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Zadar, 12. veljače 2008.
Odjel za izobrazbu učitelja i
odgojitelja predškolske djece
organizira međunarodni znanstveno - stručni skup
PERSPEKTIVE CJELOŽIVOTNOG OBRAZOVANJA UČITELJA I ODGOJITELJA
koji će se održati 30. i 31. svibnja 2008.
Suorganizator
Odsjek za kroatistiku i slavistiku Filozofskog fakulteta
Sveučilišta u Pečuhu
Prva obavijest
Na skupu će znanstvenici, nastavnici i drugi stručnjaci predstaviti praktične i
znanstvene radove iz svog područja rada na zadanu temu. Tema je aktualna jer su sva visoka
učilišta koja obrazuju učitelje i odgojitelje ovog trenutka u fazi implementacije novih
studijskih programa. Sveučilišni programi za učitelje te programi za stručne prvostupnike
odgojitelje predškolske djece, trebaju i specijalističke jednogodišnje poslijediplomske
programe te programe poslijediplomskih doktorskih studija. Značajna tema danas jest i
prijedlog diplomskog studija za odgojitelje čime bi se zaokružilo cjeloživotno obrazovanje
učitelja i odgojitelja. Skup bi pridonio i poznavanju oblika i stupnjeva programa
cjeloživotnog obrazovanja učitelja i odgojitelja u europskom kontekstu u vrijeme kada
Republici Hrvatskoj predstoji uključivanje u europske institucije. Na skupu će se referenti
usmjeriti na sljedeće podteme: Uloga sveučilišta u cjeloživotnom obrazovanju, Pedagoške
kompetencije učitelja i odgojitelja, Politika cjeloživotnog obrazovanja u Europi i Hrvatskoj te
Partnerstvo za razvoj cjeloživotnog obrazovanja.
Prijavljuju se teorijska i praktična istraživanja suglasna temi skupa. Svaki rad mora
sadržavati sažetak na hrvatskom i engleskom jeziku te popis literature. Dostavljaju se u
jednom primjerku, na CD-u i elektroničkom poštom na email adresu: strucni.odjel@unizd.hr
Radovi će biti recenzirani, znanstveno kategorizirani i, ako budu prihvaćeni, objavljeni u
zborniku.
Na skupu se može sudjelovati radionicama ili izlaganjem, pa molimo da se u prijavi
jasno naglasi za koji oblik rada se prijavljujete. Prijave se mogu slati odmah, a najkasnije do
15. ožujka 2008. na adresu Sveučilišta u Zadru, Odjel za izobrazbu učitelja i odgojitelja
predškolske djece, dr. Franje Tuđmana 24 i. Sve pisane radove i potvrdu o uplati kotizacije od
300,00 kn treba poslati do 15. travnja 2008. (uplata kotizacije ide na žiroračun 23300031100163243, s naznakom za znanstveno - stručni skup, Perspektive cjeloživotnog
obrazovanja učitelja i odgojitelja) kako bi se na vrijeme mogao tiskati zbornik. Detaljnije
informacije možete dobiti na broj tel. 023/311-540.
Sva događanja na skupu i njihov točan raspored ovisi o broju prijavljenih sudionika, a
ostale informacije poslat ćemo naknadno.
S poštovanjem,
Pročelnik Odjela
doc. dr. sc. Robert Bacalja

