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1 UVOD V SAMOEVALVACIJSKO POROČILO  
 

1.1 RAZLOGI ZA IZVAJANJE SAMOEVALVACIJE 

 
Na Izobraževalnem centru Piramida Maribor se zavedamo, da je kakovost v 
izobraževanju zelo pomembna. Le kakovostno delo in stalne izboljšave, ki jih bomo 
uvajali na podlagi samoevalvacije nas bodo pripeljale do tega, da bomo še boljši, 
učinkovitejši, da bomo zadovoljni dijaki, študenti, odrasli udeleženci in zaposleni ter 
tudi delodajalci, ki naše absolvente zaposlujejo. Usmerjeni smo v izboljševanje na 
vseh področjih našega dela. 
K sistematični skrbi za kakovost nas zavezuje tudi Zakon o poklicnem in strokovnem 
izobraževanju Ur. l. RS, št. 79/06. 
 
V šolskem letu 2008/2009 je za aktivnosti na področju skrbi za kakovost vodila 
komisija za kakovost v okviru srednje šole in višje strokovne šole.  
 
V okviru projekta Biotehniška področja, šole za življenje in razvoj, smo vključeni v 
aktivnost Ugotavljanje in zagotavljanje kakovosti. Delo smo najprej načrtovali s 
pomočjo anketnega vprašalnika, ki smo ga izpolnili julija 2008, v njem smo analizirali 
preteklo delo in skrb za kakovost v našem zavodu. Na prvem srečanju v začetku 
decembra 2008 smo se dogovorili, da bomo vse šole na svojih spletnih straneh 
postavile zavihek »Kakovost«. V okviru zavihka smo objavili Izjavo o kakovosti 
biotehniških šol Slovenije, poročilo o kakovosti za šol leto 2007/2008 in predstavitev 
projekta.  
V okviru ožje delovne skupine (BIC LJ, Šolski center Šentjur, Šola za hortikulturo in 
vizualne umetnosti Celje) smo oblikovali predlog vprašalnika in določili subjekte, ki jih 
bomo anketirali. 
Drugo srečanje za člane komisij za kakovost je potekalo v začetku aprila 2009 na 
Andragoškem centru Slovenije. Uskladili smo področje dela, vprašalnik in postopke 
pri izpeljavi samoevalvacije. Organizirali smo izobraževanje za uporabo spletnega 
programa ACS za anketiranje. Dogovorili smo se, da šole izpeljejo anketiranje do 
konca maja 2009 in pripravijo samoevalvacijsko poročilo do sredine septembra 2009.   
 
Naš cilj je pripraviti posnetek stanja na tem področju in sprejeti ukrepe za izboljšave 
tam, kjer je to potrebno. 
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2 OPIS POSTOPKOV PRI IZPELJAVI SAMOEVALVACIJE 
 

2.1 DOLOČITEV PREDMETA SAMOEVALVACIJE 

V okviru projekta Biotehniška področja, šole za življenje in razvoj, smo se odločili, 
da bomo upoštevali Priporočila šolam za izvajanje samoevalvacije, ki so jih 
pripravili na Centru za poklicno izobraževanje RS.  
Med enajstimi priporočenimi področji smo se odločili za področje učenja in 
poučevanja. Člani komisij za kakovost na šolah smo se strinjali, da je to področje 
za nas najpomembnejše, saj se navezuje na naše osnovno delovanje, to sta 
učenje in poučevanje.  
Odločili smo se za kazalnik kakovosti »Razvoj metod poučevanja«. Ta kazalnik je 
skupen vsem šolam v konzorciju. 
 

2.1.1 PRIPRAVA NAČRTA SAMOEVALVACIJE 

Glede na izbrani kazalnik CPI priporoča temeljno raven kakovosti (standard):  
 
Učitelji uporabljajo sodobne metode poučevanja, ki so prilagojene dijakom, in pri 
tem uporabljajo učne pripomočke ter gradivo. 
 
Na podlagi standarda smo pripravili vprašalnik, določili subjekte (dijaki, učitelji in 
vodstveni delavci), metode (anketiranje za dijake in učitelje ter intervju za 
vodstvene delavce). Nato smo določili vzorec, ta je vključeval vse učitelje in dijake 
četrtih letnikov v poklicno-tehniškem izobraževalnem programu. 
 

2.1.2 OBLIKOVANJE IN TESTIRANJE VPRAŠALNIKOV ZA DIJAKE IN 
UČITELJE 

Vprašalnike smo oblikovali v okviru ožje delovne skupine. Testirali in dopolnjevali 
smo jih na delovnem srečanju, ki smo ga imeli v začetku aprila 2009 na 
Andragoškem centru Slovenije. 
 

