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1 Uvod
Maria Gutknecht-Gmeiner

Evropski projekti kolegialnega presojanja v poklicnem in strokovnem izobraževanju in program usposabljanja za kolege presojevalce
Med letoma 2004 in 2009 smo evropski postopek kolegialnega presojanja v začetnem poklicnem in strokovnem izobraževanju razvili v treh projektih Leonardo da
Vinci ("Peer Review in initial VET" (2004-2007), "Peer Review Extended" (2007) in
"Peer Review Extended II" (2007-2009)). Postopek je podrobno opisan v Evropskem
priročniku o kolegialnem presojanju (prim. Gutknecht-Gmeiner in drugi, 2007). Ker
sta uspeh in sprejemanje postopka v veliki meri odvisna od kompetenc kolegov presojevalcev, so glavni predpogoj za visoko kakovostno izvedbo kolegialne presoje v
celotnem sistemu metodično ustrezni in izvedljivi koncepti za izbor in usposabljanje presojevalcev. Da bi izpolnili to zahtevo, smo razvili posebej oblikovano usposabljanje presojevalcev, ki jih pripravlja na zahtevne naloge in je bilo testirano v
projektu LdV TOI Project “Peer Review Extended II”.
Priredba kolegialnega presojanja za svetovanje v izobraževanju odraslih
V projektu LdV TOI Project EuroPeerGuid evropski postopek kolegialnega presojanja prirejamo za svetovanje v izobraževanju odraslih: v prvem koraku sta bila Evropski priročnik o kolegialnem presojanju in zbirka orodij prilagojena pogojem in zahtevam za zunanjo evalvacijo v svetovanju. Da bi zagotovili primerno usposabljanje
kolegov presojevalcev, trenutno pregledujemo originalni program, ki je bil razvit za
poklicno izobraževanje in usposabljanje. Izkazalo se je, da so potrebne zgolj majhne spremembe, kajti naloge presojevalcev ostajajo enake. Vendar pa je treba
upoštevati nekatere posebne pogoje v svetovanju v izobraževanju odraslih. Ti so 1)
splošen izziv za pridobivanje povratnih informacij od uporabnikov, ki niso redne
stranke in/ali niso dokumentirane (na primer, svetovanje na delovnem mestu) in 2)
pogosto omejena velikost svetovalnih centrov, kar zahteva posebno skrb, še posebej pri povratnih informacijah in poročanju.
Evropska dimenzija programa usposabljanja
Kakor pri prejšnjih projektih, je program usposabljanja oblikovan za transnacionalno uporabo (torej za usposabljanje presojevalcev za transnacionalne kolegialne
presoje v okolju transnacionalnega usposabljanja), lahko pa služi tudi kakor načrt
za nacionalna/regionalna/lokalna usposabljanja.
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2 Pregled evropskega usposabljanja kolegov presojevalcev
Evropsko usposabljanje kolegov presojevalcev je med novembrom 2007 in septembrom 2009 razvila transnacionalna skupina strokovnjakov, ki je redno spremljala
podatke in povratne informacije izvajalcev poklicnega izobraževanja in usposabljanja. V njegovem osrčju je kurikulum za usposabljanje kolegov presojevalcev (prvi
del). Usposabljanje vključuje tudi del o zagotavljanju kakovosti (drugi del). Posamezni moduli so podrobno opisani v tretjem delu.
Razvito gradivo za evropsko usposabljanje kolegov presojevalcev je torej sestavljeno iz naslednjih delov:
Tabela 1: Pregled evropskega programa usposabljanja za kolege presojevalce

Prvi del
Kurikulum evropskega programa usposabljanja za kolege presojevalce
Maria Gutknecht-Gmeiner
Na voljo v angleščini

Drugi del
Zagotavljanje kakovosti evropskega programa usposabljanja kolegov presojevalcev
Josep Camps, Pere Canyadell
Na voljo v angleščini

Tretji del
Moduli evropskega programa usposabljanja za kolege presojevalce
Maria Gutknecht-Gmeiner, Pirjo Väyrynen, Leena Koski, Anette Chur, Anette Halvgaard,
Rick Hollstein
Na voljo v angleščini, danščini, katalonščini, nemščini, portugalščini in španščini

Za kolegialno presojanje v svetovanju v poklicnem in strokovnem izobraževanju
odraslih so bili prirejeni vsi deli in so na voljo v angleščini, francoščini, finščini,
portugalščini in slovenščini.
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Prvi del

3 Kurikulum evropskega programa usposabljanja za kolege
presojevalce
Maria Gutknecht-Gmeiner

Za uporabo v svetovanju v izobraževanju odraslih priredila Maria GutknechtGmeiner.

