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• Elektronsko podprta samoevalvacija

Nastanek:

• 1998
• Sodelovanje v mednarodnih projektih
• LdV študijski obisk na Danskem (mreža izvajalcev)
• Skupina za kakovost Konzorcija šolskih centrov s 

področja tehnike MUNUS 2 (2008 do 2012)
• Sodelovanje s CPI 
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• Samoiniciativno organizirana mreža 30 
poklicnih in strokovnih šol v sodelovanju s CPI

• EPoS2015 – 10049 dijakov, 462 učiteljev

• EPoS2017 – 10376 dijakov, 510 učiteljev

• Sodelovanje šol v dvoletnem ciklu

• Vprašanja in nasprotna vprašanja

• Prostovoljnost

• Lastno financiranje
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Samoevalvacija EPoS 2017
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Kronologija izvedbe

• Povabilo šolam – maj 2016

• Prijave sodelujočih šol – november 2016

• Priprava elektronske samoevalvacije – december 
2016/januar 2017

• Izvedba samoevalvacije – februar/marec 2017

• Analiza samoevalvacije – april/maj 2017
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EPoS 2017 v številkah

• Prijave:
– 30 šol

– 10.943 dijakov

– 538 učiteljev

• Izvedba:
– 29 šol

– 10.376 dijakov

– 510 učiteljev
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EPoS 2017 na ŠC Velenje

• Šola za rudarstvo in varstvo 
okolja:
– 12 učiteljev, 96 dijakov

• Strojna šola:
– 19 učiteljev, 278 dijakov

• Šola za storitvene dejavnosti:
– 22 učiteljev, 389 dijakov
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EPoS 2017 in EPoS 2015

• EPoS 2015: 30 šol, 10.049 dijakov, 462 učiteljev

• EPOS 2017: 29 šol, 10.376 dijakov, 510 
učiteljev

• Razlike v odgovorih od leta 2015 so 
minimalne, vendar že nakazujejo 
pozitivne spremembe!
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Splošne ugotovitve

• EPoS zagotavlja reprezentativen vzorec strokovnih srednjih šol.

• Učitelji „zaznavajo“ težave, dijaki pa „čutijo“ izboljšanje.

• Poprečno razlika med odgovori dijakov in učiteljev se je 
zmanjšala

• Čas je za ukrepanje!
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Aktivnosti na šoli

• Na podlagi rezultatov šola sama načrtuje in 
implementira ukrepe za izboljšanje

• Ukrepi na ŠRVO:
• Analiza na učiteljskem zboru
• Analiza učitelja z dijaki v razredu (odprt razgovor)
• Več pohval za dobro opravljeno delo, več 

samoevalvacijskih aktivnosti, izmenjava izkušenj o 
zagotavljanju reda pri pouku, dodatno 
izobraževanje učitelja za področja, kjer ima rezervo
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Hvala za pozornost
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