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1. Samoevalvacijsko poročilo 

 

Samoevalvacijsko poročilo je pripravil tim za kakovost Gimnazije Franca Miklošiča, skupaj z 

ravnateljem, Zvonkom Kustecem. Poročilo se navezuje na akcijski načrt aktivnosti za razvoj 

kakovosti, ki je predstavljen v Letnem delovnem načrtu za šolsko leto 2018/19 ter vključuje 

zaposlene in dijake v programih splošna gimnazija, umetniška gimnazija, predšolska vzgoja in 

maturitetni tečaj ter druge deležnike. Komisija za kakovost je bila imenovana za vse programe, 

sestavljajo jo strokovni delavci šole (tim za kakovost), predstavniki delodajalcev, staršev in 

dijakov.  

Strokovni delavci šole so:  

Zvonko Kustec, ravnatelj, 

Barbara Špilak, predsednica,  

Nina Pečnik, članica,  

Liljana Fajdiga, članica,  

Štefka Štrakl, članica, 

Karmen Stolnik, članica.  

Predstavnik delodajalcev:  

Simona Kaučič – ravnateljica Vrtcev občine Moravske Toplice,  

Predstavnik staršev in dijakov: 

predsednik Sveta staršev za posamezno šolsko leto; 

predsednik Dijaške skupnosti za posamezno šolsko leto. 

Temeljni cilj Komisije za kakovost je, skladno z zakonodajnimi predpisi, zagotavljati kakovost 

po načelih celovitega sistema vodenja kakovosti, ki upošteva tudi skupni evropski okvir 

zagotavljanja kakovosti v poklicnem in strokovnem izobraževanju (ZPSI-1; Ur. l. RS, št. 79/06, 

68/17, 46/19, 15. člen). 

Komisija za kakovost, ki dela na vzgojno-izobraževalnem področju, skrbi za uvajanje 

elementov in merljivih kriterijev kakovosti dela na šoli, prav tako poskuša razviti smernice za 

vzpostavitev celovitega sistema ugotavljanja in zagotavljanja kakovosti dela na šoli. Zavedamo 

se, da je kakovost v izobraževanju zelo pomembna in da je osnovna naloga komisije za kakovost 

skrb za kakovostno delo in stalne izboljšave, ki jih bomo uvajali na podlagi samoevalvacije in 

nam bodo pomagale, da bomo še boljši in učinkovitejši. 

 

2. Potek samoevalvacije 

 

V šolskem letu 2018/19 smo nadaljevali z delom na področju samoevalvacije z namenom 

ugotavljanja in zagotavljanja kakovosti. Strokovni delavci smo sistematično načrtovali delo, ga 

izvajali in tudi spremljali v oddelkih oz. merili učinke vnašanja načrtovanih izboljšav v pouk. 

Hkrati zaključujemo razvojni cikel zastavljenih ciljev na treh izbranih prednostnih področjih. 
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Področje Analiza stanja Petletni razvojni cilji Želeni rezultati 

Dosežki učencev  

 

Standard: Učenci 

napredujejo v prečnih 

veščinah 

 

Kazalnik: Učenci 

napredujejo v kritičnem 

mišljenju, reševanju 

problemov in odločanju 

 

 

Težave dijakov pri 

bralnem razumevanju 

predvsem pri pisanju 

pisnih preizkusov 

znanja.  

Bralna pismenost 

dijakov se z leti niža, saj 

dijaki vse manj berejo.  

Dijaki imajo težave pri 

reševanju nalog, kjer je 

potrebno natančno 

prebrati in razumeti ter 

rešiti nalogo. 

Dvig bralne pismenosti 

dijakov ter razvijanje 

kritičnega mišljenja z 

uporabo bralnih učnih 

strategij, reševanja 

problemov in odločanja. 

Učence motivirati za 

branje in izboljšati 

njihov odnos do branja. 

Izboljšati razumevanje 

prebranega besedila in 

njihovo zmožnost 

ustreznega reševanja 

nalog. 

Spoznavati in uporabljati 

različne strategije dela z 

besedili in usvojiti 

različne bralne učne 

strategije. 

Profesionalno delovanje 

in učenje učiteljev 

 

Standard: Strokovni 

delavec usmerja učenje 

tako, da učencu omogoča 

optimalne dosežke in 

razvoj 

 

Kazalnik: Strokovni 

delavec vodi učni proces 

na način, ki učencu 

omogoča pridobivanje 

kakovostnega znanja, 

spretnosti in prečnih veščin 

Pomanjkanje uporabe 

različnih sodobnih učnih 

pristopov pri pouku. 

