Datum: 8. junij 2010

Vabilo k sodelovanju v projektu Vzpostavljanje baze znanja za kakovost v
izobraževanju
Spoštovani!
Državni izpitni center je s skupino partnerskih organizacij iz več držav EU (Belgija, Ciper, Nemčija
in Irska; morebiti tudi Nizozemska) uspešno kandidiral pri Evropski znanstveni fundaciji
(European Science Foundation) na projektu Vzpostavljanje baze znanja za kakovost v
izobraževanju: Testiranje dinamične teorije učinkovitosti v izobraževanju (Establishing
knowledge base for quality in education: Testing a Dynamic Theory of Educational Effectiveness;
EUROCORES ECRP 1 ). Slovenski del projekta financirata Evropska unija iz Evropskega
socialnega sklada ter Ministrstvo za šolstvo in šport.
V okviru projekta se bodo na vzorcu šol v vsaki državi zbirali podatki, ki bodo omogočili vpogled
v različne dejavnike, ki na nivojih učenca, učitelja, šole in države vplivajo na učinkovitost
izobraževanja. Za primerljivost bodo vse države zbirale podatke o dosežkih 9-10 let starih učencev
pri matematiki in naravoslovju.
V Sloveniji bomo projekt izvajali na vzorcu naključno izbranih 50-60 osnovnih šol. Znanje 9-10 let
starih učencev v četrtem razredu 9-letne osnovne šole bomo preverjali dvakrat; na začetku in koncu
šolskega leta 2010/2011 (predvidoma oktobra 2010 in junija 2011). Z namenom spremljanja
dejavnikov, ki bi lahko vplivali na kakovost v izobraževanju, bomo vzorec 50-60 šol razporedili v
tri skupine. Skupine bodo po prvem preverjanju znanja deležne različnih aktivnosti. Prva skupina
bo kontrolna; šole v tej skupini po prvem preverjanju ne bodo deležne dodatnih aktivnosti med
letom. V drugi skupini bomo spodbujali procese samoevalvacije, v tretji skupini pa bomo
samoevalvacijo skušali podkrepiti s spoznanji iz teorije, pri čemer bomo izhajali iz dinamičnega
modela učinkovitosti v izobraževanju. Dinamični model sta utemeljila mednarodna raziskovalca
Bert Creemers in Leonidas Kyriakides, ki sta tudi nosilca omenjenega mednarodnega projekta.
V naključni vzorec je bila med šolami, ki jih vabimo k sodelovanju, izbrana tudi Vaša. Aktivnosti
na Vaši šoli v okviru projekta bodo odvisne od tega, v katero skupino boste razvrščeni po prvem
preverjanju znanja. Za prvo skupino šol dodatnih usposabljanj ne bomo izvajali, za drugo oziroma
tretjo skupino (učitelje 4. razredov) pa bomo na začetku šolskega leta 2010/2011 organizirali krajše
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usposabljanje na temo spremljanja procesa samoevalvacije dela v četrtem razredu. Za učitelje 4.
razredov iz tretje skupine šol načrtujemo tudi srečanje v sredini šolskega leta 2010/2011.
Aktivnosti na šolah se bodo predvidoma zaključile z drugim zbiranjem podatkov (po drugem
preverjanju znanja).
Učiteljem, ki bodo sodelovali v projektu (tj. ki poučujejo 4. razred na šoli), bomo podelili potrdilo
o sodelovanju v razvojnem projektu, ki traja najmanj eno leto in je v skladu s pravilnikom o
napredovanju ovrednoteno s tremi točkami.
Prosimo vas, da odločitev o sodelovanju vaše šole v omenjenem projektu potrdite tako, da
priloženo prijavnico najkasneje do 24. junija 2010 pošljete (v skenirani obliki) na elektronski
naslov alenka.hauptman@ric.si oziroma po navadni pošti na naslov Državni izpitni center, Ob
železnici 16, 1000 Ljubljana. Na zgornjem elektronskem naslovu lahko dobite tudi odgovore na
morebitna dodatna vprašanja o vašem sodelovanju v projektu. Ker bo pred poletjem še sestanek
projektne skupine vseh sodelujočih držav, vam bomo podrobnejše informacije o projektu
posredovali pred začetkom novega šolskega leta – do konca avgusta 2010.

Hvala za razumevanje in lep pozdrav.
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