
XXIII. strokovno srečanje ravnateljIc In ravnateljev vrtcev
16. in 17. oktober 2017, Grand hotel Bernardin, Portorož

Vodenje za spodbudno in varno  
učno-vzgojno okolje

Vabljeni k udeležbi!

9.30‒10.30 Sprejem  in pogovor ravnateljev s 
predstavniki Ministrstva za izobraževanje, 
znanost in šport in javnih zavodov s 
področja šolstva

10.30‒12.30 Uvodni pozdrav in nagovor dr. Maja Makovec Brenčič, ministrica za 
izobraževanje, znanost in šport in
dr. vladimir korošec, Šola za ravnatelje 

Soustvarjanje varnega vzgojno-učnega 
okolja v pogovorih, ki omogočajo, da se slišijo 
vsi glasovi: glasovi odraslih in glasovi otrok

dr. Gabi čačinovič vogrinčič, Fakulteta za 
socialno delo, Univerza v ljubljani

12.30‒14.00 Odmor za kosilo
14.00‒15.30 Simpoziji

simpozij 1:  etične dileme ravnatelja

simpozij 2:  Želimo varno okolje brez 
konfliktov?

simpozij 3:  Preprečevanje in obvladovanje 
nalezljivih bolezni s cepljenjem in 
drugimi ukrepi

simpozij 4:  krajši programi ‒ dodatna 
možnost, nova priložnost

simpozij 5:  kako prehajajo otroci iz vrtca v 
osnovno šolo pri nas v primerjavi 
z vrstniki v drugih državah?

simpozij 6:  razvojni projekti v podpori 
inkluziji

mag. Peter Markič, Šola za ravnatelje in 
rado kostrevc, oŠ trebnje
dr. justina erčulj, Šola za ravnatelje in 
Doroteja lešnik Mugnaioni

Boris kopilović in Zoran simonović, 
nacionalni inštitut za javno zdravje

nives Zore, Zavod rs za šolstvo,  
mag. Brigita Mark in vida starič-Holobar, 
Ministrstvo za izobraževanje,  
znanost in šport 

nada Požar Matijašič in  
dr. Mojca Štraus, Ministrstvo za 
izobraževanje, znanost in šport,  
dr. sonja rutar, Pedagoška fakulteta 
Univerze na Primorskem, Pedagoški inštitut, 
mag. janja cotič Pajntar, Zavor rs za šolstvo

mag. Polona Šoln vrbinc, Ministrstvo 
za izobraževanje, znanost in šport, 
alenka Werdonig, center za sluh in govor 
Maribor in Dušan kuhar, Zavod za gluhe  
in naglušne ljubljana

15.30‒16.00 Odmor
16.00‒17.00 Bralni dogodek v vrtcu in načela  

razvijanja pismenosti
dr. Igor saksida, Pedagoška fakulteta, 
Univerza v ljubljani, Univerza na 
Primorskem

17.00‒17.30 Ocena korupcijskih tveganj in tveganj za 
kršitev integritete v slovenskih osnovnih 
in srednjih šolah ter priporočila šolam 
glede upravljanja identificiranih tveganj 
- predstavitev Komisije za preprečevanje 
korupcije

Barbara Furst, komisija za preprečevanje 
korupcije

17.30‒18.30 Seja republiškega odbora Združenja 
ravnateljic in ravnateljev vrtcev Slovenije

18.30‒19.00 Odmor
19.00 kulturni program

Pojoči kamenčki – srčna moč
ljoba jenče

20.00 večerja z družabnim srečanjem
rapoezija

Igor saksida in trkaj

9.00‒10.00 Ustvarjanje spodbudnega učnega okolja  
z umetnostjo

jelena sitar cvetko, Pedagoška fakulteta, 
Univerza na Primorskem in  
dr. vesna Geršak, Pedagoška fakulteta, 
Univerza v ljubljani, Univerza na 
Primorskem

10.00‒10.30 Odmor
10.30‒12.00 Simpoziji ‒ ponovitev
12.00‒12.30 Odmor
12.30‒14.00 Simpoziji ‒ ponovitev
14.00‒15.00 Odmor za kosilo

15.00‒15.15 Izvajanje šolskega programa v Noordung 
centru v Vitanju

mag. nena Dokuzov, kulturno – 
gospodarsko središče evropskih 
vesoljskih tehnologij

15.15-16.30 Aktualne informacije in okrogla miza Predstavniki Ministrstva za 
izobraževanje, znanost in šport

Kulturni bazar 

KOTIZACIJA

naložbo sofinancirata republika slovenija in evropska unija iz evropskega socialnega sklada. Udeležba je brezplačna.

Rok za odjavo je najmanj 3 delovne dni pred datumom srečanja.  
odjave pošljite na e-naslov: petra.weissbacher@solazaravnatelje.si. 

E-PRIJAVA NA SREČANJE do 10. oktobra 2017 preko sistema KATIS.

REZERVACIJA PRENOČIŠČA do 10. oktobra 2017

obrazec za rezervacijo prenočišča v Hotelih Bernardin Group je objavljen na spletni strani Šole za ravnatelje  
www.solazaravnatelje.si, zavihek srečanja in posveti.

Ponedeljek, 16. oktober 2017

Torek, 17. oktober 2017


