
POMEMBNI DATUMI: 

do 30. 4. 2023 prijava prispevka

do 20. 9. 2023 prijava udeležbe

do 30. 6. 2023 nižja kotizacija

VABILO



CENJENI KOLEGICE IN KOLEGI!

Naš zadnji kongres je potekal tako rekoč sredi izrednih razmer in na daljavo. 

Spomnimo se občutkov, ko smo zrli v negotovo prihodnost in se spraševali, ali bomo
prihodnji kongres lahko spet imeli v živo. Izredne razmere so sicer za nami in obeta se
nam pravi socialno pedagoški kongres v živo. To vsekakor je razlog za veselje! 

Vendar pa se po preklicu izrednih razmer nismo avtomatično vrnili v prejšnje poznane
čase. Opustiti smo morali upanje, da se bo vse vrnilo v stare tirnice, in primorani smo
se bili pričeti soočati z novimi izzivi, ki nas opozarjajo na različne meje in omejitve:
lastne strokovne in osebne omejitve ob spoznanjih, da sami nismo kos vsem izzivom;
meje naših kolektivov in njihovega dometa; omejitve obstoječih družbenih institucij, kot
so družina, šola, skupnost, država; meje možnega prihodnjega razvoja družbe ter
nenazadnje omejitve našega planeta in njegovih virov, ki jih kot človeštvo potrebujemo
za preživetje, a so končni in omejeni, vključno z bumerangom načina življenja
zahodnega človeka, ki se nam vrača kot grozeča vizija apokalipse. In vsi ti razmisleki
niso izključno strokovni, temveč se nenehno prepletajo tudi z našimi osebnimi izzivi.

Socialna pedagogika velja za prožno vedo, ki deluje na terenu, »tam zunaj«, če je treba,
tudi pod milim nebom skupaj z njenimi uporabniki. Kot v praktični vsakdan usmerjena
stroka lahko stopi v blato in si umaže roke, če je treba. Izvidniška narava naše stroke
pravzaprav v obdobju kriz pride najbolj do izraza. Kako zmoremo strokovnjakinje in
strokovnjaki ostajati prožni pri svojem delu ter odprti za izzive v času, ko so izzivi sveta
vse bolj nepregledni? Kako pri tem svoj strokovni kompas ohranjamo aktiven? Kako se
lahko pri tem vzajemno podpremo? 

Naslednji kongres želimo posvetiti široki paleti tem, ki jo odpirajo zgoraj naznačena
vprašanja. Poleg tega pa si želimo ustvariti tak format kongresa, ki bo ponudil začasen
azil pred negotovostjo ter hitenjem iz krize v krizo. Z vami se želimo srečati v prijetnem
skupnem prostoru in začasno upočasniti drvenje časa na tej naši simbolični strokovni
vesoljski ladji. Želimo si prostora, kjer se bomo predvsem veliko poslušali, pogovarjali,
družili in skupaj razglabljali o tem, kje smo, kam želimo iti ter kako se lahko v skupnih
vizijah prihodnosti vzajemno čim bolje podpremo. 

Da bo socialna pedagogika poleg pomena, ki ga ima na vseh koncih in krajih v
sedanjosti, krepila tudi svoj značaj vede prihodnosti. 

V imenu organizacijskega odbora kongresa,
dr. Špela Razpotnik



      1. Vloga socialne pedagogike v kontekstu trajnostnega razvoja

Na sodobno družbo in njene sisteme vplivajo številne grožnje, vključno z okoljskimi
nevarnostmi, ki vodijo človeka v ranljiv položaj. Priča smo okoljskim spremembam, katerih
posledica so naravne nesreče, onesnaženost voda in zraka, izguba biotske raznovrstnosti,
težave s pridelovanjem hrane, prisilne podnebne selitve, povečevanje ekonomske neenakosti
ipd. Pri tem pa ne gre samo za okoljska vprašanja, ampak se ta kažejo tudi kot družbeni
problemi, saj so neposredno ali posredno povezani z vsakodnevnim življenjem oziroma celo
preživetjem ljudi. V številnih državah se ljudje soočajo z ekološko pogojeno družbeno
neenakostjo, zato v našem celostnem pristopu razumemo tudi močno povezanost človeka z
naravo.
Ali je socialna pedagogika lahko glasnica kolektivne odgovornosti družbe do ohranjanja okolja
in naravnih virov ter se tako zoperstavi individualizaciji, sodobnemu življenjskemu slogu in
hitremu tempu življenja ter političnim in ekonomskim razmeram, ki takšno stanje dopuščajo?
Kakšna je naša vloga na področju ekološke pravičnosti in kolektivnih okoljskih ukrepov? Kako
se lahko vključimo v varstvo okolja in kako lahko krepimo odpornost skupnosti proti
nesrečam? Kako se na teme omejitev okolja in trajnostnega razvoja odzivamo kot stroka,
strokovnjakinje in strokovnjaki znotraj različnih polij, začenši z vzgojo in izobraževanjem?
Kakšni so naši razmisleki v zvezi s tem in kakšni morda inovativni pristopi, ki jih že ali bi jih
lahko razvijali na preseku socialna pedagogika/okoljska kriza?