Izboljšati znanje dijakov 

in dvigniti kvaliteto 

pouka. 

Slediti sobnim trendom 

na področju poučevanja 

in učenja. 

 

Razumevanje pomena 

formativnega 

spremljanja dijakovega 

napredka in uporaba le-

tega pri izvedbi učnih ur. 

Opolnomočiti učitelje za 

uporabo formativnega 

spremljanja dijakovega 

napredka. 

Sistematično vpeljati 

formativno spremljanje 

dijakovega napredka pri 

pouku različnih 

predmetov/modulov. 

Učitelj v svojo prakso 

vpelje posamezne 

korake formativnega 

spremljanja, drugi, bolj 

vešči, bodo izvajali 

celotne cikle 

formativnega 

spremljanja. 

Varno in spodbudno 

učno okolje 

 

Standard: V zavodu si 

prizadevamo za kulturo 

kakovostnega 

komuniciranja in dobre 

medsebojne odnose 

 

Kazalnik: V zavodu 

spodbujamo kakovostno 

komuniciranje in dobre 

medsebojne odnose 

Ohranjati in nadgraditi 

dobro komunikacijo med 

vsemi deležniki. 

Konstruktivno reševanje 

komunikacijskih zagat v 

vlogi razrednika in 

učitelja.  

 

Spodbujati kakovostno 

komuniciranje in dobre 

medsebojne odnose med 

vsemi deležniki. 

Vzpostaviti kulturo 

kakovostnega 

komuniciranja in dobre 

medsebojne odnose. 

Ohranjati in nadgraditi 

dobro komunikacijo med 

vsemi deležniki. 

Opolnomočiti razrednike 

in učitelje za 

konstruktivno reševanje 

komunikacijskih zagat s 

starši in dijaki. 
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Aktivnosti in načini spremljanja za dosego zastavljenih ciljev v tem šolskem letu so bile: 

Cilj:  Dvig bralne pismenosti dijakov ter razvijanje kritičnega mišljenja z uporabo bralnih učnih 

strategij, reševanja problemov in odločanje 

Aktivnosti: - spodbujanje dijakov k pisanju člankov za šolski 

časopis, k pisanju poezije, leposlovnih del; 

- organiziranje literarnih večerov, kulturnih 

prireditev, srečanj s pesniki in pisatelji idr.; 

- večji poudarek na pravopisu pri vseh 

predmetih/modulih, uporabi knjižnega jezika pri 

pisnem in predvsem govornem izražanju; 

- medpredmetno ocenjevanje izdelkov (npr. 

seminarske naloge, projektne naloge); 

- uvajanje bralnih učnih strategij v poučevanje; 

- police s časopisi, revijami, knjigami v dijaški 

sobi; 

- obvezna domača branja pri slovenščini in 

nekaterih drugih premetih/modulih 

(medpredmetno povezovanje); 

- spodbujanje branja za bralno značko; 

- spodbujanje dijakov k udeležbi na tekmovanju 

za Cankarjevo priznanje; 

- spodbujanje branja otrokom v vrtcih in v okviru 

prostovoljstva v Domu starejših občanov; 

- uporaba korakov formativnega spremljanja. 

Načini 

spremljanja: 

- sprotna poročila 

strokovnih aktivov in 

nosilcev posameznih 

dejavnostih; 

- število učiteljev, ki je 

uporabilo BUS pri 

pouku in delež ur 

uporabe BUS; 

- analiza uspeha na 

splošni in poklicni 

maturi. 

 

Cilj:  Razumevanje pomena formativnega spremljanja (FS) dijakovega napredka in uporaba le-tega 

pri izvedbi učnih ur 

Aktivnosti: - usklajevanje dejavnosti posameznih aktivov in 

učiteljev za izvedbo učnega procesa, ki dijakom 

omogoča pridobivanje kakovostnega znanja, 

spretnosti in prečnih veščin; 

- izvedba kolegialnih hospitacij in sprotne 

evalvacije; 

- analiza stanja ob koncu pouka o izvedenih 

dejavnostih v okviru učnega procesa 

posameznega učitelja in strokovnih aktivov. 

