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RAZPIS VODENJE ZA UČENJE 2017/2018 
 
Spoštovane kolegice in kolegi!  
  
Zahvaljujemo se vam za obiskovanje programa Vodenje za učenje v preteklih šolskih letih. S tem ste Šoli za 
ravnatelje in predavateljicama, Kseniji Mihovar Globokar in Mihaeli Zavašnik Arčnik, izkazali zaupanje za 
krepitev vaših vodstvenih sposobnosti na področju spremljanja in vrednotenja dela strokovnih delavcev na 
področju vzgoje in izobraževanja. Program, ki ste ga obiskovali, je imel za rezultat številne izboljšave v vaših 
vzgojno-izobraževalnih zavodih, izdali smo najpogostejša vprašanja in odgovore na temo ocenjevanja delovne 
uspešnosti, izvedli številna svetovanja, načrtujemo izdajo monografije, kar dokazuje, da s skupnimi močmi 
zmoremo.  
 
Mnogi izmed vas ste pogosto izrazili željo, da bi program nadgradili v smislu nekajkratnih srečanj na leto, kjer 
bi izmenjali izkušnje, imeli strokovne razprave na omenjeno temo, predstavljali primere dobrih praks, obiskali 
vrtce in šole. Predavateljici sva se zato odločili, da to željo podpreva. Tako vas z veseljem obveščava, da 
razpisujemo program Vodenje za učenje 2 - spremljanje in vrednotenje dela strokovnih delavcev, ki bo potekal 
v šolskem letu 2017/2018. Izvedbo programa smo uspeli uvrstiti v projekt evropskih sredstev in ga bomo tako 
lahko izvedli brezplačno.  
 
V okviru programa načrtujemo 2 srečanji: 

 Prvo srečanje: 3. oktober 2017 na OŠ Simona Kosa Podbrdo (gostila nas bo ravnateljica Polonca Kenda)  

 Drugo srečanje: predvidoma v mesecu marcu 2018 (o konkretnem datumu se bomo dogovorili na 1. 

srečanju).  

 
Vabimo vas, da se prijavite na program preko spletne strani MIZŠ, program KATIS / Katalog programov, 

dostopen na povezavi https://paka3.mss.edus.si/Katis/KatalogProgramov.aspx v iskalnik pod kategorijo 

Izvajalec vpišite Šola za ravnatelje (glej sliko spodaj) in izberite program Tematska delavnica 2 - Vodenje za 

učenje 2. Rok prijave je 25. 9. 2017.    

Verjamemo, da se boste nadaljevalnega programa lahko udeležili. Veselimo se srečanja z vami in vam želimo 
uspešen začetek šolskega leta.   
  
 
 
dr. Mihaela Zavašnik Arčnik                                                                                            dr. Vladimir Korošec  
Ksenija Mihovar Globokar, spec.        direktor     
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Slika 1: Program KATIS  
 
V Katalogu programov izberite šolsko leto 2017/18. 
 

 
 

 


