Dječji vrtić Dobri
Ćirila i Metoda 14
Split

Povodom obilježavanja 25. godišnjice rada, dječji vrtić Dobri, Split organizira 18. i 19. lipnja
2021. stručno-znanstveni skup na temu: Odgoj za i u vrijednostima.
Skup je namijenjen odgojiteljima i stručnim suradnicima dječjih vrtića Republike Hrvatske i
održat će se u prostorijama Nadbiskupskog sjemeništa u Splitu, ul. Zrinsko Frankopanska 19
i putem Zoom aplikacije. Poveznica za aplikaciju će biti dostavljena sudionicima 24 sata prije
početka skupa.
Program stručnog skupa

Stručni skup Odgoj za i u vrijednostima
Nacrt programa

18. 06. 2021. petak / Dvorana Nadbiskupskog sjemeništa
▪

16.00. - 16.30: Registracija sudionika,
▪ 16.30: Otvorenje skupa (Uvodni pozdravi i kratki kulturni program)
▪ Projekcija animiranog filma „Vrijednosti“ Dječjeg vrtića Dobri

▪

17.00 – 17.45: predavanje „Dječji vrtić- promotor odgojnih vrijednosti“, prof. dr. sc. Maja
Ljubetić, Sveučilište u Splitu, Filozofski fakultet

▪

17.45.- 18.00: pauza

▪

18.00 – 18.45: predavanje „Kultura vrtića: vidljiva i nevidljiva odgojno-obrazovna
stvarnost“, prof. dr. sc. Lidija Vujičić, Sveučilište u Rijeci, Učiteljski fakultet

▪

18.45.- 19.30: predavanje „Dijete, obitelj, društvo- izgubljeni u prijevodu?!“, dr. sc. Toni
Maglica, Sveučilište u Splitu, Filozofski fakultet

19. 06. 2021. subota/ Nadbiskupsko sjemenište

▪

9.00 – 10.30: radionice:

A) „Dječji vrtić- promotor odgojnih vrijednosti“, prof. dr. sc. Maja Ljubetić;
B) „Kultura vrtića: vidljiva i nevidljiva odgojno-obrazovna stvarnost“, prof. dr. sc. Lidija
Vujičić;
C) „Dijete, obitelj, društvo- izgubljeni u prijevodu?!“, dr. sc. Toni Maglica,
10.30 – 11.00: pauza

▪

11.00 - 11.30 prikaz odgojiteljske prakse, odgojiteljica mentorica: Ivana Visković, Ecija Budić
i Katja Ivančić, odgojiteljica: Ranka Rogulj, Kristina Bašić i Milva Buljubašić

▪

11.30 - 12.30: predstavljanje monografije Josipa Dukića i Ljube Jermelića ''DJEČJI VRTIĆ

DOBRI SLUŽBENICA MILOSRĐA U SPLITU (1896. - 1995. - 2020.)'', prof. dr. sc.
Marko Trogrlić i prof. dr. sc. Ante Vučkovič
▪

12.30. - 13.00. zatvaranje skupa

Prijava sudjelovanja do 10. lipnja 2021.na e-mail: vrticdobri25@gmail.com
Radujemo se vašem dolasku i praćenju
RAVNATELJICA:
s. Mirjana Kutleša, prof. pedagogije

