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Predstavitev

• EPoS – Elektronsko podprta samoevalvacija

• sistem zadnjih 6tih let postopno razvija skupina

sodelavcev ŠC Novo mesto, ŠC Ptuj, ŠC Celje, 

ŠC Kranj, ŠC Ljubljana in ŠC Velenje v 

sodelovanju s CPI

• skupina deluje v okviru Konzorcija šolskih centrov

Slovenije.



Namen in vloga

• EPoS preko skupnih 
elektronskih samoevalvacij 
podpira stalno ugotavljanje in 
zagotavljanje kakovosti na 
šolah 

• Kakovost se ugotavlja na 
izbranih področjih (izbranih 
področjih kakovosti OPK) in 
ravneh usklajeno z 
nacionalnim modelom 
kakovosti OPK. 

• Soočenje perspektiv dijaka in 
učitelja.



Namen in vloga

OPK Standard

PROFESIONALNO UČENJE IN DELOVANJE 

UČITELJEV

Učitelj usmerja učenje tako, da učencem omogoča 

optimalne dosežke in razvoj.

Učitelj načrtuje, spremlja, vrednoti in izboljšuje svoje 

profesionalno delo in usmerja svoj razvoj.

Učitelj deluje v (profesionalnih učečih se) skupnostih.

VARNO IN SPODBUDNO UČNO OKOLJE

V šoli vsem zagotavljamo vključenost ter fizično in 

psihosocialno varnost.

V šoli si prizadevamo za kulturo kakovostne 

komunikacije in dobre medsebojne odnose.

V šoli udejanjamo učinkovite vzgojne strategije.



Izkušnje šol

Simona Črep

Mitja 



Prenova EPoS: razlogi in smer

• Cilj: integracije EPoS v OPK, izboljšanje uporabnosti 

in uporabniške izkušnje za uporabnike. 

• Prenova:

− analiza EPoS in metodološka nadgradnja s področji / 

standardi / kazalniki in načeli OPK;

− prenova vprašalnika in izpisov rezultatov; 

− priprava priročnika in usposabljanja za implementacijo 

kampanje na ravni šole usmerjena v komplementarno 

uporabo drugih metod in orodij podpira ravnatelja, tim 

za kakovost in učitelja. 



Izgled in funkcionalnosti – učitelj (1)



Izgled in funkcionalnosti – učitelj (2)



Izgled in funkcionalnosti – ravnatelj (1)



Izgled in funkcionalnosti – ravnatelj (2)



Sklepna misel



Questions for discussion

VPRAŠANJA:

• Koliko časa običajno porabite na šoli za zbiranje in 

analizo podatkov (samo)evalvacij?

• Na kakšen način to izvajate?

• Kje se vam najbolj ‚zatika‘?

• Kje prepoznavate prednosti in slabosti orodij kot je 

npr. EPoS?

• Kako presegate omejitve, ki izhajajo iz ‚slepega 

sledenja obrazcem in orodjem?


