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Vabilo k sodelovanju 
Gimnazija Škofja Loka vabi k sodelovanju učitelje, ravnatelje, svetovalne delavce ter druge strokovne 
delavce vzgojno-izobraževalnih ustanov.  
 
Osrednja tema mednarodnega posveta je Ves svet je lahko učilnica. Namen posveta je omogočiti 
izmenjavo primerov dobre rabe, inovativnih pristopov k poučevanju in mednarodnih izkušenj. 
 
Vsi, ki vas je tema pritegnila, in bi želeli sodelovati kot gostje ali sodelujoči predavatelji na enem od 
spodaj navedenih tematskih področjih, se lahko prijavite k sodelovanju preko naše spletne strani.  

1. Mednarodno sodelovanje v postkovidnem času 
2. Delo na daljavo ne pozna meja 

 
Prijava k sodelovanju 
Prijave k sodelovanju na mednarodnem posvetu zbiramo do 11. 4. 2022 na e-naslovu 
posvet@gimnazija-skofjaloka.si. Ob prijavi je treba oddati tudi prispevek (s povzetkom v slovenskem 
in angleškem jeziku).  
 
Prosimo vas, da prispevek oblikujete v skladu z navodili za pisanje prispevka, ki so priloga temu 
dokumentu. Prispevki naj bodo oblikovno, jezikovno in vsebinsko ustrezni ter lektorirani. V 
nasprotnem primeru vas bomo žal zavrnili oziroma pozvali k popravku – rok za končno oddajo 
popravljenih prispevkov je 22. 4. 2022.  
 
Vaš prispevek, napisan v slovenskem jeziku, z dodanim povzetkom v slovenskem in angleškem jeziku, 
bomo objavili v zborniku prispevkov v elektronski obliki, ki bo vpisan v COBISS. 
 
Predstavitve prispevkov na posvetu bodo potekale v slovenskem ali angleškem jeziku, zato udeležence 
opozarjamo, naj bodo na to pripravljeni. 
 
Predstavitve prispevkov bodo potekale v spletnem okolju Zoom. Čas za predstavitev bo 20 minut. 
Kotizacija za sodelujoče predavatelje s prispevkom znaša 70 EUR, kotizacija za slušatelje brez prispevka 
pa 20 EUR. 
 
Potrdila o udeležbi na posvetu vam bomo poslali v najkrajšem času. 
 
Pomembni datumi 

̶ 8. 4. 2022 – Prijava k sodelovanju na mednarodnem posvetu in oddaja prispevka 
̶ 15. 4. 2022 – Obvestilo o sprejetju ali zavrnitvi prispevkov oziroma poziv k popravkom 
̶ 22. 4. 2022 – Zadnji rok za oddajo popravljenega prispevka 
̶ 26. 4. 2022 – Plačilo kotizacije 
̶ 28. 4. 2022 – Mednarodni posvet Ves svet je lahko učilnica 

 
V pričakovanju vašega sodelovanja in udeležbe vas lepo pozdravljamo. 
 
Za programski in organizacijski odbor 
Matic Gortnar, prof. in Matic Močnik, prof. 
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