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Z vstopom v našo Mrežo boste postali del učeče se skupnosti, v kateri stremimo k 
poglabljanju vaših profesionalnih potencialov. Okrepili bomo vaše strokovne 
kompetence ter kulturo učenja v vašem zavodu. V skrbi za celostni razvoj otroka si 
bomo prizadevali tudi za mehko tranzicijo med učnimi okolji ter spodbujali 
povezovanje med vrtci in šolami. 
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ČLANSTVO V MREŽI ZA SPREMINJANJE KAKOVOSTI KORAK ZA KORAKOM 
 
Vrtec ali osnovna šola se v Mrežo za spreminjanje kakovosti Korak za korakom vključi za obdobje 
enega šolskega leta. Oblikovali smo tri pakete, ki si ga vrtec ali osnovna šola izbere glede na lastne 
potrebe, interese, želje. 
 
 
 
 

KAKO POSTANEMO ČLANI Mreže za spreminjanje kakovosti Korak za korakom? 
 
V Mrežo se včlanite z oddajo prijavnice na spodnji povezavi: 
 

POMEMBNO! 
https://forms.gle/Qncu7DwfuMaouskd6 

 
Rok za prijavo: 20. 9. 2021  

 
 
Po prejeti prijavi se z ravnateljem/ico zavoda podpiše pogodbo o enoletnem sodelovanju, v kateri 
so opredeljene aktivnosti iz izbranega paketa. Kotizacijo se poravna vnaprej (do konca 
koledarskega leta). V primeru izbire dodatne dejavnosti, ki se izvaja na sedežu vašega zavoda, se 
vam posebej obračunajo potni stroški. 
 
 
V nadaljevanju vam podrobneje predstavljamo ponudbo paketov, v kolikor pa bi vas zanimale še 
kakšne dodatne dejavnosti, je seznam na  voljo s klikom na povezavo:  
https://www.korakzakorakom.si/clanstvo-v-mrezi-za-spreminjanje-kakovosti-korak-za-
korakom 

https://forms.gle/Qncu7DwfuMaouskd6
https://www.korakzakorakom.si/clanstvo-v-mrezi-za-spreminjanje-kakovosti-korak-za-korakom
https://www.korakzakorakom.si/clanstvo-v-mrezi-za-spreminjanje-kakovosti-korak-za-korakom
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PAKETI V GLOBINO VAŠEGA 
PROFESIONALNEGA POTENCIALA 

V TANDEM ZA MEHKO 
TRANZICIJO 

V MREŽO ZA KONDICIJO 
KAKOVOSTI 

CENA 800 € 450 € + 450 € 500 € 
DEJAVNOSTI TRAJANJE IN 

VREDNOTENJE 
 

1. To mora vedeti vsak koordinator/vodja učečih 
se skupnosti (v nadaljevanju USS) 

4 ped. ure brezplačno srečanje za novo pridružene zavode ali nove koordinatorje 

2. Koristno s prijetnim za koordinatorje/vodje 
USS 

16 ped. ur 
1 točka ✓ do 10 vodij USS/zavod ✓ 2 x 2 vodji USS/zavod ✓ 2 vodji USS/zavod 

3. Koristno s prijetnim za ravnatelje 
 

16 ped. ur 
1 točka ✓ ravnatelj ✓ 2 x ravnatelj ✓ ravnatelj 

4. Reflektivno srečanje za koordinatorje/vodje 
USS 

4 ped. ure 
✓ do 10 vodij USS/zavod ✓ 2 x 2 vodji USS/zavod ✓ 2 vodji USS/zavod 

5. Zaključno srečanje za koordinatorje/vodje USS 
in ravnatelje ter druge strokovne delavce 
vrtcev/osnovnih šol 

4 ped. ure 
✓ do 10 udeležencev/zavod ✓ do 10 udeležencev/zavod ✓ do 10 udeležencev/zavod 

6. Pogovorne urice 2 ped. uri 
✓ do 2 vodji USS / zavod ✓ do 2 vodji USS / zavod ✓ do 2 vodji USS / zavod 

7. Medregijsko srečanje za strokovne delavce 
vrtcev/osnovnih šol 

4 ped. ure 
potrdilo o udeležbi 
ovrednoti MIZŠ 

✓ do 10 udeležencev/zavod ✓ do 10 udeležencev/zavod ✓ do 10 udeležencev/zavod 

8. Vodenje medregijskih srečanj  2 točki 
✓ brezplačno usposabljanje za vodenje ✓ brezplačno usposabljanje za vodenje  

9. Mesečna Zoom kava s Centrom KZK 2 ped. uri 
✓ do 5 udeležencev/zavod ✓ do 5 udeležencev/zavod  

10. Dejavnost po meri 4 ped. ure 
 
 
 
 
4 točke vrtci 
3 točke šole 

1.Opazovanje z reflektivnim razgovorom 
(do 5 udeležencev/opazovanje) 
ALI 

✓ 2.Strokovna podpora vodji USS 
(do 5 udeležencev/opazovanje) 
ALI 
3.Oddaja in pregled portfolia 
(1 strokovnega delavca/zavod) 

  

✓ 4.Skupno usposabljanje o 
zagotavljanju mehke tranzicije 
(za kolektiv vrtca in prve triade OŠ) 

 

11. Povratna informacija koordinatorjem/vodjem 
USS o vodenju USS 

 
✓    
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PODROBNEJE O DEJAVNOSTIH V PAKETIH 
 

1. To mora vedeti vsak koordinator/vodja USS 
Za koga? 
Srečanje je za koordinatorje na novo vključenega vrtca/osnovne šole obvezno in brezplačno (v 
primeru Paketa plus ne šteje v izbirno kvoto dveh dejavnosti). Srečanje pa priporočamo tudi vsem 
koordinatorjem, ki bi radi poglobili razumevanje svoje vloge oziroma vsem 
koordinatorjem/vodjem USS, ki ste na novo prevzeli vlogo koordinatorja v že vključenem zavodu. 

