VABLJENI NA SERIJO SPLETNIH IZOBRAŽEVANJ

Klasse iz
prve roke!
Spoštovane učiteljice,
spoštovani učitelji!
Zavedamo se, da se bomo v tem šolskem letu
težko srečevali na delavnicah v živo, zato smo
letošnja izobraževanja zasnovali malo drugače.
Ne glede na to, kakšne izzive nam prinaša šolanje
v prihodnjih mesecih, vam želimo pri vašem
pedagoškem delu stati ob strani. Verjamemo,
da so izkušnje iz prve roke tiste najdragocenejše.
Prav zato bomo v šolskem letu 2020/21 za vas
pripravili serijo spletnih izobraževanj z naslovom
Klasse iz prve roke, na katerih vam bodo učitelji,
ki novo učno serijo že poznajo, predstavili svoje
izkušnje in vam postregli s koristnimi praktičnimi
idejami za delo pri pouku.

Predvidoma se bomo srečali
štirikrat:
• novembra 2020,
• januarja 2021,
• marca 2021,
• maja 2021.
Natančnejše informacije glede
posameznih srečanj vam bomo
posredovali sproti.

KLJUČNE PREDNOSTI
SPLETNIH SREČANJ
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Praktični prikaz dela z novo učno serijo –
z učitelji, ki učbenike Klasse že poznajo
oz. uporabljajo pri pouku.
Konkretni predlogi za vaše pedagoško
delo. Na vsakem izmed srečanj vam
bomo pokazali nekaj novega, zato je
to odlična priložnost, da spoznate učno
serijo v celoti.
Vključevanje dodatnih vsebin in orodij,
ki jih ponuja nova učna serija.
Čas za diskusijo, izmenjavo mnenj,
izkušenj in idej.
Kontinuirano izobraževanje in podpora
vam, učiteljem – štiri spletna srečanja/
primeri dobre prakse.

Na prvo takšno srečanje vas vabimo
v torek, 17. novembra 2020, ob 15. uri.

Z nami bo Diana Redl Kolar,
recenzentka učne serije Klasse in
učiteljica nemščine, ki nam bo
praktično predstavila poučevanje
z novo, že potrjeno učno serijo
Klasse.

Dinamika dela v razredu je danes precej drugačna
od tiste, ki je uspešno delovala še pred nekaj leti.
Sploh v letošnjem letu smo postavljeni pred prav
poseben izziv. Za pester pouk tujega jezika so
potrebne zanimive vsebine, raznolike naloge in
aktiven način podajanja učne snovi. Radovednost
učencev zagotovo prebudi tudi uporaba spletne
aplikacije, ki jih motivira k aktivnemu sodelovanju
in hitremu usvajanju jezikovnih kompetenc. Pri
poučevanju na daljavo nam takšna podpora pride
še kako prav.
Na spletnem srečanju vam bomo predstavili
nekaj koristnih idej za poučevanje nemščine z
našo novo učno serijo Klasse, ki ponuja bogato
digitalno podporo in vam omogoča zanimiv in
sodoben pouk!

PROGRAM SREČANJA:
15.00–15.45:
delavnica –
primer dobre prakse
15.45–16.00:
čas za vprašanja, diskusijo in
izmenjavo mnenj

Prijave sprejemamo na naši spletni strani:
https://www.devetletka.net/seminarji.

Verjamemo, da bo skozi oči učiteljev praktikov nova učna serija Klasse navdušila tudi vas.
Ne zamudite naših srečanj!
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