2.1.3 ANKETIRANJE DIJAKOV IN UČITELJEV 

Anketiranje dijakov smo opravili v obdobju od 9. 6. do 12. 6. 2009 v času 
razrednih ur. Anketiranje je potekalo v računalniški učilnici. Za učitelje smo 
izpeljali spletno anketiranje oktobra 2009, šifre smo jim posredovali po elektronski 
pošti. 
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2.1.4 OBDELAVA PODATKOV, PRIDOBLJENIH Z ANKETNIMI VPRAŠALNIKI 

Osnovno obdelavo podatkov smo pridobili s pomočjo spletnega programa za 
anketiranje. Za podrobnejšo analizo smo morali podatke obdelati ročno. 
 

2.1.5 INTERVJU Z DIREKTORJEM 

Za pridobitev podatkov s strani vodstvenih delavcev smo se odločili za obliko 
intervjuja. Pripravili smo pet vprašanj. Intervju z vodstvom je izpeljala članica 
komisije za kakovost. 

 
 

3 METODOLOGIJA SAMOEVALVACIJE 

3.1 IZBRANA PODROČJA IN KAZALNIKI KAKOVOSTI  

Področje učenja in poučevanja je eno izmed najpomembnejših v vsaki šoli. Šole 
sodelujemo v projektu uvajanja novih izobraževalnih programov. Uporaba 
novih/sodobnih metod učenja in poučevanja je pomemben del prenove programov. 
Zato se nam je zdelo, da je izbrani kazalnik zelo primeren za vse šole v okviru 
konzorcija. 

 

3.2 SAMOEVALVACIJSKI NAČRT 

Na prvem skupnem srečanju konzorcija smo izbrali področje in kazalnik kakovosti. 
Glede na področje smo določili temeljno raven kakovosti (standard). Nato smo v 
okviru ožje delovne skupine pripravili anketni vprašalnik za dijake in učitelje ter 
strukturo intervjuja za vodstvene delavce. 
 

3.2.1 SUBJEKTI, VKLJUČENI V EVALVACIJO 

V evalvacijo smo vključili dijake, učitelje in vodstvo. 
 

3.2.2 UPORABLJENI VIRI IN DOKUMENTACIJA 

Uporabili smo sezname dijakov in učiteljev za lažje načrtovanje izvedbe. 
 

3.2.3 UPORABLJENE METODE 

Za dijake in učitelje smo se odločili za metodo spletnega anketiranja. Za spletno 
anketiranje smo uporabili spletno bazo vprašanj in instrumentarij Andragoškega 
centra Slovenije. Za vodstvene delavce smo se odločili, da bomo uporabili metodo 
intervjuja. 
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3.2.4 DOLOČITEV VZORCA 

Odločili smo se, da bomo anketirali dijake četrtih letnikov poklicno-tehniškega 
izobraževanja, in sicer glede uporabe metod pri splošnoizobraževalnih predmetih 
(slovenščina, matematika, tuji jezik). Pri učiteljih smo se odločili, da anketiramo vse, 
tako tiste, ki poučujejo splošnoizobraževalne predmete kot strokovnoteoretične ter 
praktični pouk. Z direktorjem zavoda smo pa izpeljali intervju. 
 

3.3 PRIPRAVA INSTRUMENTARIJA 

Z instrumentarijem smo se seznanili na Andragoškem centru Slovenije, kjer je 
potekalo izobraževanje za člane komisij za kakovost konzorcija. Spoznali smo 
uporabo spletne baze vprašanj, prav tako so nam predstavili, kako izpeljati celotno 
samoevalvacijo od določitve kazalnika pa do obdelave rezultatov. 
 

3.3.1 TESTIRANJE INSTRUMENTOV 

Instrumentarij in nabor vprašanj smo pripravili v okviru ožje delovne skupine. 
Testirali smo ga med člani komisij za kakovost na srečanju, ki smo ga imeli na 
Andragoškem centru Slovenije. 
 

3.4  IZPELJAVA SAMOEVALVACIJE 

 

3.4.1  ANKETIRANJE 

Anketiranje smo izpeljali preko spleta z uporabo programa, ki je bil razvit na 
Andragoškem centru Slovenije. 
 

3.4.2 ANKETIRANJE DIJAKOV 

V anketiranje je bilo vključenih 41 dijakov 4. letnika poklicno-tehniškega programa. 
Anketirali smo jih tako, da smo jih med razredno uro povabili v računalniško učilnico, 
kjer so vsak na svojem računalniku izpolnjevali anketne vprašalnike za vsak 
splošnoizobraževalni predmet posebej (slovenščina, matematika, tuji jezik). Ta 
metoda se je izkazala za zelo dobro, saj jim je bilo potrebno dodatno pojasniti 
določene pojme, ki se pojavljajo v vprašalniku. Anketiranje dijakov smo opravili v 
obdobju od 9. 6. 2009 do 12.6.2009. 
 