 
Kaj in kako? 
Na usposabljanju bodo koordinatorji spoznavali načine oblikovanja in vodenja učeče se 
skupnosti, svojo vlogo v tem procesu ter konkretne strategije dela z odraslimi. Konkretne vsebine 
srečanja bomo določili glede na potrebe in odzive iz prakse.  
 
Trajanje? 
1 dopoldne (4 pedagoške ure) 
 
Kje? 
V sejni sobi Pedagoškega inštituta. 
 

2. Koristno s prijetnim za koordinatorje / vodje USS 
Za koga? 
Za strokovne in vodstvene delavce, ki opravljajo koordinatorsko funkcijo ter vodijo USS 
strokovnih delavcev ali krovno USS vodij. 
 
S kakšnim ciljem? 
Opolnomočiti koordinatorje/vodje USS za delo s člani USS na nivoju vrtca/osnovne šole in 
izmenjava njihovih izkušenj. 
 
Kaj in kako? 
Na srečanju bomo: 
● spoznavali načine, kako oblikovati učečo se skupnost znotraj vrtca in osnovne šole; 
● spoznavali nove vsebine in oblike dela; 
● spodbujali diskusijo med udeleženimi, si izmenjavali izkušnje; 
● se mrežili in družili; 
● reflektirali delo strokovnih delavcev in se medsebojno podpirali; 
● spoznavali načine reflektiranja in načrtovanja lastnega dela koordinatorja Mreže za 

spreminjanje kakovosti Korak za korakom na nivoju vrtca/osnovne šole; 
● se seznanili z novostmi na nivoju Mreže in skupaj začrtali delo v prihajajočem šolskem letu. 
 
Trajanje? 
2 dni (16 pedagoških ur) 
 
Kje? 
Srečanje vsako leto poteka na drugi lokaciji, s čimer se skušamo približati in spoznati lokalno 
okolje naših vključenih vrtcev. Organizirano je v hotelu, kjer tudi prespimo. 
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3. Koristno s prijetnim za ravnatelje 
 

 
Za koga? 
Za ravnatelje/ice oziroma pomočnike/ce ravnatelja/ice. 
 
S kakšnim ciljem? 
Opolnomočiti vodstvene delavce za podpiranje strokovnih delavcev pri njihovem 
profesionalnem razvoju ter za zagotavljanje in ugotavljanje kakovosti. 
 
Kaj in kako? 
Dejavnosti se vežejo na osrednjo temo delovanja Mreže - profesionalni razvoj strokovnih 
delavcev in dvig kakovosti dela v oddelku oziroma razredu. Na srečanje vsakokrat povabimo tudi 
zunanjega strokovnjaka/injo, ki na podlagi svojih izkušenj predstavi obravnavano tematiko. 
Poskrbljeno je za mreženje ter izmenjavo idej in dobrih praks med udeleženci/kami. Se seznaniti 
z novostmi na nivoju Mreže in skupaj začrtali delo v prihajajočem šolskem letu. 
 
Trajanje? 
2 dni (16 pedagoških ur) 
 
Kje? 
Srečanje vsako leto poteka na drugi lokaciji, s čimer se skušamo približati in spoznati lokalno 
okolje naših vključenih vrtcev.  Organizirano je v hotelu, kjer tudi prespimo. 
 

4. Reflektivno srečanje za koordinatorje / vodje USS 
 

Za koga? 
Za strokovne in vodstvene delavce, ki opravljajo koordinatorsko funkcijo ter vodijo USS 
strokovnih delavcev ali krovno USS vodij. 
 
S kakšnim ciljem? 
Podpreti koordinatorje/vodje USS pri refleksiji lastnega dela in vodenju USS znotraj 
vrtca/osnovne šole. 
 
Kaj in kako? 
Po krajšem vsebinskem uvodu si bodo koordinatorji izmenjali izkušnje iz prakse, reflektirali svoje 
delo in ob moderatorstvu iskali poti za delo v prihodnje. 
 
Trajanje? 
1 dopoldne (4 pedagoške ure) 
 
Kje? 
V sejni sobi Pedagoškega inštituta oziroma drugi lokaciji v Ljubljani. 
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5. Zaključno srečanje za koordinatorje/vodje USS in ravnatelje ter druge strokovne delavce 
vrtcev/osnovnih šol 
 

Za koga? 
Za vse strokovne in vodstvene delavce vključenih vrtcev in osnovnih šol. 
 
