STROKOVNA SREČANJA RAVNATELJIC IN RAVNATELJEV
VRTCEV, OSNOVNEGA IN SREDNJEGA ŠOLSTVA
Poročilo o izvedbi srečanj v šolskem letu 2019/20

Ljubljana, 8. januar 2020

1. Uvod
Poročilo obravnava izvedena strokovna srečanja ravnateljic in ravnateljev v šolskem letu 2019/20, ki
so bila financirana s sredstvi Evropskih socialnih skladov:
 XXV. strokovno srečanje ravnateljic in ravnateljev vrtcev,
 XXVIII. strokovno srečanje ravnateljic in ravnateljev osnovnega šolstva,
 XXVI. strokovno srečanje ravnateljic in ravnateljev srednjega šolstva.
Strokovna srečanja so potekala v Kongresnem centru Bernardin v Portorožu. Po izvedbi posameznega
strokovnega srečanja so imeli udeleženci možnost izpolniti evalvacijski vprašalnik v sistemu KATIS.
2. Program in izvedba
Srečanje
XXV. strokovno srečanje ravnateljic in ravnateljev vrtcev
XXVIII. strokovno srečanje ravnateljic in ravnateljev osnovnega šolstva
XXVI. strokovno srečanje ravnateljic in ravnateljev srednjega šolstva

Izvedba
14. in 15. oktober 2019
4. in 5. november 2019
18. in 19. november 2019

Tabela 1: Strokovna srečanja ravnateljic in ravnateljev 2019/20

V tabeli 2 prikazujemo udeležbo na posameznem srečanju v letih 2018 in 2019.
Srečanje
Strokovno srečanje vrtcev
Strokovno srečanje osnovnega šolstva
Strokovno srečanje srednjega šolstva
Skupaj udeležencev

2018
204
425
152
781

2019
189
387
149
725

Tabela 2: Število udeležencev na srečanjih v letih 2018 in 2019

Na vseh treh strokovnih srečanjih je bilo skupaj prisotnih 725 udeležencev, kar je 7,17 % oziroma 56
udeležencev manj kot v letu 2018.
Programi srečanj so potekali po določeni programski shemi (glej prilogo), ki je bila dogovorjena z MIZŠ.
Vsebino so oblikovali predstavniki ministrstva, organizacijo in izvedbo je koordiniral organizacijski
odbor Šole za ravnatelje. Programi srečanj so vsebovali naslednje vsebine: uvodni sprejem, pogovor,
plenarna predavanja, vodena razprava z ravnatelji, aktualne vsebine, kratka predstavitev aktualnih
vsebin za vrtce in šole, razgovori o odprtih vprašanjih z državno sekretarko Martino Vuk in ministrom
dr. Jernejem Pikalom ter okrogla miza s predstavniki MIZŠ, javnih zavodov in ravnatelji.
Namesto kulturnega bazarja je bila kulturno-umetnostna vzgoja v vzgoji in izobraževanju predstavljena
v obliki uprizoritvenega predavanja.

Število plenarnih predavanj
Število plenarnih predavateljev
Število aktualnih vsebin
Število izvajalcev aktualnih vsebin
Skupaj predavanj in aktualnih vsebin
Skupaj predavateljev in izvajalcev

Vrtci
7
9

7
9

OŠ
5
8
7
14
12
22

SŠ
6
9

6
9

Tabela 3: Število plenarnih predavanj, predavateljev in izvajalcev aktualnih vsebin 2019/2020
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Največje število izvajalcev je bilo na srečanju ravnateljev osnovnega šolstva, saj je bilo potrebno zaradi
velikega števila udeležencev pripraviti večje število aktualnih vsebin.