3.4.3 ANKETIRANJE UČITELJEV 

Anketni vprašalnik smo učiteljem predstavili na učiteljskem zboru. Šifre za 
izpolnjevanje anket smo jim poslali po elektronski pošti. V anketiranje je bilo 
vključenih 35 učiteljev vseh predmetov, splošnoizobraževalnih, strokovnoteoretičnih 
in praktičnega pouka. Na anketo je odgovorilo 19 učiteljev. 
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 Učitelje smo anketirali oktobra 2009. 
 

3.4.4  INTERVJU Z DIREKTORJEM 

Z direktorjem zavoda smo izpeljali intervju. 
 
 

4 REZULTATI 
 

4.1 NASLOV KAZALNIKA: RAZVOJ METOD POUČEVANJA 

 
 
OPIS PROBLEMA:   
 
Ugotavljamo, da se v dosedanji praksi nismo načrtno posvečali spopolnjevanju 
učiteljev za uporabo novejših/sodobnejših metod poučevanja, zato želimo artikulirati 
problem, pridobiti mnenje tako učiteljev kot dijakov o trenutnem stanju in skrbno 
načrtovati prihodnje delo na tem področju ter permanentno uporabljati sodobnejše 
metode pri pouku. 
 
 
 
Na tem področju želimo dosegati naslednji standard kakovosti: 
 
 

Učitelji uporabljajo sodobne metode poučevanja, ki so prilagojene dijakom, in pri 

tem uporabljajo učne pripomočke ter gradivo. 
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4.1.1 PRIKAZ UGOTOVITEV IZ INTERVJUJA Z DIREKTORJEM ZAVODA 

 

Na podlagi vodenega razgovora z vodstvom, z direktorjem zavoda in ravnateljem 
srednje šole, lahko oblikujemo nekaj ugotovitev: 
- vodstvo šole je mnenja, da učitelji pri svojem delu uporabljajo sodobne metode 
poučevanja; 
- šola učiteljem ponuja ter omogoča ustrezne materialne in prostorske pogoje za 
uporabo sodobnih metod; 
- večina učiteljev je ustrezno usposobljena za uporabo sodobnih metod poučevanja 
pri pouku; 
- največja ovira po mnenju vodstva pri uporabi sodobnih metod poučevanja je 
bojazen pred neznanimi metodami; 
- učitelji imajo vso podporo in spodbude vodstva pri uporabi sodobnih metod 
poučevanja. 
 
 

 

4.2 UGOTOVITVE, SKLEPI, PREDLOGI 

 
Pri analizi kakovosti na področju učenja in poučevanja smo v samoevalvacijo o 
uporabi in razvoju metod poučevanja vključili: 
- učitelje, 
- dijake, 
- vodstvo šole.  
 
Da bi ugotovili, koliko dosegamo standard, smo se osredotočili na vprašanja: 
 a) za dijake: 
- katere metode uporabljajo učitelji pri svojem delu; 
- ocena izvajanih dejavnosti pri pouku; 
 
 
 
- ocena zadovoljstva z učiteljevim delom in znanjem, ki ga pridobijo pri posameznem 
predmetu (tokrat smo se osredotočili na splošnoizobraževalne predmete, slovenščino, 
matematiko, tuji jezik); 
b) za učitelje: 
- kakšne metode uporabljajo pri svojem delu; 
- na podlagi česa se odločajo za izbiro metod dela; 
- ali menijo, da so dovolj usposobljeni za uporabo navedenih metod poučevanja; 
- katera področja o metodah poučevanja jih najbolj zanimajo; 
- kje bi se najraje izobraževali; 
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- ali dijake in odrasle udeležence kdaj spodbujajo, da 
predlagajo morebitne drugačne metode in oblike učenja; 
- kako spodbujajo dijake in udeležence k aktivnemu sodelovanju v učnem procesu; 
- ali prostorske razmere v šoli omogočajo uporabo aktivnih metod in oblik dela; 
- katere lastnosti odlikujejo dobrega učitelja. 
 
Ugotovitve anketiranja dijakov: 
 