S kakšnim ciljem? 
Podpora kritični refleksiji opravljenega dela v tekočem letu, načrtovanju dela v prihodnjem, krajši 
osvetlitvi vsebine, ki se je kot aktualna izkazala tekom leta in druženjem članov Mreže. 
 
Kaj in kako? 
Srečanje že tradicionalno poteka v obliki pohoda, na katerem po postajah obravnavamo zgoraj 
navedene teme ter spodbujamo izmenjavo izkušenj in mreženje. 
 
Trajanje? 
1 dopoldne (4 pedagoške ure). 
 
Kje? 
Reflektivni vzpon vsako leto načrtujemo na drugi lokaciji, pri čemer imamo v mislih, da je 
primeren za vse. 
 

                                                                                                                                                             NOVOST! 
6. Pogovorne urice 

Za koga? 
Za strokovne in vodstvene delavce, ki opravljajo koordinatorsko funkcijo ter vodijo USS 
strokovnih delavcev ali krovno USS vodij. 
 
S kakšnim ciljem? 
Medsebojna podpora koordinatorjev/vodij USS, ki si preko vodenega pogovora pomagajo pri 
refleksiji lastnega dela in lastne pedagoške prakse. Pogovorne urice se od reflektivnega srečanja 
razlikujejo po tem, da so namenjena aktualnim vprašanjem/dilemam, ki jih sicer na 
reflektivnem srečanju zaradi vsebinskih usmeritev in omejenega časa, ne uspemo nasloviti.  
 
Kaj in kako? 
Pogovorno urico vodijo izkušeni koordinatorji/vodje USS, ki udeležence preko vodenega 
pogovora vodijo preko njihovih aktualnih vprašanj in dilem.  
 
Trajanje? 
2 pedagoški uri 
 
Kje? 
Preko spletne aplikacije Zoom. 
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7. Medregijsko srečanje za strokovne in vodstvene delavce vrtcev/osnovnih šol  
 

Za koga? 
Za vse strokovne delavce, ki pri svojem delu sledijo metodologiji Korak za korakom in vodstvene 
delavce vključenih vrtcev in osnovnih šol. 
 
S kakšnim ciljem? 
Podpora refleksiji lastnega dela, vpetosti v strokovne razprave in oblikovanju skupnega 
razumevanja kakovosti VIZ prakse. 
 
Kaj in kako? 
Po krajšem vsebinskem uvodu bodo udeleženci imeli priložnost izmenjati izkušnje iz svoje 
prakse, reflektirali bodo svoje delo ter poglabljali svoje razumevanje pedagoških konceptov, ki 
prispevajo k višji kakovosti VIZ prakse s kolegi iz različnih zavodov po Sloveniji. Po izvedenem 
vsebinskem delu srečanja si bodo lahko ogledali vrtec/osnovno šolo oz. druge aktivnosti, ki jih bo 
gostitelj pripravljen organizirati. 
 
Trajanje? 
1 popoldne (4 pedagoške ure) 
 
Kje? 
V prostorih vrtca/osnovne šole, ki bo srečanje gostil. 
 

8. Vodenje medregijskih srečanj 
 
Za koga? 
Za strokovne delavce, ki želijo voditi eno izmed medregijskih srečanj za člane Mreže, ki pri 
svojem delu sledijo metodologiji Korak za korakom. 
 
S kakšnim ciljem? 
Vodenje udeležencev medregijskega srečanja pri predstavitvah dobrih praks in razreševanju 
izzivov. 
 
Kaj in kako? 
Pred izvedbo medregijskega srečanja se zainteresirani udeležijo brezplačnega usposabljanja, na 
katerem izvejo več o strukturi medregijskih srečanj ter obravnavanih pedagoških področjih 
kakovosti. 
 
Trajanje? 
1 popoldne (4 pedagoške ure) 
 
Kje? 
V sejni sobi Pedagoškega inštituta ali preko spletne aplikacije Zoom. 
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                                                                                                                                                             NOVOST! 
9. Mesečna Zoom kava s Centrom KZK 

Za koga? 
Za strokovne in vodstvene delavce. 
 
S kakšnim ciljem? 
Razreševanje aktualnih dilem in vprašanj. 
 
Kaj in kako? 
Predstavnice Centra bomo enkrat na mesec na voljo za pogovor o morebitnih vprašanjih, 
dilemah (v praksi, pri vodenju USS-jev ipd.) 
 
Trajanje? 
2 pedagoški uri vsak prvi četrtek v mesecu ob 13. uri 
 
Kje? 
Preko spletne aplikacije Zoom. 

 
 

10/1. Opazovanje z reflektivnim razgovorom 
Za koga? 
Za strokovnega delavca/ko vrtca/osnovne šole v vlogi opazovanega ter strokovne in vodstvene 
delavce v vlogi opazovalcev. 
 
S kakšnim ciljem? 
Cilj dejavnosti je urjenje v uporabi opazovalnega instrumenta, v opazovanju, zapisovanju 
opaženega ter reflektiranju opaženega. Na ta način pomagamo strokovnim delavcem poglabljati 
razumevanje kakovosti pedagoške prakse, prepoznavati močna področja njihove prakse kakor 
tudi področja rasti ter na podlagi oblikovanih akcijskih načrtov prakso tudi spreminjati. 
 
