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Katalog programov 2022/23

NOVEMU OBDOBJU NA POT
Spoštovani,
prijazen pozdrav vsem; tako vsem našim zvestim udeležencem, vsem tistim, ki nas
spremljate zgolj od daleč in tudi vsem tistim, ki še boste postali naši prijatelji. 😊
Pred nami je novo obdobje z novimi in obstoječimi vsebinami, s katerimi vam
želimo pomagati, da bo vaše poslanstvo čimbolj učinkovito v dobro otrok, ki so Vam
zaupani, pa tudi v Vaše zadovoljstvo in nenazadnje zadovoljstvo staršev.
Razpisani programi trajajo osem (8) pedagoških ur. Del programov bo izvedenih
preko ZOOM-a, del pa 'v živo', če nam bodo epidemiološki pogoji to dopuščali. V
tem katalogu so programi predstavljeni v dveh sklopih – prvi del za področje
predšolske vzgoje in drugi del za področje šolstva.
Vsi naši programi so objavljeni v Katalogu programov nadaljnjega izobraževanja in
usposabljanja strokovnih delavcev v vzgoji in izobraževanju (Katis) za šolsko leto
2022/2023, na osnovi česar ste, pri prijavah s soglasjem ravnatelja, upravičeni do
subvencionirane kotizacije, pa tudi do potrdila o udeležbi, ki ga lahko uveljavljate
pri napredovanju v naziv na področju VIZ.
PODROBNEJŠA VSEBINA, TOČEN TERMIN IN NAČIN IZVEDBE, ZNESEK KOTIZACIJE
IN POSTOPEK PRIJAVE so predstavljeni na naši spletni strani www.iz-znanje.si. Za
vse dodatne informacije pa smo Vam z veseljem na voljo.
Tudi letos se veselimo druženja z Vami – prid' te, luštno bo…😊,

mag. Martina Šetina Čož
strokovna direktorica

© Izobraževalni zavod Znanje, 2022

wwww.iz-znanje.si

2

Katalog programov 2022/23

Predšolska vzgoja
Približati sem se hotela otroku z besedami,
pa so šle pri enem ušesu noter in pri drugem ven.
Približati sem se mu želela s knjigami,
pa sem požela samo zmedene poglede.
Obupana sem se zazrla vase in zakričala:
”Kako naj se približam temu otroku?”
Tedaj mi je majhen deček zašepetal na uho:
”Pridi, igraj se z mano!”
/Neznana avtorica/
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Tamara Starovasnik, Petra Habič
IGRA KOT SREDSTVO ZA UČENJE – VRTEC
(OTROCI 1 - 3 LETA)
Predvidena termina izvedbe: 30. 9. 2022 (Hotel Špik Gozd Martuljek)
6. 5. 2023 (ZOOM)
Že od malega ima igra velik pomen za otrokov nevrološki, socialni in čustveni razvoj,
pa tudi za razvoj fine in grobe motorike. V ospredju je izkustveno učenje in
spoznavanje različnih nestrukturiranih materialov. Vsebina seminarja zajema
nabor številnih iger, preizkušenih v praksi. Vedno dobro obiskan seminar.
Subvencionirana kotizacija: 89,76 eur (polna cena 116,25 eur)

Udeležence obeh seminarjev
bomo petek zvečer in soboto zjutraj
razvajali z brezplačnim sprostitvenim
programom v Hotelu Špik. 😊

