Vabimo vas na delavnico z naslovom
MEDNARODNO SODELOVANJE KOT PRILOŽNOST ZA PROFESIONALNI RAZVOJ
RAVNATELJEV IN STROKOVNIH DELAVCEV,
ki bo potekala v petek 9. junija 2017 v prostorih
CMEPIUS-a, Ob železnici 30a, 1000 Ljubljana, v predavalnici v pritličju

Profesionalni razvoj ravnateljev in strokovnih delavcev je eden temeljnih vzvodov in kazalnikov kakovosti
dela vzgojno-izobraževalnih zavodov. Ob tem je pomembno zavedanje, da zgolj udeležba na aktivnostih
profesionalnega razvoja ali velika finančna vlaganja dokazano ne zagotavljata vpliva in učinkov, česar pa si
najbolj želimo. Pomembno je, da se ravnatelji in strokovni delavci zavedajo ključnih značilnosti
profesionalnega razvoja, ki imajo dokazano pozitivni učinek ter stremijo k njim. Med le-te umeščamo dalj
časa trajajoče aktivnosti, takšne, ki potekajo praviloma v zavodu oz. na delovnem mestu, aktivnosti, ki
temeljijo na sodelovalnem, aktivnem učenju in poučevanju ter zagotavljajo povratno informacijo, predvsem
pa takšne aktivnosti, ki so povezane s prednostnimi cilji vzgojno-izobraževalnega zavoda. Projekti Erasmus+
so aktivnost profesionalnega razvoja, ki imajo dokazano pozitivni učinek.
Delavnica je namenjena prikazu in razjasnitvi povezovanja projektov mednarodnega sodelovanja s
profesionalnim razvojem posameznika in zavoda za kakovostno pripravo projektov Erasmus+. Delavnica
je strukturirana tako, da bo sodelujoče praktično vodila skozi elemente, ki so ključni za kakovostno prijavo
Erasmus+ projektov. Med te elemente umeščamo predvsem jasno analizo potreb posameznikov in zavoda,
evropski razvojni načrt, povezavo med načrtovanjem na ravni šole in ključnimi ukrepi ter prednostnimi
nalogami Erasmus+ projektov. Poleg tega bodo izpostavljeni tudi drugi elementi projektne dokumentacije
(npr. načrtovanje rezultatov, širjenje) ter izkušnje prijaviteljev preteklih let. V zadnjem delu delavnice bomo
odgovarjali na vprašanja in izvajali individualno svetovanje.
Delavnico bosta izvedli dr. Mihaela Zavašnik Arčnik (Šola za ravnatelje) in Urška Šraj (CMEPIUS).
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Program delavnice:
9.00–11.00
11.00–11.30
11.30–13.00
13.00-13.15
13.15-14.00
14.00-14.30
14.30-15.00
15.00-16.15

Povezanost mednarodnega sodelovanja s profesionalnim razvojem
Odmor
Projekti Erasmus+ kot priložnost za profesionalni razvoj
Odmor
Projektna dokumentacija projektov Erasmus+
Izkušnje prijaviteljev preteklih let
Vprašanja in odgovori
Individualna svetovanja

Število prostih mest na delavnici je omejeno. Prijavite se lahko preko kataloga KATIS.
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