- pri slovenščini in matematiki se najpogosteje uporablja oblika frontalnega pouka, da 
učitelj razlaga, dijaki sledijo ali si zapisujejo; sledi metoda razpravljanja o vprašanjih, 
obojesmerno postavljanje vprašanj in odgovarjanje, pogosti sta uporabi delovnih 
listov in skupinskega dela; najmanjkrat sta uporabljeni metodi igre vlog in delo z 
računalnikom; 
- pri tujem jeziku dijaki navajajo najpogosteje delo z učbenikom, manj je klasične 
razlage zaradi specifike poučevanja tujega jezika; pogosto se uporabljajo delovni listi; 
najmanj pa je individualnega dela ter zapisa po učiteljevi razlagi; 
- dijaki navajajo, da učitelji pri vseh navedenih predmetih vedno v uvodu pojasnijo 
obravnavane teme, da se uporabljajo različne strategije za učinkovito učenje, 
pogosto skupaj z učiteljem izbirajo metodo dela, razpravljajo o temah iz 
vsakodnevnega življenja, prav tako jim je všeč, ker jim je omogočena še dodatna 
razlaga po pouku ali pred njim; 
- najmanj pogosto dobijo dijaki ustvarjalne naloge, kot je samostojno iskanje po 
knjigah, revijah ali spletu; 
- glede zadovoljstva dijakov z učiteljevo razlago lahko ugotovimo, da je v poprečju 
dobrih 50 % dijakov zadovoljnih z razlago, prav tako z učiteljevim spodbujanjem k 
dejavnemu sodelovanju pri pouku, dobrih 40 % izraža zadovoljstvo z izbiro metod 
dela; 
- poprečno 50 % dijakov ugotavlja, da lahko znanje iz posameznega predmeta 
uporabijo pri drugih predmetih, okoli 35 % pa meni, da je znanje uporabno za 
osebno življenje; 
- v odprtem tipu vprašanj, kjer so nas zanimale njihove želje, je največ dijakov 
navedlo, da si želijo več dela z računalnikom, še pogosteje uporabljeno skupinsko 
delo, polovica pa navaja, da je pouk zanimiv in jim je všeč, tako kot je. 
 
 
 
 
 
Ugotovitve anketiranja učiteljev: 
 
- glede uporabe metod je potrebno uvodoma pojasniti, da so anketni vprašalnik 
reševali vsi učitelji, vseh predmetov in profilov, zato so tudi odgovori raznovrstni, 
lahko pa ugotovimo, da jih več kot 60 % navaja, da uporabljajo metodo razlage, 
razprave o vprašanjih, učitelj sprašuje, dijaki odgovarjajo, delovne liste, praktične 
primere – poskuse in demonstracijo; 
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- v najmanjši meri, tako jih navaja v poprečju 30 %, 
uporabljajo poskuse, delo z učbenikom, igro vlog, obravnavo nove snovi s 
seminarskimi nalogami ter možgansko nevihto; 
- pri izbiri metod se zdijo učiteljem zelo pomembni (60 %) dejavniki odziv dijakov, 
motivacija dijakov, cilji izobraževalnega sklopa, kot pomembne (60 %) dejavnike 
navajajo, da je metoda že preizkušena, svojo usposobljenost, predhodno znanje 
dijakov; 
- glede lastne usposobljenosti so odgovori zelo raznovrstni, ponovno je potrebno 
upoštevati dejstvo, da so vprašalnik reševali vsi učitelji, glede na specifiko 
predmetnega področja ali vrsto pouka so tudi različno usposobljeni za izvajanje 
posameznih metod; 
- med novimi področji metod, ki jih zanimajo, učitelji navajajo možgansko nevihto, 
delo z elektronsko oz. s »pametno« tablo, eksperiment, računalnik pri učenju; 
- 58 % učiteljev navaja, da bi se najraje izobraževalo v kolektivu; 
- 47 % učiteljev odgovarja, da dijake včasih spodbuja k izbiri metod, 21 % zelo 
pogosto, kar je odvisno predvsem od populacije dijakov, njihovega predhodnega 
znanja in učnih vsebin; 
- najpogosteje pa dijake k dejavnemu učenju in aktivnemu sodelovanju pritegnejo z 
diferenciacijo ter individualnim delom, s pohvalo in z zgledom, z razpravo o 
življenjskih problemih, z reševanjem konkretnih problemov; 
- pri oceni prostorskih razmer lahko ugotovimo, da jih 58 % meni, da le-te 
omogočajo uporabo aktivnih metod in oblik dela, 42 % pa navaja odgovor delno; 
- pri navajanju lastnosti, ki opredeljujejo dobrega učitelja, je moč srečati paleto 
različnih osebnostnih lastnosti, med najpogosteje navedenimi so prijaznost, 
sposobnost empatije, fleksibilnost, da je dober motivator, dostopen, vendar strog ter 
objektiven, strokovnost in inovativnost. 
 
 
Iz razgovora z vodstvom šole oz. direktorjem zavoda, ki hkrati opravlja naloge 
ravnatelja srednje šole, lahko povzamemo sklep, da imajo učitelji vso podporo in 
spodbude vodstva pri uporabi sodobnih metod poučevanja. Hkrati ravnatelj meni, da 
je večina učiteljev ustrezno usposobljenih za uporabo sodobnih metod poučevanja pri 
pouku ter da jih v pretežni meri pri pouku že tudi uporabljajo. 
 
 

 
 


