VABILO
Vabimo vas na 10. mednarodni znanstveni sestanek, ki ga organizira Univerza na
Primorskem, Pedagoška fakulteta
v sodelovanju z Univerzo v Mariboru, Pedagoško fakulteto in Učiteljsko fakulteto iz
Užic (Srbija)

10. in 11. aprila 2014 v Kopru
Tema: Izobraževanje za 21. stoletje – Ustvarjalnost v vzgoji in izobraževanju
Vstop v 21. stoletje je bil prežet s številnimi razmišljanji in strateškimi usmeritvami o v
vzgoji izobraževanju po letu 2000. Skupnega imenovalca o tem, kako bi se naj
razvijalo izobraževanje v 21. stoletju, ni bilo moč enoznačno izpostaviti. Skupno
večini razmišljanj in strategij pa je zagotovo bila izrazita vera v družbeno in
gospodarsko moč vzgoje in izobraževanja. Slednje je bilo jasno razvidno tako v
Smernicah Mednarodne komisije za izobraževanje za enaindvajseto stoletje (nastale
pod okriljem UNESCA) kot tudi v Lizbonski strategiji (oblikovani s strani Evropske
komisije). UNESCO je, v Smernicah iz leta 1997, želel oblikovati temelje za razvijanje
vseživljenjskega učenja in zmanjšanje družbene neenakosti. Neenakost Evropske
unije, pred hitro razvijajočimi se Združenimi državami Amerike in »Azijskimi tigri«, je
vodila Evropsko komisijo k razmišljanjem o gospodarski dominantnosti Evropske
unije s pomočjo koncepta družbe znanja. Slednjega pa naj ne bi bilo moč več doseči
s pomočjo tradicionalnih pristopov, ampak bi bilo potrebno spodbujati in razvijati
ustvarjalnost in inovativnost ter iskati nove pristope v vzgoji in izobraževanju pri vseh
deležnikih (vzgojiteljih, učiteljih, učencih itd.) in nivojih (nacionalnem, lokalnem in
institucionalnem).

V skladu s tem se želimo z jubilejnim 10. mednarodnim znanstvenim sestankom
ozreti nazaj in po dobrem desetletju v 21. stoletju odgovoriti na aktualna vprašanja
vzgoje in izobraževanja, kot so npr. kako uspešno vzgoja in izobraževanje
zasledujeta postavljene družbeno-ekonomske cilje, kako razumemo sinergijo med
ustvarjalnostjo in inovativnostjo ter vzgojno-izobraževanim procesom, kako razvijamo
lik sodobnega učenca in upoštevamo njegov (sodoben) način življenja v vzgoji in
izobraževanju.

Pomembni datumi:
21. oktober 2013

–

podaljšan rok za oddajo prispevka

17. januar 2014

–

informacija o sprejetju prispevka

10. marec 2014

–

prijava s plačilom kotizacije

Obrazci:
- Prijava na 10. znanstveni sestanek z mednarodno udeležbo UP PEF
http://www.pef.upr.si/raziskovanje/znanstveni_sestanki/2013061009571909/

- Navodila za pisanje prispevkov za 10. mednarodni znanstveni sestanek UP PEF
http://www.pef.upr.si/raziskovanje/znanstveni_sestanki/2013061009571909/

Vodja organizacijskega odbora,
izr. prof. dr. Dejan Hozjan