3.1 Didaktične zahteve
Kolegialne presoje morajo biti zelo praktično naravnane, tako pri izbiri vsebine –
posredovanju teorije kot podpore praktični izvedbi, ne pa kot cilj sam po sebi –
kakor glede didaktičnih metod, ki naj podpirajo pridobivanje praktičnega znanja in
spretnosti, obogatijo osebni razvoj ter krepijo različne zmožnosti. Socialne in osebne kompetence tako niso posredovane znotraj ločenega modela, ampak so integrirane kot tema skozi ves kurikulum. Še posebej na področju kompetenc so tako praktično testiranje in praksa, pa tudi refleksija o vedenjskih vzorcih, izjemnega
pomena.

3.2 Moduli
Evropsko kolegialno presojanje je predstavljeno kot program, razdeljen v posamezne module. Strukturiran je v skladu z zaporedjem pri kolegialni presoji, relevantne
so faze od 1 do 3, torej faza priprave kolegialne presoje (faza 1), izpeljevanje obiska presojevalcev (faza 2) in poročanje (faza 3). Istočasno ta struktura dovoljuje
tudi integracijo pripravljalnih nalog, ki jih izvajajo ekipe presojevalcev, tako lahko
torej program usposabljanja prilagodimo, da se sinergijsko prilagaja organizaciji
kolegialne presoje.
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Tablela 2: Pregled programa evropskega usposabljanja kolegov presojevalcev
Modul

Teorija
/praksa;
priprava*

Faza**

Področje kompetenc

1

Uvod v vodenje kakovosti in
kolegialna presoja

Teorija

Faza 1

Osnove evalvacije/kolegialne presoje

2

Vloga in naloge kolegov presojevalcev

Teorija in
praksa

Faze 1–3

Osnove evalvacije/kolegialne presoje;
Socialne/osebne kompetence

Faza 2

Metodološke kompetence

Faza 1

Metodološke kompetence

Teorija in
praksa
Priprava
Teorija in
praksa
Priprava

3

Kvalitativne metode

4

Priprava in načrtovanje kolegialne presoje

5

Analiza, interpretacija in vrednotenje

Teorija in
praksa

Faza 2

Metodološke kompetence

6

Posredovanje ustne povratne
informacije in priprava pisnega
poročila

Teorija in
praksa

Faza 3

Socialne/osebne kompetence

7

Mehka znanja

Teorija in
praksa

Faze 1–3

Socialne/osebne kompetence

* Priprava kolegialne presoje ** Faze kolegialne presoje
Vir: Gutknecht-Gmeiner 2009

Podrobnosti o vsebini posameznega modula se nahajajo v opisu modulov.
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Drugi del

4 Zagotavljanje kakovosti evropskega programa usposabljanja za kolege presojevalce – kontrolni seznam
Dimenzije in kriteriji kakovosti
Josep Camps, Pere Canyadell

Za uporabo v svetovanju v izobraževanju odraslih priredila Maria GutknechtGmeiner.
Za zagotavljanje kakovosti evropskega usposabljanja kolegov presojevalcev so relevantne naslednje dimenzije:

1. Splošne lastnosti usposabljanja
2. Udeleženci
3. Tehnične lastnosti
4. Presoja izpeljave programa
5. Potrditev programa

