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PROJEKT ESS  
»Evalvacija in spremljanje kakovosti vzgojno-izobraževalnega sistema s pomočjo mednarodnih 

raziskav in študij»  
 
Investicijski dokument projekta ESS Evalvacija predvideva pripravo protokolov za diseminacijo 
podatkov mednarodnih raziskav in študij v okviru Aktivnosti 1: Delovanje koordinacijskega 
središča  - Nacionalne naloge dodane vrednosti, povezane z nacionalnim okvirom ugotavljanja in 
zagotavljanja kakovosti vzgojno-izobraževalnega sistema s sistematičnim vpenjanjem 
mednarodnih raziskav in študij v nacionalni okvir/model (model je v pilotski razvojni fazi). 
Imenovanja protokolov v investicijskem dokumentu so naslednja: 
A: Protokol za javno objavo rezultatov mednarodne raziskave,  
B: Protokol za pripravo nacionalnega poročila o rezultatih mednarodne raziskave,  
C: Protokol za pripravo individualnega poročila o rezultatih mednarodne raziskave za sodelujočo 
šolo oziroma vrtec  
D: Protokol o izvedbi predstavitve rezultatov in analiz mednarodne raziskave v strokovnem 
seminarju, za relevantne deležnike in strokovne javnosti 
V procesu priprave protokolov smo naslove nadgradili za boljše razumevanje njihovega namena. 
 
 

Protokol A: Javna objava prvih rezultatov mednarodne raziskave 
 
Okvirna izhodišča 
 
Čas: Javna objava prvih rezultatov je praviloma na dan prve mednarodne objave rezultatov (dan 
objave), ko se sprosti mednarodni embargo nad mednarodnimi primerjavami in podatki, skladno s 
časovnico in terminom, predvidenim za prvo mednarodno objavo. 
 
Organizatorji: Novinarsko konferenco in spremljajočo razpravo o prvih rezultatih s strokovnimi 
partnerji na dan objave so-organizirata naročnik MIZŠ in izvajalec raziskave, moderira jo SOJ-MIZŠ. 
 

Lokacija: Tiskovna konferenca in spremljajoča razprava o prvih rezultatih s strokovnimi partnerji 
na dan objave  je praviloma v prostorih MIZŠ. 
 
Način izvedbe: Tiskovna konferenca in spremljajoča razprava o prvih rezultatih s strokovnimi 
partnerji se praviloma izvedeta v klasični obliki s fizično prisotnostjo udeležencev. Način izvedbe 
dogodkov se lahko tehnično prilagodi v t.i. spletno  izvedbo ali kombinirano izvedbo dogodkov z 
vsebinsko enako zasnovo.  
 
Predpriprava 
 
Določene aktivnosti obveščanja javnosti lahko potekajo že pred dnem objave v obliki dogodkov za 
obveščanje o metodologiji raziskave ali rezultatih predhodnih ciklov raziskave. 
V času pred sprostitvijo mednarodnega embarga izvajalec in strokovni sodelavci MIZŠ pripravijo: 
 
a) seznanitev vodstva MIZŠ z rezultati raziskave, praviloma v tednu pred objavo mednarodnih 
rezultatov (o udeležencih presodi vodstvo MIZŠ); 
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b) pred-obveščanje za strokovne sodelavce in partnerje MIZŠ in izvajalca za doseganje boljšega 
razumevanja novih rezultatov, ki bodo v kratkem predstavljeni, praviloma s predstavitvami 
metodologije in razpravo o starejših rezultatih.) 
 
Razprava o prvih rezultatih raziskave s strokovnimi partnerji  
 
Takoj po končani novinarski konferenci se javna objava nadaljuje z razširjeno predstavitvijo 
metodologije, rezultatov in izsledkov raziskave za strokovno javnost ter razpravo in prvimi 
komentarji o rezultatih s strokovnimi sodelavci in partnerji MIZŠ ter drugo strokovno javnostjo. 
-  Namen dogodka je začetno povezovanje raziskovalnih podatkov z obstoječimi in načrtovanimi 
razvojnimi ukrepi, s podatki drugih raziskav, identificiranje potreb po nadaljnjih sekundarnih 
raziskavah.  
- Uvodoma izvajalec predstavi razširjen pregled rezultatov, ki mu sledijo vprašanja in razprava med 
izvajalcem, naročnikom, strokovnimi sodelavci ter partnerji MIZŠ ter drugimi strokovnjaki.   
- Na razpravi s strokovnimi partnerji je predvideno sodelovanje vodstva MIZŠ,  državnega 
sekretarja, ki je tudi vodja Posvetovalne skupine za mednarodne raziskave in študije. 
- Na dogodku so k udeležbi v razpravi posebej vabljeni tud javni zavodi s področja VIZ (npr. 
direktorji), ki so v ta namen tudi udeleženci pred-obveščanja. 
- Razpravo s strokovnimi partnerji moderira URKI. 
- Na dogodku so na razpolago pisna gradiva in povezave do spletnih objav. 
 
 
 
 


