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KONFERENCA O ŠOLSKEM SVETOVALNEM DELU:  

19. Prispevki strok za svetovalno delo v praksi 

                                                          23. in 24. avgust 2018 

                      Filozofska fakulteta Univerze v Ljubljani, Aškerčeva 2, 1000 Ljubljana 

Konferenco organiziramo ob 50. obletnici zaposlitve prvih timov svetovalnih delavcev v 
šolah. Zavod RS za šolstvo jo organizira v sodelovanju z Oddelkom za pedagogiko in 
andragogiko ter Oddelkom za psihologijo na Filozofski fakulteti Univerze v Ljubljani ter Fakulteto 
za socialno delo Univerze v Ljubljani.  

V Programskem odboru sodelujejo tudi profesorji vseh fakultet oz. oddelkov Univerze v Ljubljani, 
Univerze v Mariboru in Primorske univerze, ki izobražujejo bodoče svetovalne delavcev za delo v 
svetovalnih službah vrtcev, osnovnih in srednjih šol, dijaških domov, predstavnica Društva šolskih 
svetovalnih delavcev Slovenije in predsednica področne razvojne skupine za svetovalno delo na 
ZRSŠ. 

Cilji: 

Na osnovi znanstveno raziskovalnih in strokovnih spoznanj želimo: 

- kritično ovrednotiti kompetence različnih strokovnih profilov svetovalnih delavcev za 
uspešno  razvojno in preventivno ter evalvacijsko delo na nivoju vrtca,šole, dijaškega doma oz. 
zavoda  ter za soustvarjanje spodbudnega učnega okolja za vsakega otroka oz. učenca; 

- identificirati potrebne nove kompetence svetovalnih delavcev za uspešno delovanje  svetovalne 
službe v prihodnosti; 

- spoznati primere inovativne prakse delovanja šolske svetovalne službe v  Sloveniji in tujini ter 
oblikovati predloge za njihovo promocijo in morebitno sistemsko umestitev; 

Na konferenco vabimo 

visokošolske učitelje in sodelavce vseh fakultet oz. oddelkov ULJ, UMB in PU, ki izobražujejo 
bodoče svetovalne delavce, raziskovalce, strokovnjake javnih zavodov s področja vzgoje in 
izobraževanje, svetovalne delavce in ravnatelje vrtcev, osnovnih in srednjih šol, dijaških domov in 
zavodov ter tudi vse druge zainteresirane strokovnjake in odločevalce v sistemu vzgoje in 
izobraževanje v Sloveniji in tujini. Dobrodošli tudi učitelji, študenti in starši oz. njihovi predstavniki. 
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Programski odbor:  

Mag. Tanja Bezić, koordinatorica,  Alja Verdinek, doc. dr. Petra Gregorčič Mrvar, prof. dr. Sonja 
Pečjak, doc. dr. Milko Poštrak,  izr. prof. dr. Lidija Magajna,  prof. dr. Darja Zorc Maver, izr. prof. 
dr. Marija Javornik Krečič, Izr. prof. dr. Katja Košir,  izr. prof. dr. Tina Vršnik Perše, doc. dr. Mojca 
Kukanja Gabrijelčič, prof. dr. Jurka Lepičnik Vodopivec,  izr. prof. dr. Irena Lesar, doc. dr. Tomaž 
Vec.  

Organizacijski odbor:  

mag. Tanja Bezić, vodja, mag. Cvetka Bizjak, mag. Tamara Malešević, dr. Petra Gregorčič Mrvar, 
prof. dr. Sonja Pečjak, doc. dr. Milko Poštrak, doc.dr. Katja Jeznik, asist. dr. Tina Pirc, asist. dr. 
Tadeja Kodele.  

Vabljeni predavatelji:  

prof. dr. Zdenko Medveš, prof. dr. Gabi Čačinovič Vogrinčič, prof. dr. Metod Resman, prof. dr. 
Sonja Pečjak, doc. dr. Petra Gregorčič Mrvar, mag. Sandra Jensen (Avstrija). 

Oblike in metode dela:  

Delo bo potekalo v obliki plenarnih predavanj ter v sekcijskih predavanjih in 
delavnicah.  Organizirana bo tudi okrogla miza o položaju in statusu svetovalne službe v 
šolskem sistemu ter potrebnih izboljšavah.  

Zaključki konference bodo  lahko pomembna osnova  za nadaljnji razvoj svetovalne službe v 
Sloveniji in  za razvoj študijskih programov, stalnega strokovnega izobraževanja ter tudi za 
oblikovanje predlogov sistemskih izboljšav za še bolj uspešno delovanje svetovalne službe v 
našem šolskem sistemu.  

Zavod RS za šolstvo bo izdal zbornik povzetkov v slovenskem in angleškem jeziku.   

Udeleženci bodo prejeli potrdilo za   napredovanje v skladu s pravilnikom.   

Za konferenco ni kotizacije.  Prispevki ne bodo honorirani.  

Prijava na konferenco in oddaja povzetka prispevka:    

https://www.zrss.si/SvetovalnoDelo2018/ 

Rok za oddajo povzetka: 25. maj 2018. Obvestilo o uvrstitvi prispevka na konferenco boste 
prejeli do 10. junija 2018. 

Rok za e- prijavo: 1. 7. 2018 oz. do zasedbe razpoložljivih mest.  

Vsi udeleženci  iz VIZ (tudi aktivni) se boste morali prijaviti tudi prek KATISA (projekt ESS 
IJZ). Prijavljeni boste o tem posebej obveščeni.   

Podrobneje o vsebini programa in navodila za oddajo povzetka najdete v priponkah.  

Dodatne informacije: tanja.bezic@zrss.si; 

Mag. Tanja Bezić, koordinatorica 
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