Kaj in kako? 
Dejavnost obsega modeliranje opazovanja v oddelku ter reflektivnega razgovora po opazovanju 
z namenom ugotavljanja in zagotavljanja kakovosti VIZ prakse. Opazovanje pričnemo v času 
jutranjega kroga. V oddelku smo opazovalci prisotni do 1,5 ure. Sledi reflektivni razgovor z vsemi 
vključenimi v proces opazovanja. Z namenom prenosa modeliranega procesa kontinuirane skrbi 
za profesionalni razvoj strokovnih delavcev vrtca/osnovne šole v prakso priporočamo, da je na 
opazovanju prisoten predstavnik vodstva vrtca/osnovne šole ter nekaj strokovnih delavcev. 
 
Trajanje? 
1 dopoldne (4 pedagoške ure) 
 
Kje? 
V vašem vrtcu/osnovni šoli. 
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10/2. Strokovna podpora vodji USS 
Za koga? 
Za strokovne in vodstvene delavce, ki opravljajo koordinatorsko funkcijo ter vodijo USS 
strokovnih delavcev ali krovno USS vodij. 
 
S kakšnim ciljem? 
S to dejavnostjo želimo podpreti vodje USS v svojih vlogah. Z neposredno prisotnostjo na enem 
od srečanj vaše USS lahko pridobimo veliko boljši vpogled v delovanje vaše USS, kot na podlagi 
oddanih poročil o izvedenih USS, na podlagi česar posledično lažje identificiramo vsa močna 
področja vašega vodenja pa tudi prostor za morebiten napredek na tem področju.  
 
Kaj in kako? 
Dejavnost obsega opazovanje enega od srečanj USS znotraj vašega zavoda in reflektivni razgovor 
z vodjo USS po zaključenem srečanju. Prisotni smo od začetka do konca srečanja, kar navadno 
traja 1,5 ure. Po zaključku srečanja pa sledi reflektivni razgovor z vodjo USS, ki traja od 1 do 1,5 
ure. 
 
Trajanje? 
1 dopoldne/popoldne (4 pedagoške ure) 
 
Kje? 
V vašem vrtcu/osnovni šoli. 
 
 

10/3. Oddaja in pregled portfolia  
 
Za koga? 
Za enega strokovnega delavca iz zavoda. 
 
S kakšnim ciljem? 
Spremljanje, dokumentiranje in refleksija svojega strokovnega dela (v praksi ali pri vodenju USS). 
 
Kaj in kako? 
Strokovni delavec razvija svoj portfolio tekom celotnega šolskega leta (na podlagi obrazca, ki mu 
ga posredujemo) ter ga odda v pregled najkasneje do 31. 8. Po oddaji portfolia strokovni delavec 
prejme pisno povratno informacijo ter po potrebi povabilo na reflektivni razgovor v zvezi z 
morebitnimi popravki. Možna je ena dopolnitev portfolia. Za ustrezno oblikovan portfolio 
oziroma ustrezno dopolnitev na podlagi povratne informacije ali reflektivnega razgovora, se 
strokovnemu delavcu izda potrdilo. 
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10/4. Skupno usposabljanje o zagotavljanju mehke tranzicije 
 
Za koga? 
Za strokovne in vodstvene delavce vrtca ter prve triade OŠ. 
 
S kakšnim ciljem? 
Srečanje je namenjeno osvetlitvi področja tranzicije, pomenu povezovanja strokovnih delavcev 
vrtca in osnovne šole, načrtovanju dejavnosti mehkega prehoda ipd.  
 
Kaj in kako? 
Dejavnost obsega izvedbo usposabljanja v vašem vrtcu ali šoli. 
 
Trajanje? 
1 dopoldne/popoldne (4 pedagoške ure) 
 
Kje? 
V vašem vrtcu/osnovni šoli. 
 
 

11. Povratna informacija koordinatorjem/vodjem USS o vodenju USS 
 

Za koga? 
Za strokovne in vodstvene delavce, ki opravljajo koordinatorsko funkcijo ter vodijo USS 
strokovnih delavcev ali krovno USS vodij. 
 
S kakšnim ciljem? 
Podpora pri vodenju srečanj USS. 
 
Kaj in kako? 
Na podlagi spremljanja USS preko poročil vodij USS o izvedenih srečanjih v vključenih vrtcih in 
šolah, ob koncu šolskega leta oblikujemo pisno individualno povratno informacijo in usmeritve 
za nadaljnje vodenje njihove USS. 
 
Trajanje? 
Rok za oddajo dokumentacije o vodenju srečanj USS je 15. julij. Povratno informacijo podamo do 
srečanja Prijetno s koristnim za koordinatorje/vodje USS. 
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MREŽA ZA SPREMINJANJE KAKOVOSTI KORAK ZA KORAKOM 
 
Mreža za spreminjanje kakovosti Korak za korakom (v nadaljevanju Mreža) deluje že od leta 
2000. Osnovni cilj Mreže je nudenje podpore vodstvenim in strokovnim delavcem vrtcev ter 
osnovnih šol pri njihovem profesionalnem razvoju in oblikovanju podpornega sistema na nivoju 
zavoda.  
 

