
                        
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vabilo 

Društvo Taka Tuka, Javni sklad RS za kulturne dejavnosti in Pionirski dom - Center za 

kulturo mladih Ljubljana vas vabimo na tridnevno mednarodno konferenco 

UMETNOST UČENJA, ki bo potekala od četrtka 9. marca do sobote 11. marca 2017, 

v Festivalni dvorani na Vilharjevi 11 v Ljubljani. 

 

Namen konference 

Namen konference je izmenjati izkušnje, znanja in primere dobrih praks s področja 

gledališke pedagogike kot motivatorja in aktivatorja v pedagoškem procesu. 

Priznani domači in tuji strokovnjaki bodo predstavili možnosti uporabe gledališke 

pedagogike v šolskem kurikulumu (naravoslovje, družboslovje) ter vlogo gledališke 

pedagogike v socialnem učenju in razvijanju medosebnih odnosov. Predavanja tujih 

predavateljev bodo simultano prevajana. 

 

Ciljna skupina 

Konferenca je namenjena učiteljem naravoslovja ali družboslovja, učiteljem 

razrednega in predmetnega pouka, svetovalnim delavcem, pedagogom, 

vzgojiteljem v vrtcih in dijaških domovih, knjižničarjem, muzejskim pedagogom, 

poklicnim igralcem, režiserjem, defektologom, terapevtom, učiteljem podaljšanega 

bivanja ter vodstvenim delavcem vzgojno-izobraževalnih ustanov. 

 

Aktivna udeležba 

Vabimo vas, da s svojimi prispevki sodelujete na mednarodni konferenci. 

Predstavite svoje strokovno znanje, ideje, vizije, izkušnje in spoznanja ter 

prispevajte k prenosu znanja in primerov dobrih praks na področju gledališke 



                        
 

pedagogike. Prispevki bodo recenzirani in izbrani glede na strokovno presojo. Pri 

pisanju prispevkov bodite pozorni na usmeritvena vprašanja in tehnične napotke, ki 

jih najdete na sletni strani konference. Prispevke pošljite na elektronski naslov 

veronika@takatuka.net. Rok za oddajo prispevka je 10. januar 2017. 

 

Cena in popusti 

Kotizacija za konferenco je 120 €. Za zgodnje prijave (do 16. decembra 2016) je 

kotizacija znižana na 90 €. Študentje, upokojenci in brezposelni imajo 30 % popust, 

ki velja tudi pri znižani kotizaciji. 

 

Podatki za plačilo kotizacije 

Društvo ustvarjalcev Taka Tuka, Vodnikova 30, 1000 Ljubljana  

Transakcijski račun: SI56 020110253176513  

Referenčna številka: 00 2017- 6  

Namen nakazila: Umetnost učenja, ime in priimek udeleženca  

Kotizacija mora biti plačana najkasneje do 5. marca 2017. 

 

Prijave na konferenco 

Prijave na konferenco sprejemamo do srede, 1. marca 2017 oz. do zapolnitve 

prostih mest. Prijavite se tako, da izpolnete elektronsko prijavnico. Prijava postane 

veljavna po izvedenem plačilu. Za udeležence, ki jim kotizacijo plača organizacija, ki 

posluje z e-računi, je prijava na konferenco veljavna ob prejemu naročilnice. 

 

Več informacij na www.takatuka.net 
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