
XXIII. strokovnI posvet pomočnIkov ravnateljev
2. in 3. marec 2021

Srečanje bo potekalo na daljavo, v sodelovanju z Arnesom.

Vloga srednjih vodij pri vodenju 
VIZ sedaj in potem

Vabljeni k udeležbi!

11.00−12.00 Uvodni pozdrav in nagovor dr. vladimir korošec

Nova koda voditeljstva za novo realnost mag. sonja klopčič, voDIteljstvo, 
vodenje, razvoj in svetovanje

12.00−12.15 Delček filma Deček in svet Društvo slon (v sodelovanju z 
ministrstvom za kulturo)

12.15−13.00 MORAM : HOČEM
edina motivacija za vse čase: ŽELJA

leon magdalenc, nastop plus, d.o.o.

13.00−13.30 Kibernetska varnost v času dela od doma dr. Blaž markelj, Fakulteta za varnostne 
vede, Univerza v mariboru

13.30− 13.45 Odmor
13.45−14.45 Skupinske razprave

•  Nova koda voditeljstva za novo realnost

•   MORAM : HOČEM edina  
motivacija za vse čase: ŽELJA

•   Kontrasti preteklosti, sedanjosti in  
prihodnosti izobraževanja

•   Kibernetska varnost v času dela od doma

mag. sonja klopčič, voDIteljstvo, 
vodenje, razvoj in svetovanje in  
mag. vlasta poličnik, Šole za ravnatelje

leon magdalenc, nastop plus, d.o.o. in 
mag. polona peček, Šola za ravnatelje

simon konečnik, Šolski center velenje in 
mag. katja arzenšek konjajeva, Šola za 
ravnatelje

dr. Blaž markelj, Fakulteta za varnostne 
vede, Univerza v mariboru in mag. Branka 
likon, Šola za ravnatelje

10.45−11.00 Moja vloga tukaj in sedaj – vodena sprostitev lea avguštin, Šola za ravnatelje

11.00−12.00 Moja vloga v spremenjenih okoliščinah – 
psihološki pogled

dr. eva Boštjančič, Filozofska  fakulteta,  
Univerza v ljubljani

Oblike podpore pedagoškim delavcem  
v času epidemije

Barbara čibej Žagar,  Društvo za 
skupinsko analizo slovenija

12.00−12.15 Odmor
12.15 -13.00 Kontrasti preteklosti, sedanjosti in 

prihodnosti izobraževanja
simon konečnik, Šolski center velenje

13.00−13.15 Odmor
13.15−14.45 Predstavitve primerov dobrih praks 

učinkovite rabe tehnologije pri delu  
na daljavo

Vrtci:
Skupina vrtci 1:

•   Ohranjanje povezanosti in nadgrajevanje 
strokovne rasti s pomočjo uporabe tehnologije  
v času epidemije

•   Uporaba tehnologije v vrtcu v času epidemije

Skupina vrtci 2:
•   Vloga pomočnika pri ohranjanju komunikacije 

med epidemijo

Osnovne šole:
Skupina osnovne šole 1:

•   Vodenje šole v kriznih razmerah v luči 
pomočnika ravnatelja

•   Vloga pomočnika ravnatelja pri ohranjanju 
ter implementaciji pridobljenih e-kompetenc 
učiteljev in učencev v času pouka na daljavo

Skupina osnovne šole 2:
•   Vloge pomočnika pri delu na daljavo

Srednje šole:
Skupina srednje šole 1:

•   Poučevanje na daljavo: od ideje do realizacije

Skupina srednje šole 2:
•   Organizacija dela na daljavo na Gimnaziji  

Celje – Center

•   Naravoslovje na daljavo – ovira ali  
nova priložnost

rebeka poček oštir, vrtec Bled  

martina Zorman, vrtec mojca, ljubljana 
moderator mag. polona peček,  
Šola za ravnatelje

mojca Brglez, oŠ vransko-tabor,  
vrtec vransko
moderator mag. peter markič,  
Šola za ravnatelje

sanja otto, oŠ lava Celje 

eneja Baloh, oŠ lucija  
moderator mag. sebastjan čagran,  
Šola za ravnatelje

andreja Hazabent, oŠ Danile kumar, 
ljubljana in simon Dražič, oŠ Šmarje  
pri kopru 
moderator mag. vlasta poličnik,  
Šola za ravnatelje

Islam mušić, Šolski center velenje 
moderator dr. mateja Brejc,  
Šola za ravnatelje

rok lipnik, Gimnazija Celje-Center 

lea janežič, strokovno-izobraževalni 
center ljubljana 
moderator mag. Branka likon,  
Šola za ravnatelje

Torek, 2. marec 2021

Sreda, 3. marec 2021

E-PRIJAVA NA SREČANJE 

prijava je mogoča preko sistema katIs do 28. 2. 2021, prijavnico najdete pod tem imenom  XXIII. strokovni posvet 
pomočnikov ravnateljev: vloga srednjih vodij pri vodenju vIZ sedaj in potem.

KOTIZACIJA

naložbo sofinancirata republika slovenija in evropska unija iz evropskega socialnega sklada. Udeležba je brezplačna.
rok za odjavo je 1. marec 2021. odjave pošljite na e-naslov petra.weissbacher@solazaravnatelje.si.


