V. znanstveni posvet Vodenje v vzgoji in izobraževanju

Udejanjanje inovativnih učnih okolij kot
izziv vrtcev, šol in izobraževalnega sistema
5. in 6. april 2016, kongresni center Portus,
Hotel Slovenija, Portorož
Torek, 5. april 2016
12.30−13.30

Uvod v znanstveni posvet

dr. Mateja Brejc, Šola za ravnatelje

Nova učna okolja in veščine 21. stoletja
(veščine prihodnosti)

Mikko Leppänen, Šola Viherkallio,
Espoo, Finska

13.30−13.45

Odmor

13.45−14.45

Predstavitve referatov I

14.45−15.15

Odmor

15.15−16.45

Predstavitve referatov II

16.45−17.00

Odmor

17.00−17.45

Filozofija kot vzgoja duha

17.45−18.00

Odmor

18.00−19.00

Predstavitve referatov III

dr. Marko Uršič,
Filozofska fakulteta Univerze v Ljubljani

Sreda, 6. april 2015
9.00−10.30

Predstavitve referatov IV

10.30−11.00

Odmor

Predstavitve plakatov

11.00−11.45

Vodenje in upravljanje inovativnih učnih
okolij

dr. Justina Erčulj, Šola za ravnatelje

Udejanjanje inovativnih učnih okolij pri
pouku

mag. Jan Žitnik,
Ekonomska šola Ljubljana

11.45−12.00

Odmor

12.00−13.00

Predstavitve referatov V

13.00−13.15

Odmor

13.15−14.15

Predstavitve referatov VI

		REFERATI IN PLAKATI

V 35 sekcijah bo predstavljenih 117 referatov in 12 plakatov, ki so jih pripravili ravnatelji in strokovni delavci vrtcev, osnovnega in
srednjega šolstva, višje- in visokošolski učitelji, zaposleni v javnih zavodih in drugi.
Podrobnosti o razporeditvi in vsebinah na www.solazaravnatelje.si (Dogodki/V. znanstveni posvet Vodenje)

		KOTIZACIJA

Kotizacija za udeležbo na posvetu 95€ + DDV za dvodnevno in 65€ + DDV za enodnevno udeležbo.
Račun bodo udeleženci prejeli po zaključenem posvetu. 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 posveta (torej 100 %).

		E-PRIJAVA NA STROKOVNI POSVET do 23. marca 2016
Obrazec za e-prijavo na srečanje je objavljen na spletni strani
Šole za ravnatelje www.solazaravnatelje.si (srečanja in posveti).

		REZERVACIJA PRENOČIŠČA do 31. marca 2016

Obrazec za rezervacijo prenočišča v Hotelih LifeClass je objavljen na spletni strani
Šole za ravnatelje www.solazaravnatelje.si (srečanja in posveti).

Vabljeni k udeležbi!

