7. Klettov mednarodni
simpozij za ravnatelje

Besedo ima minister!
TRENDI IN VIZIJE MINISTROV V REGIJI
Splendid Conference and Spa Resort Hotel (5*)

Budva, Črna gora

5.–8. december 2019

Spoštovane ravnateljice, spoštovani ravnatelji!
V veliko čast mi je, da že sedmo leto zapored, v zahtevnem letu 2019, organiziramo simpozij,
ki pomeni vrhunec naših prizadevanj za boljše izobraževanje, in da vam lahko ponudimo
najkakovostnejše vsebine, povezane s šolstvom na vseh ravneh. Letos bo v Budvi nastopilo kar sedem
sedanjih in nekdanjih ministrov iz naše regije. Ponosen sem, da so se odzvali našemu vabilu.
Letošnje srečanje bo posvečeno najnovejšim dognanjem in bodočim izobraževalnim strategijam na
različnih področjih. Slišali boste, kakšni so uspehi v državah, iz katerih prihajate, in katere so nove
usmeritve vizionarjev, najvišjih odločevalcev, naših ministrov. Kaj bo v prihodnjih letih doseženo
z dualnim izobraževanjem, koliko bodo povečana vlaganja v splošno izobraževanje in izobraževanje
odraslih, kako bodo učinkovita digitalna gradiva zaživela v praksi v vseh učilnicah? To so le delčki iz
nabora tem, ki jih bomo obravnavali.
Visoki gostje bodo predstavili svoje glavne prioritete. Vsaka država se razvija po svoje in vsak sistem
ima svoje kakovosti, ki jih ostali želimo hvaležno posnemati. Naj bo to vodilo letošnjega vrhunskega
srečanja. Vnaprej hvala vsem ministrom.
Prisrčno vabljeni, da se nam pridružite na 7. mednarodnem simpoziju v Budvi. Še nasvet:
pohitite s prijavami, pričakujemo namreč velik odziv, število mest pa je omejeno.
Z lepimi pozdravi,

Rok Kvaternik
CEO, Klett EE

Četrtek, 5. december

15:00
19:00–22:00

Prijava v hotelu Splendid Conference and Spa Resort
Večerja v hotelu

7:00–9:00
8:30–9:00
9:00–9:15
9:15–10:00
10:00–10:45

Zajtrk
Registracija
Rok Kvaternik: Uvodni pozdrav
dr. Damir Šehović, minister za izobraževanje, Črna gora
Mladen Šarčević, minister za izobraževanje, znanost in tehnološki razvoj, Srbija

10:45–11:00
11:00–11:45
11:45–12:30

Odmor
dr. Igor Lukšič, nekdanji minister za šolstvo in šport, Slovenija
dr. Blaženka Divjak, ministrica za znanost in izobraževanje, Hrvaška

12:30–14:00

Kosilo

14:00–14:45
14:45–15:30
15:30–16:15

dr. Arbër Ademi, minister za izobraževanje in znanost, Severna Makedonija
Anna Novosad, ministrica za izobraževanje in znanost, Ukrajina (nepotrjeno)
Gintaras Steponavičius, nekdanji minister za šolstvo, znanost in šport, Litva

16:15–16:30
16:30–17:30
17:45–18:45

Odmor
Okrogla miza z ministri, ki jo bo vodila Denitsa Sacheva, namestnica ministra
za izobraževanje in znanost, Bolgarija
Meddržavno mreženje

20:00

Večerja z zabavnim programom v hotelu Splendid Conference and Spa Resort

7:00–10:00
10:00
19:00–22:00

Zajtrk
A: Vodeni izlet po Budvi, prosto popoldne
B: Fakultativni poldnevni izlet z vodenjem do Kotorja in po okolici, prosto popoldne
Večerja v hotelu

7:00–10:00

Zajtrk in odhod domov

Petek, 6. december

Sobota, 7. december

Nedelja, 8. december

DR. DAMIR ŠEHOVIĆ, minister za izobraževanje, Črna gora
Dr. Damir Šehović, črnogorski minister za izobraževanje, je leta 2015 doktoriral na beograjski Fakulteti za bančništvo,
zavarovanje in finance. V času študija je prejel številne akademske nagrade in štipendije. Je avtor številnih znanstvenih
člankov s področja financ in makroekonomije. Dejavno je sodeloval na številnih konferencah in strokovnih seminarjih.
Minister za izobraževanje je postal leta 2016.

MLADEN ŠARČEVIĆ, minister za izobraževanje, znanost in tehnološki razvoj, Srbija
Mladen Šarčević je od leta 2016 srbski minister za izobraževanje, znanost in tehnološki razvoj. Njegovo poklicno
udejstvovanje je močno povezano s področjem izobraževanja, njegov glavni cilj pa je razvoj visokokakovostnega in
učinkovitega izobraževalnega procesa. Kot profesor je s svojimi študenti dosegel prvovrstne rezultate in prejel tudi več
nagrad. Sodeloval je pri vzpostavljanju najbolj cenjenih mednarodnih programov v sistemu državnega izobraževanja, visoke
standarde pa je vpeljal in vzpostavil tudi v osnovnošolskih in srednješolskih programih.

