
 

  

Maribor, 9. januar 2019 

 

ZAINTERESIRANIM 

 

 

Zadeva: Povabilo k sodelovanju pri projektu »Qualipaed« 

Spoštovani,  

Skupnost občin Slovenije, reprezentativno združenje lokalnih skupnosti v Sloveniji, od 

oktobra 2017 s šestimi partnerji iz Nemčije, Italije, Madžarske in Avstrije sodeluje v projektu 

»Qualipaed«, katerega namen je razvoj Evropske oznake kakovosti za zavode na področju 

predšolske vzgoje. Z Evropsko oznako kakovosti za vrtce se želi doseči še kvalitetnejšo 

izobraževalno in varstveno delo v predšolski vzgoji. Na koncu projekta bi bila oznaka oblika 

certifikata o kakovosti v posamezni ustanovi za predšolsko vzgojo in oblika podpore pri 

zagotavljanju kakovostnega dela. Ta projekt je financiran s podporo Evropske komisije iz 

programa Erasmus+. 

Glavni cilji projekta Qualipaed so: 

a) Razvoj in validacija ustreznih in zanesljivih meril za merjenje pedagoške kakovosti v 

zavodih za predšolsko vzgojo (vrtcih) 

b) Razvoj evropske oznake kakovosti za zavode za predšolsko vzgojo kot vizualizacija 

dosežene kakovosti izobraževanja 

c) razvoj političnega strateškega dokumenta z izkušnjami in priporočili glede zagotavljanja 

kakovosti v zavodih za predšolsko vzgojo. 

 

V sklopu projekta je predvideno izobraževanje 2 oseb, ki bi na podlagi tega bili usposobljeni 

izpeljati oziroma izvesti poskusno testiranje evropske oznake kakovosti v vrtcih v državah 

partnericah:  

 

➢ Izobraževanje  

 

Za namen izvajanja pilotiranja evropske oznake kakovosti v vseh partnerskih državah, ima 

izobraževanje naslednje glavne cilje: 

1) Razprava o posameznih merilih kakovosti in njihovem evidentiranju ali vrednotenju 

2) Simulacija postopka preverjanja in certificiranja 
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Osebe bodo na podlagi izobraževanja pripravljene samostojno opraviti pilotno testiranje v 

vrtcih v Sloveniji. Poleg tega bodo osebe- strokovnjaki usposobljeni usposabljati druge osebe 

za namen uporabe instrumenta (ob spoštovanju dogovorjenih pravic) in predstavlja možnost 

za dolgoročno samostojno izvajanje certificiranja vrtcev izven obsega projekta.  

 

Izobraževanje bo potekalo od 17.03. 2019 do 23. 03. 2019 v Stroblu, Avstrija.  

 

Stroški prevoza, prehrane in nočitve so kriti v celoti. 

 

➢ Testiranje oznake kakovosti - pilotiranje 

 

Po izobraževanju bosta izobraženi osebi (strokovnjaka) bosta izvedli pilotno testiranje oznake 

kakovosti v 10 vrtcih (v vsakem vrtcu od teh po dve skupini) v Sloveniji.  

Na podlagi testiran bosta zavezani pripraviti poročilo z  izkušnjami na terenu in testiranju 

vrtcev, in sicer do konca meseca maja 2019.  

 

Poročila testiranja oznake kakovosti v vrtcih iz vseh partnerskih držav bodo zbrana in 

vključena v priročnik za oznako kakovosti. Ta bo vseboval natančne napotke za postopek 

certificiranja, smernice in nasvete. Izdelava priročnika je osrednji cilj projekta in bo povzemal 

vse potrebne informacije za kasnejšo uporabo oznake kakovosti v partnerskih državah. 

 

I. Naloge 

- udeležba na izobraževanju in uspešno opravljeno izobraževanje 

- izvedba testiranj v 10 vrtcih (v vsakem 2 skupini) v Sloveniji 

- priprava poročila o izvedenih testiranjih 

- vodenje časovnic za obračun kritja stroškov dela 

Skupnost občin Slovenije bo krila stroške dela, ki so povezani z izvedbo prej navedenih nalog. 

 

II. Pogoji za sodelovanje 

 

V skladu s predstavljenimi nalogami vabimo 2 osebi, ki: 

- imata ustrezno strokovno izobrazbo iz področja predšolske vzgoje 

- dobro znanje nemškega jezika (nivo C1 ali C2) 

- vozniški izbit B kategorije. 

V kolikor vas delo zanima nam pošljite vaš krajši življenjepis na naslov info@skupnostobcin.si 

ali po pošti Skupnost občin Slovenije, Partizanska cesta 1, 2000 Maribor najkasneje do petka, 

25. 01. 2019. 

https://skupnostobcin.si/wp-content/uploads/2018/02/qualipaed-sl.jpg
mailto:info@skupnostobcin.si


 

 

Na podlagi prejetega življenjepisa vas bomo kontaktirali in vas povabili na krajši pogovor, 

zato prosimo za obvezno navedbo elektronskega naslova in telefonske številke.  

III. Dodatne informacije 

 

Za morebitna dodatna vprašanja sta vam v Sekretariatu SOS na voljo: 

Urša Rupar 

e-naslov: ursa.rupar@skupnostobcin.si;  

tel. št.: 02 234 15 04 

 

in 

Barbara Horvat 

e-naslov: barbara.horvat@skupnostobcin.si 

tel. št.: 02 234 15 05 

 

Veselimo se vaše prijave in lepo pozdravljeni, 

                            Jasmina Vidmar, l.r.   

Generalna sekretarka   
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