XX. strokovni posvet SVS 2015
RAZPIS
16. in 17. marec 2015
Kongresni center Hotel Slovenija Portoroţ

KLIKNITE IN IZPOLNITE SPLETNO PRIJAVNICO
ali pa si prenesite WORD različico in nam jo pošljite na
posvet-SVS@dedalus.si ali po fax-u: 01/ 568 74 18

posvetu na pot
Spoštovane strokovne delavke in delavci slovenskih vrtcev,
dve leti je naokrog in spet smo, v skladu s sprejetim programom dela, pred izvedbo XX. strokovnega
posveta Skupnosti vrtcev Slovenije.
Izjemno lepe izkušnje iz naših posvetov in mnoţična udeleţba nam daje moč in ideje za snovanje
dobrih in izvirnih srečanj strokovnih delavcev vrtcev Slovenije.
Za letošnji posvet smo izbrali naslov: »Onkraj stroke«. Verjamem, da nam bo tematika odprla veliko
moţnosti razmisleka o sebi, o nas in kaj lahko koristnega storimo zase in za druge. Skupaj bomo
razmišljali o vsem kar lahko naši stroki doda posebno dodano vrednost.
Rezervirajte si čas in dobro voljo za nova druţenja in nove pristope za pogled vase in onkraj v
ponedeljek, 16. in torek, 17. marca v Hotelih Morje v Portoroţu.
Boţena Bratuţ
predsednica skupnosti vrtcev Slovenije
Vabimo vas, da se nam pridruţite na zanimivem strokovnem posvetu z naslovom:

ONKRAJ STROKE
Veliko odgovorov vam bodo dali predavatelji, nekaj pa jih bomo skupaj poiskali na posvetu.

program posveta
Vsak udeleţenec bo lahko prisoten na vseh sekcijah

ponedeljek, 16.03.2015

torek, 17.03.2015

08.30 – 09.30

sprejem udeleţencev
(registracija)

sekcije - delavnice

09.30 – 10.00

Uvod v posvet: Boţena Bratuţ,
predsednica SVS; dr. Stanislava

09.00 – 10.30

II. termin za sekcije (skupine)

10.30 – 11.00
11.00 – 12.30

odmor za kavo
III. termin za sekcije (skupine)

12.30 – 13.45
13.45 – 15.15

čas za kosilo
Saša Ţupanek

15.15 – 15.30

Bonton na šaljiv način
plenarni del in zaključek posveta

Setnikar Cankar, ministrica za
izobraţevanje, znanost in šport;
Ivana Leskovar,
podpredsednica SVS

plenarna predavanja

sekcije - delavnice:

10.00 – 11.10

dr. Marko Gričar: Vrednote v
poklicu vzgojitelja

1. dr. Marko Gričar – Vrednote, poklic in
vzgojitelj

11.10 – 11.20
11.20 – 12.30

10 minut za sponzorje
dr. Ţeljko Ćurić: Vodenje

2. Jaka Strajnar - Uglašenost posameznika s
skupino

12.30 – 14.00

konfliktov
čas za kosilo

3. Lili Mistral - Vpliv ročnih spretnosti in
ustvarjalnosti na razvoj osebnosti

14.00 – 14.15
14.15 – 15.30

15 minut za sponzorje
mag. Jani Prgić: Sedem

4. mag. Tadeja Rupar - Brain Gym
5. Edita Ĉerče - Trebušni ples

veličastnih veščin; pozitivna
disciplina
15.30 – 16.00

Nataša Gorenc: EU kulturna
dediščina

16.00 – 16.30
16.30 – 18.00

odmor
I. termin za sekcije (skupine)

18.00 – 19.00
19.00 – 19.45

premor
kulturni dogodek (Tadej Toš)

20.00 – 01.00

večerja z druţabnim srečanjem
(Mambo Kings)

programski svet

namestitev

1. Ivana Leskovar, ravnateljica Vrtca »Otona
Ţupančiča« Slovenska Bistrica

Udeleţenci si lahko izbirajo namestitev v Hotelu
Slovenija, v Hotelu Riviera in v Hotelu Marko v

2. Janja Bogataj, ravnateljica Vrtca Škofja Loka
3. Vlasta Starc, ravnateljica Vrtca Trebnje

Portoroţu.

