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Osnovna šola Beltinci pripravlja 27. oktobra 2018 mednarodno konferenco z naslovom
DEJAVNOSTI RAZŠIRJENEGA PROGRAMA V SODOBNI ŠOLI
Poleg osnovnega programa ponujajo šole učencem tudi razširjeni program izobraževanja. Sem
spadajo interesne dejavnosti, delo z nadarjenimi učenci, tabori, projekti, šole v naravi, strokovne
ekskurzije, tematske razstave ter še veliko drugih dejavnosti. V okviru le-teh učenci razvijajo
spretnosti na področjih, ki jih zanimajo. Ob tem se tudi sprostijo in zabavajo. Ker se učenci vanje
vključujejo prostovoljno, učitelji in profesorji pritegnejo učence k sodelovanju na različne načine in
ponujajo raznolike aktivnosti, ki gredo v korak s časom in so tako zanimive za učence.
Prepričani smo, da je med vami veliko učiteljev in profesorjev, ki izvajate raznovrstne dejavnosti, s
katerimi popestrite šolski vsakdan in motivirate učence za dodatno delo izven rednega pouka.
Vabimo vas, da pripravite prispevek in predstavite svoje izkušnje na tem področju na mednarodni
konferenci.
Cilji:
-

predstavitev primerov dobre prakse,
izmenjava izkušenj,
pridobivanje novih idej.

Mednarodna konferenca je namenjena pedagoškim delavcem v osnovni in srednji šoli, svetovalnim
delavcem, ravnateljem in vsem, ki vas to področje zanima.
Sodelujete lahko kot avtor prispevka ali kot poslušalec.
Konferenca bo sestavljena iz plenarnega dela, v katerem bodo svoje izkušnje podali povabljeni gostje,
ter v obliki predstavitev po skupinah.
Pridružite se nam 27.10.2018 v Beltincih.
Izpolnite spodnji obrazec ter nam ga do 22. 6. 2018 pošljite po pošti na:
OŠ Beltinci, Panonska ul. 35b, 9321 Beltinci, ali po e-pošti: konferenca@osbeltinci.si.
Za dodatne informacije smo dosegljivi na telefonu: 02 541 31 02 (ravnateljica Matejka Horvat).

POMEMBNO:
ROKI ZA AKTIVNE UDELEŽENCE:
Rok za prijavo naslova: 22. 6. 2018
Rok za oddajo prispevka: 16. 8. 2018
Kotizacija: 60 EUR
KOTIZACIJA vključuje: gradivo, hrano in pijačo.
POTRDILA:
Vsak udeleženec bo po končanem simpoziju prejel potrdilo o udeležbi z ustreznim številom točk.

SMERNICE ZA PRIPRAVO PRISPEVKA:
Prispevek za zbornik naj bo pripravljen skladno z naslednjimi navodili:
 Prispevek oddajte do 16. 8. 2018 na e-naslov: konferenca@osbeltinci.si.
 Prispevek naj vsebuje:
- ime in priimek avtorja, organizacijo, v kateri je avtor zaposlen, ter naslov elektronske pošte;
- naslov prispevka, povzetek in ključne besede, vse v slovenskem in angleškem jeziku;
- uvod prispevka, jedro, zaključek prispevka ter navedbo literature;
- pravilno citiranje med besedilom (Bevk 2012, str. 5), ne citirajte na koncu strani;
- pravilno citiranje literature na koncu prispevka (Bevk, L. (2010). Naslov prispevka. V: (če je v
zborniku). Kraj in Založba.
 Dodatna navodila:
- Oddaja prispevka preko obrazca : https://form.jotformeu.com/80311555478357
- Prispevek naj obsega od 5 do 7 strani.
- Prispevek mora biti lektoriran.
- Morebitno slikovno gradivo priložite v formatu jpg in png. Prispevek naj vsebuje največ 5
fotografij/slik.
Opomba: če boste oddajali slikovno gradivo, na katerih so učenci, mora biti v skladu z zakonodajo
urejeno dovoljenje za objavo v zborniku.

Beltinci, 30. 5. 2018

Kontakta oseba:
Iris Vičar
konferenca@osbeltinci.si

Ravnateljica:
Matejka Horvat
ravnatelj@osbeltinci.si

PRIJAVNICA NA STROKOVNO KONFERENCO,
ki bo na Osnovni šoli Beltinci, 27. 10. 2018
Na simpoziju bom sodeloval/sodelovala:
o

s predstavitvijo prispevka z naslovom:
………………………………………………………………………………………………

o

kot slušatelj.

PODATKI O UDELEŽENCU:
Ime in priimek:______________________________________________________
Izobrazba: __________________________________________________________
Organizacija: ________________________________________________________
Delovno mesto:_______________________________________________________
E-pošta:_____________________________________________________________

PODATKI O PLAČNIKU:
Naziv pravne/fizične osebe:________________________________________
Naslov:________________________________________________________
Davčna številka/ID za DDV (za pravne osebe):________________________________________

KOTIZACIJA IN PRIJAVA:
Kotizacija za udeležbo na simpoziju znaša 60 EUR (z vključenim 22-odstotnim DDV). Prijavnico nam
pošljete na elektronski naslov: konferenca@osbeltinci.si ali po pošti na naslov: Osnovna šola Beltinci,
Panonska ul. 35b, 9321 Beltinci. Pisne odjave upoštevamo 2 delovna dneva pred izvedbo. V primeru
nepravočasne odjave oziroma neudeležbe brez odjave zaračunamo 100 % celotne kotizacije.
Kotizacija se poravna po posvetu na podlagi izdanega računa.

Kraj in datum:

Žig in podpis odgovorne osebe:

