
XX. strokovni posvet pomočnikov ravnateljev
6. in 7. marec 2018, Kongresni center Portus, Hotel Slovenija, Portorož

Pravičnost, enakost, etičnost in 
vloga pomočnika ravnatelja

Vabljeni k udeležbi!

10.00-11.30 Druženje ob kavi
11.30−13.00 Uvodni nagovor, predstavitev  

programa in teme
dr. justina erčulj, Šola za ravnatelje

Plenarno predavanje vlasta nussdorfer, varuhinja  
človekovih pravic

13.00-14.30 Odmor
14.30-15.30 Človek v razcepu med ‘egoizmom’  

in ‘empatijo’
dr. Urban vehovar, pedagoška fakulteta, 
Univerza na primorskem

15.30-16.00 Odmor
16.00-17.30 Okrogla miza adi smolar , dr. Urban vehovar, pedagoška 

fakulteta, Univerza na primorskem;   
dr. justina erčulj, Šola za ravnatelje in  
mag. jelica lazarević lajovic, iskratel

sekumady Condé, rtv slovenija

17.30-18.00 Odmor
18.00-19.00 Dostopnost kakovostne kulturno-

umetnostne vzgoje
mag. mojca jan Zoran, slovenski 
gledališki inštitut; petra Gajžler, art kino 
mreža slovenije in  
dr. Bogdana Borota, pedagoška fakulteta 
Univerze na primorskem

8.30−10.00 Delavnice
10.00−10.30 Odmor
10.30−12.00 Delavnice - ponovitev
12.00−13.30 Kosilo
13.30−15.00 Delavnice - ponovitev
15.00−15.30 Odmor
15.30−17.00 Delavnice - ponovitev

DELAVNICE:

Prijava nepravilnosti v šolah:  
dr. alma maruška sedlar

Zloraba moči v odnosu do človekove narave:   
dr. Urban vehovar, pedagoška fakulteta, Univerza na primorskem

Kakršno vprašanje – takšen odgovor? Pregovori in sorodni izrazi v kontekstu pravičnosti, enakosti in etičnosti:  
dr. matej meterc, inštitut za slovenski jezik Frana ramovša

Etičnost in pravičnost skozi igro:  
mag. sandra jenko, slovenski gledališki inštitut 

Kulturno udejstvovanje za kakovostno življenje:  
marko Bratuš, slovensko narodno gledališče nova Gorica

Učinkovito sodelovanja med ravnateljem in pomočnikom:  
mag. polona peček in dr. justina erčulj, Šola za ravnatelje; Štefan Žun in mirjana kravcar, oŠ Bistrica; majda pikl in  
polona Učakar, oŠ vransko-tabor; aleš Žitnik, karmen podgoršek in Dijana korošec, oŠ Franceta prešerna kranj; 
marjana Zupančič, terezija tabor in mojca laznik, vrtec pedenjped ljubljana

Pogled na inkluzivno družbo skozi oči ravnatelja:  
matjaž Barič, oŠ milke Šobar – nataše črnomelj

Moralne in etične dileme pomočnikov ravnateljev:  
mag. peter markič, šola za ravnatelje in rado kostrevc, oŠ trebnje

Torek, 6. marec 2018

Sreda, 7. marec 2018