4.1 Splošne značilnosti programa
Izvajalec usposabljanja

Izvajalec: univerza, izvajalec usposabljanja učiteljev v poklicnem izobraževanju in
usposabljanju na delovnem mestu itd.
Izvajalec mora imeti v organizaciji vzpostavljen sistem vodenja kakovosti, npr. ISO
9001:2008, lasten sistem, sistem, utemeljen na EFQM, sistematično samooceno itd.
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Program
Določite:
1. Trajanje
2. Čas izvajanja
3. Stroške in finančno podporo
4. Diplomo/certifikat: katera ustanova bo izdala diplomo/certifikat?
5. Število prosilcev
6. Razmerje predavatelj/študenti
7. Kako in kdaj obnoviti diplomo/certifikat? Stalno usposabljanje kolegov presojevalcev
8. Kvalifikacije in kompetence izobraževalcev:
 Strokovne izkušnje pri evalvaciji in vodenju kakovosti
 Strokovne izkušnje pri kolegialni presoji
 Znanje in izkušnje pri svetovanju v izobraževanju odraslih
 Primerne didaktične kompetence, še posebej strokovne izkušnje v izobraževanju odraslih.
4.2 Udeleženci
Vstopne zahteve:
1. Priznavanje predhodnega učenja
2. Formalne zahteve:
 Izobrazba in kvalifikacije
 Reference/priporočila
3. Tehnične zahteve
 Izkušnje pri vodenju in svetovanju
 Izkušnje pri samoevalvaciji in kolegialni presoji
 Izkušnje pri zagotavljanju kakovosti
4. Določite vstopna znanja, spretnosti in kompetence

4.3 Tehnične lastnosti: razvoj programa
Določite:
1. Cilje (učne rezultate), standarde znanja
2. Vsebino
3. Trajanje
4. Metodologijo poučevanja
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5. Vire
6. Metode presojanja
7. Zadnja faza programa usposabljanja: obdobje praktičnega usposabljanja
8. Sodelovanje v kolegialnem presojanju kot opazovalec (učenje od izkušenih kolegov-presojevalcev)

4.4 Presoja programa usposabljanja: evalvacija in izboljšava programa
 Povratne informacije udeležencev
 Povratne informacije predavateljev
 Povratne informacije izvajalcev poklicnega izobraževanja in usposabljanja
 Kazalniki
 Kako meriti učinkovitost študijskega programa?

4.5 Potrditev programa
 Prva verzija (pilotni program)
 Druga verzija: prilagoditve v skladu z ugotovitvami pilotne izpeljave programa
 Poskrbeti za: nenehno izboljševanje programa usposabljanja (s pomočjo
kazalnikov, povratnih informacij itd.)
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Tretji del

5 Moduli evropskega programa usposabljanja za kolege
presojevalce
Maria Gutknecht Gmeiner, Pirjo Vayrynen, Leena Koski, Anette Chur, Anette Halvgaard,
Rock Hollstein

Za uporabo v svetovanju v izobraževanju odraslih priredila Maria GutknechtGmeiner.

Modul 1: Uvod v vodenje kakovosti in kolegialna presoja
Modul 2: Vloga in naloge kolegov presojevalcev
Modul 3: Kvalitativne metode
Modul 3a: Metode za zbiranje podatkov
Modul 3b: Kvalitativni intervju in tehnike opazovanja
Modul 3c: Priprava vodil za intervju in opazovanje
Modul 4: Priprava in načrtovanje kolegialne presoje
Modul 5: Analiza, interpretacija in vrednotenje
Modul 6: Posredovanje ustne povratne informacije in priprava pisnega poročila
Modul 7: Mehka znanja
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5.1 Modul 1: Uvod v vodenje kakovosti in kolegialna presoja
Avtor: Leena Koski, FNBE; priredila Maria Gutknecht-Gmeiner
Cilji
Kolegi presojevalci razumejo vlogo presojanja in razvijanja kakovosti svetovalne
dejavnosti v poklicnem in strokovnem izobraževanju odraslih. Poznati morajo opredeljena evropska področja kakovosti, standarde in kazalnike za svetovalno dejavnost v poklicnem in strokovnem izobraževanju odraslih.
Udeleženci razumejo umestitev metode kolegialnega presojanja v krogu kakovosti.
Poznajo model EQAVET in druge pogosto uporabljene metode v presojanju in razvijanju kakovosti svetovalne dejavnosti in izobraževanja.
Vsebina







Kaj je kakovost
Predstavitev konceptov presojanja in razvijanja kakovosti ter njihovih ključnih
načel
Evropski okvir kakovosti za poklicno izobraževanje in usposabljanje (EQAVET) in
kako se uporablja v svetovalni dejavnosti v izobraževanju odraslih
Uporaba EQAVET v kolegialnem presojanju
Predstavitev metod presojanja in razvijanja kakovosti svetovalne dejavnosti in izobraževanja v Evropi
Zagotavljanje kakovosti kot integralni del procesa kolegialne presoje

