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O čem govorimo, ko govorimo o 
kakovosti v vrtcih in šolah?
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NAZAJ V PRIHODNOST
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ZAKAJ?
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S sistematičnim in načrtovanim ter sistemsko celovitim 
pristopom lahko:

• pridobimo boljši vpogled in s tem bolj poglobljeno 
védenje o tem, kako dobro se učijo učenci; 

• izboljšujemo profesionalno delovanje in učenje 
učiteljev in ravnateljev ter ustvarjamo spodbudna 
učna okolja za vse; 

• pridobivamo podatke, ki so nam v pomoč pri 
izboljševanju šol in šolskega sistema; 

• staršem in širši družbi zagotavljamo ustrezne 
informacije o delovanju šolstva idr.
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IZZIVI UZK
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KAKO?
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https://kakovost.acs.si/razvoj_podrocja/publiciranje/index.php?id=934
https://kakovost.acs.si/razvoj_podrocja/publiciranje/index.php?id=934
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KAJ?
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Vprašanja o kakovosti

VPRAŠANJA O KAKOVOSTI
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OTROK, UČENEC, DIJAK
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Kaj v šoli najpomembneje vpliva 
na dosežke učencev?

• zahtevni programi

• povratne informacije

• pričakovanja učencev

• odnos učitelj – učenec

• sodelovalno poučevanje

• kredibilnost učitelja

• spremljanje učiteljevega dela

• … 
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UČITELJ
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UČNO OKOLJE = vsak kontekst, v 
katerem se učenci ukvarjajo z 
učenjem 
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VARNO IN SPODBUDNO UČNO 
OKOLJE
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VODENJE
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RAVNATELJEVO VODENJE
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KDO?
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TIM ZA KAKOVOST

Manjša skupina posameznikov z raznolikim naborom 
znanj in spretnosti, ki je razvojno naravnana, 

predana ideji kakovosti in načinu delovanja, za 
katerega so skupaj odgovorni.
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TIM ZA KAKOVOST
• strokovno telo

• ravnatelj je vpet v delovanje tima, tim podpira 
ravnatelja pri njegovem vodenju – ZAUPANJE

• vpetost v delovanje vrtca, šole

• kontinuiteta in razvoj tima
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Torej o čem govorimo, ko govorimo o 
kakovosti v vrtcih in šolah?
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„V središče je postavljen UČENEC, ki znanja, 
spretnosti in vrednote razvija s pomočjo odličnih 
UČITELJEV, v varnem in spodbudnem UČNEM 
OKOLJU. 
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Celovita skrb za učno okolje, učitelje in s tem 
posredno učence je najpomembnejši vidik 
RAVNATELJevega vodenja, ki vzpostavlja in 
ohranja tudi sistematičen in načrtovan PROCES 
UGOTAVLJANJA IN ZAGOTAVLJANJA KAKOVOSTI 
učenja in poučevanja s samoevalvacijo na ravni 
šole.“
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V šolah kakovost 
ugotavljamo in 
zagotavljamo s 
samoevalvacijo, 
namen pa je 
izboljšati učenje, 
poučevanje in 
vodenje.

LEKCIJE IZ 
PRETEKLOSTI ZA 

RAZVOJ IN 
KAKOVOST V 

PRIHODNOSTI
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• Bodi vedoželjen, nenasitno 
vedoželjen.

• Znanje naj ti nekaj pomeni 
zaradi njega samega.

• Ohrani otroško naivnost.

• Opazuj.

• Začni s podrobnostmi.

• Vidi nevideno.

• Podaj se v neznano.

• Pusti se premotiti.

• Spoštuj dejstva.

• Zavlačuj.
• Popolnost naj bo sovražnica 

dobrega. 
• Razmišljaj vizualno.
• Izogibaj se predalčkanju.
• Segaj dlje kot trenutno 

dosežeš.
• Predajaj se fantaziji.
• Ustvarjaj zase in ne le za 

druge.
• Sodeluj.
• Delaj sezname.
• Delaj si zapiske, in to na 

papir.
• Ne brani se zagonetnosti. 

Vir: Isaacson 2018
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