
XXIV. STROKOVNO SREČANJE RAVNATELJIC IN RAVNATELJEV
 OSNOVNEGA ŠOLSTVA

Grand hotel Bernardin, Portorož
9. in 10. november 2015

Prenos ustvarjanja in znanja - spodbujanje 
ustvarjalnosti in inovativnosti

      Ponedeljek, 9. november 2015

  10.00−10.30 Uvodni pozdrav in nagovor dr. Maja Makovec Brenčič, ministrica

  10.30−11.15 Želim se motiti dr. Jadran Lenarčič, 
Institut Jožef Štefan 

  11.15−12.00 Umetnik je antena: Srečko Kosovel Dragan Živadinov 

  12.00−13.30 Odmor za kosilo
  13.30−15.00 Delavnice 
  15.00−15.15 Odmor
  15.15−15.35 Izvajanje kohezijske politike 2014-2020 

na Ministrstvu za izobraževanje, znanost in šport
Tanja Vertelj, Projektna enota za 
izvajanje kohezijske politike, Ministrstvo 
za izobraževanje znanost in šport

  15.35−16.05 Vloga obstoječega sistema nacionalnega 
preverjanja znanja v osnovnošolskem 
izobraževanju

dr. Janez Vogrinc, Državna komisija za 
vodenje nacionalnega preverjanja 
znanja v osnovni šoli  

  16.05−16.45 Razgovor o odprtih vprašanjih Predstavniki Ministrstva za 
izobraževanje, znanost in šport

  17.00−19.30 Skupščina Združenja ravnateljic in ravnateljev 
osnovnega in glasbenega šolstva Slovenije

  20.00 Kulturni program Andrej Rozman Roza: 
Literarno gledališki nastop

  20.45 Večerja 
INFORMACIJSKA PISARNA MIZŠ: ponedeljek, 9. november 2015

      Torek, 10. november 2015

  9.00−10.30 Delavnice − ponovitev 
  10.30−10.45 Odmor
  10.45−12.15 Delavnice − ponovitev 
  12.15−12.45 Odmor
  12.45−13.15 Različni vidiki zagotavljanja integritete 

na področju VIZ
dr. Jure Škrbec in Boris Gramc, 
Komisija za preprečevanje korupcije

  13.15−13.30 Odmor
  13.30−14.30 Okrogla miza - Izzivi prihodnosti v VIZ Panelna razprava s predstavniki MIZŠ, 

javnih zavodov in ravnatelji

     DELAVNICE
 • Kako se z medvrstniškim nasiljem spoprijema kompetentna šolska skupnost? dr. Mitja Muršič, Inštitut za 
     kriminologijo, Pravna fakulteta v Ljubljani, Ingrid Klemenčič in Emil Karajić, OŠ Simona Jenka Kranj
 • Povezani za ustvarjalnost, mag. Peter Markič, mag Polona Peček, Šola za ravnatelje
 • Razvoj fleksibilnih učnih okolij in prožnih oblik učenja ob uporabi sodobne digitalne tehnologije, dr. Fani
     Nolimal, Alica Prinčič Röhler, mag. Lucija Rakovec, Zavod RS za šolstvo
 • Kakovostna povratna informacija kot ključni element formativnega spremljanja, dr. Brigita Rupar in dr. Ada 
     Holcar Brunauer, Zavod RS za šolstvo
 • Internacionalizacija šole, mag. Andreja Lenc in Urška Slapšak, CMEPIUS
 • Delavnica za glasbene šole, Marija Gregorc, Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport 
 • Pomen finančnega in davčnega opismenjevanja, mag. Tomaž Perše in mag. Simon Starček, Finančna uprava 
     Republike Slovenije
 • Primeri dobre prakse ustvarjalnosti in inovativnosti v šolah:
    • Kako z IKT-jem do večje kvalitete učenja?, Robert Gajšek, OŠ Hruševec Šentjur
    • Ustvarjalno inovativni ravnatelj – ustvarjalno inovativni učitelj, rezultat – navdušeni ustvarjalni učenci, 
        Marijana Kolenko, OŠ Lava Celje
    • Celosten pristop v vzgoji in izobraževanju, Bogomir Furlan, OŠ Renče
    • Ustvarjalni pristop do nadarjenih učencev z vidika šole kot celote, Greta Voglar, OŠ Gustava 
        Šiliha Laporje

     KOTIZACIJA
 Kotizacija za udeležbo na srečanju 95€ + DDV. Račun bodo udeleženci prejeli po zaključenem srečanju. 
 Rok za odjavo je najmanj 3 delovne dni pred datumom posveta. Odjave pošljite na e-naslov: 
 eva.valant@solazaravnatelje.si. Če prijavljeni kandidat udeležbe ne odjavi do 3 delovne dni pred pričetkom
 posveta, Šola za ravnatelje zaračuna stroške organizacije, in sicer 50 % kotizacije posveta. Če se
 kandidat odjavi na dan pričetka posveta ali če se od posveta ne odjavi, Šola za ravnatelje zaračuna celotno 
 kotizacijo delavnice (torej 100 %).

     VEČERJA – doplačilo 20€ na recepciji hotela.

     E-PRIJAVA NA SREČANJE do 26. oktobra 2015
 Obrazec za e-prijavo na srečanje je objavljen na spletni strani Šole za ravnatelje www.solazaravnatelje.si 
 (srečanja in posveti).

     REZERVACIJA PRENOČIŠČA do 2. novembra 2015
 Obrazec za rezervacijo prenočišča v Hotelih Bernardin Group je objavljen na spletni strani Šole za ravnatelje 
 www.solazaravnatelje.si (srečanja in posveti).

Vabljeni k udeležbi!


