XXVIII. STROKOVNO SREČANJE RAVNATELJIC IN RAVNATELJEV SREDNJEGA ŠOLSTVA
22. in 23. november 2021, srečanja bo potekalo na daljavo
Ponedeljek, 22. november 2021
13.00–14.00

Uvodni pozdrav in nagovor ministrice

Spremembe in novosti na področju vzgoje in
izobraževanja
14.00–14.15
14.15–15.15

15.15-15.30
15.30–16.30
16.30-16.45
16.45–17.45

Odmor
Novi standardi in normativi v vzgoji in izobraževanju

Izhodišča za prenovo učnih načrtov
Izvajanje vsebinskega sklopa Aktivno državljanstvo
Arnes – podpora digitalizaciji v izobraževanju
Odmor
Vodenje za vključevanje dijakov: prednostna naloga
v času po pandemiji
Odmor
Vodene razprave:
- Vodenje za soustvarjanje učeče se skupnosti
in odkrita neposrednost (povratne
informacije)
- Ravnateljeva vloga pri krepitvi odpornosti in
prožnosti v vzgojno-izobraževalnem zavodu
- Prihodnost profesionalnega razvoja
ravnateljev: v iskanju možnosti in priložnosti
za vključevanje ravnateljev in direktorjev v
različne oblike podpore Šole za ravnatelje
- Kam so nas pripeljale Smernice za izvajanje
poklicnega in strokovnega izobraževanja v
kombinirani obliki

dr. Vinko Logaj, direktor, Zavod RS za šolstvo
dr. Simona Kustec, ministrica, Ministrstvo za
izobraževanje, znanost in šport
Damir Orehovec, državni sekretar, Ministrstvo
za izobraževanje, znanost in šport
mag. Nataša Kranjc, generalna direktorica
Direktorata za srednje in višje šolstvo ter
izobraževanje odraslih, Ministrstvo za
izobraževanje, znanost in šport
dr. Branko Slivar, Zavod RS za šolstvo
Jasna Rojc, Zavod RS za šolstvo
Marko Bonač, direktor, Arnes
dr. Andy Hargreaves, Boston College in
Univerza Ottawa

mag. Branka Likon in mag. Katja Arzenšek
Konjajeva, Zavod RS za šolstvo
dr. Tatjana Ažman in Lea Avguštin, Zavod RS
za šolstvo
dr. Vinko Logaj, dr. Mihaela Zavašnik in mag.
Vlasta Poličnik, Zavod RS za šolstvo

mag. Janez Damjan, direktor in Boris
Klančnik, Center RS za poklicno izobraževanje

Torek, 23. november 2021
9.00–10.30

Etičnost v vodenju

10.30–10.45
10.45–11.45
11.45–12.00
12.00–13.00

Inšpekcijsko nadzorstvo kot doprinos h kakovosti –
ugotovitve in predlogi
Odmor
Vodene razprave – ponovitev
Odmor
Okrogla miza in odgovori na vprašanja

dr. Robert Šumi, predsednik Komisije za
preprečevanje korupcije
dr. Simon Slokan, glavni inšpektor,
Inšpektorat RS za šolstvo in šport

Predstavniki MIZŠ

Zavod RS za šolstvo, Šola za ravnatelje, Poljanska cesta 28, 1000 Ljubljana

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
Prijava je mogoča preko sistema KATIS do 19. novembra 2021. Program boste našli pod imenom
XXVIII. strokovno srečanje ravnateljic in ravnateljev srednjega šolstva.

Vabljeni k udeležbi!

