
 
 

PRVA POLETNA ŠOLA IZOBRAŽEVANJA 
za zaposlene v vzgoji in izobraževanju 

FOV UM 2019 
 

Poletna šola izobraževanja je namenjena zaposlenim v vzgoji in izobraževanju v Republiki 
Sloveniji ter obsega raznolike in vsebinsko bogat program izobraževanja, ki ga bodo izvedli 

habilitirani visokošolski učitelji z odličnimi izkušnjami v izobraževanju, raziskovanju in 
strokovnem okolju. 

 
Namen poletne šole je izboljšati stopnjo znanj in kompetenc na področjih, ki vsakodnevno 

spremljajo izzive vseh, ki sodelujejo v procesu vzgoje in izobraževanja. 
 

Udeleženci izobraževanja bodo ob zaključku izobraževanja prejeli: 
 

- potrdilo o udeležbi na internem obrazcu FOV UM, 
- predmetnik programa s skupnim številom ur, urnik s temami, habilitiranimi 

visokošolskimi učitelji, oblikami ter metodami dela ter 
- dokazilo o aktivni udeležbi udeležencev v programu. 

 
 

KDAJ: 
Junijska poletna šola 
27., 28. in 29. 6. 2019 

Ali 
Avgustovska poletna šola 

27., 28. in 29. 8. 2019 
 
 

KJE: 
Fakulteta za organizacijske vede UM, Kidričeva cesta 55a, 4000 Kranj 

 
 
 



CENA IZOBRAŽEVANJA: 
Udeleženci programa poletne šole lahko izberejo: 

- Tridnevni program – cena je 150 € z DDV. 
(cena programa obsega potrdilo poletne šole izobraževanja, predmetnik, certifikat poletne šole 

izobraževanja, kavo in prigrizek ter udeležbo na strokovnem izletu). 
- Enodnevni program – cena je 60 € z DDV / dan. 

(cena programa obsega potrdilo enodnevnega izobraževanja, predmetnik in certifikat 
enodnevnega programa, kavo in prigrizek). 

 
Udeleženci, ki bodo izbrali tridnevni program, se ob zaključku poletne šole izobraževanja 

udeležijo skupnega druženja na strokovnem izletu v organizaciji FOV UM. 
 

Zainteresirani se prijavijo preko spletnega obrazca: 
 

-  za 1. rok (junijska poletna šola) najkasneje do 20.06.2019, 
- za  2. rok (avgustovska poletna šola) najkasneje do 20. 08. 2019. 

 
ŠTEVILO MEST NA IZOBRAŽEVANJU JE OMEJENO. 

 
Za vse informacije so na voljo sodelavci Centra za izobraževanje in svetovanje UM FOV, in 

sicer 
 

preko telefonskih številk: 04 2374 245 ali 04 2374 267; 
preko el. pošte: cis@fov.uni-mb.si, 

osebno v Centru za izobraževanje in svetovanje, UM FOV, Kidričeva cesta 55a, 4000 Kranj 
 

Program si lahko preberete v nadaljevanju… 
  

https://domino.fov.uni-mb.si/PrijavniObrazec.nsf/PoletnaSola2019?OpenForm


Podroben program po dnevih: 
 

1. DAN 
 
SKUPNO TRAJANJE: 8 ur (4 ure klasično, 4 ure spletno učenje) 
ČAS: 13.00 – 17.00, spletno učenje po dogovoru s predavatelji 
Program: Management izobraževanja 
 
Glavni cilj programa je seznaniti učitelje z vprašanji učinkovitega managementa v 
izobraževanju, tj. pripraviti in usposobiti šolske voditelje za ustvarjanje učinkovitega učno 
okolje s prilagajanjem poučevanja učenčevim individualnim, kognitivnim in čustvenim 
potrebam. 
 