Priporočeno trajanje
60-90 minut, odvisno od predhodnega znanja in izkušenj udeležencev o vodenju
procesov kakovosti.
Vstopni pogoji

Vstopnih pogojev ni.
Metode







Samo-refleksija in viharjenje možganov
Svetovna kavarna
Predavateljeva predstavitev
Delo v skupinah
Razprave

Upoštevati je potrebno predhodno znanje in izkušnje udeležencev o presojanju in
razvijanju kakovosti ter njihovo razumevanje različnih teoretičnih izhodišč. Pri tem
se uporabi individualna refleksija, delo v skupinah in razprave.
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Izpeljava
Uporaba metode viharjenje možganov za pogovor o tem, kaj pomeni kakovost?
Kako umestiti koncept kakovosti v metodo kolegialnega presojanja?
 Delo v majhnih skupinah (10 minut) in razprava o rezultatih dela v skupinah
 Dogovor, kaj pomeni kakovost v kontekstu transnacionalnih evropskih kolegialnih presoj: na osnovi razprav in opredelitev v evropskem priročniku o kolegialni presoji
Kratka predstavitev konceptov kakovosti in modelov, ki se uporabljajo v poklicnem
izobraževanju in usposabljanju:
 Predavateljeva predstavitev
 Predstavitve udeležencev, ki že imajo znanje in izkušnje s tega področja
Predstavitev modela EQAVET in metode kolegialnega presojanja:
 Predavateljeva predstavitev
 Vprašanja
Viri



Ustrezen prostor, ki je dovolj velik, da omogoča tudi delo v skupinah
Listna tabla in računalnik z LCD projektorjem za predavateljeve predstavitve in
predstavitve rezultatov dela v skupinah

Priloge



PowerPoint predstavitev
Seznam vprašanj za skupinsko razpravo
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5.2 Modul 2: Vloga in naloge kolegov presojevalcev
Avtor: Leena Koski, FNBE; priredila Maria Gutknecht-Gmeiner
Cilji
Kolegi presojevalci zmorejo delovati v evropskem kolegialnem presojanju kakovosti. Poznajo naloge kolegov presojevalcev v različnih fazah procesa kolegialne presoje. Razumejo etična/ključna načela, ki se morajo upoštevati, ko sodelujejo v procesu kolegialne presoje. Poznajo vrednote in stališča, ki se pričakujejo od kolegov
presojevalcev ter znajo delovati v skladu z njimi. Zavedajo se ključnih osebnih in
socialnih kompetenc in razumejo njihov pomen v okviru kolegialne presoje kakovosti.
Vsebina
 Vloga kolegov presojevalcev v procesu kolegialne presoje
 Naloge kolegov presojevalcev v procesu kolegialne presoje
 Stališča in vrednote
 Ravnanja
 Osebne in socialne kompetence
Priporočeno trajanje
60 minut.
Vstopni pogoji
Udeleženci morajo prebrati priročnik o kolegialni presoji in sodelovati pri kratki
predstavitvi procesa kolegialnega presojanja.
Metode
 Video ali igra vlog o vlogah kolegov presojevalcev po ključnih načelih evropskih kolegialnih presoj kakovosti
 Delo v skupinah
 Refleksija na metafore
 Delovanje kot kolega presojevalec – prvič v realni situaciji in pridobitev povratne informacije s strani izkušenega kolega presojevalca
Izpeljava
Poleg predstavitve osnovnih informacij o nalogah kolegov presojevalcev so zaželene
aktivne metode dela, ki bodo spodbudile samo-refleksijo in razpravo, npr. uporaba
metafor, delo v simuliranih situacijah, igra vlog idr. Pomembno je:
 preizkusiti različne vloge v skupini kolegov presojevalcev,
 razumeti “občutljivost” posredovanja povratne informacije.
Ocenjevanje: kvalitativna ustna povratna informacija drug drugemu v skupini.
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Viri



