
 
 

 
 

Vabilo k pripravi  
znanstvenih prispevkov 

o didaktični zapuščini  
dr. Franceta Strmčnika 

  
 
Ob smrti zasl. prof. dr. Franceta Strmčnika, 
najvidnejšega teoretika slovenske didaktike 
druge polovice 20. stoletja, v uredništvu revije 
Sodobna pedagogika pripravljamo tematsko 
številko o njegovi didaktični zapuščini in vplivih na 
slovensko didaktično teorijo ter vzgojno-
izobraževalno prakso tako na sistemski kot tudi na strokovni ravni.  
 
K nastajanju tematske številke vabimo širši krog avtorjev, ki se danes znanstveno in strokovno 
ukvarjajo s področji, na katerih je bil dejaven in je pomemben znanstveni pečat pustil tudi dr. 
Strmčnik.  
 
Zlasti imamo v mislih naslednja področja pedagogike in didaktike: problemski pouk, učna 
diferenciacija in individualizacija, problematika enotne osnovne šole, izobraževanje učiteljev, 
programirani pouk in tehnologija v izobraževanju, problematika kazni v šoli. Obravnave so 
lahko deležne tudi druge tematike, zlasti s področja didaktične teorije, pri katerih je mogoče 
zaznati Strmčnikov avtorski znanstveni prispevek.   
 
Od avtoric in avtorjev, ki bi bili pripravljeni s svojim prispevkom sodelovati pri nastajanju 
tematske številke, pričakujemo, da pri obravnavi izbrane tematike sicer izhajajo iz teoretičnih 
spoznanj in strokovnih pogledov F. Strmčnika, a hkrati z njimi s perspektive sodobnega časa 
tudi stopijo v dialog: prikažejo, kako se je izbrano didaktično področje razvijalo v desetletjih 
po tem, ko je Strmčnik o njem pisal, v kolikšni meri so njegova znanstvena stališča in strokovna 
prizadevanja prestala preizkus časa, na kakšen način so se uveljavila v vzgojno-izobraževalnih 
sistemskih rešitvah, kolikšen je njihov potencial za razvoj v didaktični teoriji in praksi v 
prihodnjih desetletjih?  
 
Želimo torej pripraviti sodobno pedagoško in zlasti didaktično tematsko številko, ki bo v 
osnovi obravnavala danes aktualne in za didaktično teorijo in prakso relevantne teme, pri 
čemer pa se bo naslonila in kritično ovrednotila Strmčnikovo znanstveno zapuščino.  
 
Prispevki so lahko objavljeni v slovenskem ali angleškem jeziku, mogoča je tudi dvojezična 
objava. 
 
Tematska urednika številke sta dr. Damijan Štefanc in dr. Jana Kalin.  
 
Pomembni datumi: 
Rok za najavo interesa z navedbo teme/področja obravnave: 1. april 2021  
Rok za oddajo širšega povzetka članka (med 1000 in 2000 besed): 15. maj 2021  
Rok za oddajo članka v uredniški in recenzentski postopek: 10. september 2021 
Recenzijski postopek: september-november 2021  
Predvidena izdaja tematske številke: 30. december 2021 (4. številka revije v letniku 2021) 
 
Vse tematske prispevke avtorji posredujete na e-naslov uredništva in glavnega urednika 
revije: damijan@stefanc.net in urednistvo@sodobna-pedagogika.net 


