
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Grand hotel UNION, Miklošičeva cesta 1,  Ljubljana 
27. maj 2022 
 
 Program konference 
 
8.15–9.00          REGISTRACIJA UDELEŽENCEV   
                      
9.00 –11.00      PLENARNI DEL    
 
Uvodni pozdravi/nagovori: 

• predstavnik Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport. 
• dr. Stanka Preskar, namestnica direktorja Zavoda RS za šolstvo: Projekt POGUM v korelaciji z 

drugimi projekti, ki jih vodi Zavod RS za šolstvo oz. vloga Zavoda RS za šolstvo pri razvoju 
kompetenc, veščin, gradnikov. 

• Tatjana Krapše, vodja projekta POGUM in člani razvojnega tima projekta mag. Katarina Dolgan, 
mag. Klavdija Šipuš, mag. Barbara Lesničar, Mojca Dolinar, dr. Katica Pevec Semec, Nataša Kabaj 
Bavdaž, mag. Špela Drstvenšek: Pot, ki smo jo prehodili in rezultati, ki smo jih dosegli v projektu 
POGUM. 

 
• Video posnetek izjav učiteljev, učencev, ravnateljev: Kaj je podjetnost v osnovni šoli - kakšne 

spremembe je v šolski prostor prinesel projekt POGUM?   
  
11.00–11.20   ODMOR ZA KAVO  

11.20–12.50   PLENARNI DEL  

• dr. Tomaž Grušovnik, izredni profesor in višji znanstveni sodelavec na Univerzi na Primorskem: 
Negovanje kritičnega, ustvarjalnega, skrbnostnega in sodelovalnega mišljenja v pedagoškem 
procesu,  

• dr. Slavko Gaber, izredni profesor za področje sociologije vzgoje na Univerzi v Ljubljani, Pedagoški 
fakulteti: ŠOLA PRIHODNOSTI in koncept,  

• dr. Margherita Bacigalupo, predstavnica službe za znanost Evropske komisije v Bruslju: Integracija 
različnih kompetenc 21. stoletja v učno prakso.                        

 
12.50–14.15   ODMOR ZA KOSILO  

  



 
 

14.15–15.15   SEKCIJSKE DELAVNICE  

 
• Predstavniki konzorcijskih partnerjev s šolami:  Na temeljih trajnostnega razvoja oz. Šola danes/ 

Razvoj podjetnostne kompetence in skrb strokovnjakov za spodbujanje podjetnosti kot elementa 
vseživljenjskega učenja (povezanost med vsebino/področjem in cilji učnih načrtov z vidika 
trajnostnega razvoja).  

  

15.15–16.15  PERISKOP POGUMnih    

 
• POGUMne ŠOLE - Ideje, ki živijo: Predstavitev dosežkov šol s poudarkom na predstavitvi različnih 

izvedbenih modelov razvoja podjetnostne kompetence ob izbranem vsebinskem področju,  
• Prikazi izvedbenih učnih strategij, didaktičnih materialov, video posnetkov učnih ur, v sodelovanju s 

konzorcijskimi partnerji.  
 

16.15–17.15   PLENARNI DEL (okrogla miza) 

 
Šola prihodnosti je šola, ki goji (VZ)Trajnost:      
• Ingrid Hari, strokovna delavka in Rado Kostrevc, ravnatelj, predstavnika šole, 
• dr. Tjaša Sobočan, predstavnica konzorcijskih partnerjev, 
• dr. Blaž Zupan, predavatelj IKT na Fakulteti za računalništvo in informatiko: Razvoj podjetnostne 

kompetence z  vidika umetne inteligence, 
• dr. Uroš Ocepek, Srednja tehniška in poklicna šola Trbovlje, slovenski učitelj na Global Teacher Prize 

2022, 
• dr. Stanka Preskar, namestnica direktorja Zavoda RS za šolstvo, 
• predstavnik MIZŠ. 

  
17.15–17.40  
 

• Tatjana Krapše: Prikaz vsebin vseh treh delov monografij,  
• mag. Barbara Lesničar: Predstavitev monografije Razvijanje podjetnostne kompetence v osnovni šoli. 

 
17.40–18.15  
 
       Zaključek konference  
 
  
  
  
  
 