Načini 

spremljanja: 

- število učiteljev, ki je 

uporabilo FS pri 

pouku; 

- analiza izvedb 

hospitacij in njihove 

evalvacije; 

- poročila po 

strokovnih aktivih. 

 

Cilj:  Spodbujali kakovostno komuniciranje in dobre medsebojne odnose med vsemi deležniki 

Aktivnosti: - analiza stanja kakovostnega komuniciranja in 

dobrih medsebojnih odnosov (med dijaki, dijaki 

in učitelji, zaposlenimi, z zunanjimi deležniki); 

Za zaposlene: 

- predavanje na temo reševanja komunikacijskih 

Načini 

spremljanja: 

- analiza anketnih 

vprašalnikov -  

Barometer; 

- izvedba predavanj za 

zaposlene in starše; 
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zagat v vlogi razrednika; 

- izhodišča za vodenje Oddelčnih učiteljskih 

zborov; 

Za dijake: 

- razredne ure na teme: medsebojni odnosi, 

povezanost v razredu in reševanje konfliktov, 

bonton; 

- izvedba in spremljanje različnih dejavnosti, ki 

spodbujajo razvoj kakovostne komunikacije in 

dobrih medsebojnih odnosov (socializacijski 

dnevi, projekt Zdrava šola, …); 

Za starše: 

- predavanje na temo odnosi z mladostniki. 

- analiza Oddelčnih 

učiteljskih zborov. 

 

 

3. Rezultati samoevalvacije 

 

Pri vrednotenju doseganja zastavljenih prednostnih ciljev smo izhajali predvsem iz poročil 

strokovnih aktivov ter zapisov učiteljev in nosilcev posameznih dejavnosti, kakor tudi analiz 

izvedenih vprašalnikov. Delo se je navezovalo na zastavljene aktivnosti, ki smo jih uresničevali 

in nadgrajevali v obeh šolskih letih. 

 

3.1 Cilj: Dvig bralne pismenosti dijakov ter razvijanje kritičnega mišljenja z uporabo bralnih 

učnih strategij, reševanja problemov in odločanja 

 

Po strokovnih aktivih smo v tem šolskem letu nadaljevali z različnimi aktivnostmi, s katerimi smo 

spodbujali razvoj kritičnega mišljenja in bralne pismenosti pri dijakih. Ob koncu šolskega leta smo 

izvedli anketni vprašalnik, kjer nas je zanimalo, če učitelji uporabljajo BUS in če so pri svojem delu 

pozorni na to, da z različnimi dejavnostmi vplivajo na dvig bralne pismenosti med dijaki. Na vprašalnik 

je odgovorilo 40 od skupno 49 strokovnih delavcev, kar predstavlja 82 %. 

 

Vprašanje: Pri pouku uporabljam bralne 

učne strategije. 

Večino časa Pogosto Včasih Skoraj nikoli 

5 (12 %) 15 (38 %) 15 (38 %) 5 (12 %) 

 

Analiza odgovorov učiteljev na prvo vprašanje je pokazala, da učitelji uporabljajo BUS pri svojem 

pouku. Pet (12 %) učiteljev je odgovorilo, da jih uporabljajo skoraj vedno, 15 (38 %) jih je odgovorilo, 

da jih uporabljajo pogosto. Prav toliko (38 %) jih je odgovorilo, da jih uporabljajo včasih oziroma jih je 

pet (12 %) odgovorilo, da jih skoraj nikoli ne uporabljajo. Na zastavljeno vprašanje je odgovorilo 40 

učiteljev. 

 

Vprašanje: Pri svojem delu sem 

pozoren/na, da z različnimi dejavnostmi 
vplivam na dvig bralne pismenosti 

dijakov. 

Večino časa Pogosto Včasih Skoraj nikoli 

7 (18 %) 23 (59 %) 9 (21 %) 1 (2 %) 
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Tudi na to vprašanje je odgovorilo 40 učiteljev. Analiza je pokazala, da je večina učiteljev pozorna na 

to, da z različnimi dejavnostmi vplivajo na dvig bralne pismenosti dijakov, saj je sedem (18 %) učiteljev 

odgovorilo, da to počnejo pri večini svojih ur, prav tako jih je 23 (59 %) odgovorilo, da to počnejo 

pogosto. Devet (21 %) učiteljev tovrstne dejavnosti, uporablja samo včasih, en (2 %) učitelj pa takih 

dejavnosti skoraj nikoli ne uporablja pri svojih urah.  