DODANA VREDNOST 
Prednost članstva v naši Mreži je, da strokovnim in vodstvenim delavcem omogočamo: 

● podporo po meri vrtca in osnovne šole; 
● aktualne vsebine; 
● povezovanje med vrtci in šolami;   
● raznolike dejavnosti, usmerjene v dvig kakovosti VIZ prakse, ki so ovrednotene v 

skladu s Pravilnikom o napredovanju zaposlenih v VIZ v nazive. 

 
 

KAKO POTEKA DELO V MREŽI ZA SPREMINJANJE KAKOVOSTI KORAK ZA 
KORAKOM NA NIVOJU VRTCA/OSNOVNE ŠOLE? 
 
Pri spreminjanju kakovosti VIZ prakse so naše osrednje vsebinsko vodilo na otroka osredinjeni 
Pedagoški pristopi, ki so opredeljeni v sedmih pedagoških področjih kakovosti ISSA 
(International Step by Step Association): Interakcije; Strategije poučevanja; Učno okolje; Družina 
in skupnost; Inkluzija; Spremljanje, načrtovanje in ocenjevanje; Profesionalni razvoj. 
 
S ciljem vnosa teoretičnih izhodišč v prakso spodbujamo naše člane k vzpostavljanju učečih se 
skupnosti (v nadaljevanju USS) v njihovih kolektivih in jim pri tem nudimo strokovno podporo.  
 
USS so orodje, ki omogoča: 

● poglabljanje in oblikovanje skupnega razumevanja posameznih pedagoških konceptov; 
● reflektiranje lastne prakse;  
● vzajemno svetovanje in pomoč pri soočanju z izzivi, s katerimi s strokovni delavci 

srečujejo pri svojem delu; 
● načrtovanje uvajanja sprememb v lastno prakso.  

 
 
Vključene vrtce in osnovne šole spodbujamo, da obstoječe strokovne aktive preoblikujejo v USS. 
Tako lahko brez dodatne obremenitve za zaposlene zagotovimo redno in kontinuirano srečevanje 
skozi celo šolsko leto (npr. enkrat mesečno). 
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KDO JE KOORDINATOR (VODJA USS) NA NIVOJU VRTCA/OSNOVNE ŠOLE IN 
KAKŠNA JE NJEGOVA VLOGA? 
 
Koordinatorska vloga zajema:  

1. vodenje USS v vrtcu/osnovni šoli (vodja USS); 
2. skrb za redno organizacijo srečanj USS in v okviru le-teh zagotavlja aktivnost vseh 

vključenih članov; 
3. tesen stik in komunikacijo z našim Centrom ter prenos informacij, dogovorov idr. vodstvu 

vrtca/osnovne šole ter strokovnimi delavcem. 
 
Zaradi medsebojne podpore, lažje organizacije dela na nivoju vrtca/osnovne šole in lažjega 
vodenja USS v paru priporočamo, da sta koordinatorja vsaj dva. Priporočljivo je, če je vsaj eden 
od njiju svetovalni delavec, pomočnik ravnatelja ipd. 
 
Pomembno je, da ravnatelj za opravljanje koordinatorskih funkcij podeli »mandat«, kar pomeni, 
da imajo koordinatorji vsa pooblastila, da od strokovnih delavcev pričakujejo njihovo aktivno 
participacijo, saj se le tako lahko USS oblikuje in živi, strokovni delavci pa v njej dobijo 
profesionalno podporo in strokovno rastejo.      
 
Vodenje USS lahko poteka na dveh nivojih 
Ponosni smo, da v zadnjem času beležimo porast vzpostavljenih USS v okviru posameznih vrtcev 
in šol, ki so vključeni v našo Mrežo. V teh primerih so v posameznih zavodih našli svoj način 
organizacije oziroma delovanja večjega števila USS. Pri tem se je koordinatorska funkcija 
porazdelila na več oseb oziroma sta se vzpostavila dva nivoja vodenja USS, in sicer: 

- vodenje USS na ravni vzgojiteljev in/ali učiteljev, na katerih se obravnava izbrano 
pedagoško področje kakovosti ter; 

- vodenje krovne USS, ki je namenjena vodjem prej omenjenih USS, na katerih pa se 
obravnava izzive samega vodenja (v nekaterih vrtcih za tovrstno USS uporabljajo izraz 
razvojna skupina). 

 

DODANA VREDNOST 
Prednost opravljanja koordinatorske vloge v naši Mreži je …  

● kontinuirana podpora koordinatorjem/vodjem USS pri načrtovanju in izvajanju USS; 
● pisna povratna informacija po oddanem poročilu vodenje USS, s predlogi za izboljšavo; 
● ovrednotenje dela v skladu s Pravilnikom o napredovanju zaposlenih v vzgoji in izobraževanju 

v nazive; 
● mreženje in izmenjava dobrih praks z ostalimi koordinatorji/vodij USS na rednih letnih 

srečanjih (uvodno, reflektivno in zaključno srečanje); 
● možnost dodatnega izvajanja aktivnosti in posledično dodatnega pridobivanja točk (npr. 

izvajanje medregijskih srečanj). 
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KAKŠNA JE VLOGA RAVNATELJA/VODSTVA V MREŽI ZA SPREMINJANJE 
KAKOVOSTI KORAK ZA KORAKOM? 
 