Video
Navodila za video in igro vlog v skupinah

Priloge
 Temeljna pravila za kolege presojevalce (glej priročnik Evropsko kolegialno
presojanje v svetovanju v poklicnem in strokovnem izobraževanju odraslih,
2012, priloga 11).
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5.3 Modul 3: Kvalitativne metode
Avtor: Maria Gutknecht-Gmeiner; priredila Maria Gutknecht-Gmeiner
Modul 3a: Metode za zbiranje podatkov
Cilji
Kolegi presojevalci poznajo značilnosti različnih metod za zbiranje podatkov in so
sposobni oceniti njihovo primernost za uporabo v procesu kolegialnega presojanja
kakovosti.
Vsebina
Predstavitev različnih vrst in značilnosti metod za zbiranje podatkov, ki so primerne tudi za uporabo v procesu kolegialnega presojanja kakovosti (razlike med kvantitativnimi/kvalitativnimi)
Podrobnejše informacije o kvalitativnih metodah, še posebej o:
 intervjujih,
 opazovanjih,
 in uporabi podatkov, ki so že na razpolago (so že zbrani).
Razprava o prednostih in slabostih različnih metod ter o predlogih za uporabo glede
na namen zbiranja podatkov, vire in možnosti.
Priporočeno trajanje
60 minut.
Vstopni pogoji
Vstopnih pogojev ni.
Metode
 Predstavitev predavatelja
 Viharjenje možganov
 Delo skupinah
Izpeljava
 Pregled metod za zbiranje podatkov: kvantitativni in kvalitativni pristopi, s
posebnim poudarkom na kvalitativnih metodah (predavateljeva predstavitev
ali viharjenje možganov)
 Uporaba metode prednosti in slabosti (delo v skupinah, razprava in plenarno
poročanje)
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Viri
Prostor/oprema
 Dovolj velik prostor za delo v skupinah (do 4 skupine)
 Listna tabla ali računalnik z LCD projektorjem; uporaba za delo v skupinah in
plenarno poročanje
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Modul 3b: Kvalitativni intervju in tehnike opazovanja
Cilji
Kolegi presojevalci so sposobni voditi intervju na način, da optimizirajo odprtost
intervjuvancev pri odgovarjanju na vprašanja ter s tem dosežejo tudi višjo kakovost
podatkov, ki se pridobijo. Na ta način je omogočeno tudi boljše presojanje odgovorov na zastavljena evalvacijska vprašanja.
Vsebina
Priprava na intervjuje:
 Operacionalizacija evalvacijskih vprašanj
 Vrste vprašanj
 Priprava navodil za vodenje intervjujev
Vodenje intervjujev:
 Osnovna pravila za kolege presojevalce/komunikacija in pravila intervjuvanja
 Vzpostavitev odnosa in ustvarjanje ozračja zaupanja in odprtosti
 Izpeljava intervjuja
Tehnike intervjuvanja:
 Zastavljanje vprašanj
 Preizkušanje
 Povzetek in preverjanje razumevanja
 Besedna in nebesedna komunikacija med potekom intervjuja
Dokumentacija:
 Priprava zapiskov
Priporočeno trajanje
90 minut.
Vstopni pogoji
Vstopnih pogojev ni.
Metode
 Viharjenje možganov
 Predstavitev predavatelja
 Igra vlog iz situacij vodenja intervjuja
 Igra vlog za posredovanje povratne informacije
 Delo v skupinah

18

Izpeljava
Viharjenje možganov: Kaj je pomembno za uspešno izpeljavo intervjuja ali ocena
“primera intervjuja« v majhnih skupinah.
Predstavitev predavatelja: Operacionalizacija evalvacijskih vprašanj, oblikovanje
vprašanj, proces intervjuja; tehnike opazovanja.
Igra vlog v skupinah:
1) Pravila intervjuja: ena oseba zastavlja vprašanja, dve sta intervjuvani (ali dve osebi
zastavljata vprašanja enemu intervjuvancu / ali ena oseba beleži odgovore – za namen
analize), en je opazovalec in zapisuje, kaj se dogaja v procesu intervjuja.
2) Povratna informacija opazovalca in razprava v skupini.
Plenarno:
Predstavitev ugotovitev iz dela skupin in skupna razprava.