Vodstvo ima ključno vlogo pri ustvarjanju pogojev za uspeh na vseh ravneh sistemov 
izobraževanja in usposabljanja. Vodje šol so glavni akterji pri ustvarjanju učinkovitih povezav 
med različnimi stopnjami izobraževanja in usposabljanja, družinami in lokalno skupnostjo, s 
skupnim ciljem, da učenci dosežejo učne rezultate. Management izobraževanja je področje, 
ki se ukvarja z vodenjem in upravljanjem šol ter učnega procesa. To je proces načrtovanja, 
organiziranja in usmerjanja dejavnosti v šoli, ki učinkovito uporablja človeške in materialne 
vire, da bi dosegel cilje šole. To ni področje, omejeno na ravnatelje šol. Vse strani, vključene 
v izobraževanje, bi morale pridobiti vpogled v management izobraževanja, saj je ključnega 
pomena pomagati šolam, da uspešno in učinkovito uresničujejo svoje cilje. 
   
Vas zanimajo najsodobnejše prakse vodenja šol? Pridružite se našemu programu in združite 
učenje osnov učinkovitega managementa izobraževanja s habilitiranimi visokošolskimi 
učitelji. Ta tečaj je namenjen ravnateljem, podravnateljem ali učiteljem, ki se zanimajo za 
vključevanje v management izobraževanja ali pa se preprosto zavedajo izzivov, ki jih 
management izobraževanja prinaša. 
 
V programu se bodo udeleženci naučili: 

- metod in tehnik managementa izobraževanja, 
- doseganja in sprejemanja odločitev ter reševanja kriz v izobraževalnem procesu, 
- osnovnih tehnik pogajanja in 
- učinkovitega reševanja problemov vodenja šole in pouka. 

 
METODE DELA: 

- Klasično predavanje 
- Vaje in delavnica 
- Spletno učenje 

 



2. DAN 
 
SKUPNO TRAJANJE: 8 ur (4 ure klasično, 4 ure spletno učenje) 
ČAS: 13.00 – 17.00, spletno učenje po dogovoru s predavatelji 
Program: Komunikacija v razredu: izzivi in priložnosti 
 
Sposobnost učinkovitega komuniciranja z učenci in dijaki je ključnega pomena za vse učitelje. 
Program razvoja metod in tehnik komuniciranja za učitelje vam bo pomagal razumeti 
najpomembnejše vrste komunikacije in njihove uporabe v razredu. Ob koncu programa se 
boste naučili, kako pravilno sodelovati z različnimi učenci in dijaki ter kako s komunikacijo 
upravljati različne situacije v razredu. 
 
V programu se bodo udeleženci naučili: 

- metod in tehnik komuniciranja, 
- izrabe tehnik komuniciranja za povezljivost teoretičnih in praktičnih vsebin predmeta 

ter 
- primerov sodobnih tehnik komunikacije in stilov nastopanja. 

 
METODE DELA: 

- Klasično predavanje 
- Vaje in delavnica 
- Spletno učenje 

 
 
  



3. DAN 
 
SKUPNO TRAJANJE: 10 ur (4 ure klasično, 4 ure spletno učenje, 2 uri strokovna ekskurzija) 
ČAS: 13.00 – 17.00, spletno učenje po dogovoru s predavatelji, strokovna ekskurzija v izbrano 
delovno okolje  
Program: Upravljanje s kulturno raznolikostjo učencev in dijakov: nasveti, izzivi in priložnosti 
 
Ukvarjanje s kulturno raznolikostjo je namenjeno udeležencem in organizacijam 
udeležencev, da se lahko učinkovito spoprimejo z izzivi v razredu, povezanimi s kulturno in 
jezikovno raznolikostjo. Program je zasnovan tako, da pomaga učiteljem iz različnih področij, 
da povečajo svoje sposobnosti za učinkovito poučevanje večkulturnih razredov. 
 
V programu se bodo udeleženci naučili: 

- upravljanja kulturnih konfliktov in konfliktov v razredu, 
- raziskovanje in sprejemanje učinkovitih stilov poučevanja, 
- podpore učencem različnih jezikovnih ozadij, čeprav niso učitelji jezikov, 
- kritičnega in ustvarjalnega razmišljanja povezanega z vprašanji vezanimi na področje 

kulturne raznolikosti. 
 
METODE DELA: 

- Klasično predavanje 
- Vaje in delavnica 
- Spletno učenje 


