
 

 
 
 
 

 

 
 
 
ZADEVA: Razpis programa Mreženje za doseganje trajnosti razvojnih ciljev  
 
Spoštovani! 
 
V letošnjem letu smo se na podlagi evalvacij in pilotne izvedbe dvoletnega programa odločili, da razpišemo 
nove mreže. Poimenovali smo jih Mreženje za doseganje trajnosti razvojnih ciljev.  So nadgradnja programa 
Mreže učečih se šol in vrtcev. Že sam naslov pove, da bomo nagovorili enega večjih izzivov, s katerim se 
srečujemo po začetnem uvajanju izbrane izboljšave. Trajnost je namreč tista, ki je največji izziv po prvem 
letu uvajanja izboljšave. Skupaj bomo začrtali pot in pregledali akcijske načrte, da bomo lažje zadostili temu 
nujnemu pogoju. Cilj je tudi bolj poglobljeno in usmerjeno mreženje med zavodi na njihovih lokacijah vsaj 
dvakrat letno, tako da lahko uresničujemo tudi medsebojno učenje in svetovanje. Poglobili in osvežili bomo 
tudi vsebine, ki so si jih zavodi izbrali in ponovno začrtali pot v skladu s spremembami od začetka uvajanja 
izbranega razvojnega cilja. Skupaj bomo tudi razpravljali in se dogovorili, kateri so najboljši pristopi 
spremljanja ter kako zastavili tudi končno evalvacijo. 
 
Namen in ciljna skupina programa  
Mreženje za trajnost je namenjeno vrtcem in šolam, ki so v preteklih petih letih že sodelovali v Mrežah 
učečih se šol in vrtcev na naslednje teme:  

 Komunikacija s starši,  

 Klima in kultura,  

 Dobro počutje v VIZ/Stres, 

 Komunikacija v vrtcih in šolah/Komunikacija v novi realnosti. 

 
Trajanje in izvedba programa  
Program traja od septembra 2022 do avgusta 2023. V tem času bodo izvedene delavnice za razvojne time 
in ravnatelje, delavnice za strokovne delavce v šolah in vrtcih ter mreženja med šolami in vrtci na konkretnih 
primerih izboljšav. V času programa bodo v skupnem trajanju 22 ur izvedene 3 delavnice za razvojne time in 
ravnatelje ter 2 delavnici na zavodih.    
 
Prijava in kotizacija  
Prijavite se lahko preko elektronske prijavnice na spletni strani, ki bo odprta do 29. avgusta 2022. Kotizacija 

za program je 340  EUR (brez DDV). 

 
Več informacij lahko dobite na e-naslovu: eva.valant@zrss.si ali po telefonu 041 437 451. 
 
Z veseljem pričakujemo vašo prijavo in vas lepo pozdravljamo. 
 
 
 
dr. Mihaela Zavašnik, l. r.                dr. Vinko Logaj, l. r. 
vodja Šole za ravnatelje                                                                                      direktor 
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