Ob iskanju teme letošnjega kongresa smo se v organizacijskem odboru srečevale z vprašanji, ki
so odpirala vrata v različne socialnopedagoške prostore sodobnega časa. Naša razmišljanja
smo strnile v ključne teme, iz katerih smo nato oblikovale šest vsebinskih sklopov.
Želimo si, da bi naštete teme pritegnile najširši krog naših kolegov in kolegic, zato vas vse
vabimo k aktivnemu sodelovanju z delavnico, referatom ali plakatom. Vabljeni tudi, da s svojo
udeležbo na kongresu z nami soustvarjate kreativen prostor učenja in novih izkušenj.

     2. Prožne oblike socialno pedagoškega dela v času negotovih razmer

Pred tremi leti, ko je epidemija šele dobro vzniknila in se razbohotila, smo si vsi (po tihem)
želeli, da bi se čim prej vrnili v stanje pred tem. Ob preklicu izrednih razmer pa smo se, čeprav
smo se načelno vrnili v stare tire, znašli v svetu, ki je še bolj poln negotovosti in izzivov, kot
tisti, v katerem smo živeli poprej. Te izzive lahko spremljamo na različnih ravneh, ki segajo od
posameznika, preko skupin, skupnosti, pa do širših sistemskih vidikov. Socialna pedagogika je
sicer prvakinja v obvladovanju kompleksnih življenjskih razmer, saj zaradi svojih načel za
delovanje v vsakodnevnem polju vseskozi upravlja s konkretnimi krizami v središčih življenj
naših uporabnikov. V zasledovanju prožnosti pri našem delu pa se sprašujemo: Kako (naj)
socialna pedagogika krmari med različnimi izzivi sodobnega časa? Kako v času kriz, ki krčijo
nabor možnosti, ohranjati socialnopedagoško podporo čim bolj prožno? Kakšne so pasti za
socialno pedagogiko v času kriz in post-kriznih obdobij in kako jih lahko premostimo? Na
kakšen način lahko socialna pedagogika nastavi kritično ogledalo sodobni družbi? Ali pri tem
zmoremo kot stroka zavzeti aktivno vlogo?



     4. Podporna skupnost socialnih pedagogov in pedagoginj ter skrb zase
 

Tema skrbi zase v zadnjem času močno sili v ospredje razmišljanj poklicev pomoči. Pojav bi si
po svoje lahko razlagali tudi kot odgovor na vse večjo negotovost, ki jo čutimo v družbi, in
zahtevnost ter kompleksnost izzivov, s katerimi se srečujemo pri svojem delu. Ob tem si vsak
zase lahko zastavimo kar nekaj vprašanj: Ali me strah pred negotovostjo hromi ali me žene
naprej (strokovno in/ali osebno)? Kakšne oblike podpore (lahko) dobim znotraj organizacije,
kjer delam? Ali opazim stisko pri sodelavcih in jim pri tem znam po-nuditi oporo? Kakšno
podporo potrebujem, da se lahko spoprijemam z izzivi svojega dela, ter kje in kako le-to
najdem? Kako se vzajemno krepimo v svojih močeh in podpiramo  v svojih ranljivostih? Kako
se skrb zase na individualni ravni povezuje s skrbjo za skupnost/kolektiv na kolektivni ravni?
Kje kot skupnost socialnih pedagoginj in pedagogov stojimo? Smo drug drugemu v podporo in
pomoč?

