
12. in 13. oktober 2020
XXVI. strokoVno srečanje raVnateljIc In raVnateljeV VrtceV: 

Kompetence za vodenje v 
spremenjenih razmerah 

Vabljeni k udeležbi!

9.00–10.00
Uvodni pozdrav in nagovor

dr. simona kustec, ministrica za 
izobraževanje, znanost in šport,   
dr. Vladimir korošec, Šola za ravnatelje

Aktualne informacije in usmeritve Ministrstva 
za izobraževanje, znanost in šport 
Zakon o obravnavi otrok in mladostnikov s 
čustvenimi in vedenjskimi težavami in motnjami v 
vzgoji in izobraževanju

Kaj lahko ravnatelji (še) naredijo za varno in 
spodbudno učno okolje v slovenskih vrtcih in   
šolah - izsledki mednarodnih raziskav

Podjetnost in karierni razvoj

Krajši program vrtca kot način vključevanja otrok iz 
ranljivih okolij v program predšolske vzgoje

mag. Polona Šoln Vrbinc, Ministrstvo za 
izobraževanje, znanost in šport

dr. Mojca Štraus, Ministrstvo za 
izobraževanje, znanost in šport

Ines Gregorič, Gospodarska zbornica 
slovenije in Barbara Bregar Mrzlikar, 
ceeD slovenija, Maja krušič Šega, 
Ministrstvo za izobraževanje,  
znanost in šport

Irena robič, Vrtec kočevje

10.00–10.15 Odmor
10.15–11.15 Kaj se bomo naučili od pandemije? dr. renata salecl, Inštitut za 

kriminologijo, Pravna fakulteta v ljubljani

11.15–11.30 Odmor
11.30–12.15 Ukrepanje za zamejevanje širjenja okužbe s 

koronavirusom
Polonca truden Dobrin, nacionalni 
inštitut za javno zdravje

12.30–13.30 Delavnice
Karierni in profesionalni razvoj ravnateljev in 
strokovnih delavcev v trenutku časa

Izzivi in dejstva novega Zakona o inšpekciji za 
šolstvo in šport

Aktualna izhodišča za uvajanje informacijsko 
komunikacijske tehnologije v vrtce

dr. tatjana ažman in dr. Mihaela Zavašnik, 
Šola za ravnatelje

dr. simon slokan in mag. Mateja kozlevčar, 
Inšpektorat rs za šolstvo in šport, 
moderator mag. katja arzenšek konjajeva, 
Šola za ravnatelje

nives Zore, dr. nataša Potočnik, romana 
košutnik, Zavod rs za šolstvo

9.00–10.30 Kdaj je izobraževanje, ki teče na daljavo,  
res izobraževanje

dr. Marko radovan, Filozofska fakulteta 
Univerze v ljubljani

Sporazumevanje na blizu in na daleč 
(komunikacija v kraljestvu črne korone)

dr. Zdravko Zupančič, Šola retorike

10.30–10.45 Odmor
10.45–11.45 Ponovitev delavnic
11.45–12.00 Odmor

12.00–13.30 Predstavitev aktivnosti Direktorata za 
predšolsko vzgojo in osnovno šolstvo, 
Sektorja za predšolsko vzgojo

Damir orehovec, državni sekretar,  
anton Baloh, direktor direktorata in  
Vida starič Holobar, vodja sektorja 

Brez kulture ne gre! mag. Martina Peštaj, radiotelevizija 
slovenija (v sodelovanju z Ministrstvom 
za kulturo)

Možne oblike pomoči otrokom v vrtcu  
pred usmerjanjem

dr. Milena košak Babuder, Pedagoška 
fakulteta, Univerza v ljubljani

Kotizacija

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

Rok za odjavo je 10. oktober 2020.  
odjave pošljite na e-naslov petra.weissbacher@solazaravnatelje.si.

e-prijava na sreČanje 

Prijava je mogoča preko sistema katIs do 9. oktobra 2020. Program boste našli pod imenom XXVI. strokovno srečanje 
ravnateljic in ravnateljev vrtcev: kompetence za vodenje v spremenjenih razmerah.

ponedeljek, 12. oktober 2020

torek, 13. oktober 2020