Število vseh
udeležencev
Število plenarnih
govorcev in izvajalcev
simpozijev

VRTCI
2018

VRTCI
2019

OŠ
2018

OŠ
2019

SŠ
2018

SŠ
2019

Skupaj
2018

Skupaj
2019

204

189

425

387

152

149

781

725

19

9

27

22

22

9

68

40

Tabela 4: Število udeležencev in izvajalcev na srečanjih 2018 in 2019

Tabela 4 prikazuje primerjavo števila predavateljev in izvajalcev simpozijev med letoma 2018 in 2019.
V letu 2019 je bilo na jesenskih srečanjih 56 udeležencev manj kot predhodno leto. Manjše število
udeležencev ni zaskrbljujoče in je skladno z običajnimi vsakoletnimi nihanji udeležbe, na katero vplivajo
številni dejavniki. Zaznali smo manjšo prisotnost ravnateljev na srečanju ravnateljev vrtcev, saj se
srečanj namesto ravnateljic oz. ravnateljev pogosto udeležujejo pomočniki ali vodje vrtcev. Prihodnje
srečanje ravnateljev vrtcev je tako potrebno pripraviti še bolj po meri ravnatelja vrtca, saj njihove
udeležbe ne smemo izgubiti.
V letu 2019 je bilo tudi manj predavateljev, saj ni bilo simpozijev. Podobna oblika dela – aktualne
vsebine – so bile le na srečanju za ravnatelje osnovnega in glasbenega šolstva.
3. Organizacija in vsebina posvetov
Udeleženci, ki so bili prisotni oba dneva srečanja, so lahko v sistemu KATIS izpolniti evalvacijski
vprašalnik. Ocenjevali so po 10 stopenjski lestvici; rezultati so predstavljeni v nadaljevanju. Evalvacijske
vprašalnike je na vseh treh srečanjih od 725 udeležencev izpolnilo 222, kar je 30,6 % vseh udeležencev.
Strokovno srečanje
XXV. strokovno srečanje ravnateljic in ravnateljev vrtcev
XXVIII. strokovno srečanje ravnateljic in ravnateljev osnovnega šolstva
XXVI. strokovno srečanje ravnateljic in ravnateljev srednjega šolstva

Delež udeležencev,
ki so izpolnili vprašalnik
38,09 %
28,94 %
25,5 %

Tabela 5: Delež udeležencev, ki so izpolnili elektronski evalvacijski vprašalnik

3.1. Ocena organizacije in izvedbe programa
Termin izpeljave je bil ustrezno izbran
Prostorski pogoji za delo so bili primerni
Izvajalec je pri organizaciji in izvedbi programa ustrezno upošteval potrebe udeležencev

VRTCI
8,24
8,56
7,93
8,24

OŠ
6,03
8,24
7,31
7,19

SŠ
7,87
8,34
7,42
7,88

Tabela 6: Ocena organizacije in izvedbe programa

Termin srečanja ravnateljev osnovnega šolstva je po mnenju nekaterih udeležencev neustrezno izbran,
ker je po jesenskih počitnicah.
3.2. Ocena vsebine in metod dela
Program prinaša novosti in sveže ideje.
Pri izvedbi programa so bile ustrezno upoštevane izkušnje udeležencev.

VRTCI
6,31
6,61

OŠ
6,11
6,36

SŠ
5,53
5,68
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Nova spoznanja bom lahko uporabil/-a v praksi.
Pripravljena gradiva so kvalitetna (vsebinsko usklajena, pregledana in uporabna).

6,32
5,54
6,2

6,24
5,55
6,07

5,5
4,39
5,28

Tabela 7: Ocena vsebin in metod dela

3.3. Ocena uporabnosti programa
S programom sem pridobil/-a nova teoretična znanja.
Program me je pozitivno motiviral za vnašanje sprememb v načine dela.
Program je ponudil konkretne rešitve za delo.
Program odpira nova vprašanja in spodbuja k nadaljnjemu izobraževanju na tem področju.