Tadeja Podgorelec, Janja Vilar
IGRA KOT SREDSTVO ZA UČENJE – VRTEC
(OTROCI 3 - 6 LET)
Predvidena termina izvedbe: 1. 10. 2022 (Hotel Špik Gozd Martuljek)
22. 04. 2023 (ZOOM)
S pomočjo igre se otroci učijo in usvajajo socializacijske veščine, zavedajo se svojih
čustev, pa tudi čustev bližnjih, s pomočjo igre sprejemajo različne vloge v skupini.
Poleg intelektualnega učenja igra omogoča tudi zelo močno izkustveno učenje, ki
je še pomembnejše od teorije. Vsebina seminarja z naborom številnih iger,
preizkušenih v praksi. Vedno dobro obiskan seminar.
Subvencionirana kotizacija: 89,76 eur (polna cena 117,50 eur)
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Dita Horvatiček
UČINKOVITOST PRI NAČRTOVANJU
PEDAGOŠKEGA DELA V V RTCU
Predviden termin izvedbe: 8. 10. 2022 (ZOOM)
Vzgojitelji-ce se pogosto soočate z izzivi kako pripraviti čimbolj učinkovito pripravo
na vzgojno-izobraževalno delo v oddelku ter vso ostalo dokumentacijo, ki
predstavlja del obveznosti vzgojitelja-ice. Predavateljica ima dolgoletne izkušnje
kot vzgojiteljica, kot pedagoška vodja in tudi kot ravnateljica vrtca. Še posebej
povabljeni vzgojitelji-ce, ki imate malo izkušenj na tem področju.
Subvencionirana kotizacija: 79,76 eur (polna cena 109,17 eur)

Dobro načrtovanje
je ključ do uspeha!

mag. Vesna Koselj, Martina Cuznar
KAKO NAJ VRTEC UKREPA OB POJAVU NASILNEG A VEDENJA
V DRUŽINI, VRSTNIŠKEM NASILJU ALI NASILJ U NAD PEDAG. DELAVCI?
Predvidena termina izvedbe: 18. 10. 2022, 19. 10. 2022 (2 x 4h - ZOOM)
Tudi vrtci se žal vse pogosteje srečujejo z različnimi oblikami nasilja, pri tem pa
dostikrat ne vedo, kako pravilno postopati. Seminar vodita svetovalna delavka in
koordinatorica za preprečevanje nasilja na CSD, z dolgoletnimi izkušnjami na tem
področju. Vsebina seminarja bo pomagala udeležencem s konkretnimi primeri in
napotki.
Subvencionirana kotizacija: 89,00 eur (polna cena 118,75 eur)
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Mojca Vilfan
UVOD V BRAIN GYM IN UČENJE Z GIBANJEM
ZA PREMAGOVANJE STRESA OTROK
Predvideni termini izvedbe: 14. 11. 2022, 17. 11. 2022 (2 x 4h - ZOOM)
27. 03. 2023, 30. 3. 2023 (2 x 4h - ZOOM)
Program zajema osnove vse bolj priljubljene tehnike Brain Gym, ki spodbuja igrivo
in veselo učenje. Učenje z gibanjem pripomore tudi k zmanjšanju stresa otrok.
Seminar vodi mednarodno priznana predavateljica z dolgoletnimi izkušnjami z
otroki. Vedno dobro obiskan seminar.
Subvencionirana kotizacija: 99,84 eur (polna cena 118,33 eur)

Marjanca Remžgar
NARAVOSLOVJE (KEMIJA) V VRTCU
Predvidena termina izvedbe: 24. 10. 2022, 26. 10. 2022 (2 x 4h - ZOOM)
Področje narave lahko popestrimo z različnimi dejavnostmi, povezanimi s kemijo.
Predavateljica, ki je vzgojiteljica in tudi prof. BIO/KEM, bo udeležencem približala
njeno uporabnost na področju kognitivnega razvoja predšolskega otroka. Morda
bodo vaši otroci kot Baltazar izumili nekaj novega, obenem pa bo vaš vrtec ostal
nepoškodovan.😊 Šalo na stran, predavateljica vas bo obogatila z naborom
kemijskih izzivov.
Subvencionirana kotizacija: 79,59 eur (polna cena 108,33 eur)
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Tamara Starovasnik
IGRIVA ANGLEŠČINA V VRTCU
Predviden termin izvedbe*: 3. 12. 2022 (ZOOM)
Predavateljica, kot vzgojiteljica in učiteljica angleščine, na konkreten način
predstavi, kako dejavnosti v oddelku lahko obogatimo z vključevanjem angleškega
jezika. Nabor številnih aktivnosti, ki jih predavateljica tudi sama uporablja pri delu
z otroki v vrtcu.
Subvencionirana kotizacija: 79,59 eur (polna cena 108,33 eur)

