INDIVIDUALNO SVETOVANJE RAVNATELJU NA SEDEŽU VZGOJNO-IZOBRAŽEVALNEGA ZAVODA
V letu 2020 bomo v okviru programa Svetovanje izvajali individualno svetovanje ravnateljem na sedežih VIZ
z vključevanjem ravnateljev svetovalcev. Namen je ravnateljem zagotoviti podporo ali pomoč pri reševanju
konkretnih izzivov na področju vodenja. Gre za pristop kolegialnega, medsebojnega svetovanja, ki je
interaktiven proces med dvema strokovnjakoma, s cilji izmenjevati dobre prakse, spodbujati reševanje
problemov, zmanjšati osamljenost v poklicu ter spodbujati in uvajati nove rešitve. S tem pristopom bi
prispevali k boljšemu razumevanju dobrih praks, v tem primeru prakse vodenja. Nova oblika svetovanja je
nadgradnja svetovanj s sodelovanjem ravnateljev ekspertov, ki so bila izvedena v okviru projekta Vodenje in
upravljanje inovativnih učnih okolij. Takšno svetovanje je namenjeno ravnateljem VIZ in njegov temeljni
namen je izvajanje kolegialne podpore in hkrati razvijati zmožnosti ravnateljev za kritično razmišljanje,
problemsko učenje, inovativnost, refleksijo in sodelovalno učenje.

Na razpisan program »Individualno svetovanje ravnatelju na sedežu VIZ« se ravnatelji VIZ lahko
prijavite tekom leta, oziroma, ko ugotovite potrebo po svetovanju pri pedagoškem vodenju: pri
delu z ljudmi (motivacija, komunikacija, reševanje konfliktov, timsko in projektno delo,
sooblikovanje učeče se skupnosti), načrtovanju, spremljanju in vrednotenju profesionalnega in
kariernega razvoja zaposlenih, spremljanju kakovosti pouka (na primer: hospitacije, učni sprehodi,
povratne informacije), načrtovanju, spremljanju in vrednotenju dela zavoda kot celote (na primer:
razvojno načrtovanje, LDN, akcijski načrti, samoevalvacija). V prijavnici opišete problem.
V okviru vsakega individualnega svetovanja na sedežu VIZ bosta izvedena dva obiska, med
katerima preteče največ 3 tedne. Prvi obisk v vašem VIZ izvedeta strokovni sodelavec ŠR in
ravnatelj svetovalec.
Svetovanec predstavi problem oziroma izziv ter dosedanje izkušnje in pristope k reševanju v podobnih
situacijah. Strokovni sodelavec ŠR, ravnatelj svetovalec in svetovanec analizirajo situacijo - vsak s svojega
strokovnega vidika. Sledi razprava vseh udeleženih z iskanjem različnih možnih rešitev. Strokovni
sodelavec ŠR usmerja diskusijo, tako da svetovanje ostaja znotraj izpostavljenega problema oziroma izziva.
Drugi obisk v vašem VIZ opravi ravnatelj svetovalec sam. Svetovanec predstavi, kaj se je v VIZ v času po
prvem obisku dogajalo v zvezi z reševanjem problema. Ravnatelj svetovalec izvede svetovanje tako, da
usmerja svetovanca k oblikovanju predloga strokovne rešitve, ki je konkreten, zakonit, izvedljiv, terminsko
in vsebinsko določen. Naloge in odgovornosti pri uresničevanju so natančno določene. Čas za celotno
izvedbo svetovanja je maksimalno v roku 30 dni od prejete prijave. Po koncu svetovanja boste ravnatelji VIZ
izrazili mnenje o nujnosti, pomembnosti in uporabnosti tovrstnega svetovanja.
Prijavite se lahko med letom, ko ugotovite potrebo po svetovanju pri pedagoškem vodenju, a le do
zapolnitve mest. V letu 2020 bo izvedeno 30 svetovanj. 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.
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