
XXV. strokoVno srečanje raVnateljic in raVnateljeV srednjega šolstVa
19. in 20. november 2018, Grand hotel Bernardin, Portorož

Vabljeni k udeležbi!

10.00‒11.00 Sprejem in pogovor ravnateljev s 
predstavniki Ministrstva za izobraževanje, 
znanost in šport in javnih zavodov s 
področja šolstva

11.00‒13.00 Uvodni pozdrav in nagovor

Izzivi srednješolskega izobraževanja in 
učenja: šola in mladi kot ujetniki diskurza 
kompetentnosti

Martina Vuk, državna sekretarka, 
Ministrstvo za izobraževanje,  
znanost in šport in  
dr. Vladimir korošec, šola za ravnatelje 

dr. damijan štefanc,  
Filozofska fakulteta, Univerza v ljubljani

13.00‒14.30 Odmor
14.30‒15.30 Skrita vrednost vrednot za ravnatelje jelka lavrih sztajnbok, team training

15.30‒16.00 Odmor
16.00‒17.00 Ustvarjanje pogojev za spodbujanje učenja dr. sonja Pečjak, Filozofska fakulteta, 

Univerza v ljubljani

17.00‒17.30 Odmor
17.30‒18.30 Mreženje ravnateljev
18.30-19.00 Odmor

19.00 kulturni program
Staro sonce, mlada luna
Pravljice za pravnatelje in pravnateljice - 
pripovedovalski večer za odrasle

anja štefan, ciril Horjak in janez dovč

20.00 Večerja z družabnim srečanjem

9.00‒10.30 Simpoziji
10.30‒11.00 Odmor
11.00‒12.30 Simpoziji – ponovitev

12.30‒13.00 Odmor
13.00‒14.30 Simpoziji - ponovitev
14.30‒15.00 Odmor in prigrizek
15.00‒17.00 Razvojni projekti dela z nadarjenimi in 

motiviranimi dijaki za nadgradnjo sistema v 
Sloveniji - prikaz primera za vzhodno Slovenijo

mag. ivan lorenčič in dr. Marko ivanišin,  
ii. gimnazija Maribor

Izvajanje Programa SIO-2020 dr. Marko Bonač, arnes

Ozaveščanje mladostnikov o trgovini  
z ljudmi - preventivne aktivnosti v  
srednjih šolah

mag. sandi čurin, Ministrstvo za notranje 
zadeve, državni sekretar in nacionalni 
koordinator za boj proti trgovini z ljudmi 
in Polona kovač, društvo ključ

Nagovor ministra dr. jernej Pikalo, minister, Ministrstvo za 
izobraževanje, znanost in šport

Okrogla miza s predstavniki Ministrstva za 
izobraževanje, znanost in šport

V preddverju Kulturni bazar v sodelovanju z Ministrstvom za kulturo.

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.  
odjavo pošljite na e-naslov petra.weissbacher@solazaravnatelje.si.  

E-PRIJAVA NA SREČANJE do 12. novembra 2018

Prijava je mogoča preko sistema KATIS. Program boste našli pod imenom »XXV. strokovno srečanje ravnateljic in 
ravnateljev srednjega šolstva«.

REZERVACIJA PRENOČIŠČA do 12. novembra 2018

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

Ponedeljek, 19. november 2018

Torek, 20. november 2018

UČENJE V SREDIŠČU

SIMPOZIJI

mag. Vlasta Poličnik in mag. Peter Markič, šola za ravnatelje , mag. tatjana šček Prebil, Biotehniški izobraževalni center 
ljubljana, Živilska šola: VodstVeni tiMi? ZaKaj Pa ne?

dr. Marko stabej, Filozofska fakulteta Univerze v ljubljani, Milena Bon, center za razvoj knjižnic, narodna in univerzitetna 
knjižnica, Petra Potočnik, društvo Bralna Značka slovenije – ZPMs, nacionalna koordinatorka nacionalnega meseca 
skupnega branja 2018 in nada Požar Matijašič, Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport, Urad za razvoj in kakovost 
izobraževanja: stoPiMo sKuPaj Za BereMo sKuPaj!

elido Bandelj in darko Mali, center rs za poklicno izobraževanje, Martin Pivk in mag. Mojca šmelcer, šolski center  
škofja loka, štefan david, dr. Matej Forjan in tomaž Pintarič, šolski center novo mesto:  
oKrePljeno sodeloVanje šol in Podjetij Za Začetno in nadaljnje PoKlicno iZoBražeVanje 

dr. Mihaela knez, center za slovenščino kot drugi tuji jezik, Filozofska fakulteta, Univerza v ljubljani:  
sloVenščina Kot druGi in učni jeZiK – jeZiKoVno VKljučeVanje dijaKoV  PriseljenceV

mag. Borut čampelj, Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport s sodelavci iz javnih zavodov, mag. nives kreuh, Zavod 
rs za šolstvo,  Uroš škof, gimnazija Brežice, alenka krapež, gimnazija Vič, lidija Žigon, gimnazija jožeta Plečnika ljubljana, 
simon konečnik, šolski center Velenje, elektro in računalniška šola, Mojca lukšič, gimnazija novo mesto in Zvonko kustec, 
gimnazija Franca Miklošiča ljutomer:  
KaKo lahKo saMoeValVacijsKo orodje selFie PriPoMore K nadaljnji inForMatiZaciji V srednji šoli

dr. nataša Potočnik, Miriam stanonik, mag. Mariza skvarč in nevenka štraser, Zavod rs za šolstvo:  
KaKo sPodBuditi PoGloBljeno in aKtiVno učenje ter odGoVornost učenceV?


