Vabimo vas na SirIKT 2009!
Vabimo vas, da se udeležite konference SirIKT 2009, ki bo potekala v Kranjski Gori med 15. in
18. aprilom 2009. Konferenca je namenjena vsem vzgojiteljem, učiteljem, ravnateljem ter
knjižničarjem in je sestavljena iz več programskih sklopov:
• Videokonferenca »Inovativnost in ustvarjalnost pri pouku« je pomemben del konference,
na katerem bodo imeli učenci in dijaki možnost predstavitve svojih projektov ter vizije
inovativnega pouka in dela na šoli (14. 4. – videokonferenca).
• Konferenca Arnes združuje uporabnike različnih ravni izobraževanja, raziskovanja in
kulture v uporabi novih tehnologij, omrežnih storitev in tehnološke podpore pri
mednarodnem sodelovanju (15. 4.–16. 4. v Kranjski Gori).
• Inovativno poučevanje in učenje vključuje nove pristope ter strategije učenja in
poučevanja za 21. stoletje z uporabo IKT na vseh stopnjah izobraževanja od vrtca do
univerze (16. 4.–18. 4. v Kranjski Gori).
• Vodenje informatizirane šole je namenjeno vsem ravnateljem, ki želijo višji in
kakovostnejši nivo informatizirane šole (17. 4. v Kranjski Gori).
• KONFeT ali eTwinning konferenca združuje učitelje, ki IKT in mednarodno sodelovanje
vključujejo tudi v svoj pouk. To bo tudi priložnost za podelitev nagrad za najboljše
eTwinning projekte (20. 4. v Ljubljani).

Sodelujete lahko tudi na različnih natečajih!
Vabimo vas, da sodelujete na natečajih, ki bodo potekali v okviru konference SirIKT 2009.
Izbirate lahko med fotografskim in video natečajem na temo »Stvari, ki nastajajo« ter
natečajem za didaktična gradiva za uporabo z interaktivno tablo. Natečaji so namenjeni
učencem, dijakom in strokovnim delavcem v vzgojno-izobraževalnih ustanovah.
Najboljši izdelki bodo s strani strokovne komisije tudi nagrajeni in predvajani oz. razstavljeni na
konferenci SirIKT.
Letošnje nagrade: 2 x Apple iPod nano, 4 x Apple iPod shuffle, 1 x Promethean Activote 8 kom +
hub (glasovalne naprave), 2 x Smart Airliner (brezžična grafična tablica), 1 x Interwrite Pad
(prenosni interaktivni tablet), 1 x Nobo projektor, 1 x nagrada Gorenja).
Kontaktne osebe za vprašanja in dodatna pojasnila so:
Aljaž Banko: aljaz.banko@guest.arnes.si (fotografski natečaj)
Krešimir Tomas: kresimir.tomas@guest.arnes.si (video natečaj)
Andreja Bačnik: andreja.bacnik@zrss.si (didaktična gradiva za uporabo z interaktivno tablo)
Zaradi velikega zanimanja za udeležbo na SirIKT-u 2009 vam priporočamo, da se preko
spleta na konferenco prijavite čim prej.
Konferenca nima kotizacije.

Več informacij o sami konferenci, nagradnih natečajih in možnostih sodelovanja na
videokonferenci najdete na naslovu: http://www.sirikt.si/.

NAGRADNO ŽREBANJE
1.) Na konferenci, namenjeni ravnateljicam in ravnateljem, z naslovom »Vodenje
informatizirane šole«, ki bo v petek, 17. 4. 2009, bomo eni od šol podarili interaktivno
tablo. Dobitnika table bomo izžrebali med prijavljenimi in tudi prisotnimi ravnatelji in
ravnateljicami. Nagrada: interaktivna tabla SMART Board 680.

2.) Na konferenci Inovativno poučevanje in učenje pa bomo v soboto, 18. 4. 2009, med
udeleženci izžrebali naključnega udeleženca, ki bo v soboto prisoten na konferenci, in ga
nagradili.

