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RAZPIS ZA VPIS V PROGRAM MREŽE UČEČIH SE ŠOL IN VRTCEV   
 

Razpisujemo program Mreže učečih se šol in vrtcev za šolsko leto 2017/2018.  

 

V programu Mreže usposabljamo strokovne delavce šol in vrtcev za uvajanje nenehnih izboljšav, kar je eden 

od pristopov k ugotavljanju in zagotavljanju kakovosti. Program pomembno prispeva tudi k profesionalnemu 

razvoju, saj se na delavnicah v šolah in vrtcih usposabljajo skupaj vsi strokovni delavci, preko mrež pa se 

povezujejo tudi z drugimi zavodi. Pomemben del usposabljanja v Mrežah namreč predstavljajo strokovne 

razprave med sodelavci, izmenjava znanja in izkušenj ter timsko reševanje skupnih problemov. 

 

Na osnovi nekajletnih evalvacij smo pripravili dvoletni program Mrež učečih se šol in vrtcev. V skladu s cilji 

programa smo okrepili mreženje med šolami in vrtci ter poudarili trajnost uvedenih izboljšav. Program traja od 

začetka septembra 2017do februarja 2019. V tem času bodo izvedene delavnice za razvojne time, delavnice za 

strokovne delavce v šolah in vrtcih ter mreženja med šolami in vrtci na konkretnih primerih izboljšav. 

 

V času programa bomo izvedli 6 delavnic za razvojne time, kjer bomo identificirali področje izboljšave in jih 

usposobili za izvajanje delavnic v šolah in vrtcih. Razvojni tim bo v šoli ali vrtcu izvedel 4 delavnice, še 2 delavnici 

pa bosta namenjeni mreženju in skupnemu preizkušanju  uspešnosti uvedenih izboljšav v izvedbi razvojnih 

timov.  

 

V prihodnjem šolskem letu bodo izvedene naslednje Mreže:  

- Z mreženjem krepimo sodelovanje 

- Kultura in klima vzgojno-izobraževalnega zavoda 

- Znamo komunicirati s starši. ! ?   

- Osebna in profesionalna učinkovitost strokovnih delavcev v vrtcih in šolah 
 

Rok za prijave je ponedeljek, 30. junij 2017. V program ne sprejmemo zavodov, ki so vključeni v programu v 

šolskem letu 2016/17. 

 

Prijavnico in podrobnejšo vsebino razpisanih tem najdete na spletni strani www.solazaravnatelje.si. Dodatna 

pojasnila dobite tudi na petra.weissbacher@solazaravnatelje.si. 

 

Prispevek za materialne stroške za celotno izvedbo programa znaša 930 EUR (+ DDV) za šolo ali vrtec.  

 

 

 dr. Vladimir Korošec, direktor 
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