KONFERENCA

DIJAKI Z(A) INTEGRITETO

ORGANIZATORJI KONFERENCE

Transparency International Slovenia
Ministrstvo za šolstvo, znanost in šport
Zavod Republike Slovenije za šolstvo

1. OZADJE
Konferenca Dijaki z(a) integriteto je organizirana v sklopu mednarodnega projekta
Inovativni pristopi v postopkih formalnega izobraževanja boja proti korupciji, ki sledi cilju
izgradnje učinkovitega in delujočega izobraževanja o integriteti, transparentnosti, pomenu
etičnega delovanja in je namenjen vsem deležnikom srednješolskega izobraževanja.
Transparency International (TI) Slovenia, TI Italia in TI Madžarska s sodelujočimi šolami
v projektu predstavljajo program, namenjen izobraževanju dijakov, ki je bistvenega
pomena za razvoj in opolnomočenje mladih. Evropska komisija (EK) skupaj s Tempus
Foundation podpira več izobraževalnih projektov pod okriljem programa Erasmus+, ki
slonijo na inovativnem pristopu poučevanja protikorupcijske tematike z uporabo
interaktivnih orodij.
Namen programa je seznanitev dijakov z osnovnimi pojmi, kot so integriteta, etika,
vrednote, transparentnost, s katerimi na podlagi pestrih učnih metod, kot so npr. igra vlog,
simulacija in študija primerov, ozavestijo pozitivne vrednote, ki so ključne za prihodnje
udejstvovanje v vlogi snovalcev skupne prihodnosti. Učno gradivo za izvedbo
izobraževanj je bilo pripravljeno v letu 2013, v okviru trenutnega 3-letnega mednarodnega
programa pa so projektni partnerji učno gradivo, metodologijo in tehnike testirali v dveh
srednjih šolah v vsaki državi. V Sloveniji sta to Gimnazija Šentvid in Ekonomska šola
Murska Sobota. TI Slovenia bo skupaj s partnerji na konferenci celostni pristop in dobro
prakso tudi predstavil.

2. CILJI KONFERENCE


Krepiti zavest o pomembnosti in nujnosti vzpostavitve vzgojno-izobraževalnih
vsebin in ciljev s področij integritete, transparentnosti, odgovornosti in
preprečevanja korupcije v gimnazijah in srednjih šolah.



Predstaviti inovativne pristope poučevanja in izobraževanja področij integritete,
transparentnosti in preprečevanja korupcije gimnazijam in srednjim šolam v
Sloveniji.



Omogočiti razpravo o predstavljenem programu poučevanja in izobraževanja ter
sistema kakovosti ključnim deležnikom.

3. KOMU JE KONFERENCA NAMENJENA









Ravnateljem gimnazij in srednjih šol,
profesorjem in drugim strokovnim delavcem gimnazij in srednjih šol ter drugih
vzgojno-izobraževalnih ustanov,
predstavnikom in odločevalcem šolske politike v Sloveniji,
izobraževalcem profesorjev, pedagoškim svetovalcem in raziskovalcem s področja
vzgoje in izobraževanja,
strokovnjakom s področij preprečevanja korupcije, vzpostavljanja transparentnosti,
odgovornosti in integritete,
predstavnikom t. i. watchdog organizacij (nevladne organizacije, mediji),
predstavnikom zasebnega sektorja in ponudnikom učnih vsebin ter
vsem drugim, ki želijo dejavno in strokovno prispevati k razvoju protikorupcijskih
izobraževalnih vsebin v gimnazijah in srednjih šolah.

4. KDAJ
sreda, 29. 3. 2017, začetek ob 9.00

5. KJE
Austria Trend Hotel Ljubljana, Dunajska cesta 154, 1000 Ljubljana
Parkiranje za vse udeležence konference je brezplačno v garažni hiši Austria Trend Hotela.

6. JEZIK
Predavanja bodo potekala v slovenskem jeziku, simultano tolmačenje ne bo zagotovljeno.
Udeležba na konferenci je brezplačna. Registracija je obvezna na
http://transparency.si/konferencaERASMUS. Prijave so možne do 27. marca 2017.
Število udeležencev je omejeno.

7. PROGRAM
KONFERENCA
DIJAKI Z(A) INTEGRITETO
29. MAREC 2017, LJUBLJANA
program
8.30–
9.00

Registracija in kava dobrodošlice

ODPRTJE KONFERENCE
9.00–
9.15

Otvoritveni govor
Tomaž Boh, državni sekretar na Ministrstvu za izobraževanje, znanost in šport
mag. Simona Habič, predsednica Transparency International Slovenia
dr. Vinko Logaj, direktor Zavoda za šolstvo

Predstavitev projekta, ciljev in partnerjev
9.15–
9.30

Vid Doria, Transparency International Slovenia
Chiara Paganuzzi, Transparency International Italy
Diana Sebastyen, Transparency International Hungary

Uporaba učnega gradiva in e-učilnice
9.30–
10.30

mag. Katja Arzenšek Konjajeva, Transparency International Slovenia
Vid Doria, Transparency International Slovenia

10.30–
11.00

Odmor za kavo in prigrizek

Predstavitev inovativnih učnih tehnik
11.00–

Janja Ratkai in Tina Bertoncelj, profesorici na Gimnaziji Šentvid, in dijaki

12.30

Profesorici bosta skupaj z dijaki predstavili razvite metode, tehnike in vsebine.

12.30–
13.30

Odmor za kosilo

Izkušnje projektnih partnerjev
13.30–

Moderatorka: mag. Katja Arzenšek Konjajeva

14.30

Janja Ratkai, profesorica na Gimnaziji Šentvid
Zlatko Jakovljević, profesor na Ekonomski šoli Murska Sobota
Vid Doria, generalni sekretar Transparency International Slovenia
Jure Grenc, dijak na Gimnaziji Šentvid

Predstavitev dijaških igranih filmov – Predstavljaj si svet brez
korupcije
14.30–
15.00

15.00–
15.15

Moderator: Vid Doria
Projekcija zmagovalnih igranih filmov in pogovor z avtorji scenarijev
Odmor za kavo in prigrizek

Integriteta in šola – razprava po skupinah
15.15
–
15.45

15.45–
16.00

Skupina 1
Moderator: Predstavnik Zavoda Republike Slovenije za šolstvo
Skupina 2
Moderator: Predstavnik Zavoda Republike Slovenije za šolstvo
Skupina 3
Moderator: Predstavnik Zavoda Republike Slovenije za šolstvo
Poročanje udeležencem konference

Pomen integritete v vzgojno-izobraževalnem procesu – okrogla
miza
16.00–
17.00

Moderatorka: mag. Katja Arzenšek Konjajeva
dr. Vinko Logaj, direktor Zavoda za šolstvo
Andreja Barle Lakota, državna sekretarka na Ministrstvu za šolstvo, znanost in šport
Jaka Erker, ravnatelj Gimnazije Šentvid
Darko Petrijan, ravnatelj Ekonomske šole Murska Sobota

