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XXX. IZOBRAŽEVALNE DNEVE
z osrednjo temo

NA POTI K RAVNOVESJU
AKTUALNE DILEME IN REŠITVE NA PODROČJU
DELA MOBILNIH UČITELJEV

.
ZAGOTAVLJANJE SKRBI ZA DUŠEVNO ZDRAVJE
STROKOVNIH DELAVCEV
29. in 30. marca 2022 ter

32. STROKOVNO SREČANJE VODILNIH IN
VODSTVENIH DELAVCEV NA PODROČJU VZGOJE,
IZOBRAŽEVANJA IN USPOSABLJANJA OTROK IN
MLADOSTNIKOV S POSEBNIMI POTREBAMI
31. marca 2022 v Portorožu.

Pred nami so novi izzivi na področju življenja in dela z osebami s posebnimi potrebami. Združuje
nas želja, da opozarjamo na vsa tista strokovna področja našega delovanja, ki jih lahko in še
moramo izboljšati. Izbor osrednje teme NA POTI K RAVNOVESJU nas tokat še posebej
nagovarja, da se posvetimo najbolj aktualnim področjem. Zato se bomo v dvodnevnem
strokovnem srečanju najprej, prvi dan, posvetili AKTUALNIM DILEMAM IN REŠITVAM NA
PODROČJU DELA MOBILNIH UČITELJEV in drugi dan ZAGOTAVLJANJU SKRBI ZA
DUŠEVNO ZDRAVJE STROKOVNIH DELAVCEV.
Vnovič smo nagovorjeni, da se ob strokovnem srečanju pogovorimo o vseh dejavnostih, ki so
bile, so in bodo pripravljene, načrtovane ter izvedene na področju, ki je vse bolj aktualno in se z
njim redno soočamo pri našem vsakdanjem delu.
Posvet bo organiziran v obliki povabljenih predstavitev plenarnih predavanj in delavnic ter
prispevkov, ki jih bodo podali vabljeni predavatelji ter izbrani prijavljeni strokovni delavci. Končni
izbor prispevkov bo pripravljen ob upoštevanju aktualnih razmer, v katerih bo naš strokovni
dogodek organiziran, saj si želimo, da bo izveden v živo, a ohranjamo možnost, da bo izpeljan v
spletni obliki.
Z visoko mero strokovnosti, samokritičnosti in odgovornosti do sebe ter svojega dela izkoristite
priložnost in predstavite primere svoje najboljše prakse.
Celotne prispevke s povzetkom pošljite po elektronski pošti na naslov drustvo@drustvo-srp.si.
Ime datoteke s prispevkom naj bo id2022 in priimek prvega avtorja (npr. id2022Novak.doc).
Avtorji so povabljeni k natančnemu pregledu navodil avtorjem prispevkov.
Prispevek s povzetkom pošljite do vključno 2. januarja 2022.
Izbor prispevkov za predstavitev na Izobraževalnih dnevih 2022 bo opravila strokovna skupina.
Izbrani avtorji bodo plačali znižano kotizacijo.
Druge objave o dogodku spremljajte tudi na spletnem naslovu www.drustvo-srp.si.
Z lepimi pozdravi.
dr. Vinko Logaj, l. r.
Direktor ZRSŠ

Samo Rumež, l. r.
Predsednik SOUS

mag. Marko Strle, l. r.
Predsednik DSRPS

Navodila avtorjem prispevkov
-

Izvirni znanstveni, strokovni prispevki, študije primerov, ki bodo prijavljeni in, po izboru,
predstavljeni na id2022 še niso bili objavljeni ali predstavljeni drugod.
Posamezen avtor lahko predlaga ne več kot dva prispevka, kjer je prvi avtor le enega
prispevka.

-

Povzetek v slovenskem in angleškem jeziku ter angleški naslov in ključne besede umestite pod
naslov prispevka.
Povzetki znanstvenih raziskav naj vsebujejo predmet, cilje raziskave, metodologijo, rezultate in
zaključke.
Dolžina povzetka je največ 1500 znakov s presledki. Pod povzetkom navedite tri do pet ključnih
besed.
Za oboje uporabite pisavo Arial, velikost 10.

-

Prispevek naj bo dolg do 45.000 znakov s presledki (vključujoč povzetek, ključne besede in
seznam literature). Napisan naj bo v pisavi Arial, velikost 12, obojestransko poravnano.
Prispevkom določite jasne, povedne naslove in podnaslove. Vodilni naslovi naj bodo zapisani
krepko, prvi in drugi podnaslovi pa običajno. Naslovov in podnaslovov ne številčite. Ne
uporabljajte VELIKIH TISKANIH ČRK.
Besedne zveze, ki jih želite v besedilu posebej poudariti, zapišite ležeče (ne krepko!).
Grafe, preglednice, slike in druge grafične prikaze uvrstite v prispevek v črno-beli tehniki. Pod
grafi, preglednicami in slikami navedite zaporedne številke in naslove, uporabite pisavo Arial,
velikost 10 (primer: Graf 1: Naslov grafa)
Opombe navajajte sproti (na dnu strani), uporabite velikost pisave 10.

-

Avtorji naj pri sklicevanju dajejo prednost virom, ki so indeksirani v mednarodnih bibliografskih
bazah (npr. Scopus in SSCI).

-

Sklici v besedilu ter seznam literature: Citiranje in navajanje virov naj bo usklajeno po 6. verziji
APA standardov. Podrobnejša navodila lahko najdete na tej spletni povezavi:
https://www.pef.uni-lj.si/fileadmin/Datoteke/Knjiznica/Datoteke/apa_citiranje.pdf

-

Celotne prispevke s povzetkom pošljite po elektronski pošti na naslov drustvo@drustvo-srp.si.
Ime datoteke s prispevkom naj bo id2022 in priimek prvega avtorja (npr. id2022Novak.doc).
Prispevek s povzetkom pošljite do vključno 2. januarja 2022.

-

