Datum: 3. maj 2011

Informacije o spomladanskem delu projekta
»Vzpostavljanje baze znanja za kakovost v izobraževanju«
Spoštovani!
Ob koncu šolskega leta 2010/2011 bo v okviru projekta Vzpostavljanje baze znanja za
kakovost v izobraževanju izveden drugi - spomladanski - del zbiranja podatkov. Izvedbe v 4.
razredih bodo predvidoma potekale od 15. maja do 15. junija 2011.
Preverjanje znanja učencev bo tako po vsebini kot po izvedbi zelo podobno preverjanju
znanja učencev v septembru oz. oktobru (matematične in naravoslovne naloge ter vprašalnik
za učence), učitelji 4. razredov pa bodo naprošeni, da bodo ponovno odgovorili na vprašalnik
za razredne učitelje.
Izvedba v razredu bo trajala približno 3 šolske ure, izvedli pa jo bodo naši usposobljeni
sodelavci. Izvajalci se bodo sami dogovorili z vami glede točnega datuma izvedbe.
Zaželeno je, da je datum izvedbe v podanem okviru (od 15. maja do 15. junija), ker pa je na
šoli v tem času veliko različnih aktivnosti, vam predlagam, da že vnaprej pripravite nekaj
razpoložljivih datumov in jih predlagate izvajalcu, ko vas bo ta kontaktiral. Izvajalci vas bodo
predvidoma kontaktirali v naslednjem tednu, ko bodo dobili tudi vsa gradiva.
V kolikor ste nam, ko smo vas prosili za seznam učencev, poslali le šifre učencev, vas prosim,
da pripravite šifrant in ga posredujte izvajalcu na dan obiska na šoli.
V teh dneh boste na šolo dobili tudi Vprašalnike za učitelje, ki so namenjeni vsem učiteljem na
vaši šoli. Ti vprašalniki so za izvedbo projekta na mednarodni ravni zelo pomembni, zato vas
prosim, da jih posredujete ostalim učiteljem na šoli v čim večjem številu. Več informacij o tem
vprašalniku je v priloženem obvestilu (obvestilo_Vprašalnik za vse učitelje). Izpolnjene
vprašalnike boste vrnili izvajalcu na dan njegovega obiska na šoli.
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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