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 TISKOVINA         

POVABILO K AKTIVNEMU SODELOVANJU 
www.ucitelj.org in www.mib.si

•	 26. - 28. 10. 2017 
        III. MIB mednarodna znanstvena konferenca Izobraževanje talentov (Portorož Slovenija)
•	 23. 11. 2017 
          III. mednarodna strokovna konferenca o didaktiki in metodiki z naslovom Učna motivacija (Ljubljana)
•	  29. 3. 2018 
          XII. mednarodna strokovna konferenca učiteljev podaljšanega bivanja
•	 10. 5. 2018
       III. mednarodna strokovna konferenca Promocija zdravja v VIZ

PRIJAVNICA

 PRIJAVA na konferenco
 Vaše prijave sprejemamo po elektronski pošti: prijava@mib.si, po telefonu: 0590 72 730, lahko pa 
 pošljete prijavnico na naslov: MIB d.o.o., Reška ulica 11, 1000 Ljubljana ali po faksu: 0590 72 739. 
 Zadnji rok za prijavo je 21. 3. 2017. Potrditev o prijavi prejmete po e-pošti.

 KOTIZACIJA in POPUSTI
 Kotizacija za konferenco znaša 165 eur. Vsi prejemniki MIB-ovih elektronskih sporočil imajo 
 30% popusta, tako kotizacija znaša 115 eur. Vsi, ki želite uveljaviti MIB-ov popust se prijavite do    
 16. 3. 2017. Pri zgodnji prijavi (do 10. 3. 2017) nudimo 5% popusta, kotizacija znaša 156 eur.  
 Popusti se med seboj ne seštevajo. 

 Odjave in zamenjave udeležencev
 Odjave sprejemamo do dva dneva pred začetkom (48 ur) konference (do 21. 3. 2017 do 10.00 ure). Vsem,   
 ki bodo prijavljeni in se ne bodo udeležili konference (se ne bodo odjavili) bomo zaračunali kotizacijo. 
 V kolikor se konference ne morete udeležiti lahko sporočite nadomestnega udeleženca.  

 KOTIZACIJA vključuje
 Konferenčno gradivo, zbornik s prispevki, potrdilo o udeležbi na konferenci (MIB-ova potrdila 
 lahko predložite za napredovanje v nazive), osvežilne napitke (voda, sok), kavo, čaj, kosilo in 
 prigrizke.

PRIJAVNICA NA KONFERENCO
XI. mednarodna strokovna konferenca učiteljev podaljšanega bivanja

IGRA IN UČENJE
23. 3. 2017

 Vzgojno izobraževalna organizacija: 

 Naslov:

 Telefon/E-pošta:

 Prijavljamo naslednje udeležence:

  Uveljavljamo naslednji popust (ustrezno obkrožite):
 -  30% prejemnik MIB-ovih elektronskih sporočil
 -  5% zgodnja prijava
 Popusti se med seboj ne seštevajo.

 Datum:                                                                        Žig:                                                          Podpis odgovorne osebe 

MIB d.o.o., Reška ulica 11, 1000 Ljubljana : 0590 72 730 : info@mib.si : www.mib.si : www.ucitelj.org

www.ucitelj.org

VABILO 
na XI. mednarodno strokovno konferenco

učiteljev podaljšanega bivanja
(Slovenija, Nizozemska, Hrvaška)

IGRA IN UČENJE
23. 3. 2017 
(9.00 – 17.15)

v prostorih DOMUS MEDICA (Zdravniška zbornica Slovenije)
Dunajska cesta 162, Ljubljana

20.100 udeležencev 
na seminarjih in konferencah

590
izvedb v pedagoških kolektivih

690 
izobraževalnih dogodkov v 

MIB-u

26 konferenc 
za učitelje in vzgojitelje z 
mednarodno udeležbo

Spoštovani, 
vabimo vas, da se nam pridružite na XI. mednarodni strokovni konferenci za učitelje 
podaljšanega bivanja. Na konferenci bodo predstavljeni pomembni vidiki učenčeve 
igre in njen vpliv na psihofizično zdravje učenca ter njegovo učenje.

Srčno vabljeni in veselimo se vašega sodelovanja.

    mag. Maruška Željeznov Seničar
    vodja konference
    direktorica MIB, MIB EDU