Barbara Švigelj, Janja Vilar
POMOČ TEŽAVNEMU OTROKU
NA POTI ODRAŠČANJA
Predviden termin izvedbe*: 14. 1. 2023 (ZOOM)
Program zajema številne koristne napotke, s pomočjo katerih lažje razumemo
vedenje otroka na njegovi poti odraščanja, ki se začne že v predšolskem obdobju.
Spoznamo strategije dela, se opolnomočimo za delo s takšnim otrokom ter
obravnavamo konkretne primere iz prakse udeležencev. Seminar vodita socialna
pedagoginja in specialna pedagoginja, obe z dolgoletnimi izkušnjami.
Subvencionirana kotizacija: 79,76 eur (polna cena 107,50 eur)
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Dita Horvatiček, Tadeja Podgorelec
USPEŠNO SODELOVANJE S STARŠI
Predvideni termin izvedbe*: 21. 1. 2023 (ZOOM)
Uspešno sodelovanje s starši je ključnega pomena za celostni razvoj otroka.
Vzgojiteljem sodelovanje z njimi pogosto predstavlja svojevrsten stresni izziv.
Program vodita predavateljici z dolgoletnimi izkušnjami različnih oblik sodelovanja
s starši, zato bosta udeležence zagotovo opolnomočili za bolj suveren in učinkovit
pristop sodelovanja s starši.
Subvencionirana kotizacija: 79,76 eur (polna cena 107,50 eur)

dr. Karla Oblak
STRATEGIJE OBVLADOVA NJA STRESA
Predvidena termina izvedbe: 24. 1. 2023, 26. 1. 2023 (2 x 4h - ZOOM)
Vam je vsakdanji tempo 'pokuril' vso energijo? Predavateljica z več kot 15-letnimi
izkušnjami kot učiteljica joge, trenerka in coachinja s holističnim pogledom na
človeka, vam bo pokazala načine, s katerimi lahko polno zaživite na fizični in
mentalni ravni. To pa je osnova za zadovoljstvo ter uspeh v delovnem in zasebnem
okolju.
Subvencionirana kotizacija: 89,96 eur (polna cena 122,50 eur)

Kdaj ste si
nazadnje vzeli čas
zase?!
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Barbara Švigelj, Janja Vilar
BITI VZGOJITELJ – KAJ TO POMENI ZAME?
Predviden termin izvedbe: 18. 2. 2023 (ZOOM)
»Bolj pomembno je, kakšen je učitelj, kot tisto, kar poučuje.«
(Karl Menninger)

Poklic vzgojitelja je lep poklic, a tudi odgovorno poslanstvo, saj vzgaja predšolske
otroke, oganjke, ki bodo a človeka, ki bo krojil družbo prihodnosti. Kaj to pomeni za
učitelja? Pedagoški delavci se na seminarju seznanijo z napotki, kako jim pri tem
lahko pomagajo, s samorefleksijo, pa tudi s strokovnimi in čustvenimi
kompetencami, socialnimi odnosi med učenci in učitelji ter različnimi pedagoškimi
pristopi. Seminar, kjer se izmenjajo številne izkušnje udeležencev, vodita socialna
pedagoginja in specialna pedagoginja, obe z dolgoletnimi izkušnjami dela v OŠ.
Subvencionirana kotizacija: 79,76 eur (polna cena 107,50 eur)

Če hočeš spoznati človeka,
opazuj njegovo vedenje;
če hočeš spoznati otroka,
opazuj njegove igre.

