
 

 

 

TEMATSKI DAN IKT IN VLOGA RAVNATELJA V TRENUTNEM ČASU          

13. 1. 2021 

CILJNA  SKUPINA- pari ravnatelji in/ali pomočniki  

VSEBINA PROGRAMA 

Tematski dan je namenjen krepitvi zmožnosti ravnateljev v sodelovanju s pomočniki 

ravnateljev za uporabo IKT v podporo vodenju in uresničevanju ciljev vzgojno-

izobraževalnega zavoda. Program usposabljanj predstavlja nadgradnjo spletnih 

strokovnih razprav in na njih izpostavljenega  izziva za uporabo IKT v podporo vodenju 

in uresničevanju ciljev vzgojno-izobraževalnega zavoda s pomočjo obstoječih aplikacij 

in nekaterih znanih orodij.  

V vsakem od prvih dveh sklopov je ob predstavitvi ravnatelja predvidena izmenjava 

mnenj in izkušenj.  

V prvem delu se bomo posvetili razmeram, ki jih kroji koronska epidemija in 

pomembno spreminjajo tudi vlogo ravnatelja pri načrtovanju, koordiniranju, izvajanju 

VIZ aktivnosti in drugih administrativno-finančnih procesov v javnem zavodu.  Z 

vstopom v virtualno okolje so se pokazale tudi potrebe po nadgradnji kompetenc 

ravnatelja, ki so primorani v danih razmerah z uporabo različnih informacijskih orodij 

in spletnih platform zagotavljati nemoteno delovanje zavoda. V tem delu bo 

predstavljen  potek VIZ dela in potek poslovnih procesov na primeru  OŠ Cerkno v dveh 

epidemioloških obdobjih (marec/oktober) in potek nadgradenj v obdobju pred novim 

šolskim letom 2020/2021, ki so pomembno optimizirale delo v zavodu. Cilj delavnice 

je  predstavitev elektronskega poslovanja in različnih informacijsko-aplikativnih 

tehnologij, ki so nujno potrebne za nemoteno delovanje poslovnega in pedagoškega 

segmenta VIZ zavoda v trenutnih okoliščinah.  Prav tako je namen delavnice izmenjava 

mnenj, izkušenj in pridobitev praktičnega vpogleda 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.  

V drugem delu bo predstavljen  potek VIZ dela na OŠ Franceta Prešerna  Kranj. Ta del 

je osredotočen na vodenje pedagoškega procesa. Od vodenja ravnatelja v marcu  je bilo 

odvisno, kakšni so bili materialni pogoji in kakšne zmožnosti so imeli delavci in učenci 

šole za prehod na izobraževanje na daljavo. V zelo kratkem času je moral ravnatelj 

organizirati delo zavoda na drugačen način. Prenos dejavnosti na daljavo in 

učinkovitost dela, je predvsem odvisna od znanja in smiselne uporabe IKT in ustreznih 

programov. Z izmenjavo izkušenj in mnenj o IKT kot podpori vodenju in spremljanju 

procesa učenja in poučevanja se bo oblikovala razprava o možnih izboljšavah 

pedagoškega procesa.  

Postavili si bomo vprašanja: Kaj mora vedeti ravnatelj, da lahko dosedanje 

delovanje šole čim bolj učinkoviteje nadaljuje na daljavo? Kako ravnatelj 

pridobi v potrebne informacije, na osnovi katerih se bo pravilno odločil? 

Kdo so ključni deležniki na šoli, lokalni skupnosti in širše, ki mu lahko pri 

tem pomagajo? Kaj je potrebno storiti, da bo priprava na delo po 

posameznih delih učinkovito steklo? Kaj mora ravnatelj vedeti in znati, da 

lahko učinkovito vodi zavod? Kaj morajo znati delavci, učenci in kaj 

morajo o tem vedeti starši? Kaj od doma in kaj iz šole? V zadnjem delu pa se 

bomo seznanili, kje lahko ravnatelj pridobi ustrezna znanja in veščine za 

učinkovit prehod in prenos dela in izobraževanja na daljavo.  

Tematski dan je zasnovan kot delo v debatnih skupinah, študij primerov v različnih 

vzgojno-izobraževalnih zavodih ter snovanje rešitev za izboljšave  v svojem vzgojno-

izobraževalnem zavodu.  

 

 

 

 



 

 

Oblike in metode dela 

Predavanje, delavnica, debatne skupine, samosotojno delo in refleksija. Tematski dan 

je zasnovan kot delo v debatnih skupinah, študij primerov v različnih vzgojno-

izobraževalnih zavodih ter snovanje rešitev za izboljšave  v svojem vzgojno-

izobraževalnem zavodu.  

Število ur 8 (program se izvaja v dveh delih po 4 ure) 

Čas izvedbe januar 2021 

Prijava in udeležba 

Prijava na delavnico je možna preko KATIS-a do 11. januarja 2021 oziroma do 

zapolnitve mest. Ravnatelje prosimo, da prijavijo strokovne delavce, ki jih želijo 

vključiti v program, in sebe. 

Rok za odjavo je najmanj 3 delovne dni pred datumom prve delavnice preko KATIS-a. 

 

mag. Katja Arzenšek Konjajeva                                                             dr. Vladimir Korošec 

vodja projekta                                                                                           direktor 

 

 

 

Udeležba je brezplačna. Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija 

iz Evropskega socialnega sklada. 

 

https://paka3.mss.edus.si/Katis/Prijava.aspx

