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SIRiktova

desetka za učenje

10. mednarodna konferenca
6.–7. oktober 2016, Kranjska Gora

Naložbo sofinancira Evropski socialni sklad
ter Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport.

Pridružite se nam!
Pridružite se nam na 10. mednarodni konferenci SIRikt 2016,
ki bo od 6. do 7. oktobra v Kranjski Gori.
Konferenca SIRikt je največji izobraževalni dogodek v Sloveniji in
vsako leto se nam pridruži več udeležencev. Bodite med tisočimi
tudi vi ter hkrati izkoristite priložnost svoje predstavitve.
Naslov letošnje konference je SIRiktova desetka za učenje,
zato bo še posebej svečano. Tudi letos bomo posebno pozornost
namenili sponzorjem že v programskem delu, zato vas vabimo,
da se je udeležite tudi kot predavatelji v sponzorskih predstavitvah
in se preskusite v obliki predstavitve, ki se imenuje NeTičNeMiš
(ang. TeachMeet). Oglejte si opis lanskih predstavitev
in posnetek.
Vabljeni k sodelovanju!

Učenje naj bo!
Programsko-organizacijski odbor SIRikt 2016
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UČENJE
UČENCEM
V ROKE
UČENJE UČENCEM V ROKE:
Kako spodbujamo prevzemanje
odgovornosti za lastno učenje,
kako učence spremljamo na poti
do samostojnega in odgovornega
učenja? Kako nam pri tem pomaga
tehnologija? Kako vključujemo
pri tem »zunanji svet«?
Oblika predstavitev:
Izobraževalni start-up, #podjetnost

ODPRTO
UČENJE

PARLAMENT

USTVARJAMO
ZA UČENJE

ODPRTO UČENJE:
Kako organiziramo učenje brez
časovnih in prostorskih omejitev,
kako vzpostavljamo odprta učna
okolja za samostojno učenje,
kako načrtujemo odgovorno učenje
s pomočjo mentorja in kakšna tehnološka okolja so najprimernejša za to?
Oblika predstavitev:
BežiBeži, #ekosistem

USTVARJAMO ZA UČENJE:
Kako uporabljajo
učenci obstoječa
in ustvarjajo lastna
orodja, okolja, aktivnosti,
gradiva za učenje.
Oblika predstavitev:
Ustvarjalnica, #ustvari
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Vabljeni k sodelovanju tudi na četrtkovem
večernem dogodku, ki bo letos slavnostno
obarvan in za katerega si želimo, da bi ga
soustvarili skupaj.
Več informacij na www.sirikt.si.

Še veste?
Kratica SIRikt izhaja iz besedne zveze
Splet Izobraževanja in Raziskovanja
z informacijsko komunikacijsko tehnologijo.
Splet, preplet, mreža in mreženje:
prispevkov, pristopov, gradiv, idej,
podpore, nasvetov, informacij,
priporočil, dobre in obetavne prakse,
kvalitetnih raziskav, dogodkov
in v veliki meri tudi odnosov.

PRILOŽNOSTI SODELOVANJA
SPONZORSKI PAKETI
SIRikt 2016

smaragdni
sponzor
nad
5000 €

zlati
sponzor
nad
3000 €

srebrni
sponzor
nad
2000 €

Plenarni predavatelj (v skladu z vsebino konference)
Delavnica (v skladu z vsebino konference)
Sponzorska predstavitev v programskem delu
Razstavni prostor v preddverju hotela Kompas / Vitranc
Razstavni prostor v preddverju konferenčnih dvoran A, B in C hotela Kompas
Postavitev oglasnega panoja
Kratek opis podjetja na spletni strani www.sirikt.si
Objava logotipa na spletni strani www.sirikt.si s povezavo na spletno stran podjetja
Objava logotipa v tiskanem programu konference
Objava celostranskega oglasa v elektronskem zborniku (16,5 x 23 cm)*
Objava oglasa v elektronskem zborniku (16,5 x 11 ali 7,5 x 23 cm)*
Objava logotipa v elektronskem zborniku
Objava logotipa ob prispevku v elektronskem zborniku
* Oglasi naj bodo pripravljeni s 3 mm dodatkom za porezavo.
Organizator si pridržuje pravico, da med »Smaragdnimi sponzorji« dodeli naziv »Generalni sponzor« tistemu podjetju, ki ponudi najvišji denarni znesek.
Po dogovoru lahko posameznemu sponzorju sestavimo tudi prilagojen sponzorski paket.
Paketi ne vsebujejo davka na dodano vrednost.

bronasti
sponzor
nad
1000 €

sponzor

INFORMACIJE: Programsko-organizacijski odbor SIRikt 2016

E: sirikt@zrss.si

S: www.sirikt.si