Ravnatelj je podpornik vseh procesov, ki se v vrtcu/osnovni šoli dogajajo. Razume pomen 
zagotavljanja in spreminjanja kakovosti in strokovnim delavcem ter še posebej koordinatorju kot 
vodji USS nudi podporo pri izvajanju teh procesov.  
Pomembno je, da ravnatelj/pedagoški vodja razume oz. je seznanjen s filozofijo na otroka 
osredinjenih pristopov, zato priporočamo, da se udeleži uvodnih usposabljanj in rednih srečanj 
za ravnatelje ter drugih dejavnosti, ki jih podpiramo v okviru Mreže (npr. srečanj USS, hospitacij 
oru. 
 
 

 
POMEMBNO ZA NOVO VKLJUČENE 
 
Za novovključene vrtce in šole smo pripravili brezplačno uvodno srečanje To mora vedeti 
vsak koordinator, katerega je priporočljivo, da se udeleži vodstvo vrtca ali šole ter strokovni 
delavci, ki bodo imeli vlogo koordinatorja (več o vsebini si lahko preberete v poglavju 
Podrobneje o dejavnostih v paketih). 
 
Ključno vsebinsko podporo za koordinatorje ter strokovne delavce, ki bi se želeli seznaniti z 
na otroka osredinjenimi pristopi Korak za korakom, predstavljajo Uvodni seminarji, ki so za 
nove člane obvezni (več o vsebini in prijavah si lahko preberete v poglavju Uvodni seminarji). 
 
V Centru za kakovost v vzgoji in izobraževanju Korak za korakom razvijamo strokovne 
publikacije in različna gradiva, ki prav tako dobrodošla pomoč pri usvajanju pristopa Korak 
za korakom. Katalog literature najdete na: 
https://www.korakzakorakom.si/storage/app/files/projekti/Katalogi/Katalog%20gradiv%20
KZK_junij%202021.pdf 
 

V kolikor bi želeli dobiti vpogled v prakso vrtca ali šole, kjer že izvajajo na otroka osredinjeno 
prakso, vas lahko povežemo s člani naše Mreže, ki bi vas bili pripravljeni gostiti.  
 

 
 

  

https://www.korakzakorakom.si/storage/app/files/projekti/Katalogi/Katalog%20gradiv%20KZK_junij%202021.pdf
https://www.korakzakorakom.si/storage/app/files/projekti/Katalogi/Katalog%20gradiv%20KZK_junij%202021.pdf
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UVODNI SEMINARJI 
 
Uvodni seminar je namenjen strokovnim delavcem vrtcev/osnovnih šol, ki se v Mrežo za 
spreminjanje kakovosti Korak za korakom prijavijo prvič (na novo), in tistim, ki želijo svoja 
znanja o metodologiji Korak za korakom osvežiti oz. poglobiti.  
Z letošnjim letom pričenjamo s prenovljenim Uvodnim seminarjem, ki bo potekal v enotnih 
skupinah (ne več ločeno glede na starostno skupino otrok): 
 

• Korak za korakom v prakso (1. in 2. del za vrtce) 
Seminar je zasnovan z namenom zagotavljanja sistematičnega in postopnega usvajanja 
metodologije Korak za korakom v vrtcih. Sestoji iz 2 delov - vsako poteka eno šolsko leto po 24-ur, 
kar udeležencem omogoča pridobitev potrdila za 1,5 točke. 
Vsak del zajema obravnavo nove vsebine (eno od ISSA pedagoških področij kakovosti) ter 
načrtovanje uvedbe sprememb v prakso na podlagi akcijskega načrta, ki ga udeleženci v času do 
naslednje izvedbe realizirajo ter nato skupaj tudi reflektirajo. 
 

Udeleženci na 1. delu brezplačno prejmejo Reflektivni dnevnik, ki jim je v pomoč pri dokumentiranju 
vsebin iz predavanj ter reflektiranju uvedenih sprememb v prakso.  

 
• Globine prakse Korak za korakom(1. in 2. del) 

Seminar je osredotočen na pomembne koncepte na otroka osredinjene pedagoške prakse, na 
katere udeleženci ob podpori izkušenih izvajalk pogledajo skozi prizmo ISSA področij kakovosti.  
 

• Korak za korakom v prakso (1. in 2. del za šole) 
Seminar je zasnovan z namenom zagotavljanja sistematičnega in postopnega usvajanja 
metodologije Korak za korakom v osnovnih šolah. Sestoji iz 2 delov - vsako poteka eno šolsko leto 
po 16-ur, kar udeležencem omogoča pridobitev potrdila za 1 točko. 
Vsak del zajema obravnavo nove vsebine (eno od ISSA pedagoških področij kakovosti) ter 
načrtovanje uvedbe sprememb v prakso na podlagi akcijskega načrta, ki ga udeleženci v času do 
naslednje izvedbe realizirajo ter nato skupaj tudi reflektirajo. 
 
Uvodni seminar bo kot tudi doslej za udeležence iz različnih slovenskih vrtcev potekal v 
Ljubljani. Izveden bo v primeru najmanj 20 prijav. Najvišje število udeležencev/skupino je 30. 
 

V kolikor pa želite, da Uvodni seminar pride k vam, se povežite s sosednjimi vrtci/osnovnimi šolami ali 
pa znotraj vašega zavoda oblikujte skupino 20-30 udeležencev, za katere bomo Uvodni seminar v obliki 
regijske izvedbe organizirali pri vas. V zvezi s tem nas kontaktirajte! 

