STROKOVNA KONFERENCA ŽE 25 LET KORAKAMO SKUPAJ!
Leta 1994 je Zavod za odprto družbo Slovenije sprejel odločitev, da prične z implementacijo
metodologije Korak za korakom tudi v Sloveniji. Po temeljitih pripravah se je metodologija pričela
uvajati v šolskem letu 1995/96, in sicer v 8 vrtcih oziroma 18 oddelkih druge starostne skupine. Ko
se je pet let kasneje pojavila potreba po večjem povezovanju, smo ustanovili Mrežo za
spreminjanje kakovosti Korak za korakom. Kljub temu da je Mreža v dvajsetih letih obstoja
doživela kar nekaj sprememb, vseskozi ohranja svoje osnovno poslanstvo, ki je nudenje podpore
vodstvenim in strokovnim delavcem vrtcev in osnovnih šol pri njihovem profesionalnem razvoju in
iskanju poti, kako vzgojno-izobraževalni proces še izboljšati.
V počastitev obeh jubilejev - 25. obletnice uvajanja metodologije Korak za korakom in 20. obletnice
Mreže za spreminjanje Korak za korakom - so se čez leto odvili različni dogodki, praznično leto pa
zaključujemo s strokovno konferenco Že 25 let korakamo skupaj - od uvajanja metodologije Korak
za korakom do skrbi za celostni profesionalni razvoj strokovnih delavcev.
Dogodek ni pomemben zgolj v luči jubileja Centra, ampak zaokrožuje 25-letno prisotnost naše
dejavnosti v slovenskem prostoru, ki je nedvomno pustila močan pečat v neposredni praksi in
prispevala k prenovi vzgojno-izobraževalnega procesa v vrtcih in osnovnih šolah ter k
vseživljenjskemu osebnostnemu in profesionalnemu razvoju pedagoških delavcev.
Veseli smo, da so se dogodku pridružili sedanji, nekdanji in bodoči člani Mreže ter vsi posamezniki,
ki nas pri našem delu podpirate in verjamete v kakovostno prakso v vzgoji in izobraževanju.
Centra za kakovost v vzgoji in izobraževanju Korak za korakom,
Pedagoški inštitut

PROGRAM
Zoom, 9. junij 2021
Udeleženci si ustvarijo brezplačni Zoom račun

8.00

Organizator pošlje povezavo do dogodka

8.45 9.00

Registracija v spletno platformo Zoom

9.00 9.30

Otvoritev strokovne konference, uvodni pozdrav in
spoznavno-povezovalna aktivnost

9.30 10.15

Uvodni nagovori

Arnes Zoom račun ni
dovolj za registracijo na
konferenco.
Dodatna navodila so na
voljo na naši spletni
strani.

Vstop v čakalnico v
spletni platformi Zoom že
15 minut pred začetkom.

ga. Nada Matijašič Požar, Urad za razvoj in kakovost
izobraževanja, Ministrstvo za izobraževanje, znanost in
šport
dr. Tatjana Vonta, častna članica in ustanoviteljica RRCPI
KZK, izredna profesorica in višja znanstvena sodelavka
v pokoju
doc. dr. Jerneja Jager, vodja Centra za kakovost v vzgoji in
izobraževanju Korak za korakom, Pedagoški inštitut

10.15 11.15

Okrogla miza Že 25 let korakamo skupaj

11.15 11.30

Odmor

11.30 11.45

Izpit iz Korakoslovja

ga. Silva Križič, ravnateljica Vrtca Idrija v pokoju
ga. Alenka Velušček, ravnateljica VVZ Ilke Devetak Bignami
v pokoju
ga. Lilijana Plaskan, ravnateljica vrtca Litija
ga. Katarina Pajer Povh, ravnateljica OŠ Tončke Čeč Trbovlje
dr. Sonja Rutar, Univerza na Primorskem, Pedagoška
fakulteta / Pedagoški inštitut

Spoznavno-povezovalna
aktivnost.

11.45 13.15

Predstavitev prispevkov strokovnih in vodstvenih delavcev vrtcev
in osnovnih šol

13.15 13.45

Odmor za kosilo

13.45 14.45

Osrednje predavanje Kaleidoskop kvalitete
Sanja Brajković, direktorica Pučko otvoreno učilišče Korak
po korak

14.45 15.45

Slavnostni zaključek s presenečenji in podelitev častnih plaket

Prispevki bodo
predstavljeni v štirih
sklopih po največ 5
predstavitev.
V vsakem sklopu bodo
obravnavana različna
vsebinska področja.
Za posamezni sklop vas
bomo razdelili po
virtualnih sobah.

