
 

 

SVETOVANJE RAVNATELJEM V REGIJSKIH AKTIVIH PRI PEDAGOŠKEM VODENJU 
 

V letu  2021 bomo izvajali svetovanja ravnateljem v regijskih aktivih z vključevanjem ravnateljev 

svetovalcev. Namen je ravnateljem zagotoviti podporo ali pomoč pri reševanju konkretnih izzivov pri  

pedagoškem vodenju ter spoznavanje in boljše razumevanje dobrih praks pri vodenju v vzgojno-

izobraževalnih zavodih. Svetovanje bo potekalo v obliki kolegialne podpore ter skupne razprave 

ravnateljev regijskega aktiva ter ravnateljev svetovalcev in strokovnega sodelavca ŠR. Takšno 

svetovanje omogoča izmenjavo  dobre prakse med ravnatelji, spodbuja reševanje problemov pri 

vodenju, spodbuja iskanje in uvajanje novih rešitev. S kolegialno svetovalno podporo se omogoča 

razvijanje zmožnosti ravnateljev za kritično razmišljanje, problemsko učenje, inovativnost, refleksijo in 

sodelovalno učenje. V letu 2021 bo izvedenih 20 svetovanj v regijskih aktivih. 

Ravnatelji, ki se želite prijaviti k svetovanju, predhodno oblikujte skupino regijskega aktiva (od 4 do 6 

ravnateljev) z vsebinsko podobnimi izzivi in se dogovorite, na katerem VIZ bomo izvedli regijski aktiv –

VIZ gostitelj. Vsaka skupina regijskega aktiva lahko prijavi  eno temo za svetovanje, na podlagi izzivov 

pri pedagoškem vodenju. Izbrana tema je lahko: delo z ljudmi (motivacija, komunikacija, reševanje 

konfliktov, timsko in projektno delo, sooblikovanje učeče se skupnosti), profesionalni in karierni razvoj 

zaposlenih, spremljanje pouka (hospitacije, učni sprehodi, povratne informacije), načrtovanje in  

spremljanje dela zavoda kot celote (razvojno načrtovanje, LDN, akcijski načrti, samoevalvacija). 

Ravnatelj VIZ gostitelj uskladi kratko  vsebinsko opredelitev teme svetovanja in prijavi regijski aktiv 

za izvedbo svetovanja ter zagotovi prostor. Vsak ravnatelj regijskega aktiva pripravi konkreten opis 

problema na izbrano temo, s katerim se sooča v svojem zavodu. Na podlagi opisov problemov se bodo 

ravnatelji svetovalci lahko pripravili na svetovanje. 

Prijava na svetovanje v regijskem aktivu bo odprta do zapolnitve mest  preko elektronske 

PRIJAVNICE, ki jo najdete na spletni strani Šole za ravnatelje SR IS (solazaravnatelje.si). Program je 

brez kotizacije. VIZ gostitelj prijavi skupino regijskega aktiva s kratko vsebinsko opredelitvijo teme 

svetovanja in navedbo VIZ, ki so vključeni v skupino regijskega aktiva. Opise problemov posameznih 

VIZ  pa pošljejo ravnatelji na naslov branka.likon@solazaravnatelje.si. 

 

Izvedba Svetovanja ravnateljem v regijskem aktivu bo prilagojena  glede na epidemiološke razmere.  
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