DR. IGOR LUKŠIČ, nekdanji minister za šolstvo in šport, Slovenija
Dr. Igor Lukšič je profesor političnih ved na Univerzi v Ljubljani. Med letoma 1995 in 2008 je bil urednik revije »Teorija in
praksa«, vodilne revije na področju socialnih in političnih ved. Bil je tudi vodja katedre za politične vede, prodekan in dekan
Fakultete za družbene vede. V svoji raziskovalni dejavnosti se osredotoča na politično kulturo, slovenski politični sistem,
politične doktrine, komparativne politične sisteme in zgodovino političnih idej. Med letoma 2008 in 2012 je bil minister za
šolstvo in šport Republike Slovenije.

DR. BLAŽENKA DIVJAK, ministrica za znanost in izobraževanje, Hrvaška
Dr. Blaženka Divjak je hrvaška ministrica za znanost in šolstvo, ki je bila na položaj imenovana julija 2017. Vodi štiri
pomembne reformne procese, ki zadevajo reformo študijskega programa splošnega izobraževanja, reformo poklicnega
izobraževanja in usposabljanja, poudarjanje pomena visokošolske izobrazbe ter odličnost raziskovanja. Je doktorica
matematike in redna profesorica na Fakulteti za organizacijo in informatiko Univerze v Zagrebu. Poleg matematike njena
področja strokovnega interesa zajemajo še razvoj študijskih programov, e-učenje, ocenjevanje učnih rezultatov, učno
analitiko, kulturo kakovosti na področju visokošolskega izobraževanja, strateško sprejemanje odločitev na področju visokega
izobraževanja idr.

DR. ARBËR ADEMI, minister za izobraževanje in znanost, Severna Makedonija
Dr. Arbër Ademi je minister za šolstvo in znanost, ki spada v novo generacijo politikov v Severni Makedoniji. Zaključil je
doktorski študij na Pravni fakulteti Univerze v Tirani. Njegova kariera na političnem prizorišču se je začela pred leti, ko je
opravljal funkcijo namestnika premierja. V tem času si je ustvaril in utrdil svoj politični položaj in v letih 2017–2018 opravljal
tudi funkcijo namestnika ministra na ministrstvu za izobraževanje in znanost. Bil je član delovnih skupin za pripravo več
zakonov, hkrati pa objavljal znanstvene prispevke v prestižnih revijah.

ANNA NOVOSAD, ministrica za izobraževanje in znanost, Ukrajina
Anna Novosad je leta 2019 postala ukrajinska ministrica za izobraževanje in znanost in se zato odpovedala svojim
parlamentarnim ambicijam. Med letoma 2007 in 2014 je opravljala funkcijo svetovalke ministra za izobraževanje, sčasoma
pa je postala generalna direktorica direktorata za strateško načrtovanje in evropsko integracijo ukrajinskega ministrstva za
izobraževanje in znanost. Načrtuje spremembo pristopov k upravljanju in financiranju v visokošolskem izobraževanju in
znanosti, ki jih je razvila v sodelovanju z odborom za izobraževanje, znanost in inovacije.

GINTARAS STEPONAVIČIUS, nekdanji minister za šolstvo, znanost in šport, Litva
Gintaras Steponavičius je politično dejaven že od začetka ponovne vzpostavitve neodvisnosti Litve. Ukvarja se z
izobraževalno politiko, javnim upravljanjem, človekovimi pravicami in razvojem nevladnega sektorja. Od decembra 2008
do leta 2012, ko je opravljal funkcijo ministra za izobraževanje in znanost, je uvedel temeljito reformo visokošolskega
izobraževanja, ki jo je v času svojega mandata tudi izpeljal. Osredotočil se je na krepitev vodenja in neodvisnosti v šolah, igral
pa je tudi pomembno vlogo pri uveljavljanju svobode izbire ter raznolikosti učencev, dijakov in študentov v predšolskem,
neformalnem, splošnem in visokošolskem izobraževanju na podlagi modela financiranja z vavčerji.

DENITSA SACHEVA, namestnica bolgarskega ministra za izobraževanje in znanost, Bolgarija
Denitsa Sacheva je položaj namestnice bolgarskega ministra za izobraževanje in znanost prevzela maja 2017. Svojo
profesionalno pot je začela na Ministrstvu za delo in socialno politiko, kjer je opravljala različne funkcije. Med letoma 1999
in 2001 je vodila kabinet ministra za zdravje, kjer se je posvečala odnosom z mednarodnimi institucijami, Mednarodnim
denarnim skladom, Svetovno banko in Evropsko komisijo.

Nastanitev v hotelu Splendid Conference and Spa Resort (5*)
•
•
•
•

3 x polpenzion v dvoposteljni sobi
Vrhunski strokovni program
Slavnostna večerja z zabavnim programom
Vodeni izlet po Budvi

375 EUR (DDV vključen v ceno)
Doplačilo za nastanitev v enoposteljni sobi 100 EUR.
Za doplačilo 20 EUR vam ponujamo poldnevni vodeni izlet do Kotorja in po okolici. Cena
vključuje avtobusni prevoz in vstopnine. Prijave zbiramo izključno ob registraciji na dogodek.

Prijavite se in si zagotovite svoje mesto med udeleženci srečanja! Število
prostih sob v hotelu omejeno, zato sprejemamo prijave do zapolnitve mest.

Popusta v višini 10 % boste deležni vsi, ki boste poleg sebe na srečanje prijavili ravnatelja,
ki se bo dogodka udeležil prvič.
Vašo prijavo pričakujemo najpozneje do 10. novembra 2019 oziroma do zapolnitve
prostih mest. Prijave sprejemamo po elektronski pošti simpozij@rokus-klett.si.