© Izobraževalni zavod Znanje, 2022

wwww.iz-znanje.si

9

Katalog programov 2022/23

Osnovna in
srednja šola
Ljudje si vas ne bodo zapomnili po tem,
kar boste rekli;
ne bodo si vas zapomnili po tem,
kar boste naredili;
zapomnili si vas bodo predvsem po tem,
kako se bodo ob vas počutili.
(Maya Angelou)

…. a od tega kar boste rekli in naredili,
bo v veliki meri odvisno,
kako se bodo ljudje ob vas počutili...
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Tadeja Podgorelec, Janja Vilar

IGRA KOT SREDSTVO ZA UČENJE – OŠ
Predvidena termina izvedbe: 19. 11. 2022 (Hotel Špik Gozd Martuljek)
13. 05. 2022 (ZOOM)
Z vključevanjem igre v pedagoški proces so učenci bolj motivirani, saj je
predstavitev učne snovi bolj privlačna. Poleg intelektualnega učenja igra omogoča
tudi zelo močno izkustveno učenje. Vsebina seminarja zajema nabor številnih iger,
preizkušenih v praksi. Vedno dobro obiskan seminar.
Subvencionirana kotizacija: 89,76 eur (polna cena 117,50 eur)

Meta Kumer, Tadeja Podgorelec
SVETOVALNI DELAVEC V OŠ – PODPORA UČENCEM,
UČITELJEM IN STARŠEM (ZA ZAČETNIKE)
Predviden termin izvedbe: 15. 10. 2022 (ZOOM)
Praktično naravnan seminar, ki želi pomagati svetovalnim delavcem na OŠ z malo
izkušnjami, da lažje zaplujejo na področje svetovalnega dela. Opolnomočijo se na
področjih dela na razredni in predmetni stopnji ter pri vodenju dokumentacije,
povezovanju z zunanjimi institucijami, samorefleksiji, postavljanju prioritet pa tudi
o preprečevanju lastne izgorelosti svetovalnega delavca. Seminar vodita izkušeni
svetovalni delavki.
Subvencionirana kotizacija: 79,34 eur (polna cena 107,08 eur)
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mag. Vesna Koselj, Martina Cuznar
KAKO NAJ ŠOLA/VRTEC UKREPA OB POJAVU NA SILNEGA VEDENJA
V DRUŽINI, VRSTNIŠKEM NASILJU ALI NASILJ U NAD PEDAG. DELAVCI?
Predviden termin izvedbe: 18. 10. 2022, 19. 10. 2022 (ZOOM)
Šole se žal vse pogosteje srečujejo z različnimi oblikami nasilja, pri tem pa dostikrat
ne vedo, kako pravilno postopati. Seminar vodita svetovalna delavka in
koordinatorica za preprečevanje nasilja na CSD, z dolgoletnimi izkušnjami na tem
področju. Vsebina seminarja bo pomagala udeležencem s konkretnimi primeri in
napotki.
Subvencionirana kotizacija: 89,00 eur (polna cena 118,75 eur)

Tadeja Podgorelec, Janja Vilar
PRAVILEN PRISTOP UČI TELJA
DO UČENCEV Z UČNIMI TEŽAVAMI
Predviden termin izvedbe*: 12. 11. 2022 (ZOOM)
Tako raznolikost učnih težav kot tudi število učencev, ki se z njimi soočajo, iz leta v
leto narašča. Strokovni delavci se pogosto znajdemo pred izzivi, kako pomagati
otrokom, da bo njihova šolska pot čim manj strma. Številni koristni praktični nasveti
na osnovi dolgoletnih izkušenj predavateljic. Vedno dobro obiskan seminar, ki kaže
na potrebo po navedenih vsebinah.
Subvencionirana kotizacija: 79,76 eur (polna cena 107,50 eur)
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Mojca Vilfan
UVOD V BRAIN GYM IN UČENJE Z GIBANJEM
ZA PREMAGOVANJE STRESA OTROK
Predvideni termini izvedbe: 14. 11. 2022, 17. 11. 2022 (2 x 4h - ZOOM)
27. 03. 2023, 30. 3. 2023 (2 x 4h - ZOOM)
Program zajema osnove vse bolj priljubljene tehnike Brain
Gym, ki spodbuja igrivo in veselo učenje. Učenje z gibanjem
pripomore tudi k zmanjšanju stresa otrok. Seminar vodi
mednarodno priznana predavateljica z dolgoletnimi
izkušnjami z otroki. Vedno dobro obiskan seminar.
Subvencionirana kotizacija: 99,84 eur (polna cena 118,33 eur)

