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Vabilo za udeležbo in pripravo prispevkov na mednarodni konferenci 

THRIVING ON FUTURE EDUCATION, INDUSTRY, BUSINESS AND SOCIETY 
Piran, 15.–17. maj, 2019 

Maja bo v Piranu mednarodna konferenca MakeLearn & TIIM, na kateri se vsako leto zbere več sto 

udeležencev iz več kot 40 držav. Eno od področij konference bo tudi letos izobraževanje, zato želimo na 

MFDPŠ so-organizacijo tako velike mednarodne konference v Sloveniji izkoristiti tudi kot priložnost za 

slovensko vzgojo in izobraževanje.  

Tako vabimo vse strokovne delavce in ravnatelje slovenskih vrtcev in šol ter visokošolske učitelje na 
sekcijo  

Vodenje in kakovost v izobraževanju 

v sredo, 15. maja 2019, ob 14.30, 
v Palači Trevisini, Kidričevo nabrežje 2, Piran 

 

Sekcija bo priložnost za razpravo in predstavitev vaših referatov s področja izobraževanja kot so: 
 

 Primeri dobrih praks vodenja, učenja in 
poučevanja 

 Profesionalno učenje 

 Varno in spodbudno učno okolje 

 Uvajanje kakovosti in samoevalvacija 

 Sodelovanje z okoljem in starši 

 Sodelovanje med šolami 

 Visoko šolstvo 
 

Program sekcije 

14.30–16.00 
 
 
16.00–16.30  
16.30–17.30 
17.30–17.45 
17.45–18.45 
19.00–20.30 

Otvoritev in pozdravni nagovor, dekan MFDPŠ doc. dr. Srečko Natek 
Zveza med vodenjem in značilnostmi pouka v vrtcih in šolah, dr. Andrej Koren, MFDPŠ 
Kaj nam povedo mednarodne primerjave znanja učencev?, dr. Eva Klemenčič, PI 
Odmor za kavo 
Predstavitve referatov  
Odmor 
Predstavitve referatov 
Sprejem udeležencev in družabno srečanje 

 

Udeležba in predstavitev prispevka na sekciji je brezplačna.  
Povzetke prispevkov pošljite v angleškem jeziku, saj bodo objavljeni v konferenčnem Zborniku. 
Udeleženci bodo dobili potrdilo o samostojnem referatu na mednarodnem konferenci.  
 
Prijavni roki: 

 30. april oddaja povzetka prispevka v angleškem jeziku, predloga na spletni strani konference. 

 15. maj 2019 prijava za udeležbo na tej povezavi.  

Vabimo vas tudi k prijavi za sodelovanju na celotni konferenci s plačilom kotizacije. S tem pridobite 
možnost objave članka v konferenčnem zborniku ali eni od uveljavljenih mednarodnih revij v skladu z 
razpisom na naslednji povezavi.  
 
Predstojnik magistrskega programa VKI 
prof. dr. Andrej Koren 

Dekan MFDPŠ 
doc. dr. Srečko Natek 

 

https://makelearn.mfdps.si/
https://bit.ly/2Uyohy9
https://makelearn.mfdps.si/call-for-papers/#publishing

