II. znanstveni posvet Vodenje v vzgoji in izobraževanju

VODENJE UČENJA

3.-4.
april 2012
Kongresni
center Portus,
Portorož

Napoved posveta in vabilo k prijavi prispevkov
Hiter pregled virov pokaže, da obstaja veliko število, literature, raziskav, usmeritev, konferenc,
seminarjev, video posnetkov, blogov, tvitov itd, ki se navezujejo na vodenje učenja. Vidiki so različni,
najbolj poudarjeno je učenje učencev. Izhodiščna predpostavka II. znanstvenega posveta Vodenje v
izobraževanju je, da imajo odlične organizacije, še posebej vzgojno izobraževalne, učenje v središču,
pri čemer pa ne gre le za učenje učencev, ampak tudi strokovnih delavcev, ravnateljev in vseh, ki so
povezani z njihovim delom.
Na posvetu bomo med drugim razpravljali o iskanju in omogočanju najboljših izkušenj učenja
učencev v in izven šole, o vplivu ravnateljev in strokovnih delavcev na učenje učencev ter njihove
dosežke, o izboljševanju kakovosti poučevanja z različnimi oblikami profesionalnega razvoja, o
krepitvi zmožnosti šol za učenje učenja na vseh ravneh, o oblikovanju in vodenju profesionalnih
učečih se skupnosti idr.
Ravnatelje in druge strokovne delavce vrtcev in šol, teoretike in raziskovalce vabimo, da predstavijo
različne vidike, dobre prakse in profesionalne dileme, s katerimi se srečujejo pri vodenju učenja.

Tematski sklopi za pripravo prispevkov:
1. vodenje učenja otrok, učencev in dijakov, npr.:
• omogočanje najboljših in raznovrstnih učnih izkušenj za otroke, učence in
dijake – primeri dobrih praks,
• vloga in dejavnosti ravnateljev, ki ustvarjajo pogoje za učenje,
• vloga in dejavnost odličnih vzgojiteljev in učiteljev pri neposrednem delu z otroki,
učenci in dijaki,
• vloga otrok, učencev in dijakov kot vodij lastnega učenja in učenja sošolcev,
• vloga kurikula, ki omogoča raznolikost, ustvarjalnost itd. v pristopih in vsebinah) itd.
2. vodenje profesionalnega učenja, npr.:
• učenje ravnateljev, vzgojiteljev in učiteljev,
• izboljšanje kakovosti poučevanja z usmerjenim profesionalnim razvojem vzgojiteljev
in učiteljev v in izven vrtca in šole,
• oblikovanje in vodenje profesionalnih učečih se skupnosti vzgojiteljev, učiteljev
in ravnateljev,
• vrtci in šole kot učeče se organizacije itd.
3. vodenje učenja deležnikov, npr.:
• izboljševanje znanja in spretnosti staršev, lokalne skupnosti idr. za spremljanje in
vrednotenje dela vrtcev in šol,
• aktivno vključevanje deležnikov v proces učenja in poučevanja itd.

Šola za ravnatelje, Predoslje 39, 4000 Kranj

Pomembni datumi
E-prijava prispevka (referat ali plakat) za posvet
na www.solazaravnatelje.si

od 10. decembra 2012
do 14. januarja 2013

Obvestilo avtorjem o izbiri in uvrstitvi prispevka v
program posveta*

do 15. februarja 2013

Objava programa posveta

do 27. februarja 2013

Prijava za udeležbo na posvetu
Znanstveni posvet Vodenje učenja
Oddaja člankov za revijo Vodenje v vzgoji in izobraževanju

od 27. februarja
do 22. marca 2013
3. in 4. april 2013
do 15. aprila 2013

* Poslani prispevki bodo dvojno slepo recenzirani.

Obliki predstavitev
• referat (20-minutna predstavitev z razpravo),
• predstavitev ob plakatu na razstavnem panoju.

Objava prispevkov
Povzetki vseh izbranih prispevkov bodo objavljeni v gradivu za udeležence posveta.
Prispevki, oddani v skladu z navodili za pripravo člankov za revijo Vodenje v vzgoji in izobraževanju,
bodo recenzirani in obravnavani za objavo v reviji.

Programski odbor posveta
mag. Mateja Brejc, Šola za ravnatelje, vodja programskega odbora
dr. Andrej Koren, Šola za ravnatelje
dr. Tatjana Ažman, Šola za ravnatelje
dr. Karin Bakračevič Vukman, Filozofska fakulteta Univerze v Mariboru
dr. Peter Earley, Inštitut za izobraževanje Univerze v Londonu
dr. Viktorija Florjančič, Fakulteta za management Koper, Univerza na Primorskem

Organizacijski odbor posveta
Petra Weissbacher, Šola za ravnatelje, vodja organizacijskega odbora
mag. Mateja Brejc, Šola za ravnatelje
dr. Andrej Koren, Šola za ravnatelje
Alen Ježovnik, Fakulteta za management Koper, Univerza na Primorskem
Andrej Savarin, Šola za ravnatelje
Eva Valant, Šola za ravnatelje

Informacije
Za dodatna vprašanja pišite na petra.weissbacher@solazaravnatelje.si.

Vabljeni k prijavi prispevkov in udeležbi na posvetu.

Znanstveni posvet je financiran iz sredstev Evropskega socialnega sklada v okviru projekta
Vseživljenjsko učenje ravnateljev – usposabljanje za vodenje šol in vrtcev I.
Šola za ravnatelje, Predoslje 39, 4000 Kranj