 

Prav tako so se skozi šolsko leto izvedle tudi različne dejavnosti, s katerimi smo vplivali na dvig bralne 

pismenosti dijakov in na razvoj kritičnega mišljenja: 

- spodbujanje dijakov k pisanju člankov, poezije, leposlovja (Reflektor, Letopis, šolska TV oddaja in 

radijska oddaja); 

- sodelovanje dijakov pri pripravah šolskih TV oddaj in radijskih oddaj; 

- organiziranje literarnih večerov, kulturnih prireditev, srečanj s pesniki in pisatelji (OKO besede, 

Evropski dan jezikov, Miklošičevi dnevi, umetniški performans Maska, predstavi Pisani tobogan in 

Veselo pričakovanje, Prešernovanje, Rastem s knjigo); 

- pri vseh predmetih/modulih dajati večji poudarek na pravopisu, uporabi knjižnega jezika pri pisnem in 

predvsem govornem izražanju; 

- medpredmetno ocenjevanje izdelkov (raziskovalne naloge, seminarske naloge v sklopu projektnih 

dni); 

- obvezna domača branja pri slovenščini in nekaterih drugih predmetih/modulih (tuji jeziki, zgodovina, 

psihologija); 

- branja za bralne značke; 

- udeležba dijakov na tekmovanju za Cankarjevo priznanje (šolskega tekmovanja se je udeležilo 75 

dijakov, od tega je 25 dijakov prejelo bronasto priznanje, 11 srebrno priznanje in trije zlato priznanje); 

- branja otrokom v vrtcih in v okviru prostovoljstva v Domu starejših občanov (izvedeno v okviru 

OIV/ID ur); 

- izvedba okroglih miz (Okrogla miza dijakov za dijake, pri pouku); 

- izvedba debat (pri pouku in v okviru OIV/ID). 

Vse izvedene dejavnosti so opisane v Letopisu, kakor tudi sproti objavljene na šolski spletni strani. 

 

Ker smo želeli vedeti, kaj dijaki razmišljajo o tem, če jih pouk dovolj spodbuja k razmišljanju, smo v 

anketni vprašalnik, ki smo ga izvedli skupaj s Fabriko, zastavili vprašanje o tem, če so dijaki zadovoljni, 

kako jih pouk spodbuja k razmišljanju. Odgovorilo je 252 dijakov programa gimnazije in umetniške 

gimnazije (27 % dijakov 1. letnika, 23 % dijakov 2. letnika, 42 % dijakov 3. letnika ter 8 % dijakov 

4.letnika) ter 95 dijakov programa predšolska vzgoja (8 % dijakov 1. letnika, 22 % dijakov 2. letnika, 

46 % dijakov 3. letnika ter 23 % dijakov 4. letnika). Večina dijakov, v vseh programih, je odgovorila, 

da so zadovoljni oziroma popolnoma zadovoljni in zelo malo je tistih, ki niso zadovoljni in menijo, da 

bi jih pouk lahko še bolj spodbujal k razmišljanju. 
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Tabela 1: Dijaki gimnazijskih programov 

 

 
Tabela 2: Dijaki programa predšolska vzgoja 

 

Tudi staršem smo zastavili vprašanje o tem, če menijo, da pouk njihovega otroka spodbuja k 

razmišljanju in velika večina staršev je odgovorila, da se strinjajo oziroma zelo strinjajo s to trditvijo. V 

raziskavi je sodelovalo 329 staršev dijakov, ki se izobražujejo po programu gimnazija ali umetniška 

gimnazija  ter 75 staršev dijakov programa predšolska vzgoja. 

 
Tabela 3: Starši dijakov gimnazijskih programov 

 
Tabela 4: Starši dijakov programa predšolska vzgoja 

Analiza je pokazala, da so tudi starši mnenja, da pouk njihove otroke spodbuja k razmišljanju, saj je kar 

84 % staršev, katerih otrok obiskuje splošno ali umetniško gimnazijo, odgovorilo, da se s to trditvijo 

zelo strinja oziroma se strinja. Prav tako je velik odstotek staršev s takšnim mnenjem, katerih otroci 

obiskujejo program predšolske vzgoje, saj se strinja oziroma zelo strinja s trditvijo kar 90 % staršev. 

