
 

 

ŠOLSKI SISTEM V SODOBNI INFORMACIJSKI DRUŽBI – INFORMACIJSKO-APLIKATIVNA TEHNOLOGIJA 
NA PODROČJU VIZ DELA 

Sreda, 21. marec 2018, predavalnice Šole za ravnatelje, Vojkova cesta 63, Ljubljana 
 
Cilj delavnice je predstavitev elektronskega poslovanja in različnih informacijsko-aplikativnih tehnologij, ki so 
nujno potrebni za nemoteno delovanje poslovnega in pedagoškega procesa VIZ zavoda. Ravnateljem bom ob 
teoretičnih in praktičnih primerih predstavil tri vsebinska področja, na katerih deluje šolski sistem v sodobni 
informacijski družbi. Dobili bodo vpogled in priporočila, kateri so nujni ukrepi, ki jih mora ravnatelj ob nastopu 
ravnateljevanja v okviru svojega zavoda izvesti na področju E-poslovanja in pretoka elektronskih podatkov. 
Postavili bomo smernice načrtovanja razvoja in nadgradnje IKT, E-orodij in E-kompetenc zaposlenih v VIZ 
zavodu.  
Ob praktičnih primerih bodo spoznali različna informacijsko-aplikativna orodja in postopke E-poslovanja z 
državnimi, lokalnimi organi ter elektronska orodja za načrtovanje, izvedbo in evalvacijo VIZ dela. Udeleženci 
delavnice bodo spoznali novosti in standarde na področju hrambe E-podatkov in aktualne spremembe s 
področja zbiranja in urejanja najrazličnejših podatkovnih baz. V zaključnem delu delavnice se bomo posvetili 
spletnim orodjem in socialnim omrežjem, ki so lahko ob dobrem strateškem in vsebinskem načrtovanju, 
kreator odlične podobe VIZ.  
Cilj delavnice je tudi opolnomočiti ravnatelje z znanji s področja sodobnih informacijskih tehnologij in 
upravljanja z E-podatki. Poleg tega omogočiti praktičen vpogled v delovna področja, v okviru katerih procesi 
potekajo v elektronski obliki ter potrebne usmeritve, kako v zavodu vzpostaviti učinkovit sistem operativnih 
nalog (dolžnosti, pravic, pooblastil …) na področju E-poslovanja. Dobili bodo tudi usmeritve kako postopati, ko 
na tem delovnem področju ne gre vse po zastavljenih načrtih. 
 
Delavnico bo vodil Mitja Dežela iz Osnovne šole Cerkno.  
 
Delavnica je namenjena ravnateljem vseh vzgojno-izobraževalnih organizacij in hkrati njihovim 
računalnikarjem. Na delavnico naj prideta skupaj. 
 
POTEK DELAVNICE  
9.00–10.30 Vstop v E-poslovanje ob nastopu ravnateljevanja. Načrtovanje razvoja in nadgradnje IKT, E-                     

orodij in E-kompetenc v VIZ zavodu. 
10.30–11.00 Odmor 
11.00–12.30 Informacijsko-aplikativna orodja in E-poslovanje VIZ zavoda z državnimi, lokalnimi organi 
12.30–13.00 Odmor 
13.00–14.30 Informacijsko-aplikativna orodja za načrtovanje, izvedbo in evalvacijo VIZ dela.  

Spletna orodja in socialna omrežja so ob strateškem in vsebinskem načrtovanju lahko 
kreator odlične podobe VIZ zavoda. 

14.30‒14.45      Odmor 
14.45‒16.15      Individualne konzultacije o vsebini srečanja 
 
PRIJAVA IN UDELEŽBA 
Prijava na delavnico je možna preko KATIS-a od 5. do 15. marca 2018.  
Udeležba je brezplačna. Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega socialnega 
sklada.  
Število prijav je omejeno. Zaradi načina dela bo v vsaki skupini največ 30 udeležencev.  
Rok za odjavo je najmanj 3 delovne dni pred datumom delavnice preko KATIS-a. 


