XXIX. STROKOVNO SREČANJE RAVNATELJIC IN RAVNATELJEV OSNOVNEGA ŠOLSTVA
9. in 10. november 2020
Srečanje bomo izvedli na daljavo, v sodelovanju z Arnesom.

Kompetence za vodenje v
spremenjenih razmerah
Spoštovani.
Zaradi epidemiološke situacije so letošnja jesenska strokovna srečanja ravnateljic in
ravnateljev organizirana na daljavo. Po izboljšanju epidemioloških razmer v spomladanskem
času načrtujemo organizacijo srečanj v živo, s poudarkom na izmenjavi izkušenj.
Pošiljamo vam program izvedbe na daljavo, ki bo potekal preko videokonference,
v sodelovanju z Arnesom.
Za spremljanje videokonference in delavnic ter gradiva in drugih aktivnosti smo pripravili
e-učilnico. Za vstop potrebujete AAI račun. Za udeležbo na delavnicah pa aplikacijo Zoom.
Verjamemo, da bo leta 2021 drugače in bomo lahko srečanja ponovno izvedli v živo.
Vabljeni k udeležbi.
dr. Vladimir Korošec, direktor

Ponedeljek, 9. november 2020
9.00–10.30

Uvodni pozdrav in nagovor

dr. Vladimir Korošec, Šola za ravnatelje

Kdaj je izobraževanje, ki teče na daljavo,
res izobraževanje

dr. Marko Radovan, Filozofska fakulteta,
Univerza v Ljubljani

Informacije Ministrstva za izobraževanje,
znanost in šport

10.30–10.45
10.45–12.15

- Podjetnost in karierni razvoj

Maja Krušič Šega, Ministrstvo za
izobraževanje, znanost in šport

- Zakon o obravnavi otrok in mladostnikov s
čustvenimi in vedenjskimi težavami in motnjami
v vzgoji in izobraževanju

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

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

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

Odmor
Česa se bomo naučili od pandemije?

dr. Renata Salecl, Inštitut za kriminologijo,
Pravna fakulteta, Univerza v Ljubljani

Brez kulture ne gre!

mag. Martina Peštaj, Radiotelevizija
Slovenija (v sodelovanju z Ministrstvom
za kulturo)

12.15–12.30

Odmor

12.30–13.45

Delavnice
Karierni in profesionalni razvoj ravnateljev in
strokovnih delavcev v trenutku časa

dr. Tatjana Ažman in dr. Mihaela Zavašnik,
Šola za ravnatelje in Marijana Kolenko,
OŠ Lava

Med odločnostjo in prijaznostjo – vodenje v
spreminjajočih se časih

mag. Katja Arzenšek Konjajeva, mag.
Branka Likon, Šola za ravnatelje in
Barbara Kampjut, OŠ Franceta Bevka
Ljubljana, Gregor Pečan, OŠ Janka Modra
Dol pri Ljubljani

Izzivi in dejstva novega Zakona o inšpekciji za
šolstvo in šport

dr. Simon Slokan in mag. Mateja Kozlevčar,
Inšpektorat RS za šolstvo in šport ter mag.
Sebastjan Čagran, Šola za ravnatelje

Priporočila za vsebinsko in organizacijsko izvajanje
pouka v prvem vzgojno-izobraževalnem obdobju OŠ

mag. Renata Zupanc Grom, dr. Nina Novak,
mag. Mariza Skvarč, mag. Špela Drstvenšek,
mag. Andreja Čuk, Zavod RS za šolstvo

Aktualno na področju glasbenega šolstva

dr. Dimitrij Beuermann in dr. Inge Breznik,
Zavod RS za šolstvo ter Marija Gregorc,
Ministrstvo za izobraževanje,
znanost in šport

Delavnica bo izvedena le v ponedeljek.

Podjetnost in karierni razvoj v šoli
13.45–14.00

Odmor

14.00–14.45

Pomen in pomembnost izvajanja
koncepta Učne težave v osnovni šoli tudi
v današnjih razmerah

Ines Gergorič, Gospodarska zbornica
Slovenije in Barbara Bregar Mrzlikar,
CEED Slovenija

dr. Milena Košak Babuder, Pedagoška
fakulteta, Univerza v Ljubljani

Torek, 10. november 2020
9.00–9.30

Pozdrav in nagovor ministrice

dr. Simona Kustec, ministrica za
izobraževanje, znanost in šport

9.30–11.00

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

dr. Zdravko Zupančič, Šola retorike

Storitve Arnesa pri poučevanju na daljavo
in izzivi v času pandemije

Marko Bonač, Arnes

11.00–11.15

Odmor

11.15–12.30

Ponovitev delavnic

12.30–12.45

Odmor

12.45–14.30

Ukrepanje za zamejevanje širjenja okužbe
s koronavirusom

Polonca Truden Dobrin, Nacionalni
inštitut za javno zdravje

Predstavitev aktivnosti Direktorata za
predšolsko vzgojo in osnovno šolstvo,
Sektorja za osnovno šolstvo

Anton Baloh, direktor direktorata in
Mateja Emeršič Dover, vodja sektorja

KOTIZACIJA
Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada. Udeležba je brezplačna.
Rok za odjavo je 6. november 2020.
Odjave pošljite na e-naslov petra.weissbacher@solazaravnatelje.si.

E-PRIJAVA NA SREČANJE
Prijava je mogoča preko sistema KATIS do 5. novembra 2020. Program boste našli pod imenom
XXIX. strokovno srečanje ravnateljic in ravnateljev osnovnega šolstva: Kompetence za vodenje v spremenjenih razmerah.

Vabljeni k udeležbi!

