Vabljeni na 8-urno brezplačno sobotno strokovno srečanje za učitelje v osnovni šoli

KOMPETENTEN UČITELJ – SRCE SODOBNE ŠOLE
9. marec 2019, hotel Thermana Park v Laškem ali
23. marec 2019, hotel Rikli Balance na Bledu
Program:
8.30–9.00
9.00–9.15
9.20–10.05
10.10–10.55
11.00–11.45
11.50-12.20
12.20–13.20

13.30–16.30

13.30–16.30

13.30–16.30

13.30–16.30

13.30–16.30

13.30–16.30

13.30–16.30

Zbiranje udeležencev
Bojan Švigelj, glavni urednik: Uvodni pozdrav
dr. Miha Kovač: Novi načini branja v sodobnem svetu
dr. Zdenka Zalokar Divjak: Osebnostna integriteta učitelja in vzgoja za vrednote
dr. Kristjan Lešnik Musek: Poučevanje z navdihom za učenje z zanosom
Nik Škrlec: Gojiti ustvarjalno misel – zakaj pa ne?
Odmor
SLOVENŠČINA
dr. Igor Saksida (Bled): Nadarjeni, bolj zmožni in vedoželjni – vzgojni ali kak drug problem?
Milena Čuden, mag. Mateja Hočevar Gregorič: S spremembami učnega načrta do trajnejšega znanja?
Tvorjenje neumetnostnih besedil – izziv za učence?
MATEMATIKA
Mitja Vatovec/Vanja Ocvirk Karner: Empirična preiskava – primer izvedbe in ocenjevanja
Andreja Verbinc/dr. Lucija Željko: Pogumno v svet odstotkov
Uroš Medar: Tri dimenzije na vašem računalniku ali kako uporabljamo Geogebro 3D
Vanja Ocvirk Karner: Smo lahko fit tudi pri matematiki?
FIZIKA
Sašo Žigon, Andreja Jagodic/Matjaž Pintarič: Eksperimentalno delo kot pot do znanja pri pouku fizike. Kako z
aktivnimi oblikami učenja popestriti pouk fizike?
Tomaž Ahčin/Dragica Čander: Učitelj učitelju – predstavitev učne ure iz prakse
GEOGRAFIJA
Milivoj Stankovič: Učinkovito poučevanje s samostojnimi delovnimi zvezki, atlasom in zemljevidi
dr. Petra Žvab Rožič, Rok Brajković: Geologija me briga
Petra Madronič/Anja Vrečko: Učitelj učitelju – predstavitev učne ure iz prakse
ZGODOVINA
dr. Gregor Antoličič: Slovenci in prva totalna vojna
Boštjan Kernc: Poučevanje zgodovine ob podpori interaktivnih nalog
Sonja Bregar Mazzini: Na kakšen način lahko učna gradiva spodbudijo zanimanje učencev za pouk zgodovine?
Andreja Rudaš: Učitelj učitelju – predstavitev uporabe gradiv iz prakse
NARAVOSLOVJE
dr. Iztok Tomažič: Popotovanje po ekosistemih – raziskovanje življenja
Sašo Žigon: Fizikalne vsebine pri pouku naravoslovja v 7. razredu
dr. Andrej Godec: Ali je red v razredu naravno stanje?
GLASBENA IN LIKOVNA UMETNOST
Metka Pušenjak: Učna vsebina in plakati za glasbeno in likovno umetnost
dr. Beatriz Tomšič, Julieta Kubik de Habjanič: Barve zvoka (likovno-glasbena delavnica)
OBRNI 

13.30–16.30

13.30–16.30

PRVO TRILETJE
mag. Anita Smole: Doseganje višje ravni bralne pismenosti z gradivi S Slikanico na rami
Hudnik Maja, Galli Tanja: Gibanje pri matematiki v 1. triletju
Valentina Prušnik: Matematične pustolovščine z Nandetom
Marjanca Frangež: Spodbujanje radovednosti učencev pri spoznavanju okolja – primeri iz prakse
mag. Martina Peštaj: Ciciban, dober dan: pametno s pametnimi napravami, pametno z dobrimi revijami
DRUGO TRILETJE
dr. Igor Saksida (Bled): Nadarjeni, bolj zmožni in vedoželjni – vzgojni ali kak drug problem?
Nataša Dežan Avsec: Doseganje višje ravni bralne pismenosti po posodobljenem učnem načrtu za slovenščino
Tanja Bogataj/Klara Leban: Učitelj učitelju – predstavitev učne ure matematike
Valentin Kovič, Danica Vogrinec: Učitelj učitelju – sodobni didaktični pristopi pri pouku družbe
Valentin Kovič, Danica Vogrinec: Učitelj učitelju – izkustveno učenje kot temelj trajnega znanja naravoslovja

Udeležba je brezplačna.
Prejeli boste:
 potrdilo s programom o udeležbi na 8-urnem seminarju, ki ga je mogoče uveljavljati v postopku napredovanja,
 promocijsko gradivo s 60-dnevnim brezplačnim dostopom do interaktivnih nalog na www.ucimse.com in interaktivnih
različic delovnih zvezkov na www.ucimte.com.
Pri založbi Mladinska knjiga učna gradiva povezujemo s KAKOVOSTNIMI revijami. Zato vam letos ponujamo odlično priložnost, da se
oglasite pri INFO TOČKI: revije in Vesela šola, kjer boste lahko prejeli vse informacije v zvezi s poverjeništvom in mentorstvom.
Prijave sprejemamo do zasedenosti mest po e-naslovu: ucbeniki@mkz.si ali preko spletnega obrazca.
Veselimo se srečanja z vami!
Mag. Alenka Kepic Mohar,
vodja Izobraževalnega založništva

Monika Jagodič Gobec,
vodja sektorja Prodaja in promocija
izobraževalnih vsebin

