Vabimo vas na mednarodni dogodek

To so moje misli. Oblikujte svoje.
Konferenca o spodbujanju neodvisnega razmišljanja v izobraževanju
bo potekala v četrtek, 14. decembra 2017,
v Veliki dvorani na Ministrstvu za izobraževanje, znanost in šport, Masarykova cesta 16, Ljubljana
Se sprašujete, kako najbolje izkoristiti drugi četrtek letošnjega veselega decembra?
Zagotovo kot blisk naštejete šest idej. Mi vam ponujamo sedmo, a pravzaprav edino.
V Sloveniji bomo imeli prvič priložnost srečati se z mislecem, pisateljem, predavateljem, popotnikom in
ustanoviteljem podjetja Independent Thinking. Ian Gilbert je vizionar, ki odstira tudi manj običajne zorne
kote izobraževanja.
Sodobne pristope k vodenju učenja in šol bo z nami delil Dave Harris, poslovni direktor podjetja Independent
Thinking, avtor številnih knjižnih uspešnic in promotor učenja z dokazi.
Ponosni smo, da bo z nami tudi vodja Centra za prenos znanja na področju informacijskih tehnologij na
Institutu Jožef Stefan in nosilec UNESCO katedre o odprtih tehnologijah mag. Mitja Jermol, ki igra izjemno
vlogo pri inoviranju izobraževanja ne le v Sloveniji, temveč na globalni ravni.
Ste si zabeležili, kje boste 14. decembra?
Šest idej pa prerazporedite na druge dni...
Program
8.30–9.00
9.00–9.15
9.15–10.00
10.00–10.45
10.45–11.15
11.15-11.45
11.45–12.30
12.30–13.00
13.00–14.30
14.30–15.00
15.00-15.45
15.45–16.30
16.30-17.00

Registracija
Ravnateljski servis
Pozdravni nagovori
Nevroznanost o radovednosti in čudenju za spodbujanje učenja
Dave Harris, Independent Thinking
Filozofija za otroke in tehnike za krepitev vključevanja v pouk
Ian Gilbert, Independent Thinking
O vrednosti – ne o ceni izobraževanja
Janja Zupančič, Osnovna šola Louisa Adamiča Grosuplje
Odmor
Zakaj potrebujemo učitelje, če imamo Google?
Ian Gilbert. Independent Thinking
Malo pravil in veliko svobode: Pomen odprtosti in transparentnosti
Mitja Jermol, Inštitut Jožef Štefan Ljubljana
Kosilo
(Možnosti za) spodbujanje neodvisnega mišljenja v slovenskih šolah
Gregor Pečan, Osnovna šola Janka Modra, Dol pri Ljubljani
Neodvisno mišljenje – pomoč šolam in učencem, da bodo razmišljali sami zase
Dave Harris & Ian Gilbert, Independent Thinking
Okrogla miza:
O čem razmišljate, a si v učilnici nikoli niste upali izvesti?
Gostje: Ian Gilbert, Dave Harris, Mitja Jermol, Gregor Pečan
Podpisovanje knjig 'Moč neodvisnega razmišljanja' ter 'Komunikacija – Ključ do
uspeha' in priložnost za izmenjavo mnenj s predavatelji

Prijava
Na srečanje se prijavite z izpolnitvijo spletnega obrazca na naslovu http://www.ravnateljskiservis.com/seminarji. Prosimo, da pravilno vnesete vaš e-naslov. Nanj boste namreč prejeli potrdilo o prijavi
in druge informacije, ki so povezane s seminarjem. Podatki, ki jih boste vnesli, bodo izpisani na potrdilu o
udeležbi.
Prijave sprejemamo do zapolnitve mest. V primeru prevelikega števila prijav bomo upoštevali tiste, ki bodo
prispele prej. Prijava je možna do 12. decembra 2017.
Naročilnic ne potrebujemo, zadošča elektronska prijava. Če morate naročilnico izstaviti zaradi svojih
evidenc, jo naslovite na naslov Ravnateljski servis, d. o. o., Otoki 13, 4228 Železniki.
Odjava
Odjave sprejemamo samo v pisni obliki na e-naslov: info-ravnatelj-servis@ravnateljski-servis.com,
najkasneje 2 dni pred srečanjem. V tem primeru prijavnine ne bomo zaračunali. Če bomo pisno odjavo
prejelo po tem roku, a pred začetkom seminarja, vam bomo zaračunali 60 % prijavnine. Kasnejših odjav ne
moremo upoštevati.
Plačilo
Prijavnino plačate na podlagi izstavljenega računa po izvedenem seminarju, v januarju 2018. Prijavnina
znaša 60 EUR za pogodbenike Ravnateljskega servisa in 90 EUR za ostale. DDV ni vključen v ceno. V ceno so
vključeni prigrizki in pijača med odmorom. Ob prijavi dveh ali več udeležencev iz istega zavoda, se za
drugega in vsakega naslednjega upošteva 10 % popust.
Ostale informacije
Predavanja bodo simultano prevajana v slovenski oz. angleški jezik.
Na kraju konference bo možen nakup knjig Moč neodvisnega razmišljanja avtorja Iana Gilberta in
Komunikacija – Ključ do uspeha Davea Harrisa, ki sta izšli pri Založbi Rokus Klett. Po zaključku konference
bosta avtorja na voljo za podpisovanje knjig in individualne razgovore.
Dogodek organizira Ravnateljski servis, d. o. o. za Združenje ravnateljic in ravnateljev osnovnega in
glasbenega šolstva Slovenije.
Vljudno vabljeni.

Vodstvo Ravnateljskega servisa.
Pridružujemo si pravico do spremembe programa