     3. Vloga socialne pedagogike pri uresničevanjih  prehodov iz 
          institucije v skupnost

 

V Sloveniji je še vedno velik delež ljudi nastanjen v institucijah. V primerjavi z drugimi
evropskimi državami na tem področju delamo premike mnogo prepočasi. Ravno zaradi tega so
se zadnja desetletja obarvali mnogi projekti deinstitucionalizacije, ki so bili spodbujeni med
drugim s strani EU sredstev, namenjenih prav temu področju. Socialna pedagogika sodeluje v
procesih deinstitucionalizacije na zelo različne načine, od sodelovanja v institucijah, ki se
postopoma preobražajo v bolj skupnostne oblike dela, pa do podpornih oblik dela v skupnosti,
ki jih organizira ali pomaga inovativno razvijati.
Pod tem vsebinskim okriljem vabimo k sodelovanju tako kolegice in kolege iz velikih institucij,
kot so zapori, domovi, posebni zavodi, vzgojni zavodi, organizacije, ki sodijo pod okrilje
zdravstva, kot tudi iz različnih nevladnih organizacij, da osvetlimo izzive in možnosti, ki jih
nudijo institucije, na drugi strani pa tudi bolj skupnostno naravnane oblike dela, ki so večji del
doma v nevladnem sektorju. Le v sodelovanju in vzajemnem spoznavanju dela drug drugega
bomo lahko res prišli do premikov na širši ravni.

     5. Socialna pedagogika v vzgoji in izobraževanju

Še vedno je glavnina naših sodelavk ter sodelavcev zaposlenih v vzgoji in izobraževanju.
Socialna pedagogika znotraj sistema VIZ igra zelo pomembno vlogo, pogosto pa je zaradi
sodelovanja s tistimi, ki jim obstoječi sistem ni najbolj po meri, tista, ki prva vidi izzive, težave
sistema, pogosto pa tudi rešitve, ki jih utira v vsakodnevnem življenju. Kolegice in kolege
spodbujamo k deljenju najrazličnejših izkušenj in kreativnih prilagoditev na današnji vzgojno-
izobraževalni sistem, ki ima z vidika socialne pedagogike še veliko možnosti za izboljšave.
Kakšne strokovne obliže socialni pedagogi kot strokovni delavci v VIZ lokalno lepimo na rane
tega velikega sistema in ali so morda lahko ti obliži zametki novih vizij, ki bi jih sistemsko na
področju vzgoje in izobraževanja potrebovali?



KAKO LAHKO SKUPAJ SOUSTVARJAMO KONGRES?

Kongres je priložnost, da se srečamo socialne pedagoginje in pedagogi iz vseh vetrov in si
izmenjamo svoje izkušnje, prakse, ideje in zgodbe, ki so se zgodile. In ravno to je tisto, kar po
koncu kongresa udeleženci najbolj izpostavite. Zato smo se letos odločili, da bomo več časa in
prostora namenili mreženju, deljenju izkušenj, debatam in razpravam, pa tudi temu, da si bomo
v podporo. Tako bodo pomemben del urnika sestavljale tovrstne aktivnosti. Tudi sproščeni
tempo kongresa je nekaj, kar se je že večkrat pojavilo med predlogi za prihodnje kongrese, zato
se je organizacijski odbor odločil, da tokrat urnik ne bo prepoln.
Toplo vas vabimo, da se kongresa ne le udeležite, temveč tudi sami predstavite svoja
razmišljanja, spoznanja in prakse ter tako aktivno soustvarite kongresno dogajanje. 

Kot avtor lahko prijavite en prispevek (in enega v soavtorstvu) v obliki 30-minutnega referata
(20 minut predstavitve ter 10 minut diskusije), 60-minutne delavnice ali plakata.
Bodite aktivni udeleženci kongresa tako ali drugače! Želimo si, da pogumno sodelujete v
diskusijah, delavnicah ter spremljevalnem programu.

SPREMLJEVALNI PROGRAM KONGRESA 

Želimo si, da bi bil tudi spremljevalni program kongresa bogat in spodbuden za medsebojno
izmenjavo. V načrtu imamo varstvo otrok, skupno večerjo ter zabavo, veseli pa bomo tudi vaših
idej in pobud za sproščujoče aktivnosti, na primer izmenjavo knjig, zabavo, večer namiznih iger,
predstavo, sproščujoči kotiček ... Vabljeni k sodelovanju!

Varstvo otrok
V času programa bo omogočeno tudi varstvo otrok. Zanje bodo v času kongresnega dogajanja
organizirane aktivnosti, v okviru katerih bodo tudi otroci ustvarjali, se zabavali in raziskovali.
V septembru vas bomo povprašali, za koliko otrok varstvo potrebujete. 

