VABILO NA STROKOVNA SREČANJA

BIOLOGIJA 8 IN BIOLOGIJA 9
PISANI NA KOŽO MLADIM GENERACIJAM!
FEBRUAR/MAREC 2020
Spoštovane učiteljice, spoštovani učitelji biologije,
v založbi DZS smo ponosni, da se samostojnima delovnima zvezkoma za biologijo spomladi pridružuje nov učbenik za
9. razred. Novi učbenik za biologijo vas bo prepričal s sistematičnostjo in odlično didaktiko, ki temelji na razgibanem
pridobivanju znanja – z razmišljanjem, raziskovanjem in odkrivanjem. Po vsebini in obliki spominja na slikovne
enciklopedije, ki jih mladi z zanimanjem vzamejo v roke, zato bodo nad njim navdušeni tudi učenci.
Vabljeni na strokovna druženja, na katerih bodo strokovnjaki in učitelji praktiki predstavili vsebine, ki jih zajema učbenik.
Biologinja ga. Bojana Lipej bo v predavanju povezala vsebine iz učbenika z naravo oz. realnim stanjem, pri čemer bo
izhajala iz dolgoletnih izkušenj, ki si jih je pridobila pri delu z učitelji in učenci v Naravnem rezervatu Škocjanski zatok.
Uvodnemu predavanju bosta sledili dve delavnici z učitelji praktiki. Z vami bodo delili svoje zamisli, izkušnje in odzive
otrok na nova gradiva (Biologija 8, Biologija 9). Za dodatna pojasnila bodo na voljo urednica in avtorici gradiv.
Strokovna srečanja bomo pričeli ob 15.00 in zaključili ob 18.00. Pričakali vas bomo z obilico zamisli,
dišečo kavico in sladkim rogljičkom ter se poslovili z darilom (izvod gradiva za biologijo po vaši izbiri).
Srečanje je brezplačno. Parkirišča za udeležence so zagotovljena.
Vabljeni na prijetno druženje!
Maja Kotar, svetovalka za izobraževanje

Program srečanja
14.45–15.00

Registracija in pogostitev

15.00–15.45

Bojana Lipej: Zavarovana območja kot raziskovalno in izobraževalno okolje

15.45–16.00

0dmor

16.00–16.45

Mag. Nataša Režek Donev, urednica za biologijo: predstavitev novih gradiv

16.45–17.15

Mag. Neda Kranjec: Narava – naša dediščina

17.15–17.45

Mag. Suzana Vidmar in Andreja Geržina: Po poteh pračloveka – delavnica sobe pobega

17.45– 18.00

Zaključek srečanja

Lokacije srečanj
• četrtek,
• torek,
• četrtek,

27. 2. 2020 − NOVA GORICA
3. 3. 2020 − MARIBOR
5. 3. 2020 – LJUBLJANA

Prijava na srečanje
• po telefonu: 01/30 69 843
• po e-pošti na naslov: maja.kotar@dzs.si
• na spletu: www.evedez.si

Šolski center Nova Gorica, Cankarjeva 10
Hotel Betnava, Ulica Eve Lovše 15
Center za poslovno usposabljanje Ljubljana, Kardeljeva ploščad 27

