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Predgovor
Projekt »Partnerstvo fakultet in šol 2006-2007« je v skladu z naslovom
spodbudil in omogočil raznovrstno povezovanje in delovanje Pedagoške
fakultete in šol, ki sodelujejo v projketu. To se odraža že v naslovih
modelov, ki označujejo ožje usmeritve posameznih delov tega projekta.
Pred nami je monografija, ki predstavlja rezultate Modela III z naslovom
Pravila in vzgojno delovanje šole in je po besedah urednice neke vrste
nadaljevanje monografije prvega projekta iz leta 2005.
Od splošnega preučevanja ciljev, potreb in učinkov na področju
nadaljnjega izobraževanja in usposabljanja strokovnih delavcev v vzgoji
in izobraževanju, kar je bila tematika prvega dela projekta, je projektna
skupina pod vodstvom Tatjane Devjak tokrat posvetila pozornost eni od
izraženih potreb, in sicer problemu pravil in vzgojnega delovanja šole. To
je hkrati tudi zelo aktualna tematika v kontekstu uvajanja vzgojnega
načrta v šole.
Monografije ne odlikuje le aktualnost tematike, ampak tudi sam pristop, ki
povezuje teorijo s prakso, osvetljuje problem z različnih zornih kotov in
dejansko predstavlja partnerstvo med fakultetami (Pedagoška fakulteta in
Filozofska fakulteta UL), partnerskimi šolami, posebno vrednost vidim
tudi v sodelovanju Ministrstva za šolstvo in šport.
Lok obravnave tematike se razpenja od izrazito teoretičnih prispevkov, ki
so jih napisali priznani slovenski strokovnjaki na tem področju,
predstavitve pravnih okvirov in pogledov na vzgojno delovanje šole, še
posebej na oblikovanje vzgojnega načrta in pravil šolskega reda; do
predstavitve praktičnih pristopov na konkretnih šolah. Posebno vrednost
ima tudi razvoj, izpeljava in evalvacija dveh programov nadaljnjega
izobraževanja in usposabljanja pedagoških delavcev s tematiko modela,
podprtih s sodobno učno tehnologijo.
Monografija pomeni tudi obogatitev založniške dejavnosti Pedagoške
fakultete Univerze v Ljubljani in bo zanimivo in koristno branje
študentom in učiteljem v praksi.
Urednici in vsem avtoricam ter avtorjem čestitam za dosežek, ki več kot
dostojno predstavlja Pedagoško fakulteto Univerze v Ljubljani ob njeni
60-letnici.
Dr. Cveta Razdevšek-Pučko
Dekanja Pedagoške fakultete Univerze v Ljubljani
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