Barbara Švigelj, Andrej Mihelčič
KAKO IZ ZBORNICE PREGNATI STISKO
Predviden termin izvedbe*: 19. 11. 2022 (ZOOM)
Pedagoški in svetovalni delavci se pogosto srečujemo z različnimi stiskami, ki lahko
izvirajo iz šolskega ali zasebnega okolja. Razpoloženje učiteljev vpliva na ozračje v
zbornici, posredno pa na šolsko klimo in kakovost izvedbe učnega rocesa. Seminar,
s konkretnimi napotki na osnovi izkušenj in teoretičnih spoznanj, izvajata socialna
pedagoginja in defektolog, oba z dolgoletnimi izkušnjami na področju VIZ. Z
udeležbo v prvi vrsti pomagate sebi, a tudi učencem in šoli.
Subvencionirana kotizacija: 79,76 eur (polna cena 107,50 eur)
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Tadeja Podgorelec, Janja Vilar
POGLOBLJENO SPOZNAVANJE SUT, ADHD IN ČUSTVENIH TEŽAV
ZA UČINKOVITO DELO Z UČENCI
Predviden termin izvedbe*: 26. 11. 2022 (ZOOM)
Seminar predstavlja nadaljevanje programa Pravilen pristop učitelja do učencev z
učnimi težavami, a kot samostojna celota. Značilnosti in funkcioniranje otrok z
motnjo pozornosti in hiperaktivnost, čustveno pogojenimi učnimi težavami (UT),
UT zaradi dvojezičnosti in UT zaradi socialno-ekonomske stiske. Vedno dobro
obiskan seminar, , ki kaže na potrebo po navedenih vsebinah.
Subvencionirana kotizacija: 79,76 eur (polna cena 107,50 eur)

Barbara Švigelj, Janja Vilar
POMOČ TEŽAVNEMU OTROKU
NA POTI ODRAŠČANJA
Predviden termin izvedbe*: 14. 1. 2023 (ZOOM)
Program zajema številne koristne napotke, s pomočjo katerih lažje razumemo
vedenje otroka na njegovi poti odraščanja, spoznamo strategije dela, se
opolnomočimo za delo s takšnim otrokom ter obravnavamo konkretne primere iz
prakse udeležencev. Seminar vodita socialna pedagoginja in specialna pedagoginja,
obe z dolgoletnimi izkušnjami.
Subvencionirana kotizacija: 79,76 eur (polna cena 107,50 eur)
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Dita Horvatiček, Tadeja Podgorelec
USPEŠNO SODELOVANJE S STARŠI
Predvideni termin izvedbe: 21. 1. 2023 (ZOOM)
Uspešno sodelovanje s starši je ključnega pomena za celostni razvoj učenca, kakor
tudi za njegov učni napredek. Učiteljem pogosto predstavlja svojevrsten stresni
izziv. Program vodita predavateljici z dolgoletnimi izkušnjami različnih oblik
sodelovanja s starši, bosta udeležence zagotovo opolnomočili za bolj suveren in
učinkovit pristop sodelovanja s starši.
Subvencionirana kotizacija: 79,76 eur (polna cena 107,50 eur)

