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VABILO K SODELOVANJU NA 
3. NACIONALNI STROKOVNI KONFERENCI KREATIVNA UČNA OKOLJA 

  
10. in 11. 11. 2022 | Kongresni center Rimske terme 

 
Medpodjetniški izobraževalni center Šolskega centra Celje vabi na 3. Nacionalno strokovno 
konferenco Kreativna učna okolja. Konferenca je namenjena vsem izobraževalcem, ki želite in se 
trudite slediti spremembam v družbi ter tako v svoje delo vključujete kreativne metode 
poučevanja in digitalno tehnologijo. Konferenca spodbuja koncept učenja v najširšem smislu, ki 
povezuje učeče se in izobraževalce z različnimi viri, vsebino in tehnologijo.  

K sodelovanju tako vabimo vse slovenske in mednarodne strokovne delavce v vzgoji in 
izobraževanju, ki se želite povezati in izmenjati izkušnje z domačimi in tujimi strokovnjaki s tega 
področja. Verjamemo, da imate znanje, idejo in zgodbo, ki jo velja podeliti s kolegi. Vas zanima, 
kako? Preberite v nadaljevanju … 

 

KAJ LAHKO PREDSTAVIM? 
Na konferenci želimo predstaviti primere dobrih praks s področja kreativnih učnih okolij. Vaš 
prispevek se mora navezovati na eno izmed letošnjih vsebinskih področij: 

1. Pametna tehnologija in raba v vzgojno-izobraževalnem procesu 

Pametna tehnologija je močno orodje, pomembno pa je, kaj z njo storimo. Izkoristimo jo za 
izboljšanje metod poučevanja, povečano podporo pri učenju in za doseganje novih ravni 
produktivnosti. 

2. Aktivno državljanstvo in socialne kompetence 

Šola je socializacijski prostor, kjer mladi razvijajo zavedanje o aktivnem državljanstvu, socialne 
veščine, sodelovanje, strpnost, spoštovanje do drugačnosti itd. Opolnomočenje strokovnih 
pedagoških delavcev za krepitev socialnih in čustvenih kompetenc v šoli je ena izmed prednostnih 
tem izobraževanj profesionalnega usposabljanja MIZŠ za leto 2022. 

3. Iz teorije v prakso in nazaj 

Strokovna osmišljenost splošnih predmetov je tako lahko zanimiv izziv že v osnovnih šolah s 
popularizacijo tehničnih veščin in predmetov, v srednjih (predvsem poklicnih in strokovnih) šolah 
pa je vključevanje stroke v splošni del izobraževanja že kar nujno.  

Več o vsebinah najdete na: konferenca.sc-celje.si/vsebinska-podrocja. 

http://konferenca.sc-celje.si/vsebinska-podrocja/
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KDAJ IN KAJ? 
20. 06. 2022: rok za prijavo na konferenco z oddajo izvlečkov 
22. 08. 2022: oddaja celotnih prispevkov na naslov: konferenca@sc-celje.si 
28. 09. 2022: obvestilo o sprejetih prispevkih  
28. 09. 2022: rok za prijavo na konferenco brez prispevka 
2. 11. 2022: rok za plačilo kotizacije in rok za odjavo od konference 
10. in 11. 11. 2022: 3. Nacionalna strokovna konferenca Kreativna učna okolja 
 

KAKO SE PRIJAVIM? 
Na konferenco se lahko prijavite preko spletne prijavnice.  

Kotizacija na udeleženca znaša 100,00 eur (vključuje DDV). Vsak avtor lahko sodeluje z enim 
prispevkom. 

Navodila za plačilo kotizacije se nahajajo na tej povezavi. Kotizacija mora biti poravnana pred 
konferenco, najpozneje pa do 2. 11. 2022. 

Prijave sprejemamo do 20. 6. 2022 oz. do zapolnitve mest. 

Udeleženci, zaposleni v šoli ali sorodni ustanovi, ki bodo na konferenci sodelovali s predstavitvijo samostojnega 
referata, bodo v skladu s 3. alinejo c) razdelka 20. člena Pravilnika o napredovanju zaposlenih v vzgoji in 
izobraževanju v nazive (Uradni list RS, št. 54/2002, 123/2008, 44/2009, 18/2010 in 113/20) upravičeni do 3 točk. 

 
ZANIMA ME … 

Imate vprašanje?  

Vabimo vas, da obiščete konferenca.sc-celje.si, kjer boste našli vsebino in cilje konference, 
navodila za pisanje prispevkov in vse ostale potrebne informacije. Za vsa vprašanja smo vam na 
voljo tudi preko e-pošte in po telefonu. 

 

Šolski center Celje, Pot na Lavo 22, 3000 Celje  

W: konferenca.sc-celje.si 
E: konferenca@sc-celje.si 
T: +386 3 428 58 26 

mailto:konferenca@sc-celje.si
http://konferenca.sc-celje.si/prijavnica/
http://konferenca.sc-celje.si/kotizacija/
http://konferenca.sc-celje.si/
http://konferenca.sc-celje.si/
mailto:konferenca@sc-celje.si

