
 

 

 

 

 

 

MREŽE RAVNATELJEV ZA RAZVOJ RAVNATELJEVANJA 

 

Oblikovali smo nov program za ravnatelje z izkušnjami vodenja. Namenjen je skupnemu učenju manjših 

skupin ravnateljev iz različnih okolij, ki bodo povezani v mreže. Udeleženci se bodo izmenično srečevali 

na zavodih, iz katerih prihajajo in spoznavali različne prakse vodenja v Sloveniji in tujini. O svojem 

vodenju bodo razpravljali, o njem razmišljali, ga presojali in krepili z osvetlitvijo prakse vodenja v 

vsakem zavodu, s predstavitvijo primerov dobre prakse in z reševanjem aktualnih izzivov.  

 

Vsak ravnatelj bo v okviru mreže predvidoma obiskal tri zavode in izpeljal eno srečanje kot gostitelj. V 

dodatnem delu programa bo imel priložnost, da v dveh dneh spozna vodenje vrtcev in šol v eni od 

sosednjih držav.  

 

Na srečanju na zavodu bo ravnatelj gostitelj osvetlil značilnosti svojega zavoda in razvoj svojega 

vodenja. Predstavil bo primer dobre prakse s področja vodenja učenja in s tem spodbudil strokovno 

razpravo. Izpostavil bo svoj trenutni izziv ter s pomočjo gostujočih ravnateljev in moderatorja mreže 

poiskal možne rešitve.  

 

Značilnost mrež je vzpostavljeno medsebojno zaupanje ter prostor za večkratno izmenjavo izkušenj in 

idej vseh članov mreže na vsakem srečanju.  

 

Trajanje in izvedba programa 

 

Enoletni program obsega 32 ur in bo potekal v obliki 6 srečanj. Uvodno in zaključno srečanje vseh v 

program vključenih ravnateljev bo potekalo na sedežu Šole za ravnatelje, štiri srečanja mrež pa na 

zavodih ravnateljev. Vsak ravnatelj bo svoje misli, spoznanja, vprašanja in zamisli beležil v osebnem 

dnevniku. Na podlagi zapisov bo podal refleksijo svojega učenja za razvoj vodenja. 

 

Ravnatelj, ki se bo udeležil tudi mreženja z ravnatelji v eni od sosednjih držav, bo opravil program v 

obsegu 40 ur. Program bo oblikovan naknadno, skupaj z udeleženci.  

 

Prvo srečanje bo v sredo, 26. 9. 2018. Drugi datumi bodo dogovorjeni na tem srečanju. 

 

Prijava in kotizacija 

Kotizacija za program je 190 EUR brez DDV. Prijavnica v ŠRIS-u bo odprta do 15. junija 2018. 

 

Dodatne informacije o programu dobite pri vodji programa Tatjani Ažman na e-naslovu 

tatjana.azman@solazaravnatelje.si. 

dr. Tatjana Ažman,                                                                                                                 dr. Vladimir Korošec, 

vodja programa                                                                                                                                              direktor 

 

 

 

Ljubljana, 1. junij 2018 
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