Razpis za prispevke za 10. konferenco Kakovosti v višjih strokovnih šolah

'Zelena in digitalna kakovost'
Spoštovani!
V okviru dejavnosti Komisije za kakovost Skupnosti VSŠ vas vabimo k sodelovanju na 10.
letni konferenci 'Kakovost v višjih strokovnih šolah', ki bo v zadnjem tednu maja 2021
na Šolskem centru Slovenj Gradec, Višji strokovni šoli oz. na daljavo.
Tema letošnje konference je 'Zelena in digitalna kakovost'.
Na konferenci želimo predstaviti primere dobrih praks s področja spodbujanja in zagotavljanja
kakovosti na višjih strokovnih šolah, ki so povezana s skrbjo za trajnostni razvoj in čim manjše
obremenjevanje okolja oziroma z digitalizacijo organizacije in delovanja šole ter izvedbe
pedagoškega procesa in praktičnega izobraževanja na daljavo.
Vsi prispevki bodo objavljeni v zborniku, 5 najboljših prispevkov bo imelo priložnost
predstavitve na konferenci. K oddaji prispevkov lahko povabite svoje deležnike, pa tudi
partnerje iz tujine. Prispevki so lahko pripravljeni tudi v angleškem jeziku.
Prosimo Vas, da prispevke najavite (temo prispevka, avtorja in kontaktne podatke) do 5. aprila
2021 na naslov sekretariat@skupnost-vss.si. Referate je potrebno oddati do 3. maja 2021.
Prispele prispevke bo do 10. maja 2021 pregledala posebej za to imenovana komisija v okviru
Komisije za kakovost Skupnosti VSŠ in med njimi izbrala referate za predstavitev na konferenci
ter objavo v zborniku.
Prilagamo še navodilo za pripravo referata.

Glede na skokovit preskok iz poučevanja v »živo«, na poučevanje na daljavo, se je zagotovo
nabralo veliko dobrih izkušenj in primerov dobrih praks, ki bi jih lahko delili z drugimi.
V želji, da boste s svojim prispevkom tudi vi prispevali kamenček v mozaik kakovosti v višjih
strokovnih šolah in s svojo izkušnjo pokazali na možnost rešitve kakšnega izziva poučevanja
na daljavo, vas lepo pozdravljamo.
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