4. mag. Milena Brusnjak, ravnateljica Vrtca
Šoštanj

Cena v Hotelu Slovenija (4 zvezdice) je 60
EUR/osebo, v Hotelu Riviera (4 zvezdice) pa 55

5. Ivica Vaukan, ravnateljica Vrtca VVZ Slovenj
Gradec

EUR/osebo v dvoposteljni sobi z vključenim DDV.
Cena vključuje samopostreţni zajtrk, kopanje v
bazenih z morsko vodo in zunanje parkirišče pred
in za hoteli.

organizacija in izvedba
Dedalus – Center za razvoj vodilnih osebnosti in
skupin, d.o.o., Ljubljana
Dunajska cesta 156; 1000 Ljubljana
tel.: 01 568 71 88, fax: 01 568 74 18
e-pošta: posvet-SVS@dedalus.si
Za podrobnejše informacije pokličite 040/200 601
(Ronald Malej)

kotizacija
Kotizacija za dvodnevni posvet za člane
Skupnosti vrtcev Slovenije znaša
159 EUR/udeleţenca in 22% DDV.
Kotizacija za vrtce, ki niso člani SVS znaša
280 EUR/ udeleţenca in 22% DDV. V kolikor se
včlanite v SVS velja tudi za vas cena kot za
člane.
Skupni znesek, boste plačali na osnovi računa, ki
ga boste prejeli po posvetu.

Cena v Hotelu Marko (4 zvezdice) je za nočitev z
zajtrkom v dvoposteljni sobi 40 EUR/osebo, v
triposteljni sobi pa samo 30 EUR/osebo.
Namestitev v hotelih lahko rezervirate po pošti,
fax-u, e-pošti na naslov:
Istrabenz Turizem d.d., Obala 33, 6320 Portoroţ,
Oddelek za rezervacije (za Hotel Slovenija in
Riviera). tel.: 05 692 90 11, fax: 05 692 90 15 , epošta: booking@lifeclass.net
Hotel Marko: tel.: 05 617 40 00, fax: 05 617 41 11,
e-pošta: info@hotel-marko.si
PS: Cena parkiranja v garaţni hiši Hotela Marko je
7 EUR/dan

prijava
Prijave pošljite najkasneje do 01. marca 2015.
Izpolnite spletno prijavnico na koncu razpisa ali
pa si prenesite priloţeno prijavnico in jo pošljite

na naslov organizatorja:
V kotizacijo je vključeno: gradivo za posvet, dva
kulturna dogodka, skupna večerja, ţiva glasba,

Dedalus, d.o.o., Ljubljana, Dunajska 156, 1000

postreţba med odmori… Odpoved udeleţbe
prijavljenega udeleţenca na posvet sporočite

Ljubljana;
lahko pa tudi po faxu 01/ 568 74 18 ali

najkasneje do vključno 13. marca 2015; v
nasprotnem primeru plačate kotizacijo v

e-pošti: posvet-SVS@dedalus.si

celotnem znesku.

popusti

Z veseljem vas pričakujemo v
Portoroţu!

Za prva dva udeleţenca boste plačali polno

Organizator posveta

Predsednica SVS

kotizacijo, za 3. – 5. dobite 5 % popusta, za 6. – 8.
dobite 10% popusta, za 9. – 11. udeleţenca

Ronald Malej l.r.

Boţena Bratuţ l. r.

dobite 15 % popusta, za 12. – 14. udeleţenca
dobite 20% popusta in za 15. in vse naslednje

Ljubljana, 16. 02. 2015

udeleţence dobite 25 % popusta.

KLIKNITE IN IZPOLNITE SPLETNO PRIJAVNICO
ali pa si prenesite WORD različico in nam jo pošljite na
posvet-SVS@dedalus.si ali po fax-u: 01/ 568 74 18