 
Prihajajoče šolsko leto bo kar se tiče Uvodnih seminarjev prelomno – izvajali bomo še 2. dele že pričetih 
Uvodnih seminarjev ter 1. del novega seminarja Korak za korakom v prakso. Spodaj lahko poiščite 
prijavnico za seminar po vaši meri. 
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ZA VRTCE 
Naslov 
seminarja 

Korak za korakom v prakso 
(1. del za vrtce) 

Osnove na otroka osredinjene vzgoje in 
izobraževanja za otroke v starosti od 0 do 3 let, II. 
del 

Osnove na otroka osredinjene vzgoje in 
izobraževanja za otroke v starosti od 3 do 6 
let, II. del 

Ciljna skupina ● vzgojitelji 

● pomočniki vzgojiteljev 

● vodstveni delavci 

● svetovalni delavci 

● vzgojitelji 

● pomočniki vzgojiteljev 

● vodstveni delavci 

● svetovalni delavci 

● vzgojitelji 

● pomočniki vzgojiteljev 

● vodstveni delavci 

● svetovalni delavci 

Teme ● Izhodiščna filozofija 

● Interakcije 

● Učno okolje 

● Družina in skupnost 

● Strategije učenja in poučevanja 

● Načrtovanje in spremljanje 

● Inkluzija 

● Profesionalni razvoj 

● Strategije učenja in poučevanja 

● Načrtovanje in spremljanje 

● Inkluzija 

● Profesionalni razvoj 

Obseg 24 ur (6 x po 4 pedagoške ure) 24 ur (6 x po 4 pedagoške ure) 24 ur (6 x po 4 pedagoške ure) 

Cena 120,00 €/osebo 120,00 €/osebo 120,00 €/osebo (20 €/dan izobraževanja) 

Rok prijave 20. september 2021 (oz. do zapolnitve mest)  20. september 2021 (oz. do zapolnitve mest)  20. september 2021 (oz. do zapolnitve mest)  

Prijavnica Za prijavo na Uvodni seminar v Ljubljani 

izpolnite prijavnico: 

https://forms.gle/kVNXYkG2o2uoCm8LA 

 

Za prijavo na Uvodni seminar v Ljubljani 

izpolnite prijavnico: 

https://forms.gle/ZM39USRLSd6nS4oKA 

 

Za prijavo na Uvodni seminar v Ljubljani 

izpolnite prijavnico: 

https://forms.gle/8VaiQqKBQdnUdaWe9 

V primeru regijske izvedbe nas kontaktirajte preko elektronske pošte ali telefona. 

https://forms.gle/kVNXYkG2o2uoCm8LA
https://forms.gle/ZM39USRLSd6nS4oKA
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ZA OSNOVNE ŠOLE 
 

Naslov seminarja Korak za korakom v prakso 
(1. del za osnovne šole) 

 
Ciljna skupina 

● učitelji prve triade osnovne šole 

● vodstveni delavci osnovne šole 

● svetovalni delavci osnovne šole  
Teme ● Izhodiščna filozofija 

● Interakcije 

● Učno okolje 

● Družine 

Obseg 16 ur (4 x po 4 pedagoške ure) 
 

Cena 80 €/osebo 
 

Rok prijave 20. september 2021 (oz. do zapolnitve mest) 
 

Prijavnica Za prijavo na Uvodni seminar v Ljubljani izpolnite prijavnico: 
https://forms.gle/Y7Q7yB1uR2tguhTF6 

 



 

 
 

KOLEDAR AKTIVNOSTI ZA ŠOLSKO LETO 2021/22  
 

TERMIN AKTIVNOST 
28. 9. 2021 To mora vedeti vsak koordinator (storitev je namenjena na 

novo vključenim vrtcem/šolam ali novim koordinatorjem) 
7. – 8. 10. 2021 Koristno s prijetnim za koordinatorje/vodje USS 
21. – 22. 10. 2021 Koristno s prijetnim za ravnatelje 
Oktober 2021 – maj 2022 Uvodni seminarji za šolsko leto 2021/22:  

● Korak za korakom v prakso (1. del za vrtce) 

● Osnove na otroka osredinjene vzgoje in izobraževanja za 
otroke v starosti od 0 do 3 let, 2. del 

● Osnove na otroka osredinjene vzgoje in izobraževanja za 
otroke v starosti od 3 do 6 let, 2. del 

● Korak za korakom v prakso (1. del za osnovne šole) 

November 2021 – maj 2022 Mesečna Zoom kava s Centrom KZK (vsak 1. četrtek v mesecu 
ob 13. uri) 

26. 1. 2022 Reflektivno srečanje za koordinatorje/vodje USS 
10. 2. 2022 Usposabljanje za izvajalce medregijskih srečanj 
Marec– april 2022 Medregijska srečanja za strokovne delavce vrtcev/osnovnih 

šol 
26. 5. 2022 Zaključno srečanje strokovnih delavcev vrtcev/osnovnih šol, 

ravnateljev, koordinatorjev … 
Po dogovoru Pogovorne urice 
15. 7. 2022 Oddaja dokumentacije o vodenju srečanj USS 
31. 8. 2022 Oddaja portfolia 

 
 

POMEMBNO! 
Vse načrtovane dejavnosti, navedene v koledarju, bodo izvedbeno in vsebinsko prilagojene 
takratni trenutni epidemiološki situaciji (spletna usposabljanja in druge oblike sodelovanja in 
povezovanja na daljavo), o čemer vas bomo pravočasno obvestili. 