 

3.2 Cilj: Razumevanje pomena formativnega spremljanja dijakovega napredka in uporaba 

le-tega pri izvedbi učnih ur 

 

Učitelji so v tem šolskem letu nadaljevali s formativnim spremljanjem (FS) dijakovega 
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napredka pri izvedbi učnih ur. Po prvem letu, ko je bil cilj, da vsak učitelj uporabi vsaj dva 

koraka formativnega spremljanja pri svojem pouku, v letošnjem šolskem letu ugotavljamo, da 

je vedno več učiteljev, ki že dokaj pogosto uporabljajo FS pri izvedbi učnih ur. Analiza ankete 

je namreč pokazala, da dva (5 %) učitelja pri svojem delu v razredu večinoma uporabljata 

elemente FS, medtem ko jih je 22 (55 %) odgovorilo, da FS uporabljajo pogosto, 16 (40 %) pa 

je takih, ki FS pri svojem delu v razredu uporabljajo samo včasih. 

Pri vprašanju, katere korake uporabljajo učitelji, ugotavljamo, da učitelji že vključujejo dva do 

tri korake formativnega spremljanja. Še vedno jih največ uporablja aktiviranje predznanja, 

samovrednotenje in vrstniško vrednotenje ter povratna informacija. Več je letos tudi učiteljev, 

ki v svoj pouk že vključujejo korak nameni učenja in kriteriji uspešnosti.  

Zanimala nas je tudi povratna informacija o tem, če dijaki opazijo, da učitelji pri pouku 

uporabljajo korake formativnega spremljanja. V ta namen smo jih povprašali, v koliki meri se 

strinjajo z naslednjo trditvijo: Učitelji me spodbujajo, da si pri pouku sam/a postavljam učne 

cilje, zbiram dokaze in podajam vrstniške povratne informacije. Glede na analizo odgovorov 

lahko rečemo, da učitelji te tri korake FS uporabljajo, saj je 57 % dijakov programa gimnazija 

in umetniška gimnazija označilo, da se s to trditvijo strinjajo oziroma zelo strinjajo in kar 74 % 

dijakov programa predšolska vzgoja se s to trditvijo strinja oziroma zelo strinja. 

 
Tabela 5: Dijaki gimnazijskih programov 

 
Tabela 6: Dijaki programa predšolska vzgoja 

Prav tako je v tem šolskem letu g. ravnatelj izvedel hospitacije, kjer se je spremljala uporaba 

elementov formativnega spremljanja dijakovega napredka pri pouku. Hospitacije so se izvedle 

v štirih izbranih razredih in skozi cel šolski dan pri različnih predmetih. Ob g. ravnatelju je bil 

v razredu prisoten tudi eden od vodij izbranega strokovnega aktiva. Osnovna ugotovitev 

hospitacij je, da je praktično nemogoče v eni šolski uri upoštevati oz. udejanjiti vse korake 

formativnega pristopa. V gimnazijskem programu so učni sklopi obširni in se raztezajo preko 

več šolskih ur. Hitenje za vsako ceno, da zadostiš oziroma zajameš čim več korakov je moteče. 

Lahko pa, da se je to pojavljalo samo pri hospitiranih urah. Posledično hospitirani učitelji v 

vprašalniku označijo kot realizirane skoraj vse elemente formativnega pristopa izvajanja šolske 

ure. Na podlagi videnega pri hospitacijah sledi, da bo potrebno za kvalitetno in predvsem 
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učinkovito uvajanje formativnega načina še veliko dodatnih strokovnih izobraževanj.  

 

3.3 Cilj: Spodbujali kakovostno komuniciranje in dobre medsebojne odnose med vsemi 

deležniki 

 

Za preverjanje doseganja tega cilja smo izvedli spletno anketo med dijaki. Zanimalo nas je, če 

dijake učitelji in ostali dijaki spoštujejo, če so zadovoljni z razrednikom in odnosi znotraj svojih 

razredov in če so na splošno zadovoljni s komunikacijo na šoli.  

 

 

 
Tabela 7: Dijaki gimnazijskih programov 
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Tabela 8: Dijaki programa predšolska vzgoja 

 

Analiza odgovor na posamezna vprašanja je pokazala, da so dijaki vseh treh programov 

zadovoljni z odnosi in komunikacijo na šoli. Najbolj izstopa zadovoljstvo dijakov z razredniki, 

saj je večina dijakov (83 % splošna in umetniška gimnazija ter 74 % dijakov predšolske vzgoje) 

odgovorila, da se s to trditvijo strinjajo oziroma zelo strinjajo. Malo manj se strinjajo s trditvama 

o tem, kako zadovoljni so s spoštovanjem učiteljev in drugih dijakov do njih, a stanje je vseeno 

zadovoljivo in ne kaže na to, da bi odnosi bili slabi. 

