
14. in 15. oktober 2019, Grand hotel Bernardin, Portorož
XXV. strokoVno srečanje raVnateljic in raVnateljeV VrtceV: 

Vzgoja in izobražeVanje V 
republiki SloVeniji daneS – 

kako pa jutri? 

Vabljeni k udeležbi!

9.30‒10.00 Sprejem udeležencev
10.00‒10.30 Uvodni pozdrav in nagovor Martina Vuk, državna sekretarka, 

Ministrstvo za izobraževanje,  
znanost in šport
dr. Vladimir korošec, direktor,  
Šola za ravnatelje 

10.30–12.00 Od table do tablice janja Bogataj, ravnateljica, Vrtec Škofja 
loka, skupnost vrtcev slovenije 
dr. noah charney, Univerza v ljubljani
romana epih, ravnateljica, Vrtec 
Medvode, Združenje ravnateljic in 
ravnateljev vrtcev slovenije 
prof. dr. lučka kajfež Bogataj, Univerza v 
ljubljani, Biotehniška fakulteta 
zasl. prof. ddr. rudi rizman, Univerza v 
ljubljani in Bologni 
sekumady conde, moderator

12.00‒12.30 Odmor
12.30‒13.30 Vodena razprava z ravnatelji o vzgoji in 

izobraževanju v Republiki Sloveniji
ravnatelji
Predavatelji Šole za ravnatelje

13.30‒15.00 Odmor
15.00‒15.30 Dejavnosti Ministrstva za izobraževanje, 

znanost in šport na področju digitalnega 
izobraževanja v šolskem letu 2019/2020

aleš ojsteršek, Ministrstvo za 
izobraževanje, znanost in šport, sektor za 
razvoj izobraževanja

15.30‒16.00 Nevarnosti prekomerne uporabe spleta Špela reš, Zavod nora, center pomoči pri 
prekomerni rabi interneta

16.00‒16.30 Odmor
16.30–17.15 Cirkus Škrlec! Med znanostjo in umetnostjo, 

uprizoritveno predavanje 
nik Škrlec, dramski igralec; 
idejna zasnova: nik Škrlec in Špela Šinigoj

17.15‒17.40 Zbor združenja ravnateljic in ravnateljev 
vrtcev Slovenije

17.40–19.00 Republiški odbor ZRVS  in Upravni odbor SVS 
ter mreženje ravnateljev

19.00 InterKlepec, 
interaktivna, interžanrska, intergeneracijska in 
intermedijska predstava za otroke, 5–99 let 

Žiga Golob, ciril Horjak aka dr. Horowitz, 
rok kušlan;  
izvršna producentka: Mojca Zupanič

20.00 Večerja z družabnim srečanjem

8.30‒9.30 Izvajanje Zakona o celostni zgodnji 
obravnavi predšolskih otrok s posebnimi 
potrebami

mag. Polona Šoln Vrbinc in  
Vida starič Holobar, Ministrstvo za 
izobraževanje, znanost in šport 
alenka kovač arh, Ministrstvo za zdravje

9.30‒10.15 Kako opolnomočiti vzgojitelje? – ali – Kako 
doseči, da vzgojitelji opolnomočijo otroke?

dr. Miha kos, Hiša eksperimentov

10.15‒10.45 Odmor
10.45‒11.30 Umeščenost Slovenije v luči Eurydice 

poročila o vzgoji in varstvu predšolskih 
otrok v Evropi 2019

Barbara kresal sterniša in nada Požar 
Matijašič, Ministrstvo za izobraževanje, 
znanost in šport, Urad za razvoj in 
kakovost izobraževanja

11.30‒12.00 Nagovor ministra Ministrstva za 
izobraževanje, znanost in šport

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

12.00‒13.00 Hrup in zdravje v šolah in vrtcih dr. sonja jeram, nacionalni inštitut  
za javno zdravje

Prvine terapevtske in specialno-pedagoške 
podpore pri učenju samostojnosti otrok

doc. dr. erna Žgur, Univerza v ljubljani, 
Pedagoška fakulteta

Le z drugimi smo dr. Marina lukšič Hacin, dr. alenka Gril, 
dr. Marijanca ajša Vižintin, Zrc saZU in 
Pedagoški inštitut

Mlado gledališče v gibanju Urša strehar Benčina, Pionirski dom – 
center za kulturo mladih

13.00‒13.45 Odmor
13.45‒14.30 Nova perspektiva programa Erasmus+ 

(2021-2027) in podvojen finančni okvir
dr. alenka Flander, direktorica, cMePiUs

Predstavitev Evropske šole Ljubljana Darinka cankar, ravnateljica ,  
evropska šola ljubljana

14.30–14.45 Odmor
14.45–16.30 Okrogla miza Ministrstva za izobraževanje, 

znanost in šport
predstavniki Ministrstva za 
izobraževanje, znanost in šport  in 
inšpektorata republike slovenije za 
šolstvo in šport

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: anja.sagadin@solazaravnatelje.si. 

e-prijaVa na SreČanje 

Prijava je mogoča preko sistema KATIS do 8. oktobra 2019. Program boste našli pod imenom XXV. strokovno srečanje 
ravnateljic in ravnateljev vrtcev: Vzgoja in izobraževanje v sloveniji danes – kako pa jutri?

rezerVaCija prenoČiŠČa do 23. septembra 2019

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

ponedeljek, 14. oktober 2019

torek, 15. oktober 2019