VRTCI
5,82
6,00
5,53
5,4
5,69

OŠ
5,93
6,02
5,63
5,38
5,74

SŠ
5,05
5,26
4,95
4,95
5,05

Tabela 8: Ocene uporabnosti programa

Na podlagi evalvacije ugotavljamo, da so udeleženci na vseh srečanjih najbolj zadovoljni z organizacijo
in izvedbo programa, najmanj pa z uporabnostjo programa, saj menijo, da program ne odpira novih
vprašanj in spodbuja k nadaljnjemu izobraževanju. Nekoliko slabše so udeleženci na vseh treh srečanjih
ocenili gradiva, kar nas obvezuje, da v prihodnje posvetimo več pozornosti pripravi gradiva.
3.4. Ocena predavateljev
V Katis je mogoče vpisati le nekatere predavatelje, zato niso ocenjeni vsi. Na deset-stopenjski lestvici
so predavatelji ocenjeni z ocenami med 7 in 8.
4. Predlogi za izboljšave
Iz aplikacije KATIS nismo dobili nobenih konkretnih predlogov za izboljšave, saj aplikacija udeležencem
ne ponuja prostora za zapis mnenj in pobud.
Glede predlogov za izboljšave se bomo pogovorili s predstavniki združenj ravnateljev in ravnateljic na
vseh treh ravneh izobraževanja.
Na podlagi dosedanjih izkušenj in pobud udeležencev predlagamo operativni načrt za pripravo
jesenskih srečanj 2020:
- Februar 2020: Šola za ravnatelje predstavi poročilo o srečanjih 2019, s predstavniki MIZŠ določi
temo srečanj 2020 ter predlaga imenovanje programskega odbora, ki ga sestavljajo
predstavniki MIZŠ, ŠR in ravnateljskih združenj;
- Marec 2020: Šola za ravnatelje pozove predsednike ravnateljskih združenj, da potrdijo članstvo
v programskem odboru ali pa imenujejo drugega predstavnika ter v skladu s temo posveta
predlagajo predavatelje, izvajalce delavnic in simpozijev;
- Marec 2020: Šola za ravnatelje pozove direktorje zavodov s področja šolstva, da imenujejo
predstavnike v širši programski odbor ter v skladu s temo posveta predlagajo predavatelje,
izvajalce delavnic in simpozijev;
- April 2020: programski odbor srečanj pripravi končni program, ki ga nato direktor Šole za
ravnatelje predstavi državni sekretarki MIZŠ v potrditev;
- Sledi usklajevanje izvedbe posvetov s predavatelji in drugimi izvajalci.
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Pred oblikovanjem končnega programa bom k sodelovanju povabili tudi Urad Vlade RS za
komuniciranje, Ministrstvo za zdravje (in Nacionalni inštitut za varovanje zdravja) in Ministrstvo za
kulturo.
Datumi strokovnih srečanj ravnateljev v šolskem letu 2020/21:
 XXVI. strokovno srečanje ravnateljic in ravnateljev vrtcev – 12. in 13. oktober 2020;
 XXIX. strokovno srečanje ravnateljic in ravnateljev osnovnega šolstva – 9. in 10. november
2020;
 XXVII. strokovno srečanje ravnateljic in ravnateljev srednjega šolstva – 23. in 24. november
2020.

Pripravili: Anja Sagadin Bedrač in Vlasta Poličnik
Priloge: programi srečanj

dr. Vladimir Korošec, direktor
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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?
Ponedeljek, 14. oktober 2019
9.30‒10.00
10.00‒10.30

Sprejem udeležencev
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

17.15‒17.40
17.40–19.00
19.00

idejna zasnova: Nik Škrlec in Špela Šinigoj

Zbor združenja ravnateljic in ravnateljev
vrtcev Slovenije
Republiški odbor ZRVS in Upravni odbor SVS
ter mreženje ravnateljev
InterKlepec,

interaktivna, interžanrska, intergeneracijska in
intermedijska predstava za otroke, 5–99 let
20.00

Nik Škrlec, dramski igralec;

Žiga Golob, Ciril Horjak aka dr. Horowitz,
Rok Kušlan;
izvršna producentka: Mojca Zupanič

Večerja z družabnim srečanjem

Torek, 15. oktober 2019
8.30‒9.30

9.30‒10.15

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

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

dr. Miha Kos, Hiša eksperimentov

Alenka Kovač Arh, Ministrstvo za zdravje

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.

Vabljeni k udeležbi!

XXVIII. strokovno srečanje ravnateljic in ravnateljev osnovnega šolstva
4. in 5. november 2019, Grand hotel Bernardin, Portorož

Vzgoja in izobraževanje v
Republiki Sloveniji danes –
kako pa jutri?
Ponedeljek, 4. november 2019
9.00–10.00

Sprejem udeležencev

10.00–10.30

Uvodni pozdrav in nagovor

dr. Vladimir Korošec, direktor,
Šola za ravnatelje

Od table do tablice

Dora Domajnko, mag. inž. el.,
RLS Merilna tehnika d. o. o.