Viri
Gradiva:
 Izročki: komunikacija in pravila vodenja intervjuja
 Če je na razpolago: “primer intervjuja” (video ali zapis)
Prostor/oprema:
 Dovolj velik prostor za delo v skupinah (do 4 skupine)
 Listna tabla ali računalnik z LCD projektorjem; uporaba za delo v skupinah in
plenarno poročanje
Priloge
 Izročki: komunikacija in pravila vodenja intervjuja
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Modul 3c: Priprava vodil za intervju in opazovanje
Cilji
Kolegi presojevalci so sposobni voditi intervju na način, da optimizirajo odprtost
intervjuvancev pri odgovarjanju na vprašanja ter s tem dosežejo tudi višjo kakovost
podatkov, ki se pridobijo. Na ta način je omogočeno tudi boljše presojanje odgovorov na zastavljena evalvacijska vprašanja.
Vsebina
Modul je nadaljevanje modula "Metode za zbiranje podatkov"
modula "Kvalitativni intervju in tehnike opazovanja".

ter še posebej

Vsebina modula "Kvalitativni intervju in tehnike opazovanja" je prikazana na realnem primeru. Navodila za intervju in opazovanje se pripravijo v skupinah. Če se
uporabi realen primer, je ta modul lahko podlaga za pripravo kolegialnega obiska.
Vsebina:
 Operacionalizacija evalvacijskih vprašanj
 Priprava navodil za vodenje intervjuja: oblikovanje vprašanj za standardiziran odprti intervju
 Priprava navodil za kvalitativno opazovanje (v razredih, na delavnicah idr.)
Priporočeno trajanje
90 minut.
Vstopni pogoji
 Modula "Metode za zbiranje podatkov" in "Kvalitativni intervju in tehnike
opazovanja"
 Priporočeno: modul "Priprava in načrtovanje kolegialnega presojanja”
Metode
 Delo v skupinah
 Povratne informacije predavatelja
Izpeljava
Delo v skupinah
Skupine pripravijo 2 dogodka za zbiranje podatkov (1 intervju v skupini in 1 opazovanje) ter pripravijo navodila za intervju in za opazovanje.
Skupine uporabijo študijo primera ali njihov realni primer.
Kratka predstavitev rezultatov dela v skupinah, plenarna razprava in povratna
informacija predavatelja.
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Viri
Gradiva:
 Zapis intervjuja in smernice za analizo (glej priročnik Evropsko kolegialno
presojanje v svetovanju v poklicnem in strokovnem izobraževanju odraslih,
2012, priloga 12)
 Študija primera
Prostor/oprema:
 Dovolj velik prostor za delo v skupinah (do 4 skupine)
 Listna tabla ali računalnik z LCD projektorjem; uporaba za delo v skupinah in
plenarno poročanje
Priloge
 Zapiski intervjuja in smernice za analizo (glej priročnik Evropsko kolegialno
presojanje v svetovanju v poklicnem in strokovnem izobraževanju odraslih,
2012, priloga 12).
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5.4 Modul 4: Načrtovanje in priprava kolegialne presoje
Avtor: Maria Gutknecht-Gmeiner; priredila Maria Gutknecht-Gmeiner
Cilji
Kolegi presojevalci so sposobni pripraviti in načrtovati kolegialni obisk v skladu z
namenom kolegialne presoje, evalvacijskimi vprašanji in opredeljenimi standardi
kakovosti za zbiranje empiričnih podatkov.
Vsebina
Dejavniki uspeha in standardi kakovosti za pripravo in načrtovanje kolegialnega
obiska so:
 izbira metod za zbiranje podatkov v skladu z namenom kolegialne presoje in
evalvacijskimi vprašanji;
 vključitev ustreznih interesnih skupin – s posebnim poudarkom na skupinah,
ki jih je težje organizirati (npr. uporabniki storitev);
 triangulacija virov, metod, interesnih skupin;
 realen časovni načrt: odmori, čas za analize idr.
Vsebina tega modula je uporaba standardov kakovosti pri pripravi in načrtovanju
kolegialnega obiska (resničnega kolegialnega obiska ali študijo primera).
Priporočeno trajanje
150 minut (resničen primer: priprava urnika kolegialnega obiska) ali 90 minut (študija primera)
Vstopni pogoji
 Pregledan priročnik o kolegialni presoji
 Izpolnjeni pripravljalni vprašalniki
 Drugih vstopnih pogojev ni
Metode
 Predavateljeva predstavitev
 Skupinsko delo
 Povratne informacije in podpora predavatelja
Izpeljava
Uvod: osnovna pravila za načrtovanje urnika kolegialnega obiska, vprašanja in kratka razprava.
Skupinsko delo: načrtovanje urnika kolegialnega obiska:
 predavatelj je ves čas na razpolago za podpora, pojasnila, vodenje med
potekom skupinskega dela;
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tim kolegov presojevalcev predstavi urnik kolegialnega obiska za izpeljavo
kolegialne presoje;
predstavitev predavatelja: potek načrtovanja urnika kolegialnega obiska;
predstavitev orodij na splošno in predstavitev primerov že pripravljenih orodij (urniki, obrazci idr.) ;
plenarni del: predstavitev urnikov in komentarji predavatelja (ocean ustreznosti,
priporočila idr.).