Omogočeno tolmačenje iz
hrvaškega v slovenski
jezik.

Predstavitev prispevkov strokovnih in vodstvenih delavcev vrtca in osnovne šole
1. SKLOP
Moderatorka: Petra Bozovičar
Ime, priimek, zavod

Naslov prispevka

11.45 - 12.00

Klavdija Zajec Bobnar,
VVZ Kekec Grosuplje

Načini podpiranja družin v oddelku 1-2 let

12.00 - 12.15

Brigita Hočevar,
Vrtec Radovednež pri OŠ Frana
Metelka Škocjan

Digitalni izzivi omogočajo profesionalni
razvoj

12.15 - 12.30

Meta Nelc,
Vrtec Hansa Christiana Andersena

Sodelovanje s starši in uvajanje otrok z
upoštevanjem individualizacije

12.30 - 12.45

Martina Makovec Žagar,
Vrtec Ringaraja pri OŠ Artiče

Vključevanje domišljijske osebe (gozdnega
škrata) v pedagoško prakso v vrtcu

12.45 - 13.00

Nadja Brence,
Vrtec Idrija

Zagotavljanje kontinuitete izvajanja visoko
kakovostnih vzgojno izobraževalnih
programov s pomočjo različnih oblik

izobraževanja in spodbujanja
profesionalnega razvoja zaposlenih v
zadnjih sedmih letih.
13.00 - 13.15

Čas za dodatno diskusijo

2. SKLOP
Moderatorka: Mateja Režek
Ime, priimek, zavod

Naslov prispevka

11.45 - 12.00

Blanka Trontelj,
VVZ Kekec Grosuplje

Aktivno učenje in participacija otrok

12.00 - 12.15

Sabina Krštinc, Renata Cvitkovič,
Vrtec Krkine lučke pri OŠ Vavta vas

Učeča se skupnost

12.15 - 12.30

Tamara Štrukelj,
Vrtec Hansa Christiana Andersena

Možnost izbire pri počitku v prvi starostni
skupini

12.30 - 12.45

Vesna Doles Rozman,
Vrtci Brezovica

Sinergetična generična načela kot
soustvarjalci znanja za ravnanje v vrtcu

12.45 - 13.00

Alenka Setnikar,
Vrtec Hansa Christiana Andersena

Otroci se učijo preko vključevanja družin

13.00 - 13.15

Čas za dodatno diskusijo

3. SKLOP
Moderatorka: Mateja Mlinar
Ime, priimek, zavod

Naslov prispevka

11.45 - 12.00

Janja Lesjak,
OŠ Frana Metelka Škocjan

Koraki naših prvošolcev

12.00 - 12.15

Frančiška Jensterle,
Osnovna šola Gorje

Pohodništvo - šola za življenje

12.15 - 12.30

Maja Kodarin, Irena Strmečki Bergant,
OŠ Elvire Vatovec Prade

Korakanje skozi čas na OŠ Elvire Vatovec
Prade

12.30 - 12.45

Maja Kodarin,
OŠ Elvire Vatovec Prade

Delo na daljavo - interaktivna Majina
učilnica

12.45 - 13.15

Čas za dodatno diskusijo

4. SKLOP
Moderatorka: Tina Mervic
Ime, priimek, zavod

Naslov prispevka

11.45 - 12.00

Cvetka Košir, Mateja Lohkar,
JVIZ OŠ Dobrepolje, Vrtec Ringaraja

Zoom kolegialna hospitacija

12.00 - 12.15

Patricija Obreza,
Vrtec Hansa Christiana Andersena

Moč refleksije

12.15 - 12.30

Irena Bertok,
Vrtec Koper

Profesionalni razvoj vzgojitelja z
metodologijo Korak za korakom

12.30 - 12.45

Simona Živec,
Vrtec Slovenske Konjice

Aktiv za izvajalke dodatne strokovne
pomoči v vrtcu - priložnost za kolegialno
podporo in profesionalno rast

12.45 - 13.00

Simona Živec,
Vrtec Slovenske Konjice

Z risanjem do dobrega medsebojnega
sodelovanja in povezovanja – priložnost za
profesionalno in osebno rast

13.00 - 13.15

Petra Bor,
VVZ Kekec Grosuplje

Družinske pogovorne urice, obveza ali
dodana vrednost?

