľmi OVP vo vzťahu k ich vzdelávacím
Skóre:
a spoločenským cieľom a vo vzťahu k usporiadaniu potrieb a očakávaní národných a medzinárodných podporovateľov?
Príklad sily
Oblasti zlepšenia
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Príklady hlavných elementov v systéme OVP, keď sa robí evaluácia vzdelávania/školenia:
 Ako vy na pozadí politiky OVP formulujete potrebné podmienky pre vzájomné národné a medzinárodné uznanie kompetencií a zručností
žiakov?
 Ako definujete funkcie a zodpovednosť podporovateľov?
 Ako váš formálny vzdelávací systém uznáva dosiahnutie neformálnych kompetencií ľudí?
 Ako budujete referenčný rámec pre navrhnutie skúšok a certifikátov?
 Ako zabezpečíte jasnosť a rovnocennosť medzi systémami OVP?
 Ako definujete a kontrolujete legitimitu skúšania a certifikáciu úprav?
 Ako definujete a kontrolujete kvalitu zručností inšpektorov, hodnotiteľov a certifikáciu dodávacích sietí?

Krok 3: Hodnotenie a evaluácia
3.2 Kritéria kvality jadra pre procesy skúšania
Ako legislatívny systém na pozadí OVP zabezpečuje procedúry alebo usmernenia skúšania a uznávania výsledkov/stupňov?
Skóre:
Ako legislatívny systém navrhuje alebo definuje potrebné meranie výsledkov žiakov?
Príklad sily
Oblasti zlepšenia
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Príklady hlavných elementov pre systém OVP, keď poskytuje postupy skúšania:
 Ako spolupracujete s podporovateľmi (profesionálny sektor) vo vzťahu ku skúšobným postupom, aby sa dosiahlo úspešné dlhodobé
uznanie kompetencií a zručností?
 Ako vytvoríte, definujete a zabezpečíte informácie o stupňoch používaných pri skúškach OVP a certifikáciách, aby sa zabezpečilo
úspešne dlhodobé uznávanie kompetencií a zručností?
 Ako definuje a kontrolujete legitímnosť a kompetencie inšpektorov/hodnotiteľov a zaistíte, aby neboli diskvalifikovaní zo
zainteresovanosti na skúškach?
 Ako zaistite, aby informácie poskytnuté všetkým účastníkom v skúšobných procedúrach boli etické, presné a dôležité?
 Ako vytvoríte a zavediete kontrolné procesy a opravné merania?
 Ako vytvoríte legálne overený, vzájomne uznaný a známy postup pre jednanie sťažností od rôznych účastníkov v skúšobných
procedúrach?
 Ako zaistite zrozumiteľnosť medzi vzdelávacími cieľmi, metódami používanými pre učenie a tréning, učebnými výsledkami, metódami
skúšania a konečnými výsledkami žiakov?
 Ako vytvoríte a zavediete nové a platné metódy skúšania, aby boli schopné sa prispôsobiť novým metódam učenia a tréningu?
 Ako sú podporované znevýhodnené skupiny pri skúšaní a certifikovaní, aby ich čiastočný handicap mal malý vplyv na výsledky, ktoré
dosiahnu?

Krok 4: Spätná väzba a postupy na zmenu
4.1 Kľúčové kritériá kvality pre schválenie OVP
Ako legislatívny systém na pozadí OVP schvaľuje kvalitu a efektivitu poskytovateľov OVP poskytovaním smerníc pre
Skóre:
systematický prístup kvality monitorovaním výsledkov a zabezpečením vhodných meradiel (benchmarks) pre OVP?
Príklad sily
Oblasti zlepšenia
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Príklady hlavných elementov pre uznávanie efektivity systému OVP:
 Ako stanovíte alebo navrhnete inštrukcie pre používanie systematického prístupu kvality poskytovateľmi OVP, ktorý je premyslený
s celou štruktúrou systému OVP?
 Ako sú výsledky OVP monitorované a potvrdené, aby poskytovali potrebné údaje a výsledky na kontrolu efektivity OVP?
 Aké je zabezpečenie údajov pre európske indikátory podporované národnými stratégiami?
 Ako sú získané výsledky a indikátory zverejnené, aby sa všetci poskytovatelia OVP mohli porovnať?

Návrhy na meranie/indikátory pre kritéria 4.1











Miera prístupu k počiatočnému a priebežnému OVP – Prevaha znevýhodnených skupín – Štatistiky
nezamestnanosti – Prieskumy spokojnosti zainteresovaných strán – Dôkazy o kvalitnejšom
poradenstve – Osudy žiakov 6 mesiacov po ukončení kurzu/vzdelávania
Dôkazy o zlepšení metód a výsledkov výučby a vzdelávania – Tvorba učebných
osnov/obsah/technológie – Výkon a kompetencie učiteľov a školiteľov – Percento žiakov, ktorí
predčasne skončili – Výsledky skúšok a certifikácií – Vuužívanie zručností žiakov na pracovisku –
Prieskumy spokojnosti žiakov – Spolupráca so zamestnávateľmi/spoločnosťami
Dôkazy zlepšenia stratégií riadenia – Zapojenie externých zainteresovaných strán a žiakov – Kvalita
vyučovacieho a vzdelávacieho prostredia a vybavenia – spokojnosť personálu – Zlepšenie efektívnosti
a výkonnosti – Schopnosť monitorovať budúce požiadavky
Kľúčové ekonomické údaje o : odbornej príprave, učiteľoch, školiteľoch a ďalšom personáli,
manažmente, budovách, vybavení a technológiách, vývojových aktivitách, investíciách do
informačných technológií, marketingu, atď.
Sťažnosti