Viri
Gradiva:
 Izročki in osnovna pravila za načrtovanje urnika kolegialnega obiska
 Elektronska oblika obrazca za pripravo urnika kolegialnega obiska - 1 ali 2
primer) (za primer glej prilogi 7 in 8 v priročniku Evropsko kolegialno presojanje v svetovanju v poklicnem in strokovnem izobraževanju odraslih, 2012)
 Samo-evalvacijska poročila - realni primeri ali študije primera (pripravljene
za usposabljanje)
Prostor/oprema:
 Ustrezni prostori za delo skupin (do 4 skupine)
 Listna tabla ali računalnik z LCD projektorjem; uporaba za skupinsko delo in
plenarno poročanje
Priloge
 Elektronska oblika obrazca za pripravo urnika kolegialnega obiska - 1 do 2
primera (za primer glej prilogi 7 in 8 v priročniku Evropsko kolegialno presojanje v svetovanju v poklicnem in strokovnem izobraževanju odraslih, 2012)
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5.5 Modul 5: Analiza, interpretacija in vrednotenje
Avtor: Maria Gutknecht-Gmeiner; priredila Maria Gutknecht-Gmeiner
Cilji
Kolegi presojevalci so sposobni analizirati, interpretirati in oceniti kvalitativne
podatke (še posebej podatke, pridobljene v intervjujih), ki so bili zbrani v procesu
kolegialne presoje in so v skladu s standardi znanstvenega ali kvalitativnega raziskovanja.
Vsebina
Analiza podatkov bo primarno temeljila na podatkih, ki so bili zbrani v kvalitativnih
intervjujih ali opazovanjih.
1) Analiza kvalitativnih podatkov
 Identificiranje pomembnih in smiselnih informacij iz zapisov intervjujev ali
opazovanj
 Presoja kakovosti podatkov: objektivnost in zanesljivost vira
 Deduktivna in induktivna analiza: kodiranje, kategoriziranje
 Primerjanje podatkov med kategorijami
2) Interpretacija in ocenjevanje kvalitativnih podatkov
 Primerjava in ovrednotenje pridobljenih podatkov s podatki iz drugih virov
(podobnosti, različnosti)
 Interpretacija podatkov: smiselnost podatkov in pojasnila
 Ovrednotenje podatkov glede na predhodno opredeljene cilje in standarde
kakovosti ter opredeljena močna področja in področja izboljšav
3) Kako vključiti proces analize, interpretacije in ocenjevanja v proces kolegialne
presoje (praktični napotki)
Priporočeno trajanje
90 minut
Vstopni pogoji
 Zaključena modula “Načrtovanje in priprava kolegialne presoje ” in “Kvalitativne metode”
Metode
 Predavateljeva predstavitev
 Delo v skupinah na primerih (realni primeri ali tipični študijski primeri): prepisi intervjujev; zapisi iz opazovanj in razprav
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Izpeljava
Predstavitev
 Kako analizirati, interpretirati in oceniti kvalitativne podatke?
 Ocenjevanje v procesu kolegialnega presojanja
Delo v skupini: Analiziranje zapisov iz intervjujev in priprava ocen
Plenarno delo: Rezultati analize in ocenjevanja, predstavljeni s strani skupin
Viri
Gradiva:
 Primeri (“realni” primeri ali tipično študijski primeri): prepisi intervjujev;
zapisi iz opazovanj in razprav
 Izročki: analiza, interpretacija in ocenjevanje kvalitativnih podatkov
Prostor/oprema:
 Ustrezni prostori za delo skupin (do 4 skupine)
 Listna tabla ali računalnik z LCD projektorjem; uporaba za skupinsko delo in
plenarno poročanje
Priloge
 Zapiski intervjuja in smernice za analizo (glej priročnik Evropsko kolegialno
presojanje v svetovanju v poklicnem in strokovnem izobraževanju odraslih,
2012, priloga 12).
 Obrazec za presojanje področij kakovosti (glej priročnik Evropsko kolegialno
presojanje v svetovanju v poklicnem in strokovnem izobraževanju odraslih,
2012, priloga 13).
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5.6 Modul 6: Posredovanje ustne povratne informacije in priprava pisnega
