Izobraževalna konferenca

Sodobna poslovna sekretarka
v vzgoji in izobra`evanjuu X. (2013)
23. – 24. oktober 2013 | Hotel Slovenija Portorož

S

INFORMACIJE TER PRIJAVE IN ODJAVE

ponosom vas vabim, da se udeležite naše tradicionalne – že 10. jubilejne
izobraževalne konference. Skupaj smo prehodili desetletno pot od prvih
začetkov v Hotelu Slovenija v Portorožu, ko se nas je zbralo 156 poslovnih sekretark in sekretarjev iz celotne Slovenije, pa vse do danes.

Podrobnejše informacije vam bomo posredovali na spodaj navedenih kontaktnih naslovih:
EDUCA Izobraževanja
Gradnikove brigade 23, p.p. 181, 5000 Nova Gorica
Tel. 08 2053 225, fax 08 2053 226
E pošta: stefan@educaizobrazevanje.si
Spletna stran organizatorja: www.educaizobrazevanje.si

»Obdelali« smo nešteto zanimivih in aktualnih tem, ki so vam olajšale vaše
delo in poslanstvo, ki ga opravljate za dobrobit naših šol in vrtcev. Imeli smo
priložnost slišati najuglednejše slovenske predavatelje in predavateljice,
tudi ministre in državne sekretarje, pa druge ugledneže in javnih ustanov. Spomnimo se samo na nekaj imen: Branko Zupančič, Martin Poček, dr. Miro Cerar
ml., Štefka Korade Purg, Jana Galič, Bojana Košnik, Jerneja Agič, mag. Darko
Krašovec, Borut Smrdel, Sašo Kronneger, Damjan Habe, Vida Petrovčič, dr. Vla-

Vašo pisno prijavo pričakujemo najkasneje 5 dni pred pričetkom konference.
Pošljete jo lahko na zgoraj navedene naslove po pošti, faksu-u ali e-pošti.
Skrajni rok za morebitno odpoved (pisno) je 3 dni pred pričetkom
konference, sicer zaračunamo administrativne stroške v višini
30 % od kotizacije.

HOTELSKA NAMESTITEV IN REZERVACIJE
Ker bo konferenca potekala v konferenčnih prostorih Hotela Slovenija v Portorožu smo se s hotelirji dogovorili za posebej ugodne
cene prenočevanj. Prenočišča si
rezervirajte neposredno pri:

dimir Žumer, Lea Pissani, dr. Vili Ščuka, mag. Borut Brezovar,
dr. Vesna Godina, Maja Dolinar Dubokovič, Ksenija Benedetti
in mnogi drugi! Da ne govorimo o naših stalnih gostih iz krovnih sindikatov – mag. Bojan Hribar, pa Branimir Štrukelj… (čeprav nam pogosto niso imeli kaj dobrega povedati, pa vendar)

Hotel Slovenija,
Obala 33, Portorož 6320,
Slovenia
tel. 386 (0) 5 692 50 20

Deset let je dolgo obdobje in prav je, da ga na dostojen način
obeležimo. V ta namen smo v tesnem sodelovanju z vašim
vodstvom pripravili X. izvedbo konference, ki bo imela slavnosten pridih, začutili bomo del nostalgije, sedanjosti in prihodnosti.

http://www.portoroz.si/en/hotel_slovenija
Udeleženke sporočite, da gre za našo konferenco, predvsem zaradi ugodnejše cene.

Uspeli smo sestaviti odličen program z izbranimi predavatelji. Še posebej
smo se za jubilejno izvedbo potrudili, da nam bodo ponovno predavali nekateri izmed najbolje ocenjenih in priljubljenih predavateljih iz prejšnjih let
(kot npr.: mag. Branko Vidič, Neža Gregorčič Žgombič, Martin Poček, dr. Vladimir Žumer,… - vsi so z veseljem in ponosom pristali, da bodo ponovno naši
gostje oz. predavatelji na jubilejni konferenci!)

PODROBNEJŠI PROGRAM KONFERENCE
SREDA, 23. oktober 2013

Poleg zanimivega in aktualnega strokovnega dela smo posebej pozorno »sestavili« tudi večerni program s slavnostno večerjo in s podelitvijo posebnih
priznanj.
Veliko poslovnih sekretark in sekretarjev je bilo prisotnih na vseh dosedanjih devetih srečanjih, ali pa vsaj na večini od le-teh. Vljudno vas vabimo,
da se udeležite tudi te jubilejne izvedbe. Seveda prav tako vljudno vabljene
tudi ostale poslovne sekretarke in sekretarji, da skupaj zakorakamo v drugo
desetletje našega druženja!
Jubilejna X. konferenca bo ponovno tam, kjer se je tudi pričela – v prekrasnem ambientu Hotela Slovenija v Portorožu od 23. do 24. oktobra 2013!

