KOMISIJA ZA UGOTAVLJANJE IN
ZAGOTAVLJANJE KAKOVOSTI V
VRTCIH, OSNOVNIH IN SREDNJIH ŠOLAH TER
ORGANIZACIJAH ZA IZOBRAŽEVANJE ODRASLIH

Datum: 31. 5. 2006
Zadeva: 054-2-1/2006
Spoštovani,

Vabimo vas, da se udeležite delavnic, ki bodo potekale 13. junija po posvetu »Kakovost v
vrtcih in šolah« na Biotehniškem izobraževalnem centru Ljubljana, Ižanska cesta 10,
Ljubljana. Delavnice bodo potekale od 13.30 do 16.40. Vodila jih bosta nizozemska
strokovnjaka dr. Kees Horsman in g. Rein ten Have.
Po delavnicah bo sestanek za vodje mrež vrtcev in šol projekta ugotavljanja in razvijanja
kakovosti v zvezi z izvajanjem projekta ter črpanjem sredstev ESS.

mag. Darko Zupanc
direktor

PROGRAM
13.30 – 15.00 DELAVNICA 1
SAMOEVALVACIJA - vodi g. Rein ten Have.
15.00 – 15.10 Odmor
15.10 – 16.40 DELAVNICA 2
SAMOEVALVACIJA IN POVRATNA INFORMACIJA - vodi dr. Kees Horsman
16.40 – 17.00 –ZAKLJUČNA RAZPRAVA
_______________________________________________________________________________
17.00 – 17.30 - SESTANEK KOORDINATORJEV VRTCEV IN ŠOL

PREDSTAVITEV DELAVNIC

G. Rein ten Have sodeluje v projektu Q5. Pred tem je bil ravnatelj srednje šole. Po izobrazbi je
profesor nizozemskega jezika in literature.
V delavnici bodo predstavljene nekatere metode in instrumenti samoevalvacije ter primeri
dobre prakse. Udeleženci delavnice so vabljeni k aktivnemu sodelovanju in učenju.

Dr. Kees Horsman je doktor nizozemskega jezikoslovja in literature na Univerzi v Utrechtu.
Je projektni vodja nacionalnega projekta Q-5, ki vzpodbuja šole pri ugotavljanju in zagotavljanju
lastne kakovosti. Pred tem je vodil izobraževanje učiteljev, bil ravnatelj srednje šole, član odbora
nizozemskega Združenja ravnateljev srednjih šol.
e-naslov: c.horsman@isisq5.nl
Samoevalvacija je eden od najpomembnejših elementov zagotavljanja kakovosti. Pomembne so
povratne informacije.
Predstavljeni bodo trije različni načini pridobivanja povratnih informacij pri samoevalvaciji:
- sistem kritičnih prijateljev

-

ocene sodelavcev
revizije.

Predstavljeni bodo primeri dobre prakse. Udeleženci delavnice so vabljeni k aktivnemu

sodelovanju in učenju

POSVET KAKOVOST V VRTCIH IN ŠOLAH
PRIJAVNICA
Izpolnjeno prijavo za delavnice pošljite najkasneje do 6. junija 2006 po elektronski pošti:
kakovost@ric.si

Obe delavnici bosta potekali 13. junija popoldne na Biotehniškem izobraževalnem centru Ljubljana,
Ižanska cesta 10.
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