
Vloga Vzgojno-izobražeValnih 
zaVodoV  pri oblikoVanju 
družbe znanja 
kongresni center portus, hotel Slovenija, portorož

XIII.   strokovni 
posvet 
pomočnikov  
ravnateljev

1.-3. 
marec 2011

Torek 1. 3. 2011

14.00−15.00 Vloga šol in vrtcev v družbi znanja dr. Igor Lukšič,  
Ministrstvo za šolstvo in šport 

15.00−16.00 Slovenija v mednarodnih raziskavah - PISA 
in TIMSS

dr. Mojca Štraus, Pedagoški inštitut

16.00−16.30 odmor

16.30−18.00 Okrogla miza: kakšne kompetence 
pričakujemo od zaposlenih in kakšno vlogo 
ima pri tem šola?

Seku M. Conde,  
novinar RTV Slovenija in gostje 
Jerneja kamnikar, direktorica 
podjetja Vivo catering,  
Matej Potokar, direktor skupine za 
Microsoftove poslovne rešitve za 
regijo Srednje in Vzhodne Evrope,  
Ivo Boscarol, direktor podjetja Pipistrel 

19.00 Večerja z družabnim srečanjem 

SredA 2. 3. 2011, deLAVnICe, 9.00–18.00

Vzgoja za medije dr. karmen erjavec, Fakulteta  
za družbene vede, Center za 
raziskovanje družbenega komuniciranja

Varna in kritična uporaba IkT mag. nives kreuh, Zavod RS za šolstvo

Učenje učenja dr. Tatjana Ažman, Šola za ravnatelje

Socialne in državljanske kompetence mag. Mitja Sardoč, Pedagoški inštitut

Vsaka delavnica bo ponovljena štirikrat.

ČeTrTek 3. 3. 2011

9.00−10.30 Predavanje v okviru projekta  
»Mi pa nismo se uklonili njih podivjani sili …«

dr. Božo repe,  
Filozofska fakulteta, UL

10.30−11.00 odmor

11.00−12.30 Aktualne teme s področja vzgoje in 
izobraževanja

Predstavniki Ministrstva za  
šolstvo in šport

KOTIZACIJA XIII. strokovni posvet pomočnikov ravnateljev sofinancirata Evropski 
strukturni sklad in Ministrstvo za šolstvo in šport. Udeležba je 
brezplačna.

Brezplačna udeležba

VEČERJA Z 
DRUŽABNIM 
SREČANJEM

Cena večerje je 22 EUR, vključuje hrano iz hladno-toplega bifeja. 
Znesek boste poravnali v recepciji hotela ob prihodu.

22 eUr

E-PRIJAVA 
NA 

STROKOVNO 
SREČANJE

Prijavite se lahko preko elektronske prijavnice, ki jo najdete na spletni 
strani Šole za ravnatelje, www.solazaravnatelje.si. 

rok za prijavo:   
22. februar 2011

REZERVACIJA 
PRENOČIŠČA

Prijavnico za rezervacijo prenočišč v LifeClass hotelih v Portorožu 
najdete na spletni strani Šole za ravnatelje.

rok za rezervacijo 
prenočišča:  
25. februar 2011

Vabljeni na XIII. strokovni posvet! Organizacijski odbor 

Šola za ravnatelje, Predoslje 39, 4000 Kranj


