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Vsled tega pripravljata

in

prvi nacionalni strokovni posvet namenjen teoriji
in praksi muzejske pedagogike.
Na posvetu so predvideni 4 tematski sklopi:
1. UČNI NAČRTI IN MUZEJI
2. MEDPREDMETNO POVEZOVANJE V ŠOLAH IN MUZEJIH
3. MUZEJI IN OBLIKOVANJE IDENTITETE
4. SODOBNI MUZEJSKO-PEDAGOŠKI PRISTOPI IN PESEBNOSTI MUZEJSKO-PEDAGOŠKE DIDAKTIKE
Vabimo vas, da na posvetu sodelujete bodisi kot udeleženci, bodisi kot aktivni udeleženci s predstavitvijo svojega strokovnega
prispevka, evalvacije, analize, študija primera, delavnice ali plakata.

Plenarne predavateljice bodo:
◗ Vida Koporc Sedej, sekretarka na Ministrstvu za kulturo; v svojem predavanju bo predstavila analizo statističnih podatkov
šolskih obiskov v muzejih
◗ Dr. Helena Smrtnik Vitulić, izr. prof. za področje razvoje psihologije na Pedagoški fakulteti Univerze v Ljubljani;
v predavanju bo spregovorila o razvojnih značilnostih mladostništva
◗ Dr. Staša Tome, doktorica bioloških znanosti in muzejska svetnica zaposlena v Prirodoslovnem muzeju Slovenije;
na predavanju bo spregovorila o povezovanju muzejskih programov z učnimi načrti
◗ Dr. Rajka Bračun Sova, umetnostna zgodovinarka in doktorica znanosti na področju izobraževanja učiteljev;
v predavanju bo spregovorila o razmerju med šolsko in muzejsko pedagogiko
◗ Dr. Metoda Kemperl, programski vodja posveta, sicer pa izredna profesorica za umetnostno zgodovino na Pedagoški
fakulteti Univerze v Ljubljani; leta 2010 je s sodelavci zasnovala nov 2. stopenjski študij muzejske pedagogike;
na predavanju bo spregovorila o državljanski vzgoji v umetnostnih muzejih

Podrobnejše informacije boste vsi vzgojno-izobraževalni zavodi ter muzeji prejeli sredi meseca januarja 2017.
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Skrbna pedagoška priprava otrok v vrtcu oziroma v šoli na obisk muzeja na eni ter prilagojeni pedagoško/didaktični pristopi s strani muzejskih kustosov/pedagogov na drugi strani postajajo v sodobni muzejski pedagogiki
ključ do uspešnega sodelovanja med vzgojno-izobraževalnimi ustanovami in muzeji.

Pedagoška revija za predšolsko vzgojo
in prvi triletji
vsebina:

Pogovor z dr. Vinkom Logajem – direktorjem Zavoda za šolstvo in šport
Šola kot preventivni dejavnik nasilja v družini
Potovanje v tišino
Dnevna rutina naravnana na potrebe otrok
Šport in gibalne dejavnosti v vrtcu
Otroška igra, igrače in računalniške igrice
Vloga prostora v otroški igri
V magnetni deželi
Družinsko branje in branje za bralno značko imata skupno rdečo nit – branje
Rudolf Maister kot likovni izziv
Nekateri načini poučevanja kulturne dediščine na primarni stopnji izobraževanja
Kultura in tradicija
Snežinka iz lesa
Otrok tujec v prvem razredu
Priprava mlajših učencev na raziskovanje humanitarnega prava
Prednovoletno srečanje z dedki in babicami
Nadarjenost, talentiranost,…
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o reviji educa

Poslanstvo revije
Revija EDUCA je specialna strokovna revija, ki pokriva
področje vzgoje in izobraževanja na predšolski stopnji ter
prvi dve triletji osnovne šole. Po presoji uredništva EDUCA
izjemoma objavlja članke, ki presegajo okvire predšolske
vzgoje in prvih triletij osnovne šole.
Revija EDUCA je strokovna pedagoška revija. To pomeni,
da objavlja strokovne prispevke, ki so po presoji uredništva
ustrezne kvalitete in vsebine ter zanimivi po načinu
podajanja in stilu pisanja. Prispevki v reviji so lahko
teoretično zasnovani, oziroma prikazi iz prakse.
Zaželjeno je, da se v reviji odraža pluralizem različnih
pogledov avtorjev – na koncepte vzgoje in izobraževanja
v Republiki Sloveniji – oziroma na samo metodično in
didaktično izvedbo pri pouku in vzgoji. Revijin uredniški
koncept je naravnan kritično do morebitnih aktualnih
slabosti izobraževalne politike in pedagoške doktrine na
Slovenskem, hkrati pa bo uredništvo preko revije skušalo
uveljaviti predvsem pogled pedagoške stroke na aktualne
probleme vzgoje in izobraževanja. Pri tem bo uredništvo
izvajalo strogo apolitičen uredniški pristop in bo skušalo
vplivati na pozitiven razvoj pedagoške stroke v Sloveniji, pa
tudi “mejnih” pedagoških disciplin.
s t r o k o v n a r e v i j a z a p o d r o č j e va r s t va i n
i z o b r a ž e va n j a p r e d š o l s k i h o t r o k i n o t r o k v
p r v i h t r i l e tj i h o s n o v n e š o l e