 

 
  



 

 
 

     OVREDNOTENJE AKTIVNOSTI  
Za dejavnosti, ki jih izvajate oz. se jih udeležujete v okviru Mreže, lahko prejmete potrdila, ki so 
ovrednotena v skladu s Pravilnikom o napredovanju zaposlenih v vzgoji in izobraževanju v 
nazive. 
 
Kot koordinator/vodja USS v vrtcu lahko pridobite: 

● potrdilo o udeležbi na dvodnevnem usposabljanju (Koristno s prijetnim za 
koordinatorje/vodje USS) - 1 točka: 16. člen 

● potrdilo za vodenje USS, ki se je v isti sestavi skupine v šolskem letu srečala najmanj 3 
(neupoštevajoč prvega in zadnjega v kolikor le ta nista izvedena v skladu s strukturo 
USS) - 1 točka; 17. člen, točka a), alineja 7; 
ALI 

● potrdilo za vodenje USS ki se je v isti sestavi skupine v šolskem letu srečala najmanj 5 
(neupoštevajoč prvega in zadnjega v kolikor le ta nista izvedena v skladu s strukturo 
USS) - 2 točki; 17. člen, točka b), alineja 23; 

● potrdilo za izvedbo (med)regijskih srečanj (izvajalec medregijskih, ki je 
koordinator/vodja USS) - 2 točki; 17. člen, točka b), alineja 10. 

● potrdilo o sodelovanju v razvojno-raziskovalnem projektu (oblikovanje portfolia) –  
4. točke, 17. č člen, točka 6 

 
Kot koordinator/vodja USS v osnovni šole lahko pridobite: 

● potrdilo o udeležbi na dvodnevnem usposabljanju (Koristno s prijetnim za 
koordinatorje/vodje USS) - 1 točka: 16. člen 

● potrdilo za vodenje USS, ki se je v isti sestavi skupine v šolskem letu srečala najmanj 3 
(neupoštevajoč prvega in zadnjega v kolikor le ta nista izvedena v skladu s strukturo 
USS) - 1 točka: 20. člen, točka a), alineja 10; 
ALI 

● potrdilo za vodenje USS ki se je v isti sestavi skupine v šolskem letu srečala najmanj 5 
(neupoštevajoč prvega in zadnjega v kolikor le ta nista izvedena v skladu s strukturo 
USS) - 2 točki; 20. člen, točka a), alineja 12; 

● potrdilo za izvedbo (med)regijskih srečanj (izvajalec medregijskih, ki je 
koordinator/vodja USS) - 1 točka: 20. člen, točka a), alineja 23; 

● potrdilo o sodelovanju v razvojno-raziskovalnem projektu (oblikovanje portfolia) –  
3 točke, 20. c člen, točka 8 

 

POMEMBNO! 
Obrazci za dokumentiranje vodenja srečanj USS ter oblikovanje portfolia so dostopni na notranji strani 
spletne strani, do katere člani dostopate z geslom. 

 
  



 

 
 

Kot ravnatelj vrtca ali osnovne šole lahko pridobite: 
● potrdilo o udeležbi na dvodnevnem usposabljanju (Koristno s prijetnim za ravnatelje) –  

1 točka: 16. člen 
 
Kot udeleženec uvodnega seminarja lahko pridobite: 

● potrdilo o udeležbi na uvodnem seminarju za vrtce - 24 ur (vsi udeleženci seminarja, ki 
so se udeležili vseh 24 ur) – 1,5 točke: 16. člen 

● potrdilo o udeležbi na uvodnem seminarju za šole - 16 ur (vsi udeleženci seminarja, ki 
so se udeležili vseh 16 ur) – 1 točka: 16. člen 

 
Kot udeleženec USS lahko pridobite: 

● potrdilo o udeležbi na srečanjih USS – potrdila vrednotijo na MIZŠ 
● potrdilo o sodelovanju v razvojno-raziskovalnem projektu (oblikovanje portfolia) – 4. 

točke, 17. č člen, točka 6 (v vrtcih) oziroma 3 točke, 20. c člen, točka 8 (v šolah) 
 

POMEMBNO! 
Potrdila za udeležbo na srečanjih USS ne izdamo avtomatično, ampak mora udeleženec zanj zaprositi 
preko našega elektronskega naslova. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
KONTAKT 
PEDAGOŠKI INŠTITUT 
Center za kakovost v vzgoji in izobraževanju Korak za korakom (CKVI KZK) 
Gerbičeva 62 
1000 Ljubljana 
Spletna stran: www.korakzakorakom.si 
Facebook: https://www.facebook.com/korakzakorakom 
Tel. št.: 01 429 20 20   
Elektronska pošta: korakzakorakom@pei.si 

http://www.korakzakorakom.si/
https://www.facebook.com/korakzakorakom
mailto:korakzakorakom@pei.si

