
 
Operacijo delno financira Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada ter Ministrstvo za šolstvo in 
šport. Operacija se izvaja v okviru Operativnega programa razvoja �loveških virov v obdobju 2007-
2013, razvojne prioritete: Razvoj �loveških virov in vseživljenjsko u�enje; prednostne usmeritve: 
Izboljšanje kakovosti in u�inkovitosti sistemov izobraževanja in usposabljanja. 
 

        
 
 
 
 
 
 
 

���������	
���

 
 

Usposabljanje u�iteljev za uvajanje posodobitev  
gimnazijskih programov 2008−2010: 

Podpora šolam pri uvajanju sprememb 
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Projekt je bil zasnovan z namenom, da se z ustanovitvijo šolskih razvojnih timov in njihovim 
usposabljanjem za vpeljevanje sprememb sproži na šolah sistemati�no skrb za razvoj oz. za 
zagotavljanje okolja, naklonjenega vpeljevanju sprememb.  
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Osredoto�a se na pripravo šol oz. šolskih razvojnih timov na vpeljevanje sprememb in na 
podporo pri tem in pri usmerjanju razvoja šol nasploh.  
Podpora šolam s strani Zavoda RS za šolstvo (ZŠ) temelji na intenzivnem usposabljanju 
šolskih razvojnih timov (ŠRT) in na sodelovanju z njimi v procesu priprav na spremembe ter 
v procesu njihovega vpeljevanja.  
Do sedaj so bili ŠRT na pobudo ZŠ, dane v tem projektu, ustanovljeni na 60 gimnazijah:  

• 10 gimnazij projekta Didakti�na prenova gimnazij,  
• 17 gimnazij projekta Evropski oddelki in  
• 35 gimnazij, ki so se v pripravo na vpeljevanje sprememb vklju�ile v šolskem letu 

2007/08.  
 
 
 
 



 2 

 
���������������	
��: 

 
 
Priprava timov zajema naslednje aktivnosti oz. korake: 
Metodološki sklop (strateška priprava šol na vpeljevanje sprememb): 

• �emu spremembe: razmislek o (ne)potrebnosti sprememb, zakonitosti in »velika  

slika« vpeljevanja sprememb 

• Kje smo: (za�etna) analiza stanja. 

• Kam želimo: splošni razmislek o kakovosti (podro�jih ter kazalnikih kakovosti) in  

okvirnih razvojnih usmeritvah in prioritetah, nove analize stanja +  

»Portorož« 

• Kako do tja: konkretni razmislek o razvojnih prioritetah in strategijah, izdelava  

    razvojnega na�rta … 

• Kako nam gre: evalvacije 

• Kako naprej: skrb za trajnost razvoja 

 
Vsebinski sklop (podpora šolam pri zagonu konkretnih posodobitvenih aktivnosti): 

1. Usposabljanje za »vsebinske« (splošno didakti�ne) vidike posodobitev - sodobne 
pristope k pou�evanju in h kurikulu, ki služijo šolam kot opora pri odlo�anju za 
razvojne prioritete na ravni šol. 

 
2. Podpora pri osmislitvi, umestitvi in pripravi šolskih posodobitvenih na�rtov (in drugih 

na�rtov za razli�ne ciljne skupine), ki bodo vklju�evali šolske pilotne razvojne projekte 
in/ali šolske razvojne projekte na temo sodobnih pristopov k pou�evanju in h kurikulu. 
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V nadaljevanju se bodo aktivnosti v projektu Podpora šolam pri vpeljevanju sprememb 
razvejale na naslednje 3 dele: 

1. nadaljnja podpora ŠRT in organiziranje mreže šol za izmenjavo izkušenj/primerov 
prakse; 

2. usposabljanje projektnih timov (PT), organiziranih na šolah za izvajanje aktivnosti 
projekta PNIK (npr. na temo Kurikularne povezave, Sodobni pristopi k pou�evanju, 
Nova kultura preverjanja in ocenjevanja …) 

3. usposabljanje u�iteljev iz šol s skupnim projektnim izzivom (npr. iz zgoraj omenjenih 
tem). 

 
Projekt je tesno povezan z obema drugima dvema: PNIK (Posodobitev kurikula) in Uvajanje 
posodobljenih u�nih na�rtov. Z obema ga povezujejo skupni koncepti (s prvim didakti�ni, z 
drugim pa tudi kurikularni) in nudenje podpore šolam v skladu s temi koncepti tako na ravni 
ŠRT kot PT.  
 
Pripravila:  
dr. Zora Rutar Ilc 
 