OSREDNJI KONFEREN^NI SKLOPI
• Novosti na področju plač in drugih stroškov dela v javnem sektorju, še posebej v šolstvu
• Kaj se nam obeta na področju vzgoje in izobraževanja?
• Pogodba o začasnem in občasnem delu upokojencev in posebnosti pogodb
o zaposlitvi po novem ZDR
• Samozavestna in uspešna poslovana sekretarka v šolstvu II.
• Mediacija v šolstvu     
• Upravljanje, arhiviranje in hramba dokumentarnega gradiva v vzg.izobraževalnih zavodih v klasični in e-obliki
• Prva pomoč v šoli / vrtcu ter vloga poslovne sekretarke pri tem
• Uporaba sodobnih komunikacijskih orodij za poslovne sekretarke v vzgoji in
izobraževanju (facebook, twitter,…)
• Odkrivanje notranje moči poslovne sekretarke s pomočjo Savine Atai

08.15 – 09.25

registracija udeleženk in kava dobrodošlice

09.30 – 10.00

otvoritev konference in pozdravni nagovori:
- Štefan Krapše, EDUCA Izobraževanja
- Milan Rejc, Združenje ravnateljev- predsednik
- Romana Pečnik, koordinatorica tajnic in tajnikov VIZ Slovenije pri Zvezi klubov tajnic in poslovnih sekretarjev Slovenije

10.00 – 10.15

Romana Pečnik, OŠ Ruše, koordinatorica poslovnih sekretark VIZ: POROČILO O AKTIVNOSTIH V LETU 2013

10.15 – 11.30

mag. Branko Vidič, Ministrstvo za javno upravo in pravosodje: NOVOSTI NA PODROČJU PLAČ IN DRUGIH STROŠKOV DELA V JAVNEM SEKTORJU

11.30 – 12.00

odmor za napitke

12.00 – 13.15

Martin Poček, AKTUAR d.o.o.: POGODBA O ZAČASNEM
IN OBČASNEM DELU UPOKOJENCEV IN POSEBNOSTI POGODB O ZAPOSLITVI PO NOVEM ZDR

13.15 – 14.45

Odmor za kosilo v lastni režiji

14.45 – 16.00

Neža Gregorčič Žgombič, StatuS, izobraževanje in svetovanje Ljubljana: SAMOZAVESTNA IN USPEŠNA POSLOVNA
SEKRETARKA V ŠOLSTVU II.

16.00 – 17.15

Katarina Kresal, Evropski center za reševanje sporov, ustanoviteljica: MEDIACIJA V ŠOLSTVU

20.00

SLAVNOSTNA VEČERJA OB JUBILEJNI X. OBLETNICI KONFERENCE S PODELITVIJO PRIZNANJ IN S POSEBNIM PROGRAMOM

ČETRTEK, 24. oktober 2013

TERMIN IN TRAJANJE KONFERENCE
08.45 – 09.45

dr. Vladimir Žumer, Arhiv RS: UPRAVLJANJE, ARHIVIRANJE
IN HRAMBA DOKUMENTARNEGA GRADIVA V VZG.IZOBRAŽEVALNIH ZAVODIH V KLASIČNI IN E-OBLIKI (udeležba
na tem predavanju se posebej točkuje!)

Konferenca bo potekala v konferenčnih prostorih Hotela Slovenija v Portorožu

09.45 – 10.30

dr. Majda Troha, ZD Idrija: PRVA POMOČ V ŠOLI / VRTCU
TER VLOGA POSLOVNE SEKRETARKE PRI TEM

KOTIZACIJA IN PLA^ILO

10.30 – 11.00

odmor za napitke

11.00 – 11.45

Nives Kreuh, Simon Dražič, Bernarda Trstenjak; Družabna
omrežja v šolskem polju naZRSŠ (v okviru projekta E-šolstvo): DRUŽABNA OMREŽJA V ŠOLSKEM POLJU (TWITTER, FACEBOOK,...)

11.45 – 13.15

Savina Atai, FaceForce d.o.o. Golnik: ODKRIVANJE NOTRANJE MOČI POSLOVNE SEKRETARKE V VZGOJI IN IZOBRAŽEVANJU

Konferenca se bo pričela v sredo 23.10.2013 ob 9.30 ter zaključila v četrtek
24.10.2013 ob 13.30 uri.

LOKACIJA KONFERENCE

Kotizacija znaša 210,00 EUR + DDV. Kotizacija vključuje prisotnost oba dneva
konference, strokovno gradivo, okrepčila med odmori ter svečano večerjo z
družabnim in glasbenim programom. Za udeleženke, ki ste se konference udeležile že lani, priznavamo 5 % popusta. Enak popust odobravamo tudi vsaki
naslednji udeleženki iz iste ustanove. Popusti se ne seštevajo.
Kotizacija brez udeležbe na večernem druženju znaša 190,00 EUR + DDV.
Kotizacijo plačate pred konferenco šele na osnovi izstavljenega računa (po dogovoru tudi na daljši rok).
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Sodobna poslovna sekretarka v {olstvu 2013 - PR IJAVN ICA
Ustanova
Naslov prijavitelja
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Davčni zavezanec
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Prijavljamo naslednje udeleženke/ce:
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Dovoljujemo, da prijavljene udeležence/ke vpišete v seznam prijavljenih
Lanskoletna udeleženka:
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NE

Dovoljujemo, da nas obveščate po e-pošti
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NE
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