
Društvo učiteljev geografije Slovenije  vabi na 
5. MEDNARODNO KONFERENCO  

“TURIZEM V POKRAJINI” 
2. in 3. 6. 2023 

 
Z mednarodno konferenco želimo izmenjati zanimive in poučne prakse pri poučevanju geografije in 
drugih predmetov na področju turizma. 
 
Vabljeni, da predstavite svoje izkušnje in primere dobrih praks. 
V svojih prispevkih predstavite različne učne pristope, strategije, novosti, terensko delo, uporabo IKT 
in podobno, s katerimi spodbujate učenčevo/dijakovo in svojo ustvarjalnost. Dobrodošli so primeri 
učnih ur v razredu kot tudi drugih oblik pouka. Opišite, kako spodbujate mlade k aktivnemu 
sodelovanju pri razumevanju turizma v pokrajini ter jih dejavno vključujete v lokalne skupnosti in 
okolje. 
Glavne poudarke pomena razumevanja turizma ter njegovo umeščanje v pouk bodo predstavili vabljeni 
predavatelji iz Slovenije in tujine. Mednarodna konferenca je priložnost za izmenjavo izkušenj, mnenj 
in tudi druženje učiteljev geografije in sorodnih ved, ki poučujejo o odnosu človek v pokrajini. 
 
Učitelji boste svoje prispevke lahko predstavili v enem od naslednjih sklopov: 

 načrtovanje razvoja turizma v pokrajini, 

 trajnostni razvoj in turizem, 

 turistična dejavnost v pokrajini, 

 vključevanje lokalnega okolja v turistično ponudbo, 

 terensko delo v sklopu poučevanja vsebin s področja turizma, 

 drugi izzivi v turizmu, 

 prihodnost turizma v luči družbenih in naravnih sprememb, 

 drugo. 
 
Rok za oddajo naslova prispevka s povzetkom (opisom do 250 besed) ter navedbo oblike 
predstavitve je 15. 1. 2023. Pošljite ga na info@drustvo-dugs.si. 
Spodbujamo tudi predstavitev s plakatom, ki omogoča razgovor v manjših skupinah in je 
enakovredna predstavitvi s PPT.  
 
Pomembni datumi: 
Obvestilo o sprejetju prispevka boste dobili do 1. 2. 2023. Do tega datuma boste obveščeni o tem, ali 
je vaš prispevek uvrščen v program. 
Zadnji rok za oddajo prispevka je 15. 4. 2023. 
Zadnji rok za prijavo udeležencev brez prispevka prek sistema Katis je 20. 5. 2023 oziroma do 
zapolnitve mest, saj je število mest omejeno. 
 
Udeleženci z referatom in pisnim prispevkom prejmejo potrdilo po 20. členu oddelka c, ostali 
udeleženci, ki bodo dejavno navzoči 16 ur, pa prejmejo potrdilo po 19. členu pravilnika o 
napredovanju (Uradni list RS, št. 113/20). 
 
Organizacijski odbor konference 
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