dr. Karla Oblak
STRATEGIJE OBVLADOVA NJA STRESA
Predvidena termina izvedbe: 24. 1. 2023, 26. 1. 2023 (2 x 4h - ZOOM)
Vam je vsakdanji tempo 'pokuril' vso energijo? Predavateljica z več kot 15-letnimi
izkušnjami kot učiteljica joge, trenerka in coachinja s holističnim pogledom na
človeka, vam bo pokazala načine, s katerimi lahko polno zaživite na fizični in
mentalni ravni. To pa je osnova za zadovoljstvo ter uspeh v delovnem in zasebnem
okolju.
Subvencionirana kotizacija: 89,96 eur (polna cena 122,50 eur)
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Barbara Švigelj, Janja Vilar
BITI UČITELJ – KAJ TO POMENI ZAME?
Predviden termin izvedbe: 18. 2. 2023 (ZOOM)
»Bolj pomembno je, kakšen je učitelj, kot tisto, kar poučuje.«
(Karl Menninger)

Poklic učitelja je lep poklic, a tudi odgovorno poslanstvo, saj vzgaja mladega
človeka, ki bo krojil družbo prihodnosti. Kaj to pomeni za učitelja? Pedagoški delavci
se na seminarju seznanijo z napotki, kako jim pri tem lahko pomagajo,
s samorefleksijo, pa tudi s strokovnimi in čustvenimi kompetencami, socialnimi
odnosi med učenci in učitelji ter različnimi pedagoškimi pristopi. Seminar, kjer se
izmenjajo številne izkušnje udeležencev, vodita socialna pedagoginja in specialna
pedagoginja, obe z dolgoletnimi izkušnjami dela v OŠ.
Subvencionirana kotizacija: 79,59 eur (polna cena 107,50 eur)

Tadeja Podgorelec, Janja Vilar
PREGLASNI ALI PREHITI OTROCI (OTROCI S Č VM)
Predvideni termin izvedbe*: 4. 3. 2023 (ZOOM)
Nekateri učenci ves čas motijo ritem življenja v oddelku, spet drugi so kot »sive
miške«: plahi, tihi, vase zaprti, skoraj nevidni. Kako shajati s prvimi in kako zaznati
ter obravnavati druge? Seminar vodita svetovalna delavka in specialna pedagoginja
z izkušnjami dela v OŠ.
Subvencionirana kotizacija: 79,76 eur (polna cena 107,50 eur)
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Tadeja Podgorelec, Petra Radujko
INKLUZIJA OTROK Z AS PERGERJEVIM SINDROMOM
Predvideni termin izvedbe: 11. 3. 2023 (ZOOM)
Poznavanje začetnih znakov Aspergerjevega sindroma je velikega pomena za
otrokov razvoj, saj tako lažje razumemo njegovo odstopanje v obnašanju, se mu po
zmožnostih prilagodimo, obenem pa pravočasno zagotovimo ustrezno strokovno
pomoč. Seminar vodita svetovalna delavka in pedagoginja, obe z dolgoletnimi
izkušnjami pri delu z otroki s posebnimi potrebami.
Subvencionirana kotizacija: 79,76 eur (polna cena 107,50 eur)

