
Ideja se lahko spremeni v prah ali čarovnijo,  
odvisno od talenta, ki ga sreča na poti. 
 

William Bernbach 

ZNANJE URESNIČUJE SANJE 
 
 

1. TRILETJE    

Tudi letos vas vabimo, da se nam pridružite na regijskih srečanjih, kjer vam bomo predstavili vsa gradiva od 1. do 3. 

razreda. Vsa srečanja bomo pričeli s plenarnim predavanjem Dejavniki bralne pismenosti iz raziskave PISA, ki ga bo 

vodila dr. Mojca Štraus (Pedagoški inštitut v Ljubljani). 
 

Srečanja bomo nadaljevali s kratkim pregledom učnih kompletov Naša ulica za vse tri razrede. Poleg predmetnega 
učnega kompleta za 3. razred boste imeli učitelji za prihodnje šolsko leto na izbiro tako medpredmetne kot tudi 
predmetne različice učnih kompletov Naša ulica za 1. in 2. razred.  
 

Sledila bodo praktično obarvana predavanja z izkušenimi soavtorji in učitelji praktiki, ki bodo prikazali uporabo naših 
učnih kompletov v razredu in vse njihove prednosti.  
 

KDAJ IN KJE SE DOBIMO:  
 

 Četrtek, 2. 2. 2017 - Čatež (Terme Čatež, d.d., Topliška 35, Čatež ob Savi) 

Prijave zbiramo do 30. 1. 2017. 

 Četrtek, 9. 2. 2017  - Maribor (Hotel Betnava, Ulica Eve Lovše 15, Maribor) 

Prijave zbiramo do 3. 2. 2017.  

 Ponedeljek, 13. 2. 2017 - Ljubljana (GZS, Dimičeva 13, Ljubljana) 

Prijave zbiramo do 9. 2. 2017. 

 Torek, 14. 2. 2017 - Kranj (Hotel Brdo, Predoslje 39, Kranj) 

Prijave zbiramo do 10. 2. 2017. 

 Sreda, 15. 2. 2017 - Nova Gorica (SŠC Nova Gorica, Cankarjeva 10, Nova Gorica) 

Prijave zbiramo do 10. 2. 2017. 

     Prijave in več informacij: Alenka Korenjak, 01/30 69 823, alenka.korenjak@dzs.si 

 

 

2. TRILETJE    
 

 

Ste se že seznanili z učnimi  gradivi naše založbe za 4. in 5. razred? Naša srečanja so torej vaša priložnost. Ponujamo vam 

vsaj nekaj razlogov, zakaj našega povabila ne boste odklonili: 

 Gradiva za vse predmete so kakovostna in uporabna, saj so zasnovana skupaj z vami, učitelji, in uveljavljenimi 

avtorji.  

 Gradiva vam nudijo celovito podporo pri poučevanju in vam prihranijo dragoceni  čas. 

 Predavatelji srečanja so izkušeni in priznani strokovnjaki.  

 Po srečanju boste lahko že naslednji dan vnesli v pouk nove ideje. 

mailto:alenka.korenjak@dzs.si


Plenarno predavanje z naslovom Učenje: za ocene, za učitelja, za mamico ali za sebe in za življenje? bo vodila dr. Tina 
Bregant, dr. med., spec. pediatrije, specializantka FRM, MAES terapevtka.  

 

KDAJ IN KJE SE DOBIMO:  
                                                                      

 Sreda, 18. 1. 2017, Nova Gorica, Šolski center Nova Gorica, Cankarjeva 10 

 Četrtek, 19. 1. 2017, Naklo, OŠ Naklo, Glavna cesta 47 

 Ponedeljek, 23. 1.  2017, Ljubljana, Gospodarska zbornica Slovenije, Dimičeva 13 

 Torek, 24. januar 2017, Novo mesto, OŠ Drska, Ulica Slavka Gruma 63 

Prijave in več informacij: Maja Kotar, 01/30 69 843, maja.kotar@dzs.si, prek spletnega obrazca www.eVedez.si  

ŠOLSKI EPICENTER 

 
 
Tudi v novo leto vstopamo z #EPIdogodki! Reach for the Stars 5 nadaljuje lepo sprejet in temeljito prenovljen, razširjen 
in posodobljen komplet za 4. razred. Vas zanima, kaj prinaša? Pridružite se nam: 
 

 Celje, 19. 1. 2017 (predstavitev z delavnico)   

 Ljubljana, 30. 1. 2017 (predstavitev z delavnico)   

 Divača, 9. 2. 2017 (predstavitev z delavnico)   

 Brežice, 14. 2. 2017 (predstavitev)   

 Jesenice, 15. 2. 2017 (predstavitev)  
 
 
Do najhitrejše prijave s klikom na www.vedez.si/EPIdogodki  
 

Če še vedno niste prepričani, da so #EPIdogodki tudi za 
vas, vabljeni, da preklikate naš interaktivni vodnik po 
dogodkih in spremljate aktualne objave na Epi Blogu na 
www.vedez.si/EpiBlog , kjer si lahko ogledate tudi 
nekaj utrinkov iz preteklih dogodkov.   

 
 
 
Še lahko ujamete rok za prijavo na Epi bralne značke!   
Informacije: azemina.kovacevic@dzs.si, www.dzs.si  

 
 

 

 

 

 

     
 
                    

 

 
Več informacij o gradivih na portalih www.nasaulica.si in www.eVedez.si 

 

Če v prihodnje ne želite več prejemati E-novic DZS, nam prosim sporočite elektronsko na e-naslov promocije@dzs.si. Posredujte to sporočilo prijateljem, znancem in  kolegom, ki bi jim bila zgornja 
vsebina zanimiva. Sporočilo je poslano iz Izobraževalnega založništva DZS, ker ste se registrirali kot udeleženec na naših dogodkih, kot uporabnik Vedeževega e-paketa  ali je bil vaš e-naslov javno 

objavljen na spletni strani. 
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