Skupna večerja s podelitvijo priznanj
V petek se bomo družili na skupni slavnostni večerji v Hotelu Planja, kjer bomo prvič v
zgodovini društva slavnostno podelili priznanja za delo in dosežke zaslužnim posameznicam
na področju teorije in prakse socialne pedagogike. 

     6. Meddisciplinarnost proti strokovnemu tribalizmu

Ne le okoljske teme, tudi vse druge teme, ki jih obravnavamo, so videti vse bolj kompleksne in
jih je nemogoče nasloviti, kaj šele razrešiti iz enega samega disciplinarnega vidika. Socialne
pedagoginje in pedagogi se tega dobro zavedamo, saj verjetno ni področja, na katerem ne bi bilo
za uspešno delo nujno sodelovanje več strok. Kakšno je to meddisciplinarno sodelovanje? Ali
dopušča enakovrednost, dialog in medsebojno plemenitenje? Kateri so izzivi in kateri potenciali
meddisciplinarnega sodelovanja? Ali naše delo prehaja meje posameznih disciplin in postaja že
samo po sebi meddisciplinarno? Postajamo multipraktiki? Vabimo k refleksiji tudi tovrstnih
izkušenj, ki bodo lahko ostalim v navdih pri nadaljnjem trans-disciplinarnem delu in
sodelovanju z drugimi.



Referati
Krajši referati, ki so ponavadi individualni, lahko pa tudi v soavtorstvu, so namenjeni
predstavitvam raziskovalnega ali strokovnega dela. Avtorji v manjših vzporednih skupinah
predstavijo svoje  prispevke, ki obravnavajo neko ožje tematsko področje. Posamezni referati
naj trajajo 20 minut. Sledi krajša razprava, predvidoma 10 minut, pod vodstvom moderatorja.
Avtorji referata pripravijo tudi iztočnice za debato z udeleženci. Individualni referati so
združeni po tematskih sekcijah, ki jih bo programski odbor skušal smiselno oblikovati glede na
prijavljene prispevke.

Delavnice
Delavnice so namenjene izkustveni predstavitvi posameznih pristopov, metod in tem. Nudijo
možnost aktivnega sodelovanja manjšega števila udeležencev, treninga ali diskusije.
Predvidoma trajajo 60 minut (po dogovoru lahko tudi dlje). 

Plakati
Plakati so slikovna in besedna predstavitev projektov, metod dela itd. Izobešeni bodo ves čas
kongresa, določen pa bo čas, ko bodo ob plakatih navzoči tudi njihovi avtorji za dodatna
pojasnila in pogovor z zainteresiranimi.
Plakat naj vsebuje elemente, ki so že navedeni v povzetku, zastavljen naj bo jasno in pregledno.

PRIJAVA PRISPEVKA
 

Aktivni udeleženci svoj znanstveni ali strokovni prispevek 

prijavite s spletno prijavo  na 

http://zzsp.org/9-kongres/

najkasneje do 30. 4. 2023.

Prijavite lahko referat, delavnico ali plakat.

PRIJAVA UDELEŽBE

Svojo udeležbo na kongresu lahko prijavite s spletno prijavo  na  
http://zzsp.org/9-kongres/

Prijava je mogoča do 20. 9. 2023.
Vsi prijavljeni na 9. kongres socialne pedagogike boste prejeli potrdilo o prejeti prijavi,
konec septembra pa tudi kongresni program in urnik.
V primeru, da se odločite za aktivno udeležbo, prispevek prijavite posebej.



Avtorji lahko prijavite en prispevek (in enega v soavtorstvu). 
Pisni prispevki naj bodo jezikovno urejeni, ker bodo objavljeni takšni, kot bodo poslani. 
Sprejeta oblika povzetka prispevka je dokončna, avtorji povzetka po oddaji ne morejo več
spreminjati. 
Pozorni bodite na to, da imate v primeru oddaje slikovnega gradiva, na katerem so osebe,
urejena soglasja za javno objavo v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov.
Člani programskega odbora kongresa bodo prijave prispevkov pregledali in podali končno
odločitev o sprejetju prispevka. 
Avtorji bodo do 15. 6. 2023 prejeli obvestilo o (ne)sprejetju prispevka v program
kongresa.

Vsi povzetki prijavljenih in potrjenih prispevkov bodo objavljeni v zborniku povzetkov
prispevkov kongresa.
Avtorji prispevkov bodo v septembru obveščeni o datumu in uri predstavitve prispevka, z
organizatorji pa se bodo uskladili o morebitnih posebnostih glede predstavitve prispevka.
Prispevek na kongresu lahko predstavi samo avtor (in soavtor).

