
 

 

SVETOVANJE RAVNATELJEM V REGIJSKIH AKTIVIH NA PODROČJU PREPREČEVANJA NASILJA V VIZ 
 
 

V letu 2020 bomo v okviru programa Svetovanje izvajali svetovanja ravnateljem v regijskih aktivih z 
vključevanjem ravnateljev svetovalcev. Namen je ravnateljem zagotoviti podporo ali pomoč pri 
reševanju konkretnih izzivov na področju preprečevanja nasilja. Svetovanje bo potekalo v obliki 

kolegialnega svetovanja ter skupne razprave ravnateljev regijskega aktiva ter ravnateljev 

svetovalcev. Nova oblika svetovanja je nadgradnja svetovanj s sodelovanjem ravnateljev ekspertov, 

ki so bila izvedena v okviru projekta Vodenje in upravljanje inovativnih učnih okolij. V letu 2020 

bo izvedeno 12 svetovanj v regijskih aktivih. 
Svetovanje v regijskem aktivu se bo začelo z uvodno razpravo o potrebah in zaznanih težavah v regijskem 
aktivu, kjer bo vsak ravnatelj svetovanec predstavil problem ter dosedanje izkušnje in pristope k  reševanju 
v podobnih situacijah. Strokovni sodelavec Šole za ravnatelje bo usmerjal razpravo tako, da bo svetovanje 
ostalo znotraj izpostavljenih problemov. Nato bo strokovni sodelavec Šole za ravnatelje predstavil 
strokovna izhodišča za obravnavo nasilja v VIZ.  
 
Sledilo  bo skupinsko svetovanje, v katerem bodo sodelovali ravnatelj svetovalec ter ravnatelji aktiva. 
Ravnatelj svetovalec bo svetovanje in skupinsko razpravo usmerjal tako, da bodo svetovanci sami oblikovali 
predloge strokovnih rešitev za izpostavljene primere nasilja, ki so konkretni, zakoniti, izvedljivi, terminsko in 
vsebinsko določeni. V predlogu rešitve bodo opredeljene naloge in odgovornosti ravnatelja ter ostalih 
deležnikov v VIZ. Po koncu svetovanja boste ravnatelji VIZ izrazili mnenje o nujnosti, pomembnosti in 
uporabnosti tovrstnega svetovanja. 
 
Ravnatelji, ki se želite prijaviti k svetovanju, predhodno oblikujte skupino regijskega aktiva (od 4 do 6 

ravnateljev) in se dogovorite, na katerem VIZ bomo izvedli regijski aktiv. VIZ – gostitelj prijavi regijski aktiv 

za izvedbo svetovanja z opisi primerov nasilja in navedbo vključenih VIZ in ravnateljev ter poskrbi za 

ustrezen prostor.  

Vsak ravnatelj, ki se bo pridružil regijskemu aktivu, izbere en primer nasilja, s katerim se sooča v svojem 

zavodu, in ga opiše v prijavnici. Na podlagi opisov primerov nasilja se bodo ravnatelji svetovalci lahko 

pripravili na svetovanje. 

 
Prijavite se preko elektronske prijavnice, ki jo najdete na spletni strani Šole za ravnatelje, in bo odprta do 

zapolnitve mest. Program je brezplačen.  

 

Za dodatne informacije pišite na anja.sagadin@solazaravnatelje.si.  

            

                                 dr. Vladimir Korošec 

direktor 
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