Krok 4: Spätná väzba a postupy pre zmeny
4.2 Kľúčové kritériá kvality pre systematickú a transparentnú spätnú väzbu
Ako legislatívny systém na pozadí OVP organizuje systematickú a transparentnú spätnú väzbu a postupy na zmenu v OVP za Skóre:
účelom inovácie a vytvorenia rastúcej hodnoty pre budúcich žiakov, budúci trh práce a národné a medzinárodné
spoločenstvo?
Príklad sily
Oblasti zlepšenia
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Príklady hlavných prvkov pre systematický a transparentný systém spätnej väzby:
 Ako stimulujete alebo organizujete systematické používanie benchmarkingu (merania) pre poskytovateľov OVP regionálne, národne a
medzinárodne?
 Ako zabezpečíte systém OVP platným a strategickým meraním a indikátormi?
 Ako stimulujete alebo organizujete systematické používanie peer review pre poskytovateľov OVP na regionálnej, národnej
a medzinárodnej úrovni?
 Ako iniciujete, podporujete a oznamujete výskumné a rozvojové aktivity a výsledky podporovateľov OVP?

Príloha B2: Mapovanie OVP a používanie európskych indikátorov
PODPORNÉ PROCESY NA POSKYTOVATEĽSKEJ OVP ÚROVNI

Vedenie

Informácie a
Komunikácia
Rozvoj kompetencií
osadenstva
1-2

Prístup
(1-10), 1-4, 1-5

KĽÚČOVÉ PROCESY V ZABEZPEČENÍ OVP
Učenie a tréning
Plánovanie učenia a tréningu (1-9)
Evaluácia
Organizácia učenia a tréningu
a/alebo skúšky
PODPOROVATELIA OVP
Žiaci

Potenciálni užívatelia:
- žiaci
- nezamestnaní
- zamestnaní
v spoločnostiach

Nákupy
Manažment
1-1

Administrácia

Iné vzdelávacie inštitúcie
Vzdelávacie úrady
Dodávatelia
Úrad guvernéra/riaditeľa

Údržba
Financie

Spolupráca
s partnermi

Výstup (práca)
1-3, 1-6, 1-7, 1-8
Rodičia
Zamestnávatelia/spoločnosti
Sociálni partneri
Odborové zväzy
Samosprávy
Ministerstvo
Spoločnosť

EURÓPSKE INDIKÁTORY OPV
(1-10: Lepší prístup)
1-4: Prevaha
znevýhodnených skupín
1-5: Miera účasti
v IVT – LLL

(1-9: Zmeny v osnovách)

1-2: Investovanie do
tréningu trénerov

1-1: Používanie QM systému podľa
Európskeho spoločného rámca
na zabezpečenie kvality

1-6: úspešné doplnenie - miery
1-3: nezamestnaný podľa skupín
1-7: určenie 6 mesiacov
po tréningu
1-8: Používanie získaných
zručností

Príloha B3: Mapovanie OVP a návrhy bodov, na ktoré by malo byť sebahodnotenie zacielené (4)
PODPORNÉ PROCESY NA POSKYTOVATEĽSKEJ OVP ÚROVNI

Vedenie
*

Informácie a
Komunikácia
Rozvoj kompetencií
osadenstva
*

Kupovanie
Manažment
*

Administrácia

Udržovanie
Financie
*

Spolupráca
s partnermi

KĽÚČOVÉ PROCESY V ZABEZPEČENÍ OVP
Prístup
*

Potenciálni užívatelia:
- žiaci
- nezamestnaní
- zamestnaní
v spoločnostiach

Zlepšený prístup

Kvalifikované a
zlepšené vedenie
(4)

Učenie a tréning *
Plánovanie učenia a tréningu *
Organizácia učenia a tréningu

Evaluácia
a/alebo skúšky
*

PODPOROVATELIA OVP
Žiaci *
Iné vzdelávacie inštitúcie
Vzdelávacie úrady
Dodávatelia
Úrad guvernéra/riaditeľa
CIEĽOVÉ BODY PRE POŽIADAVKY SEBAHODNOTENIA
Zlepšené metódy učenia a tréningu
Monitorovanie:
Zlepšené výsledky učenia a tréningu
Výsledky skúšok
Rozvoj učebných osnov/obsah/technológia
a evaluácie
Činnosť učiteľov a trénerov
Spokojnosť
Zainteresovanosť žiakov
žiakov
Vhodnosť učebného a tréningového prostredia
Zlepšenie
Dôkazy zlepšenia manažérskych
Zlepšenie
v kompetenciách
stratégií známym prístupom kvality efektivity
osadenstva
a účinnosti
Spokojnosť osadenstva

body, na ktoré by malo byť sebahodnotenie zacielené, sú označené hviezdičkou

Výstup (práca)
*

*Rodičia
*Zamestnávatelia/spoločnosti
*Sociálni partneri
*Odborové zväzy
*Samosprávy
*Ministerstvo
*Spoločnosť
Monitorovanie:
Určenie žiakov
Využitie zručností
Budúce požiadavky

Zainteresovanie podporovateľov
Spokojnosť podporovateľov

Poznámky

Poznámky

Poznámky