Želimo si, da prispevki odražajo aktualno prakso avtorjev ter so podprti s
strokovnimi dognanji izbranega področja. Avtorji naj razmislijo tudi o kreativnih
rešitvah svojih dilem. Pripravijo naj iztočnice za interaktivno predstavitev ter
aktivno sodelovanje udeležencev.

ime in priimek avtorja ali avtorjev,
poštni in/ali elektronski naslov edinega ali prvega avtorja, na katerem lahko vsi
zainteresirani dobijo dodatne informacije,
naziv organizacije (neobvezno),
oblika prispevka, ki jo prijavljate (referat, delavnica, plakat)
naslov prispevka v slovenskem jeziku (do 150 znakov),
jedrnat in natančen opis vsebine prispevka v slovenskem jeziku (1.500-1.800 znakov),
vsebinski sklop, kamor prijavljate prispevek (vsebinske sklope najdete na začetku vabila),
predvideno število udeležencev na delavnici (v primeru, da prijavljate delavnico).

Povzetek vašega prispevka naj vsebuje:

NAVODILA



Hotel Rogla***S ½ 77 € / osebo /noč,
Bungalov Rogla*** ½ 62 € / osebo /noč.

nočitev,
polpenzion,

turistična taksa: 2,5 € /osebo /noč,
prijavnina: 2 € / osebo.

otrok v dvoposteljni sobi z dvema odraslima do 12 let biva gratis, 2. otrok do 12 let pa ima
50 % popust,
odrasla oseba na pomožnem ležišču: 10 % popust,
otroci do 3 let brez ležišča: gratis,
otroci od 3 do 12 let, ki spijo na osnovnem ležišču: 30 % popust,
otroci od 12 do 14 let, ki spijo na pomožnem ležišču: 30 % popust.

BIVANJE 

V kotizacijo je vključena skupna večerja v petek, stroške bivanja in prehrane pa si krijete
udeleženci sami. Za udeležence kongresa so v podjetju Unitur, d.o.o., pripravili posebno
ponudbo (ob prijavi povejte, da ste udeleženci kongresa):

Cena vključuje:

neomejeno kopanje  v bazenu hotela
 Planja****  (Hotel Planja je pod isto
 streho kot hotel Rogla).

Doplačila:

Popusti:

Cena najema bungalova �⁄�+2 je 100 € / noč + 39 € končno čiščenje.

V ceno najema je vključena večerja ali kosilo. Odločite se lahko še za dodatni obrok (16 € /
osebo) v samopostrežnem bifeju.

Dodatne informacije in rezervacija namestitve najkasneje do 5. 10. 2023 na telefonu 03 757
6147 oz. 051 426 680 ali na e-naslovu mateja.lascakjakop@unitur.eu.



KOTIZACIJA

Višina kotizacije se razlikuje glede na to, ali se boste kongresa udeležili z aktivnim prispevkom,
ali ste član ZZSP ter glede na čas plačila kotizacije.

Kotizacija vključuje zbornik povzetkov prispevkov, osvežitve med odmori, promocijski material,
kulturni in zabavni spremljevalni program, organizacijo srečanja, izdajo potrdila o udeležbi ter
petkovo skupno večerjo.

Navodila za plačilo kotizacije boste prejeli po izpolnitvi prijavnega obrazca. 

Odjava udeležbe

V primeru odjave udeležbe do 21. 9. 2023 se kotizacija povrne v celoti, do 5. 10. 2023 se
kotizacija povrne v polovičnem znesku. Kasnejša odjava ne omogoča vračila kotizacije.
Prosimo vas, da vse spremembe v zvezi s prijavo na kongres sporočite na elektronski naslov
kongres@zzsp.org.

Vse dodatne informacije v zvezi s kongresom bomo objavljali na spletni
strani društva. 

Dodatne informacije v zvezi s sprejemanjem prijav in prispevkov, organizacijo in
potekom kongresa ter finančnimi obveznostmi lahko dobite pri predsednici
organizacijskega odbora kongresa Ani Bešter na e-naslovu kongres@zzsp.org.

Prijava udeležbe 



9. kongres socialne pedagogike
19. – 21. oktober 2023
Hotel Planja na Rogli

Socialna pedagogika
v odsevu

sodobnega časa