 

Vprašanja o tem, kako zadovoljni so s komunikacijo in odnosi na šoli, z učitelji in razredniki, 

smo zastavili tudi staršem. 

 

 

 
Tabela 9: Starši dijakov gimnazijskih programov 
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Tabela 10: Stari dijakov programa predšolska vzgoja 

 

Analiza odgovorov je ponovno pokazala, da so starši zelo zadovoljni s tem, kako šola 

komunicira z njimi, prav tako tudi z odnosom zaposlenih do njih. Zelo zadovoljni so tudi s 

komunikacijo razrednika njihovega otroka in zelo se strinjajo s trditvijo, da imajo občutek, da 

učitelji in ostali delavci šole njih in njihovega otroka obravnavajo enakopravno. 

 

V anketo smo vključili tudi zaposlene na šoli. V raziskavi zadovoljstva je v letošnjem letu 

sodelovalo 54 zaposlenih naše šole: 83 % učiteljev, 13 % strokovnih delavcev ter 4 % ostalih 

zaposlenih. Zanimalo nas je, kako so zaposleni zadovoljni z odnosi in komunikacijo med njimi, 

kako se počutijo v kolektivu, če uspešno rešujejo konflikte med seboj in tudi, kako so zadovoljni 

z odnosi med njimi in dijaki ter njimi in starši. 
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Tudi analiza odgovorov zaposlenih je pokazala, da so zaposleni večinoma zadovoljni z odnosi 

med njimi in dijaki, kakor tudi med njimi in starši, saj so v veliki večini vsi odgovorili na to 

trditev z odgovorom se strinjam oziroma zelo strinjam. Prav tako se večina zaposlenih strinja 

oziroma zelo strinja, da radi delajo na šoli, da se dobro počutijo v kolektivu in da je 

komunikacija med zaposlenimi dobra. Je pa anketa pokazala, da se zaposleni v manjši meri 

strinjajo s trditvijo, da so odnosi med zaposlenimi dobri, kar je verjetno posledica tega, da sproti 

ne rešujemo vseh konfliktov.  

 

4. Ugotovitve 

Učitelji v svoj pouk bolj načrtno in sistematično vključujejo bralne učne strategije, uporabljajo 

različne načine, s katerimi izboljšujejo bralno pismenost dijakov in posledično tudi njihovo 

govorno izražanje.  

Analiza in spremljanje uporabe formativnega spremljanja dijakovega napredka pri pouku je 

pokazala, da so učitelji le-tega začeli vključevati v svoj pouk, da preizkušajo različne korake in 

usmerjajo učenje tako, da dijakom omogočajo optimalne dosežke in razvoj. Več bi moralo biti 

tudi kolegialnih hospitacij. 

Ponovno smo sodelovali v Šolskem barometru. Anketo za dijake je izpolnilo 252 dijakov 

programa gimnazija in umetniška gimnazija ter 95 dijakov programa predšolska vzgoja. Anketo 

namenjeno staršem je izpolnilo 329 staršev dijakov, ki se izobražujejo po programu gimnazija 

ali umetniška gimnazija ter 75 staršev dijakov programa predšolska vzgoja. Vprašalnik je 

izpolnilo tudi 54 zaposlenih. Analiza ankete je pokazala, da so prav vsi deležniki, še v večji 
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meri kot lani, zadovoljni s komunikacijo in odnosi na šoli.  

 

5. Usmeritve za naprej 

V šolskem letu 2019/20 bomo na ravni šole nadaljevali z doseganjem zastavljenih ciljev. 

Ugotavljamo, da so dejavnosti ter aktivnosti, ki smo jih v tem času izvajali pri našem delu, že 

pokazale napredek, zato bomo z delom nadaljevali in tako še izboljševali zastavljene cilje. Večji 

poudarek bomo namenili formativnemu spremljanju, saj tukaj ugotavljamo, da je uresničevanje 

tega cilja vseeno zahteva več časa in da tudi učitelji potrebujejo še dodatna znanja na tem 

področju. 

 

 