10.30–12.15

Marjan Gorup, ravnatelj,
OŠ Prežihovega Voranca
Luka Jezeršek, JEZERŠEK,
Kreativna kulinarična doživetja
prof. dr. Lučka Kajfež Bogataj, Univerza v
Ljubljani, Biotehniška fakulteta
Gregor Pečan, ravnatelj, OŠ Janka Modra,
Dol pri Ljubljani, Združenje ravnateljic
in ravnateljev osnovnega in glasbenega
šolstva Slovenije
Sekumady Conde, moderator

12.15–12.45

Nagovor ministra Ministrstva za
izobraževanje, znanost in šport

12.45‒13.00

Odmor

13.00‒14.00

Vodena razprava z ravnatelji o vzgoji in
izobraževanju v Republiki Sloveniji

14.00‒15.30

Odmor

15.30‒16.30

Dejavnosti Ministrstva za izobraževanje,
znanost in šport na področju digitalnega
izobraževanja v šolskem letu 2019/2020

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

Ravnatelji
Predavatelji Šole za ravnatelje

dr. Borut Čampelj in Aleš Ojsteršek,
Ministrstvo za izobraževanje, znanost in
šport, Sektor za razvoj izobraževanja
dr. Andrej Brodnik, Univerza v Ljubljani,
Fakulteta za računalništvo in informatiko
mag. Robert Murko, ravnatelj, OŠ Videm

16.30‒16.45

Odmor

16.45‒17.30

Cirkus Škrlec! Med znanostjo in umetnostjo,
uprizoritveno predavanje

17.30‒19.00

Zbor Združenja ravnateljic in ravnateljev
osnovnega in glasbenega šolstva Slovenije

19.00

InterKlepec,

interžanrska, intergeneracijska in intermedijska
predstava za otroke, 5–99 let
20.00

Nik Škrlec, dramski igralec; idejna
zasnova: Nik Škrlec in Špela Šinigoj

Žiga Golob, Ciril Horjak aka dr. Horowitz,
Rok Kušlan;
izvršna producentka: Mojca Zupanič

Večerja z družabnim srečanjem

Torek, 5. november 2019
8.30‒9.15

9.15‒10.00
10.00‒10.30

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

Kako opolnomočiti učitelje? – ali – Kako
doseči, da učitelji opolnomočijo učence?

dr. Miha Kos, Hiša eksperimentov

Odmor

10.30‒11.15

Sporočila o poučevanju in učenju v
slovenskih šolah iz mednarodne raziskave
med učitelji in ravnatelji, TALIS 2018

11.15‒11.30

Odmor

11.30‒12.15

Aktualne vsebine

12.15‒12.30

Odmor

12.30‒13.15

Aktualne vsebine, ponovitev

13.15‒13.45

Odmor

13.45‒14.15

Predstavitve

Barbara Japelj Pavešič, mag. Ana Mlekuž,
Pedagoški inštitut

Šola za ravnatelje, Zavod Republike
Slovenije za šolstvo in drugi javni zavodi

Šola za ravnatelje, Zavod Republike
Slovenije za šolstvo in drugi javni zavodi

Hrup in zdravje v šolah

dr. Sonja Jeram, Nacionalni inštitut za
javno zdravje

Zakonitosti terapevtske in specialnopedagoške podpore pri učenju

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

MEPI povezuje, nadgrajuje in opolnomoči

Gregor Deleja, Gimnazija Celje- Center,
Aleksander Verhovšek, III. OŠ Celje

Arnes - podpora digitalizaciji v
izobraževanju

mag. Marko Bonač, Arnes

Ozaveščanje o EU in o aktivnem
državljanstvu
Multimedijske izobraževalne vsebine za
senzibilizacijo na področjih priseljevanja,
izseljevanja in mednarodne zaščite

Nataša Pavšek, Nataša Bušljeta, Damjan
Lajh, Meta Novak, Urad Vlade RS za
komuniciranje

Skrb za duševno zdravje in dobrobit otrok
in mladostnikov v šoli – skriti potenciali?
(predstavitev rezultatov raziskave)

dr. Peter Janjušević in dr. Marko Kalan,
Svetovalni center za otroke, mladostnike
in starše Ljubljana

Saša Petejan, Zavod Apis

14.15‒14.30

Odmor

14.30‒16.30

Šolska inšpekcija

dr. Simon Slokan, Ministrstvo za
izobraževanje, znanost in šport,
Inšpektorat Republike Slovenije za
šolstvo in šport

