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MEDNARODNA ZNANSTVENA KONFERENCA

VLOGA PREDMETNIH DIDAKTIK ZA KOMPETENCE PRIHODNOSTI
Pedagoška fakulteta Univerze v Mariboru se zaveda, da je šolstvo eno ključnih razvojnih področij v
vsaki sodobni družbi in da je eden največjih izzivov današnjega časa kako izobraževati za prihodnost.
Zato organiziramo konferenco, s katero želimo podati odgovore in raziskati procese, ukrepe, izzive ter
rezultate učenja in poučevanja. Vabimo tako strokovnjake iz prakse kot raziskovalce z različnih
akademskih področij, ki se zanimajo za raziskovanje in prispevek k izobraževalnim temam.
Konferenca bo potekala ob dnevu fakultete, v petek, 4. 10. 2019, na Pedagoški fakulteti Univerze v
Mariboru.
Cilji konference so:
 predstaviti spoznanja predmetnih didaktik s področja razvoja kompetenc prihodnosti
 izmenjati in predstaviti praktične izkušnje, znanja in primere med učitelji in raziskovalci
Vsebina konference bo razdeljena po naslednjih krovnih temah:
1. Razvoj kompetenc učenca:
- sodelovalno učenje,
- kroskurikularno in medpredmetno učenje in poučevanje,
- interdisciplinarnost v poučevanju,
- diferenciacija in individualizacija,
- princip enakosti,
- upoštevanje predznanja, učenje z raziskovanjem,
- vloga mediatorjev pri pouku,
- avtentične situacije,
- sodobna učna okolja (IKT),
- pouk izven učilnice,
- razvoj različnih pismenosti (npr. bralna, naravoslovna, matematična, digitalna),
- drugo.
2. Trikotnik predmetno področje, didaktika in predmetna didaktika:
- profesionalni razvoj učitelja,
- samorefleksija učitelja,
- sodobni pristopi poučevanja v praksi,
- pedagoško vsebinsko znanje učiteljev,
- pravopisna zmožnost učencev in učiteljev,
- odnos, vzajemnost, razmerje in podobnosti predmetnega področja, didaktike in predmetne
didaktike,
- drugo.
3. Vizualizacija:
- vizualna pismenost,
- spodbujanje specifičnih zaznavnih zmožnosti,
- drugo.

Koroška cesta 160
2000 Maribor, Slovenija

4. Implementacija kognitivnega konflikta v pouk:
- kognitivno poniževanje učencev,
- konstruktivizem – kognitivni konflikt (primeri in raziskave),
- napačne predstave,
- intuitivni pojmi,
- kognitivne sheme,
- drugo.
Vabimo vas k aktivnemu sodelovanju oziroma k pripravi prispevka, ki ga boste predstavili na
konferenci. Kotizacija za aktivno udeležbo s prispevkom na konferenci znaša 70 EUR za zgodnje plačilo
oz. 90 EUR za pozno plačilo. Kotizacija vključuje kosilo, kavo in prigrizke med odmori ter knjižico
povzetkov prispevkov, ki bodo predstavljeni na konferenci. Na konferenco se lahko prijavite tudi brez
prispevka, višina kotizacije je enaka.
Rok za oddajo povzetka prispevka je petek, 15. 3. 2019. Povzetek oddate v predlogi za oddajo
povzetka, ki je priloga vabilu. Oblika predloge mora ostati nespremenjena. Nepopolno izpolnjeno
predlogo bo treba dopolniti oz. ne bo sprejeta.
Povzetek prispevka naj bo v slovenščini in angleščini. Vsebuje naj:
 navedbo avtorja ali soavtorjev,
 naslov prispevka,
 kratek povzetek (največ 200 besed),
 pet ključnih besed.
Za jezikovno in vsebinsko ustreznost prispevka tako v slovenščini kot v angleščini odgovarjajo avtorji.
Povzetke prispevkov bo pregledal programski odbor konference. Informacijo o tem, ali je prispevek
uvrščen v program konference »Vloga predmetnih didaktik za kompetence prihodnosti«, boste prejeli
do 15. 4. 2019.
Aktivni udeleženci bodo svoj prispevek lahko predstavili v obliki:
a) javnega nastopa ali
b) predstavitve plakata.
Po konferenci načrtujemo izdajo znanstvene monografije.

PRIJAVA IN ODDAJA POVZETKA:
Na konferenco se prijavite tako, da izpolnite prijavni obrazec. Če se boste odločili za aktivno
sodelovanje, pošljite povzetek prispevka v izpolnjeni predlogi za oddajo povzetka na elektronski
naslov: znanstveni.pef@um.si.
Naslov dokumenta naj se začne s priimkom prvega avtorja, na primer: Lipovec.docx.
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Pomembni datumi:
Oddaja povzetka prispevka
do 15. marca 2019
Obvestilo avtorjem o izbiri in uvrstitvi do 15. aprila 2019
prispevka v program konference*
Objava programa konference
do 15. junija 2019
Prijava na konferenco
najkasneje do 15. avgusta 2019
Plačilo kotizacije
70 EUR
Plačilo do vključno 15. 7. 2019
90 EUR
Plačilo od 16. 7. do 1. 9. 2019
Mednarodna znanstvena konferenca
4. oktober 2019
»Vloga predmetnih didaktik za kompetence
prihodnosti«
* Poslani prispevki bodo dvojno slepo recenzirani.
Za več informacij smo na voljo na elektronskem naslovu: znanstveni.pef@um.si.

Vljudno vabljeni.
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