Vabimo vas na 18. mednarodni znanstveni sestanek,
ki ga organizira Univerza na Primorskem, Pedagoška fakulteta
v sodelovanju z Univerzo v Kragujevcu, Pedagoško fakulteto v Užicu in Jagodini (Srbija) in
Univerzo v Mariboru, Pedagoško fakulteto,

Izobraževanje na daljavo v času pandemije –
izzivi in priložnosti,
ki bo potekal 23. septembra 2022
v prostorih Univerze na Primorskem, Pedagoške fakultete (Cankarjeva 5, Koper).

Pandemija COVID-19 je povzročila velike spremembe v izobraževanju oziroma delovanju vrtcev
in šol po celem svetu. V številnih državah so bili učitelji, učenci, študentje prisiljeni v hitro
prilagoditev na poučevanje in učenje preko spleta ter uporabo temu namenjene digitalne
tehnologije.
Poročilo OECD PISA (2018) razkriva velike razlike med državami glede razpoložljivosti
tehnologije v šolah in zmožnosti učiteljev za učinkovito uporabo digitalne tehnologije. Razkrite so
bile številne neustreznosti in neenakosti v izobraževalnih sistemih po vsem svetu.
Področje izobraževanja predstavlja pomembno družbeno in socialno dimenzijo v življenju
posameznika. Ker se je slednje v času pandemije izrazito spremenilo, nas v sklopu znanstvenega
sestanka zanima, kako se je pandemija odražala med vsemi deležniki vzgojno-izobraževalnega
procesa.
Z vabilom nagovarjamo vse vključene v vzgojno-izobraževalni proces ter raziskovalce, da
predstavijo svoja strokovna in znanstveno-raziskovalna spoznanja.
Na 18. mednarodnem znanstvenem sestanku bomo poglobljeno razpravljali o vzgoji in
izobraževanju v času pandemije – o izkušnjah in ugotovitvah v okviru naslednjih tem:

- vzgoja in izobraževanje s pomočjo digitalnih tehnologij;
- prednosti in slabosti izobraževanja v času pandemije;
- didaktični vidiki izobraževanja v času pandemije;
- vloga svetovalne službe pri vzgoji in izobraževanju v času pandemije;
- starši in izobraževanje v času pandemije.

Veselimo se srečanja z vami!
vodja programskega odbora,
Janez Drobnič

Pomembni datumi in informacije:
25. 3. 2022 – rok za oddajo celotnega prispevka.
15. 4. 2022 – povratna informacija avtorju o ustreznosti prispevka.
15. 5. 2022 – rok za oddajo končne verzije prispevka.
30. 5. 2022 – povratna informacija avtorju o sprejetju prispevka.
10. 6. 2022 – rok za plačilo kotizacije.

Kotizacija: 100 evrov
Prispevke pošljite na elektronski naslov: cvzu@pef.upr.si.
Vse informacije bodo objavljene na naslednji spletni povezavi: www.pef.upr.si/raziskovanje.

Vsak avtor lahko v avtorstvu ali soavtorstvu prijavi skupaj največ dva prispevka. Uredništvo bo v
recenzentski postopek poslalo samo jezikovno ustrezne prispevke, ki bodo oblikovani v skladu z
Navodili za oblikovanje prispevkov (priloga).

