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Ste vedeli?
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.

9. MEDNARODNA KONFERENCA

Pridružite se nam na mednarodni konferenci SIRikt 2015, ki bo potekala od 27. do 29. maja v Kranjski Gori. 

Mednarodna konferenca SIRikt je največja konferenca v Sloveniji s področja uporabe informacijske tehnologije 
v izobraževalne in raziskovalne namene, ki na enem mestu združuje plenarna predavanja, delavnice, predstavitve  
primerov dobre prakse in sponzorske predstavitve.

Vsako leto se konference udeleži preko 1.000 udeležencev. 

Prepričani smo, da bi vaše sodelovanje na konferenci prispevalo h kvaliteti dogodka samega in tudi vaši lastni 
promociji. Pridružite se nam na skupni poti ustvarjanja vizije prihodnosti izobraževanja!

Organizacijski odbor SIRikt 2015
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UDELEŽENCI KONFERENCE

Vsako leto se konference udeleži veliko število udeležencev iz Slovenije in tujine. V zadnjih treh letih se je konference 
udeleževalo okrog 1.100 udeležencev in predavateljev iz različnih strokovnih področij. 

ravnatelji 

učitelji 

visokošolski učitelji 

vzgojitelji 

pomočniki vzgojiteljev 

laboranti 

informatiki

računalnikarji 

knjižničarji 

strokovni sodelavci 

učenci 

dijaki 

študenti 

drugi uporabniki IKT
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Letošnja tema konference Na poti k e-kompetentni šoli je 
Učimo se drug od drugega. Iskali bomo odgovore na vprašanja:

•  Kako se učimo učitelji od učencev?

•  Kako se učenci učijo drug od drugega?

•  Kako se učimo sodelavci drug od drugega?

•  Kako pri tem zbiramo in uporabljamo podatke (ang. learning analytics)?

Po plenarnih predavanjih se bomo družili na sejmu DajDam, se izpostavili 
žarometom, se učili drug od drugega v delavnicah, spoznavali tehno novosti 
prihodnosti, pokukali v eŠolsko torbo, si virtualno prisluhnili na videokonferenci ...

Več informacij je dostopnih na spletni strani www.sirikt.si.

Konferenca 
Arnes 2015, 

27. 5. 2015,  
Kranjska Gora

Konferenca 
 Na poti 

k e-kompetentni šoli 
28.–29. 5. 2015,  

Kranjska Gora

Nacionalna  
konferenca  
eTwinning –  

dogodek KONFeT

Zaključna  
konferenca  

projekta  
e-Šolska torba

KONFERENČNI DOGODKI
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ZAKAJ POSTATI SPONZOR?

SIRikt 2015 je edinstvena priložnost, da širokemu krogu ljudi na enem mestu predstavite svoje delovanje in vizijo 
na področju uporabe sodobnih tehnologij. Sodelovanje na konferenci vam omogoča:

• edinstveno priložnost spoznavanja šolskega okolja na področju e-učenja in e-poučevanja,

• neposreden stik z udeleženci, predavatelji in strokovno javnostjo,

• predstavitev s prispevkom na konferenci,

• dvig prepoznavnosti blagovne znamke,

• promocijo vaših izdelkov in posebnih akcij.

Mednarodno konferenco SIRikt so v preteklosti sponzorirali:

Intel
Inovis
Interwrite
Lenovo 
Livescrive Smartpens 
Ljubljanske mlekarne
Lukvel
Microsoft
MIKROpis
Mladinska knjiga
PcMR
Praetor
Preteks 

Promethean
Računalniške novice
Romiks
Sirarstvo Orešnik
SMART / Steljes Evropa 
SRC
Svarog
Telekom Slovenije
Texas Instruments
Trion
TSE
Union 
UNISTARPRO

Acord
Advant
Apcom
Biring Biro

Brown Bear Team 
Broline
Cisco
Copia

Diss
FMC

Gorenje
Gorenjka

IBM Slovenija
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PRILOŽNOSTI SODELOVANJA 

* 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.

*** Oglasi naj bodo pripravljeni s 3 mm dodatkom za porezavo.

smaragdni 
sponzor

zlati
sponzor

srebrni
sponzor

bronasti
sponzor sponzor

nad 
6000 €

nad 
3600 €

nad 
2400 €

nad 
1200 €

Predstavitev na plenarnem predavanju v skladu z vsebino konference

Možnost krajše predstavitve ali delavnice v skladu z vsebino konference

Razstavni prostor v preddverju hotela Kompas

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 polovičnega oglasa v elektronskem zborniku (16,5 x 11 ali 7,5 x 23 cm)***

Objava četrtinskega oglasa v elektronskem zborniku (16,5 x 5,5 ali 7,5 x 11 cm)***

Objava logotipa ob prispevku v elektronskem zborniku

Objava logotipa v elektronskem zborniku

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SPONZORSKI PAKETI 
SIRikt 2015



INFORMACIJE: organizacijski odbor SIRikt 2015    E: sirikt@zrss.si     S: www.sirikt.si
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