
 
 
 
 
 
 
 

POROČILO O DELU SKUPINE ZA KAKOVOST NA ŠCV  
V ŠOLSKEM LETU 2005/06 

Namen delovanja skupine za kakovost na ŠCV je obravnavati najrazličnejša pereča področja, 
teme in dejavnike na ŠCV (izvajanje pouka, izvedba vaj, praktično usposabljanje, problematika 
vpisa, notranja in zunanja urejenost ŠCV, celostna podoba ŠCV, "blagovne znamke" ŠCV …), 
ki vplivajo na kvaliteto izobraževanja. Vodstvo ŠCV in skupina za kakovost želi s pomočjo 
konkretnih empiričnih rezultatov predlagati ustrezne ukrepe za izboljšavo stanja oziroma 
napredek na določenem področju in s tem prispevati k izboljšanju kakovosti izobraževanja na 
ŠCV. 

Člani skupine za kakovost na ŠCV v šolskem letu 2005/06 so bili predstavniki skupin za 
kakovost iz vseh šol ŠCV: mag. Albin Vrabič, Jadranka Uranjek, Boris Klančnik, Simon Zajc, 
mag. Simon Muha, Lijana Martinc, Ivan Blazinšek, Franc Štravs, Marjeta Primožič, Miran 
Papež. Skupini sta se med šolskim letom pridružili Tatjana Zafošnik Kanduti v vlogi svetovalke 
za kakovost pri izobraževanju odraslih (v okviru projekta Andragoškega centra Slovenije) ter 
Andreja Štefan Bukovič. 

Skupina za kakovost na ŠCV je imela v šolskem letu 2005/06 skupno 31 sestankov, ki so 
potekali ob petkih pred poukom.  

V šolskem letu 2005/06 je skupina za kakovost na ŠCV organizirala in izvedla tri večja skupna 
anketiranja oziroma "samoevalvacijske kampanje" za ugotavljanje in zagotavljanje kakovosti. 
Kampanje so se odvijale v oktobru 2005, v novembru 2005 (mednarodna kampanja s 
poklicnimi šolami v Črni gori) in v aprilu 2006. Skupno je bilo v samoevalvacijske aktivnosti 
vključenih 65 učiteljev in 1242 dijakov in študentov vseh šol Šolskega centra Velenje. Z metodo 
samoevalvacije smo ugotavljali kakovost našega dela za kazalce motivacija za pouk, 
razumljivost razlage in socialna klima v šoli. Na podlagi izvedenih kampanj in primerjalne 
analize rezultatov učiteljev z rezultati dijakov in študentov  je skupina predlagala nekaj ukrepov 
za spremembo izvedbe pouka (pogostejše pohvale dijakom za njihove dosežke, podajanje 
učne snovi v povezavi z uporabnostjo za poklic ter povečanje promocijskih aktivnosti na ŠCV). 

Ob samoevalvaciji se je skupina med šolskim letom ukvarjala še z urejanjem spletnih strani za 
kakovost, z izdelavo logotipa oz. s celostno podobo ŠCV.  

Skupina za kakovost je pobudnik ustanovitve Mreže kakovosti MAK, kamor se je vključil 
konzorcij šolskih centrov Slovenije in še dve partnerski šoli. Na spletni vprašalnik o poznavanju 
metode samoevalvacije, ki ga je izdelala skupina za kakovost na ŠCV, je odgovorilo 91 
učiteljev iz vse Slovenije. 

Člani skupine za kakovost na ŠCV so v sodelovanju s predstavniki konzorcija šolskih centrov 
Slovenije napisali priročnik Delo skupine za kakovost. Skupina je predstavila svoj pristop k 
ugotavljanju in zagotavljanju kakovosti z referatom na posvetu Kakovost v vrtcih in šolah junija 
2005 v Ljubljani. 

Poročilo napisal: Miran Papež 

 


