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Vodenje in dosežki učencev
v teoriji in praksi
Hoteli LifeClass, Hotel Slovenija, Portorož
od
Tema letošnjega posveta bodo dosežki otrok, učencev in dijakov. Govorili bomo
o poglobljenem učenju, ki promovira razumevanje, kritično analizo in aplikacijo
za življenje. Nasprotno je površinsko znanje nemo sprejemanje informacij in
pomnjenje izoliranih ter nepovezanih dejstev.

31. marca do 2. aprila 2009

XIII.

strokovni posvet Vodenje v vzgoji in izobraževanju

Program posveta
TOREK

31. 3. 2009

Uvod v posvet

14.00–14.30

dr. Andrej Koren, Šola za ravnatelje

Razpravljali bomo o odgovornosti in vplivu šole, ravnateljev, učiteljev in vzgojiteljev
na dosežke, poudarili pomen visokih pričakovanj, enakosti in pravičnosti pri
dosežkih učencev.

Od instrumentalne h generični
razsežnosti znanja

14.30–15.30

dr. Andreja Barle Lakota, Urad za

Na posvetu bodo v plenarnih predavanjih svoje poglede na vodenje in dosežke
učencev predstavili priznani strokovnjaki. Svoje izkušnje bo v obliki referatov,
plakatov in okroglih miz predstavilo 47 ravnateljev in strokovnih delavcev iz vrtcev,
osnovnih in srednjih šol. Spregovorili bodo o:

Odmor

15.30–16.00

Spodbude in ovire na poti do poglobljenega
učenja in kakovostnega znanja

16.00–17.00
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17.15–18.45

• vplivu zagotavljanja kakovosti na višje dosežke,
• pojmovanju zagotavljanja dosežkov učencev in globinskem pristopu k učenju,
• spremljanju in vrednotenju dosežkov učencev,
• zagotavljanju enakih možnosti in dosežkih učencev,
• otrocih s posebnimi potrebami in njihovih dosežkih,
• dosežkih nadarjenih,
• zmanjševanju razlik med dosežki učencev v razredu in med razredi,
• vodenju za doseganje kompetenc učencev,
• spremenjeni vlogi učitelja in vzgojitelja pri dosežkih učencev,
• šolski in razredni klimi kot dejavniku izboljšanja dosežkov učencev,
• oblikovanju pričakovanj staršev in učencev pri zagotavljanju in
vrednotenju dosežkov.

Kotizacija za materialne stroške,
gradiva in kosilo je 90 EUR in DDV.
Doplačilo za večerjo z družabnim
srečanjem je 25 EUR. Račun vam bomo
izstavili po končanem posvetu.
Obrazec za e-prijavo najdete na spletni
strani Šole za ravnatelje,
www.solazaravnatelje.si.

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

KOTIZACIJA

90 € in DDV
E-PRIJAVA NA
STROKOVNI
POSVET

REZERVACIJA
PRENOâI·âA

Rok za prijavo:

24. 3. 2009
Rok za rezervacijo
prenočišča:

24. 3. 2009

Večerja z družabnim srečanjem
SREDA

Odmor

11.00–11.30
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11.30–13.00

Odmor za kosilo

13.00–15.00

Vpliv vključevanja staršev na dosežke otrok

15.00–15.45
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16.00–17.30

dr. Tony Townsend, Univerza v

Glasgowu, Škotska

dr. Silvo Marinšek, Šola za ravnatelje

2. 4. 2009

Nova paradigma v razumevanju šolske
pravičnosti

9.00–10.00

Odmor

10.00–10.30
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10.30–12.00

Poročilo o ugotovitvah inšpekcijskega
nadzora na področju vzgoje in izobraževanja
v letu 2008

12.15–13.00

Šola za ravnatelje, Predoslje 39, 4000 Kranj, Slovenija

Filozofska fakulteta

1. 4. 2009

9.00–11.00

Vabljeni k udeležbi!

ddr. Barica Marentič Požarnik, UL,

20.00

Poglobljeno vodenje za poglobljeno učenje

âETRTEK

razvoj šolstva, Ministrstvo za šolstvo in
šport

dr. Zdenko Medveš, UL, Filozofska
fakulteta

Tomaž Rozman, Inšpektorat RS za

šolstvo in šport

Organizacijski odbor posveta