Kohezijska politika 2021 – 2027: Naložbene
prioritete na področju izobraževanja

mag. Tanja Vertelj, Ministrstvo za
izobraževanje, znanost in šport, Služba za
izvajanje kohezijske politike

Okrogla miza Ministrstva za izobraževanje,
znanost in šport

Martina Vuk, državna sekretarka
s sodelavci

Aktualne vsebine
AVTONOMIJA– PRILOŽNOST ALI BREME, mag. Brana Likon, Šola za ravnatelje, mag. Mojca Mihelič, OŠ Danile Kumar,
Gregor Pečan, OŠ Janka Modra, Dol pri Ljubljani
PRILOŽNOSTI IN IZZIVI NOVEGA KONCEPTA RAZŠIRJENEGA PROGRAMA OSNOVNE ŠOLE, mag. Renata Zupanc Grom in
mag. Mariza Skvarč, Zavod Republike Slovenije za šolstvo
OD DIFERENCIACIJE IN INDIVIDUALIZACIJE K PERSONALIZACIJI, dr. Milena Kerndl in dr. Leonida Novak, Zavod Republike
Slovenije za šolstvo
GLAS UČENCA V ŠOLI 21. STOLETJA, mag. Sonja Zajc in dr. Ada Holcar Brunauer, Zavod Republike Slovenije za šolstvo
DEJAVNIKI USPEŠNOSTI GLASBENEGA IZOBRAŽEVANJA IN POMEN VREDNOTENJA DOSEŽKOV NADARJENIH
UČENCEV (PRI ŠTIPENDIRANJU), dr. Stanka Preskar, Nevenka Štraser, dr. Dimitrij Beuermann, Zavod Republike Slovenije
za šolstvo
Predlog programa dela z otroki priseljenci za področje osnovnošolskega izobraževanja,Mojca
Jelen Madruša, strokovna koordinatorica projekta “Izzivi medkulturnega sobivanja”
Spremembe in dopolnitve Pravilnika o normativih in standardih za izvajanje programa osnovne
šole, Nataša Mihelič Kolonič, Ministrstvo za izobraževanje znanost in šport, Sektor za osnovno šolstvo

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
anja.sagadin@solazaravnatelje.si.
E-PRIJAVA NA SREČANJE do 25. oktobra 2019
Prijava je mogoča preko sistema KATIS. Program boste našli pod imenom XXVIII. strokovno srečanje ravnateljic in
ravnateljev osnovnega šolstva: Vzgoja in izobraževanje v Republiki Sloveniji danes – kako pa jutri?
REZERVACIJA PRENOČIŠČA do 14. oktobra 2019
Obrazec za rezervacijo prenočišča v Hotelih Bernardin Group je objavljen na spletni strani Šole za ravnatelje
www.solazaravnatelje.si, zavihek srečanja in posveti.

Vabljeni k udeležbi!

XXVI. strokovno srečanje ravnateljic in ravnateljev srednjega šolstva
18. in 19. november 2019, Grand hotel Bernardin, Portorož

Vzgoja in izobraževanje v
Republiki Sloveniji danes –
kako pa jutri?
Ponedeljek, 18. november 2019
9.00‒9.30

Sprejem udeležencev

9.30‒10.00

Uvodni pozdrav in nagovor

10.00‒11.30

Od table do tablice

dr. Jernej Pikalo, minister, Ministrstvo za
izobraževanje, znanost in šport
dr. Vladimir Korošec, direktor, Šola za
ravnatelje
mag. Marijana Bednaš, direktorica, Urad
RS za makroekonomske analize in razvoj
prof. dr. Lučka Kajfež Bogataj, Univerza v
Ljubljani, Biotehniška fakulteta
Martin Pivk, direktor,
Šolski center Škofja Loka
prof. dr. Danica Purg, dekanja in
direktorica, IEDC Poslovna šola Bled
Herman Pušnik, ravnatelj, Prva gimnazija
Maribor
Sekumady Conde, moderator

11.30‒12.00

Odmor

12.00‒13.00

Vodena razprava z ravnatelji

13.00‒14.30

Odmor

14.30‒16.00

Dejavnosti Ministrstva za izobraževanje,
znanost in šport na področju digitalnega
izobraževanja v šolskem letu 2019/2020

