15. 6. 2020

Razpis programa Mreže ravnateljev za razvoj ravnateljevanja 2020/21
Program Mreže ravnateljev za razvoj vodenja (MRR) je namenjen skupnemu učenju manjših skupin
ravnateljev iz različnih okolij in z različnih ravni (vrtci, osnovne in srednje šole), ki so povezani v manjše
skupine - mreže. Temeljni namen je krepitev vodenja s pomočjo povratnih informacij članov skupine in z
izmenjavo primerov iz prakse.
Značilnost mrež je vzpostavljeno medsebojno zaupanje ter prostor za večkratno izmenjavo izkušenj in idej
vseh članov mreže na vsakem srečanju. Po uvodnem srečanju celotne skupine se bodo mreže po štirih
ravnateljev z moderatorjem (predavatelj ŠR) izmenično srečevale v zavodih iz katerih ravnatelji prihajajo
in spoznavale različne prakse vodenja. Vsak ravnatelj bo v okviru mreže predvidoma obiskal tri zavode in
izpeljal eno srečanje kot gostitelj. Vsebina srečanj bo razmislek in presoja ravnatelja o vodenju,
predstavitev primera dobre prakse vodenja in aktualnega izziva ter razprava o primerih. V dodatnem delu
programa bodo imeli udeleženci programa priložnost, da v dveh dneh spoznajo vodenje vrtcev in šol v eni
od sosednjih držav, predvidoma Avstriji.

Trajanje in izvedba programa
Eno-letni program obsega 32 ur in bo potekal v obliki šestih srečanj. Uvodno in zaključno srečanje vseh v
program vključenih ravnateljev bo praviloma potekalo na sedežu Šole za ravnatelje, štiri srečanja mrež pa
na zavodih ravnateljev. V primeru ukrepov povezanih s karanteno, bomo srečanja izpeljali preko spleta.
Prvo srečanje bo 16. 9. 2020. Drugi datumi bodo dogovorjeni na tem srečanju.
Vsak ravnatelj bo svoje misli, spoznanja, vprašanja in zamisli beležil v osebnem dnevniku. Ob zaključku bo
predstavil refleksijo svojega učenja za razvoj vodenja. Opisal bo primer dobre prakse, ki ga bomo objavili
v knjižici.
Ravnatelj, ki se bo udeležil tudi mreženja z ravnatelji v eni od sosednjih držav, bo opravil program v obsegu
40 ur. Program bo oblikovan naknadno, skupaj z udeleženci.

Prijava in kotizacija
Prijavnica v program TUKAJ, rok prijave do 15.7.2020.
Kotizacija za program je 231,80 EUR z vključenim ddv.
Dodatne informacije dobite na e-naslovu lea.avgustin@solazaravnatelje.si.

dr. Tatjana Ažman,

dr. Vladimir Korošec,

vodja programa

direktor