poročila
Avtor: Pirjo Vayrynen, FNBE
Cilji
Kolegi presojevalci so sposobni oblikovati glavne zaključke in ugotovitve iz kolegialne presoje in jih posredovati v obliki osebne povratne informacije (»face to face
feedback«). Sposobni so predstaviti ugotovitve in ocene za katerokoli evalvirano
področje na zaključnem sestanku ob zaključku kolegialne presoje. Kolegi presojevalci so pripravljeni prispevati k pripravi poročila in komentirati ugotovitve, čeprav
bosta le en ali dva pripravljala pisno poročilo.
Vsebina
 Predstavitev: video in študija primera (odvisno, kaj uporabi predavatelj)
 Razprava in igra vlog (če je potrebno); seznanitev in razprava o pravilih
komunikacijskega vrednotenja
 Pravila poročanja in priprava pisnega poročila: z uporabo izročkov
Priporočeno trajanje
90 minut
Vstopni pogoji
Vstopnih pogojev ni.
Metode
 Predavateljeva predstavitev
 Skupinsko delo/igra vlog
 Video in igra vlog za oblikovanje ustne povratne informacije
 Povratna informacija in podpora predavatelja
 Evalvacijska razprava v skupinah
Izpeljava
Predstavitev predavatelja:
 Učitelji kot raziskovalci, odločevalci in posredovalci povratnih informacij
 Načela evalvacije, osnovane na kazalnikih kakovosti: izročki in refleksija v
skupinah
Pomembno se je naučiti: pripraviti zanesljive in veljavne zaključke, ki temeljijo na
zbranih gradivih in izpeljanih intervjujih ter na osnovi le-teh posredovati povratne
informacije.
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Viri
Gradiva:
 Izročki
 Poročilo o kolegialni presoji – obrazec
Prostor/oprema:
 Ustrezni prostori za delo skupin (do 4 skupine)
 Video-predvajalnik (če se uporabi video)
 Listna tabla ali računalnik z LCD projektorjem; uporaba za skupinsko delo in
plenarno poročanje
Priloge
 Izročki
 Poročilo o kolegialnem presojanju – obrazec (glej priročnik Evropsko kolegialno presojanje v svetovanju v poklicnem in strokovnem izobraževanju odraslih, 2012, priloga 15).
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5.7 Modul 7: Mehka znanja
Avtorici: Anette Chur, Kold College; Anette Halvgaard, Norrth Zealand College
Cilji
Kolegi presojevalci so sposobni izpeljati kolegialno presojo na način, da spodbujajo
konstruktiven in pozitiven dialog, z namenom, da pridobijo celovite in zanesljive
informacije ter zagotovijo ustrezne pogoje za upoštevanje kulture dialoga in razprave. Kolegi presojevalci morajo imeti znanje o temeljnih pravilih delovanja kolegov presojevalcev.
Vsebina
 Predstavitev ključnih strokovnih izhodišč
 Predstavitev ustreznih osebnih izkušenj udeležencev
 Praktični primeri – razprava
Priporočeno trajanje
120 minut
Vstopni pogoji
Vstopnih pogojev ni.
Metode
 Predavateljeva predstavitev
 Pomembno je, da se izpelje tudi razpravo in refleksijo o izkušnjah udeležencev
 Skupinsko delo na primeru (»resničen« primer ali tipične študijski primer),
ki naj mu sledi še plenarna razprava
Izpeljava
Začetek: ključna izhodišča in ustrezni primeri; splošna razprava o izkušnjah udeležencev – plenarno.
Delo v skupinah: skupinsko delo na primerih – vključno z analizo specifičnih situacij
in razpravo kako rešiti specifične probleme.
Plenarno delo: zaključki in priporočila, ki so se oblikovala v razpravah skupin.
Viri
Gradiva:
 Predstavitev
 Primer (resničen primer ali tipičen študijski primer)
Prostor/oprema:
 Ustrezni prostori za delo skupin (do 4 skupine)
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 Listna tabla ali računalnik z LCD projektorjem; uporaba za skupinsko delo in
plenarno poročanje
Priloge
Ni prilog.
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