Barbara Švigelj, Janja Vilar
KO PRI OTROKU TEŽAVICE PRERASTEJO V TEŽA VE
Predviden termin izvedbe*: 18. 3. 2023 (ZOOM)
Seminar predstavlja nadaljevanje programa Pomoč težavnemu otroku na poti
odraščanja, a kot samostojna celota. Pomaga nam spoznati, kaj se dogaja v otrocih,
ki kažejo agresivno vedenje, različne vzroke za razvoj za takšnega vedenja, obenem
pa opolnomoči udeležence s strategijami za obvladovanje agresivnih otrok.
Konkretni primeri tudi iz prakse udeležencev. Seminar vodita socialna pedagoginja
in specialna pedagoginja, obe z dolgoletnimi izkušnjami.
Subvencionirana kotizacija: 79,76 eur (polna cena 107,50 eur)
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Apolonija Kovač, Vanja Guček
NOVI PRISTOPI POUČEVANJA: POUČEVANJE NA PROSTEM
Predviden termin izvedbe*: 14. 4. 2023** (Hotel Špik Gozd Martuljek)
Narava je lahko učinkovito pedagoško okolje in navdih za
iskanje znanja. Seminar predstavi metode, ki jih učitelj
potrebuje za poučevanje v naravi, obenem pa zmanjša
zadržke, ki jih imamo za izvajanje pouka na prostem.
Udeleženci se seznanijo tudi z vplivi in pomenom izvajanja
dejavnosti na prostem za osebni, socialni in čustveni razvoj
otroka. SEMINAR SE IZVAJA V ČUDOVITI NARAVI POD
MOGOČNIM ŠPIKOM. Vodita ga izkušeni učiteljici razredne
in predmetne stopnje, ki sta se s tega področja izobraževali tudi v tujini.
Subvencionirana kotizacija: 89,84 eur (polna cena 119,58 eur)

Udeležence obeh seminarjev
bomo zvečer in zjutraj razvajali
z brezplačnim sprostitvenim
programom v Hotelu Špik.

😊

Vanja Guček, Apolonija Kovač
NOVI NAČINI POUČEVAN JA:
UPORABA IKT PRI POUČ EVANJU V NARAVI
Predviden termin izvedbe*: 15. 4. 2023** (Hotel Špik Gozd Martuljek)
Učenci radi zahajajo v naravo, brez IKT pa skoraj ne znajo več živeti. Program nam
ponudi predloge, kako združiti prijetno s koristnim in s pomočjo IKT-ja spodbuditi
pri učencih radovednost v naravi. Udeleženci preizkusijo različno IKT tehnologijo,
primerno za izvajanje različnih aktivnosti učnega procesa v naravi. SEMINAR SE
IZVAJA V ČUDOVITI NARAVI POD MOGOČNIM ŠPIKOM. Vodita ga izkušeni učiteljici
razredne in predmetne stopnje, ki sta se s tega področja izobraževali tudi v tujini.
Subvencionirana kotizacija: 89,84 eur (polna cena 119,58 eur)
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Z Znanjem srkaj znanje,
da uspeh ne bodo zgolj sanje!

Izobraževalni zavod Znanje v letu 2022 praznuje 10 - letnico svojega delovanja, pet let pa so naši
programi sprejeti in subvencionirani v Katalog KATIS.
Brošura je pripravljena namesto rokopisa kot informativno gradivo s predstavitvijo programov za
pedagoške delavce, ki bodo potekali v organizaciji Izobraževalnega zavoda Znanje. Besedilo je
nelektorirano, zato vas prosimo, da zamižite ob morebitnem slovničnem spodrsljaju. 😊
NAMENJENO JE VSEM PEDAGOŠKIM DELAVCEM, KI BI SE ŽELELI DRUŽITI Z NAMI IN GA JE DOVOLJENO
POSREDOVATI NAPREJ BREZ PISNEGA DOVOLJENJA IZOBRAŽEVALNEGA ZAVODA ZNANJE! 😊
Nekaj koristnih povezav:
•
podrobnejša predstavitev naših programov:
https://www.iz-znanje.si/seminarji/
•
povezava do Kataloga KATIS:
https://paka3.mss.edus.si/Katis/Prijava.aspx
•
pridružite se naši FB skupini, kjer je že zbranih preko 2100 naših prijateljev:
https://www.facebook.com/groups/633802654604154
Izobraževalni zavod Znanje je davčni zavezanec za DDV, zato vse cene vsebujejo 22% DDV.
Za vse dodatne informacije smo vam z veseljem na voljo!
Oblikovanje:
Izobraževalni zavod Znanje
Grosuplje, avgust 2022
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