Pedagoški
rokovnik

Z zadovoljstvom najavljamo izid novega pedagoškega
rokovnika za učiteljice in učitelje osnovnih in srednjih
šol, ki smo ga pripravili v sodelovanju z učiteljicama
gospo Dominiko in gospo Simono. Na podlagi njunih
strokovnih izkušenj je rokovnik zasnovan premišljeno
in gospodarno. Vanj lahko učiteljice in učitelji
vpisujete vse ključne informacije za načrtovanje,
pripravo in vodenje pouka.
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Glavne prednosti
• Razvit na osnovi dolgoletnih
strokovnih izkušenj učiteljic.
• Optimalna prilagojenost delu učiteljic
in učiteljev.
• Veliko prostora za beleženje.
• Ravno prav prostora za vpisovanje v
redovalnico za 250 učencev.
• Sodobna in uporabna oblika,
kakovostna izdelava.
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Cena:

21,90 €

Naročite ga lahko pri naši založbi:
 preko spletne trgovine: www.i2-lj.si;
 po e-pošti: info@i2-lj.si;
 po tel.: 01 257 62 49.

Struktura in
notranjost
rokovnika

Format rokovnika
210 x 260 mm

Redovalnica za
250 učencev

Struktura rokovnika
• Notranja naslovnica s prostorom za vpis imena
učiteljice ali učitelja.
• Štirje urniki (glavni in trije pomožni).
• Prostor za zapis gesel in pomembnih tel. številk.
• Prostor za zapis projektov in izobraževanj.
• Prostor za zapiske.
• Šolski koledar preteklega šolskega leta.
• Šolski koledar tekočega šolskega leta.
• Šolski koledar prihodnjega šolskega leta.

• Mesečni koledar (avgust 2022 – julij 2023) z
zapisanimi:
• državni prazniki,
• dela prostimi dnevi,
• svetovnimi dnevi in
• prostorom za zapiske (38 strani).
• Prostor za vpis tedenskega razporeda pouka
(razredov, vsebine ur ter zapiskov).
• Redovalnica za 250 učencev.
• Dodatnih 40 strani za beležke.

Šolsko leto 2022-2023

Mesečni razpored

Tedenski razpored

Urnik

i2 d.o.o., Ljubljana, Celovška cesta 150, 1000 Ljubljana
Telefon: 01/257 62 49, E-naslov: info@i2-lj.si, www. i2-lj.si
facebook.com/I2-doo-Ljubljana-105863475338687

Spletni nakup
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Splošne prodajne pogoje in politiko varstva osebnih podatkov preberete na www.i2-lj.si.
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