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NAČRT AKTIVNOSTI 2010/2011
VSEBINSKO PODROČJE KAKOVOST
DELOVNA VERZIJA
Izhodišča:
- Redna srečanja vsak 2. četrtek v mesecu, ostale aktivnosti bodo potekale po načinu
videokonference.
- Delo s partnerskimi šolami po metodi vzajemnega učenja (peer review) in medsebojni
izmenjavi izkušenj (povabilo – razpis k usposabljanju na prostovoljnem načelu; dve do tri
delavnice letno v regiji v obdobju november 2010 – april 2011).
- Izvedba usposabljanja za vodstva šol in člane šolskih komisij za kakovost.
- Izdelava kriterijev za spremljanje različnih področij kakovosti ali izdelava minimalnih
standardov za posamezne kazalnike kakovosti.
- Izdelava vprašalnikov za skupno izbran kazalec (priprava skupnih meril in izhodišč za en
kazalec kakovosti – poenotenje vprašalnikov).
- Opredelitev različnih kriterijev za spremljanje področja kakovosti na podlagi Priporočil šolam za
izvajanje samoevalvacije.
- Izdelan inštrumentarij za vrednotenje uvajanja novih programov v šole (samoevalvacijska
spremljava projekta).
Gradiva (izdelki) – okvirni načrt za izboljšavo:
- Predlog elementov spletne strani za kakovost.
- Predlog elementov Poročila o kakovosti.
- Priročnik za delo šolskih komisij in izvajanje samoevalvacije.
- Protokol za izvajanje spletne samoevalvacije.
- Protokol uvajanja modela samoevalvacije.
- Predlog protokolov za izvajanje različnih postopkov v zvezi z izvajanjem kakovosti.
Cilji VP iz prijave:
- Število izvedenih samoevalvacij
- Število objavljenih šolskih poročil o kakovosti
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Operacijo delno financira Evropska unija iz Evropskega socialnega sklad ter Ministrstvo za šolstvo in šport. Operacija se izvaja v okviru Operativnega programa razvoja človeških virov za
obdobje 2007-2013, razvojne prioritete: Razvoj človeških virov in vseživljenjskega učenja; prednostne usmeritve: Izboljšanje kakovosti in učinkovitosti sistemov izobraževanja in
usposabljanja.
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Operacijo delno financira Evropska unija iz Evropskega socialnega sklad ter Ministrstvo za šolstvo in šport. Operacija se izvaja v okviru Operativnega programa razvoja človeških virov za
obdobje 2007-2013, razvojne prioritete: Razvoj človeških virov in vseživljenjskega učenja; prednostne usmeritve: Izboljšanje kakovosti in učinkovitosti sistemov izobraževanja in
usposabljanja.
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Operacijo delno financira Evropska unija iz Evropskega socialnega sklad ter Ministrstvo za šolstvo in šport. Operacija se izvaja v okviru Operativnega programa razvoja človeških virov za
obdobje 2007-2013, razvojne prioritete: Razvoj človeških virov in vseživljenjskega učenja; prednostne usmeritve: Izboljšanje kakovosti in učinkovitosti sistemov izobraževanja in
usposabljanja.