Teoretični prispevki morajo spoštovati znanstvena oziroma
strokovno-metodološka načela, razdeljena na poglavja
in podpoglavja. Članki morajo biti sestavljeni razumljivo,
jedrnato in slogovno ter jezikovno neoporečno. Vsi članki so
strokovno pregledani ter lektorirani.
Tematske številke
Občasno izide tematska številka revije, ki je v osrednjem
delu posvečena določeni izbrani, praviloma aktualni temi.
Tematska številka ima daljši uvodni tekst, ki pojasni namen
tematske številke ter posreduje bralcem osnovni uvodni
tekst, ki ilustrira osrednjo izbrano temo.
Perioda izhajanja
Revija EDUCA je dvomesečnik, izhaja vsak drugi mesec.
Letno tako izzide šest številk, od katerih sta praviloma dve
dvojni; izjemoma pa tri dvojne številke.

osnovna navodila avtorjem:
Naslovi in podnaslovi
Prispevki naj bodo pregledno strukturirani. Daljša besedila (nad 10.000 znakov) naj vsebujejo jasne podnaslove. Glavni, vodilni naslovi naj bodo napisani krepko, prvi
podnaslovi ležeče, nadaljnji pa navadno. Naslovov in podnaslovov ne označujte s številkami in jih ne pišite z velikimi tiskanimi črkami.
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Stil in jezik
Teksti v reviji so relativno kratki – največji obseg je ena
avtorska pola (30.000 znakov brez presledkov), izjemoma
do dve avtorski poli. Praktični prikazi (rubrika Izkušnje in
aplikacije) so praviloma krajši od ene avtorske pole.

Povzetek in ključne besede. Povzetek naj bo takoj za naslovom, skupaj s presledki dolg največ 1500 znakov. Ključne besede napišite takoj pod povzetkom. Vse naj bo napisano s
pisavo Times New Roman, velikosti 10.

EDUCA izhaja šestkrat letno v
550 izvodih.

Slike in grafične prikaze, tabele, preglednice, sheme, oblikujte posebej v črno-beli barvi. Oštevilčite jih z zaporednimi številkami in kratkimi naslovi. Vse naj bo napisano z Times
New Roman, velikosti 1o (primer: Tabela št. 1: Naslov tabele).
Sklicevanje na reference

Letna naročnina je za vzgojnoizobraževalne ustanove in
druge institucije 80 EUR, za
posameznike 40 EUR in za
študente 20 EUR.
DDV 9,5 % je vračunan v ceno.
Revijo izdaja EDUCA Izobraževanje, Zavod za izobraževanje,
založništvo, raziskovanje in
svetovanje Nova Gorica,
za izdajatelja Štefan Krapše –
odgovorni urednik.
Revija EDUCA je vpisana v razvid
medijev, ki ga vodi Ministrstvo
za kulturo Republike Slovenije,
pod zaporedno številko 664.

Sklicevanje, povzemanje in citiranje, naj bo sprotno (med besedilom, kjer se pojavi). V oklepaju napišite avtorja, letnico, stran.
Primer citiranja (Strmčnik, 2001, str. 52) in povzemanja (Strmčnik, 2001). Vire, ki nimajo navedenih (znanih) avtorjev v oklepaju napišete prev besede naslova, letnico objave in
stran. ( Bela knjiga o vzgoji …, 2011, str. 245). V primeru povzemanja, brez citiranja, strani ne pišete.
Pri navajanju elektronskih spletnih virov navedite avtorja, letnico ali del naslova in letnico objave, če ni avtorjev.
Navajanje literature na koncu prispevka
Na koncu prispevka navedite vso uporabljeno (citirano in povzeto) literaturo. Uredite jo po abecednem redu.
1. avtorske monografije:
Priimek, prva črka imena, (leto izdaje). Naslov dela. Kraj izdaje: založba.
Primer: Strmčnik, F. (2001). Didaktika. Osrednje teoretične teme. Ljubljana: Filozofska fakulteta.
2. navajanje prispevkov iz zbornikov ali zbirk:
Priimek, začetnica imena. (letnica izdaje). Naslov prispevka. V: Priimek, začetnica imena urednika (Ur.). Naslov zbornika, zbirke. Kraj izdaje: Založba, strani.
Primer: Mužić, V. (1995). Ravnateljeva vloga v vrednotenju vzgojno-izobraževalnega dela.
V: Marija Velikonja ur. Menedžment v vzgoji in izobraževanju. Ljubljana: Zavod RS za šolstvo, str. 397 – 423.
3. navajanje prispevkov iz revij
Priimek, začetnica imena (letnica izida). Naslov prispevka. Naslov revije, letnik, številka, stran.
Primer: Štrukelj, L.(2011). Samostojen dvoletnik.Educa, XX, št. 5/6, str. 9 – 12.
4. elektronski internetni viri:
Internetne objave virov, ki so izšli v tiskani obliki, navedite po zgornjih pravilih, primerih.
Vire, ki so objavljeni samo v e obliki na internetu, navedite tako:
Priimek, začetnica imena. (letnica objave). Naslov prispevka. dostopno na:napišite internetni naslov in ( v oklepaju datum zadnjega dostopa).
Primer: Izobraževanje v R Sloveniji (2008). www.mss.si/si/delovna_podrocja/izobrazevanje_v_sloveniji/22. 3. 2008).

