Državni svet in Center Janeza Levca Ljubljana vabita na
okroglo mizo

VLOGA ŠOLE DANES IN JUTRI
ki bo v četrtek, 18. aprila 2019, ob 10. uri,
v dvorani Državnega sveta, Šubičeva 4, Ljubljana

Vprašanja o kakovosti vzgoje in izobraževanja, ki si jih zastavljamo tako v zainteresirani,
kot v strokovni javnosti, so stalnica. Odgovori so deljeni in pogosto posplošeni, osnovani
na osebnih izkušnjah, precej redkeje na analizah in dokazih. Ali šola danes odgovarja na
potrebe posameznika in družbe? Kakšen je smisel šole? Smo koncept vzgoje in
izobraževanja dovolj posodabljali? Smo upoštevali najnovejša dognanja znanosti in
stroke? Kje na lestvici vrednot so učni dosežki in kje kritična pedagogika, solidarnost, kje
lahko otroci gradijo občutek dostojanstva, pripadnosti in identitete? In nenazadnje, je
današnja šola dovolj odprta za različnost, raznorodnost učenk in učencev - učiteljic in
učiteljev, da razvijejo svoje potenciale? Namen okrogle mize je odpiranje nekaj od teh
vprašanj, iskanje odgovorov in postavljanje novih vprašanj.
Razprava o tem ne zadeva le strokovnjakov s področja šolstva. Odgovornost za
oblikovanje sprememb za šolo 21. stoletja sloni na politiki, znanosti, stroki in starših. Ker
zgoraj zastavljena vprašanja presegajo le strokovna vprašanja s področja vzgoje in
izobraževanja, bomo razpravo razširili tudi z razpravljavkami in razpravljavci: starši, politiki,
strokovnjaki s področja znanosti, nevroznanosti in antropologije.

Ravnatelj Centra Janeza Levca Ljubljana
Matej Rovšek

Predsednik Državnega sveta
Alojz Kovšca

Za udeležbo na posvetu ni kotizacije, treba pa se je predhodno prijaviti. Prosimo vas, da svojo udeležbo na
posvetu potrdite do srede, 17. 4. 2019, do 12. ure, preko spletnega obrazca, in pri tem navedete ime, priimek
in naslov stalnega bivališča (zaradi olajšanja postopka registracije v recepciji parlamenta).
Dogodek se bo snemal in fotografiral. Avdio-video posnetek posveta bo objavljen dan po posvetu na
www.skledar.si in spletni strani Državnega sveta www.ds-rs.si.
Prosimo, če vabilo posredujete vsem, ki jih zanima udeležba na posvetu.

PROGRAM
10.00 – 10.10
Uvodni pozdrav


Alojz Kovšca, predsednik Državnega sveta

10.10 – 11.40
Uvodne razprave


Martina Vuk, državna sekretarka na Ministrstvu za izobraževanje, šolstvo in šport:
Naša šola je dobra, je lahko še boljša?



Anton Meden, predsednik Zveze aktivov svetov staršev Slovenije: Vloga šole danes in
jutri – pogled staršev



Dušan Rutar, filozof in psihoanalitik: Nevroznanost in kognitivna znanost za novo šolo:
od možganov k umu



Miha Kos, direktor Ustanove Hiša eksperimentov: Ko formalno in neformalno
izobraževanje združita svoje moči



Sonja Merljak, novinarka: Šola, svet, jaz: razmišljanja o šoli za 21. stoletje



Tone Hrovat, državni svetnik: Vrednote in učenje odgovornosti



Barbara Turk Niskač, etnologinja in kulturna antropologinja: Šola za trg dela ali šola
za življenje?



Matej Rovšek, ravnatelj Centra Janeza Levca Ljubljana: Šola za različnost

11.40 – 13.00
Razprava in zaključki

Okroglo mizo bo vodil Boštjan Kotnik.
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