Ravnatelji
Predavatelji Šole za ravnatelje

dr. Borut Čampelj in Aleš Ojsteršek,
Ministrstvo za izobraževanje, znanost in
šport, Sektor za razvoj izobraževanja
dr. Andrej Brodnik, Univerza v Ljubljani,
Fakulteta za računalništvo in informatiko
Simon Konečnik, ravnatelj, Šolski center
Velenje, Elektro in računalniška šola
Zvonko Kustec, ravnatelj, Gimnazija
Franca Miklošiča Ljutomer

16.00‒16.30
16.30‒17.15

Odmor
Cirkus Škrlec! Med znanostjo in umetnostjo,
uprizoritveno predavanje

17.15‒19.00
19.00

Mreženje ravnateljev
InterKlepec,

interaktivna, interžanrska, intergeneracijska in
intermedijska predstava za otroke, 5–99 let
20.00

Nik Škrlec, dramski igralec;
idejna zasnova: Nik Škrlec in Špela Šinigoj

Žiga Golob, Ciril Horjak aka dr. Horowitz,
Rok Kušlan;
izvršna producentka: Mojca Zupanič

Večerja z družabnim srečanjem

Torek, 19. november 2019
8.30‒9.15

9.15‒10.00
10.00‒10.30

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

Umestitev vsebin aktivnega državljanstva
v srednješolske programe

Zavod Republike Slovenije za šolstvo

Odmor

10.30‒11.15

Sporočila o poučevanju in učenju v
slovenskih šolah iz mednarodne raziskave
med učitelji in ravnatelji, TALIS 2018

11.15‒11.30

Odmor

11.30‒12.30

Kohezijska politika 2021 – 2027: Naložbene
prioritete na področju izobraževanja

12.30‒13.00

Odmor

13.00‒13.30

Predstavitve

Hrup in zdravje v šolah
Le z drugimi smo
PUM-O, Priložnost za dijake, ki jim preti osip
MEPI povezuje, nadgrajuje in opolnomoči
Arnes - podpora digitalizaciji v izobraževanju

Barbara Japelj Pavešič, mag. Ana Mlekuž,
Pedagoški inštitut

mag. Tanja Vertelj, Ministrstvo za
izobraževanje, znanost in šport, Služba za
izvajanje kohezijske politike

dr. Sonja Jeram, Nacionalni inštitut
za javno zdravje
dr. Marina Lukšič Hacin, dr. Alenka Gril,
dr. Marijanca Ajša Vižintin, ZRC SAZU in
Pedagoški inštitut
Natalija Žalec,
Andragoški center Slovenije
Gregor Deleja, Gimnazija Celje- Center,
Aleksander Verhovšek, III. Osnovna šola
Celje
mag. Marko Bonač, Arnes

Ozaveščanje o EU in o aktivnem državljanstvu

Nataša Pavšek, Nataša Bušljeta,
Damjan Lajh, Meta Novak, Urad Vlade
RS za komuniciranje

Multimedijske izobraževalne vsebine za
senzibilizacijo na področjih priseljevanja,
izseljevanja in mednarodne zaščite

Saša Petejan, Zavod Apis

Mladinsko delo – popestritev pouka in
nadgradnja učnih učinkov

Tin Kampl, Urad za mladino

13.30‒13.45

Odmor

13.45‒16.00

Okrogla miza Ministrstva za izobraževanje,
znanost in šport

Martina Vuk, državna sekretarka, s
sodelavci
dr. Simon Slokan, glavni inšpektor,
Inšpektorat 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.
Odjavo pošljite na e-naslov anja.sagadin@solazaravnatelje.si.
E-PRIJAVA NA SREČANJE do 12. novembra 2019
Prijava je mogoča preko sistema KATIS. Program boste našli pod imenom XXVI. strokovno srečanje ravnateljic in
ravnateljev srednjega šolstva: Vzgoja in izobraževanje v Republiki Sloveniji danes – kako pa jutri?
REZERVACIJA PRENOČIŠČA do 28. oktobra 2019
Obrazec za rezervacijo prenočišča v Hotelih Bernardin je objavljen na spletni strani Šole za ravnatelje
www.solazaravnatelje.si, zavihek srečanja in posveti.

Vabljeni k udeležbi!

