
VABLJENI NA SERIJO SPLETNIH IZOBRAŽEVANJ

IT’S SPRINT 
O’CLOCK!

Spoštovane učiteljice, spoštovani učitelji!
Pretekla pomlad nam je postregla z nepričakovanim. In kot kaže, se tudi leto 2021 postavlja  
na negotova tla. S tem v mislih smo letošnja izobraževanja zasnovali malo drugače. Toda ne 
glede na to, kakšne izzive nam prinaša šolanje v prihodnjih mesecih, vam želimo pri vašem 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 It’s Sprint 
o’clock, na katerih vam bodo učitelji, ki novo učno serijo že poznajo, predstavili svoje izkušnje  
in vam postregli s praktičnimi idejami za delo pri pouku.

Predvidoma se bomo srečevali enkrat na mesec – od oktobra 2020 do maja 2021.  
Natančnejše informacije glede posameznih srečanj vam bomo posredovali vsak mesec sproti.

Na prvo takšno srečanje vas vabimo 8. oktobra 2020 ob 15. uri. }}

KLJUČNE PREDNOSTI SPLETNIH SREČANJ IT’S SPRINT O’CLOCK:

• Praktičen prikaz dela z novo učno serijo – z učitelji, ki učbenike Sprint 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 – osem spletnih  
srečanj/primerov dobre prakse.



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

Z lepimi pozdravi,

Marjeta Juvan,
svetovalka za tujejezično literaturo,
Modrijan izobraževanje
marjeta.juvan@modrijan-izobrazevanje.si
051 207 500

PROGRAM SREČANJA:

15.00–15.45:  
delavnica – primer dobre prakse

15.45–16.00:  
čas za vprašanja, diskusijo  

in izmenjavo mnenj

Z nami bo Alenka Bičanič, 
recenzentka učne serije Sprint 
in učiteljica angleščine na 
OŠ Stranje z dolgoletnimi 
izkušnjami pri poučevanju, 
pozitivnim pristopom in obilico 
dobrih idej, ki nam bo prvič 
predstavila delo z novo učno 
serijo Sprint!

V letošnjem letu so učenci večino ur  
v eni učilnici, kar pomeni, da je gibanja 
zanje v šoli (pre)malo. Ogledali si bomo, 
kako lahko določene naloge priredimo 
tako, da učencem omogočimo gibanje 
in jih na preprost način pripravimo do 
tega, da aktivno sodelujejo pri pouku. 
Določene aktivnosti potrebujejo 
nekaj predpriprave, nekatere pa lahko 
izvedemo kadarkoli, ne da bi prej 
pripravljali različne pripomočke.

Vsi udeleženci srečanja bodo po dogodku prejeli tudi  
brezplačen promocijski izvod učbenika Sprint 1.

Prijave sprejemamo na naši spletni strani:  
https://www.modrijan-izobrazevanje.si/287/izobrazevalna-srecanja.
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