
PROGRAM
 
 
9.00  
Nagovor ministra Republike Slovenije za šolstvo in šport dr. Igorja Lukšiča
 
9.10  
Oskrba z učbeniki v Sloveniji  
Boris Černilec, generalni direktor Direktorata za vrtce in osnovno šolstvo in predsednik delovne skupine za učbenike 
 
9.30 
Učbeniki in slovenski založniki
dr. Miha Kovač, predsednik odbora za učbenike pri GZS 
 
9.40
Založniki in učbeniki, statistika in smernice v evropskih državah, Raziskava 2010  
Publishers and textbooks, statistics and trends in European countries, Survey 2010
Preben Späth, Danska
European Educational Publishers Group
 
10.10
Šolsko založništvo na Norveškem – konkurenčni trg in šolske politike
Educational publishing in Norway – a competitive market and school policies
Paul Hedlund, Norveška
Gyldendal Academic Publishing

10.50 – 11.10 odmor

11.10 
Učbeniška iniciativa v Avstriji
Textbook initiative in Austria
Sonja Hinteregger - Euller, Avstrija
Bundesministerium für Unterricht, Kunst und Kultur, Dunaj

11.50
Avstrijski šolski sistem – ki ustreza vsem
The Austrian Schoolbook System  – a Win-Win situation
Manfred Meraner, Avstrija
Veritas Verlag GmbH, Linz
 
12.10
Prihodnost učenja; smernice, vloge in poslovni modeli za (elektronsko) založništvo izobraževalnih gradiv
The future of learning: trends, roles and business models for publishing (digital) educational material
Matthijs Leendertse, Nizozemska
Erasmus University Rotterdam

12.45 – 13.45 odmor

13.45
Zakaj “laptop šole” še vedno uporabljajo tiskana izobraževalna gradiva: teoretična in empirična razprava
Why laptop schools still use printed learning materials: a theoretical and empirical discussion
Martin Valcke, Belgija
Ghent University, Gent

14.25
Kdo je odgovoren za financiranje in potrjevanje učnih gradiv v Nemčiji
Who is in charge to finance and approve learning material in Germany
Christoph Bläsi, Nemčija
Institut für Buchwissenschaft, Johannes Gutenberg - Universität Mainz

15.05
Q & A

Simpozij bo vodil in povezoval dr. Miha Kovač,  
predsednik odbora za učbenike in profesor na filozofski fakulteti.

Uspešni modeli  
oskrbe z učbeniki  
in e-učbeniki  
v Evropi
Successful Models  
of Textbook and  
E-textbook Distribution  
in Europe

1. mednarodni  
simpozij

2010

Odbor za učbenike pri  
Gospodarski zbornici Slovenije -

ZKGM - Združenju knjižnih založnikov  
in 

Ministrstvo za šolstvo in šport  
organizirata:

Gospodarska zbornica Slovenije, dvorana A,
v četrtek, 26. avgusta 2010, od 9.00 do 16.00 ure

Preben Späth, Danska
European Educational Publishers Group

Direktor Evropskega združenja šolskih založnikov
deluje tudi kot strokovnjak za evalvacijo predlogov
s področja izobraževanja in IKT za evropsko
komisijo. Je profesor lingvistike in semiotike
na univerzi v Aalborgu ter dolgoletni strokovni
svetovalec in uslužbenec za projekte s področja
učenja jezikov v Bruslju.

dr. Igor Lukšič,
minister Republike Slovenije  
za šolstvo in šport

Paul Hedlund, Norveška
Gyldendal Academic Publishing

Pred prevzemom zdajšnje funkcije predsednika
uprave največje norveške akademske založbe je
do poletja letos vodil največjo norveško založbo
učbenikov Gyldendal Norsk Forlag. Z e-učbeniki in
rešitvami na področju IKT se ukvarja od leta 1996.
Vrsto let je deloval v upravnem odboru in komitejih
Združenja založnikov Norveške.

Sonja Hinteregger-Euller, Avstrija
Bundesministerium für Unterricht,  
Kunst und Kultur, Dunaj

Vodja oddelka Učbeniki pri avstrijskem Zveznem
ministrstvu za izobraževanje, umetnost in kulturo.  
Na ministrstvu je zaposlena 15 let.

Matthijs Leendertse, Nizozemska
Erasmus University Rotterdam

Predavatelj na področju smernic razvoja medijev, poslovnih
modelov v novem e-okolju in prihodnjih oblik izobraževanja.
Višji raziskovalec na Inštitutu za IKT v Delftu in specialist na
področju implementacije e-gradiv. Član projekta Future of
Learning in 2025 za evropsko komisijo.

Martin Valcke, Belgija
Ghent University, Gent

Je redni profesor in vodja oddelka za Izobraževalne študije
na Univerzi v Gentu. Ukvarja se predvsem z raziskovanjem
inovacij v izobraževanju in pri uporabi IKT, deluje pa tudi
na področju indikatorjev uspeha poučevanja, izobraževanja
učiteljev, tehnik učenja itd. Je član ekspertnih skupin
na področju izobraževanja v afriških državah in Srednji
Ameriki.

Christoph Bläsi, Nemčija
Institut für Buchwissenschaft, Johannes 
Gutenberg - Universität Mainz

Profesor na univerzah Erlangen-Nürnberg in Johannes
Gutenberg v Mainzu. Svetovalec za upravljanje digitalnega 
založništva v vodilnih nemških založbah (Bl-Brockhaus,
Vogel Business media idr.).

Manfred Meraner, Avstrija
Veritas Verlag GmbH, Linz

Predsednik uprave največje avstrijske  
založbe učbenikov. Od leta 2005  
član upravnega odbora Evropskega  
združenja šolskih založnikov.

Boris Černilec,
generalni direktor Direktorata za vrtce  
in osnovno šolstvo in predsednik delovne  
skupine za učbenike 

dr. Miha Kovač, 
predsednik odbora za učbenike pri GZS  


