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Spoštovani,
vabimo vas k sodelovanju s prispevki v 58. številki revije Iskanja.
Revija Iskanja objavlja znanstvene in strokovne prispevke s področja vzgoje in izobraževanja ter
dijaških domov, izjave, diskusije, odmeve, prikaze, ocene, novosti s pedagoških knjižnih polic ter
druge prispevke s področja pedagogike.
Tema tokratne številke je Mladostnik v digitalni dobi.
Digitalizacija je postala neločljiv del sodobne družbe. Mladostniki digitalno dobo živijo kot edino
sedanjost, ki jo poznajo. Kaj pa dijaški domovi? Ali so prilagojeni spremenjenim družbenim
okoliščinam digitalnega sveta v katerem živijo in delujejo skupaj z mladostniki? Pred katerimi
strokovnimi izzivi danes stojijo dijaški domovi, če želijo korektno uresničevati cilje Vzgojnega
programa za dijaške domove (2011, Strokovni svet RS za splošno izobraževanje)?
V tematski številki Mladostnik v digitalni dobi želimo strokovno odgovoriti na sledeča vprašanja:
1. Kakšne so karakteristike mladostnika v digitalni dobi?
2. Kakšna je vloga strokovnega delavca v dijaškem domu v digitalni dobi?
3. Kakšna je vloga sodobnega dijaškega doma v digitalni dobi?
4. Kako je šolski sistem prilagojen digitalni dobi?
5. Kako digitalna doba generira spremembe v družbi?
Tema 58. številke revije Iskanja se tako dotika tudi vprašanja, v kolikšni meri je Vzgojni program za
dijaške domove z vidika družbenega razvoja preteklega desetletja še aktualen? Prav tako ne moremo
mimo aktualnega dogajanja v Sloveniji in v svetu zaradi pandemije COVID-19. Vsakdanje življenje se
je postavilo na glavo, šola deluje »online«, medsebojno druženje je omejeno, virtualno druženje je
zaželeno, nič ni več po starem. Zato bomo v okirih teme 58. številke revije Iskanja, veseli tudi
prispevkov o delu, vlogi in pomenu dijaških domov v času pandemije in po njej.

Navodila za pripravo prispevkov so objavljena na spletni strani revije Iskanja (www.revijaiskanja.si/navodila-avtorjem). Podaljšan rok za oddajo prispevkov je 27. 07. 2020 15. 08. 2020.
Prispevke sprejemamo izključno v elektronski obliki na: info@revija-iskanja.si.

Uredništvo revije Iskanja
Kranj, 28. 07. 2020

