Datum: 23.9.2011

Spoštovani!
Ob začetku novega šolskega leta vam podajamo nekaj informacij o projektu Vzpostavljanje baze
znanja za kakovost v izobraževanju.
Najprej bi se vam še enkrat radi zahvalili za sodelovanje v spomladanskem delu izvedbe projekta za
učence. Tekom poletja smo podatke vnesli in jih pripravili za analizo, ki jo bomo v kratkem tudi
izvedli. Projekt je namreč mednaroden (Belgija, Ciper, Grčija, Irska, Nemčija), zato zahteva mnogo
usklajevanja. Rezultate lahko na šolah pričakujete predvidoma do konca oktobra.
Nekatere šole ste že poslale samoevalvacijsko poročilo, ki se nanaša na izvajanje samoevalvacije kot
ste si jo zadali v akcijskem načrtu; od ostalih šol pa si samoevalvacijska poročila želimo do sredine
oktobra.
Načrtujemo še izvedbo dveh vprašalnikov – prvi vprašalnik je namenjen učiteljem 4. razreda, drugi pa
ravnateljem. Vprašalnik za učitelje 4. razreda bo pripravljen v začetku oktobra in bo na voljo za
elektronsko odgovarjanje. V kolikor želite vprašalnik v tiskani obliki, nam to sporočite in vam ga
bomo poslali. Vprašalnik za ravnatelje pa bo pripravljen konec oktobra oziroma v začetku novembra.
Ko bomo od vas dobili odgovore na vse vprašalnike ter samoevalvacijsko poročilo, vam bomo poslali
potrdila o sodelovanju v projektu.
Za izdajo potrdil potrebujemo sledeče podatke, ki nam jih lahko že sedaj posredujete po elektronski
pošti:
Ime in priimek
Naziv
Datum rojstva
Domači naslov
V začetku prihodnjega koledarskega leta načrtujemo tudi posvet ob zaključku projekta, kjer boste
imeli priložnost predstaviti primere dobrih praks na vaših šolah, svoje izkušnje, svoje videnje projekta,
analizo rezultatov vaše šole in vaših učencev, mi pa bomo predstavili skupne rezultate. Načrtujemo
tudi izdajo publikacije; povabili vas bomo, da v njej objavite svoje prispevke.
Vsekakor pa vas vabimo, da tudi v tem šolskem letu nadaljujete z lani začetimi aktivnostmi, saj le
izvajanje samoevalvacije v daljšem časovnem obdobju prinaša večje učinke na rezultate učencev in
šole.
Za vsa vprašanja lahko pokličete na 01 54 84 691 ali pišete na alenka.hauptman@ric.si.
Hvala za razumevanje in lep pozdrav!
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