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Strokovni posvet Zveze društev pedagoških delavcev Slovenije

Potrebujemo v Sloveniji novo reformo sistema vzgoje in izobraževanja?

Skoraj tri desetletja po prvi Beli knjigi, četrt stoletja po sprejemu prve
poosamosvojitvene šolske zakonodaje in prve celovite kurikularne reforme ter
dobro desetletje po drugi Beli knjigi in prenovi učnih načrtov – je v Sloveniji, v
obdobju med letoma 2022 in 2026, pred nami ponovno obsežna šolska reforma.
Z Načrtom za okrevanje in odpornost, ki je podlaga za črpanje evropskih sredstev
za izvajanje ukrepov, ki bi pripomogli k okrevanju po pandemiji covida-19, smo se
že leta 2021 zavezali k prenovi vseh učnih načrtov po šolski vertikali. Februarja
2022 so bila na Strokovnem svetu RS za splošno izobraževanje že tudi sprejeta
Izhodišča prenove učnih načrtov v OŠ in gimnaziji. Prav tako pa šolska politika
napoveduje, da bo ena njenih prioritet predlog celovite sistemske reforme na
področju vzgoje in izobraževanja.
Ob tem ne gre prezreti, da se je v slovenskem prostoru v zadnjem letu izoblikovala
širša strokovna iniciativa, Partnerstvo za kakovosten in pravičen vzgojnoizobraževalni sistem, ki je napovedala, da bo do spomladi 2023 pripravila izhodišča
za nacionalni program vzgoje in izobraževanja v prihodnji perspektivi.
Priča smo torej procesom, ki v tem trenutku sicer potekajo ločeno, zdi pa se, da
težijo k podobnemu cilju in jim je skupna tudi predpostavka, da v Sloveniji
potrebujemo resen razmislek o prihodnosti šolstva ter nasploh vzgoje in
izobraževanja.
Na strokovnem posvetu želimo odpreti prostor za razpravi o tem, kakšni so cilji in
kako potekajo reformni procesi, kako so ali bi morali biti metodološko premišljeni,
katera področja sistema ViZ bi morali nasloviti, kje vidimo najbolj pereče sistemske
in strokovne probleme, kakšne in v katere smeri gredo prvi razmisleki o predlogih
rešitev?
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O kakšnih sistemskih in kurikularnih spremembah bi kazalo premisliti na področju
predšolske vzgoje, osnovnošolskega izobraževanja, gimnazijskega izobraževanja,
poklicnega in strokovnega izobraževanja ter izobraževanja odraslih bodo
spregovorili:
dr. Zdenko Kodelja,
dr. Ljubica Marjanovič Umek,
dr. Katja Košir,
dr. Damijan Štefanc,
dr. Marjan Šimenc,
dr. Klara Skubic Ermenc,
dr. Danijela Makovec Radovan ter
dr. Borut Mikulec.
Po vsakem plenarnem predavanju bo del časa namenjen tudi diskusiji z udeleženci
posveta, saj je za iskanje dobrih rešitev potrebno soočiti različne poglede in
stališča.
V popoldanskem delu posveta bo sledila okrogla miza, kjer bomo skupaj s
predstavniki pristojnega ministrstva ter strokovnih organizacij s področja ViZ iskali
možnosti za njihovo uresničevanje.

Prijava na strokovni posvet
Na posvet se prijavite tukaj
Kotizacija za prijavo do vključno 20. 12. 2022 je 50 EUR.
Kotizacija za prijavo po tem datumu je 70 EUR.
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