Vabimo
vas na 17. 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, z naslovom

Prehodi kot povezovanje različnih okolij in
stopenj izobraževanja
ki bo v petek, 24. septembra 2021,
v prostorih Univerze na Primorskem, Pedagoške fakultete, na Cankarjevi 5 v Kopru.
Prehodi iz enega izobraževalnega obdobja v drugega predstavljajo pomembna obdobja v življenju
otroka/učenca/dijaka/študenta. V domačem in mednarodnem okolju je bil najpogosteje obravnavan
odnos in prehod med vrtci in šolo (Moss 2013; OECD 2017; Vidmar idr. 2017). Kot pogoj za učno
uspešnost v osnovnih šolah se je pogosto poudarjala pripravljenost, zrelost otroka za vstop v šolo.
Teorija razvojno primerne prakse je presegla razumevanje vloge predšolske vzgoje kot priprave na šolo
in se v osemdesetih letih 20. stoletja osredotočila predvsem na značilnosti učenja in potreb otrok v
določenem starostnem, razvojnem in izobraževalnem obdobju.
Ob dejstvu, da prehodi predstavljajo kritično in občutljivo obdobje v življenju posameznika, nas vedno
bolj zanima, kaj se dogaja z otroki in družinami tudi v času prehodov iz domačega okolja v vrtec, iz
osnovnošolskega v srednješolsko izobraževanje in iz srednješolskega izobraževanja v visokošolsko.
Prehodi pa se dogajajo tudi ob vstopanju v različna delovna okolja.
Pregled študij in raziskav kaže, da so situacije in doživljanja pogojena tudi s strukturnimi značilnostmi
institucij oziroma kontinuiteto pogojev (OECD 2017), kar bi lahko prepoznali v profesionalni, pedagoški
in razvojni kontinuiteti.
Z vabilom želimo nagovoriti raziskovalce, učitelje, starše, dijake, študente, strokovne delavce, da
predstavite svoja strokovna in raziskovalna spoznanja, študije, izkušnje, pobude ter teorije, ki
obravnavajo vprašanje prehodov oziroma kontinuitete med izobraževalnimi obdobji ter pobude za
sistemske in procesne spremembe.

Namen 17. mednarodnega znanstvenega sestanka je zato spodbuditi kritično razpravo o:
– prehodih med domom/družinskim okoljem in vrtcem;
– prehodih med vrtcem in šolo;
– prehodih med osnovnošolskim in srednješolskim izobraževanjem;
– prehodih med srednješolskim in višje- oziroma visokošolskim izobraževanjem;
– prehodih v delovna okolja;
– različnih drugih prehodih v izobraževanju in drugih okoljih.

Veselimo se razprav in novih uvidov,
vodja programskega odbora,
Sonja Rutar
Pomembni datumi in informacije:
25. 3. 2021– rok za oddajo celotnega prispevka
15. 4. 2021 – povratna informacija avtorju o ustreznosti prispevka
15. 5. 2021 – rok za oddajo končne verzije prispevka
30. 5. 2021 – povratna informacija avtorju o sprejetju prispevka
10. 6. 2021 – rok za plačilo kotizacije
Kotizacija: 100 evrov
Prispevke pošljite na naslov: tina.kadunec@pef.upr.si

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).

