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OŠ Franceta Prešerna Črenšovci 
1. in 2. aprila 2022 

organizira mednarodni strokovni simpozij 
 

Avtonomni odzivi za ustvarjanje spodbudnih učnih okolij  
in krepitev kompetenc za prihodnost 

 
 
Šola (vrtec) je prostor v katerem otroci preživijo velik del svojega časa, zato pomembno vpliva na njihov 
akademski, socialni in čustveni razvoj. Vsak strokovni delavec v vrtcu in v šoli išče poti, ki bi otrokom in 
učencem zagotovile spodbudno učno okolje, poskrbele za varnost ter jim omogočile napredek v skladu z 
njihovimi sposobnostmi.  
 
Ključne kompetence 21. stoletja so odziv vzgoje in izobraževanja na hitre spremembe v družbi, kjer so 
veščine sodelovanja, komuniciranja, argumentiranja, kritičnega mišljenja, reševanja problemov, 
ustvarjalnosti, nujno potrebne. 
 
To so pomembna in aktualna dejstva za katere iščemo rešitve. Kakšna so strokovna mnenja in uspešne 
prakse doma in v tujini? Številne uspešne prakse doma in v tujini nas lahko obogatijo in dajo novih znanj 
za nadaljnje raziskovanje in iskanje ustreznih pristopov, ki bodo učencem in strokovnim delavcem 
omogočali optimalno delo in napredek. 
 
Simpozij je namenjen vsem strokovnim delavcem v vrtcu, osnovni šoli, srednji šoli, na univerzi in v ostalih 
institucijah, ki se ukvarjajo z vzgojo in izobraževanjem. 
 
Več informacij o poteku in prijavah na mednarodni simpozij lahko najdete na spletni strani šole: 
http://www.osfpcrensovci.si 
 
Zainteresirani lahko sodelujete na strokovnem simpoziju kot poslušalci ali z aktivnim prispevkom v obliki 
strokovnega referata (ovrednoteno s 4 točkami), predstavitvijo plakata ali didaktičnega in drugega 
materiala na stojnici (ovrednoteno z 2 točkama). Vsak udeleženec lahko sodeluje samo z enim prispevkom. 
Simpozij se bo odvijal v plenarnem in skupinskem delu. Vse udeležence prosimo, da se prijavite s priloženo 
prijavnico ali preko elektronske prijavnice na naši spletni strani http://osfpcrensovci.si 
 
V ceno programa so všteti vsi stroški programa in e-publikacija. 
 
Prijave na mednarodni strokovni simpozij zbiramo do vključno 10. februarja 2022 na spletni strani 
www.osfpcrensovci.si, kjer se prijavite s pomočjo elektronske prijavnice in oddate pisni prispevek. Vsi 
pisni prispevki morajo biti lektorirani in oblikovani po navodilih za pisanje prispevka, ki jih najdete v 
elektronski prijavnici. Vsi strokovni prispevki bodo objavljeni v elektronskem zborniku. Pripravljalni odbor 
bo pregledal vse prispele pisne prispevke in ocenil ustreznost glede na razpisano temo. Avtorje strokovnih 
referatov bomo o sprejetju osebno obvestili. 
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Kotizacija za aktivno udeležbo s strokovnim prispevkom na simpoziju znaša 160,00 € in zajema vse stroške 
programa za udeležence simpozija. Možna je tudi pasivna udeležba brez strokovnega prispevka. V tem 
primeru znaša kotizacija 100,00 €. Za izdajo potrdila je obvezna prisotnost ves čas strokovnega posveta. 
 
Simpozij bo potekal v skladu s priporočili in navodili NIJZ. 
 
Vse dodatne informacije lahko dobite po telefonu 02/573 58 02, pri ravnatelju OŠ Franceta Prešerna 
Črenšovci, mag. Stanku Čerpnjaku. 
 
Razpis je objavljen na spletni strani šole: http://www.osfpcrensovci.si 
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