NOVO

UČBENIŠKA SERIJA ZA 6. – 9. RAZRED

Več kot tri desetletja uspešne zgodovine učbeniških kompletov Project so dokaz, da gre za visoko
kvalitetno metodiko in pristop, ki preverjeno deluje. Ker v založbi Oxford University Press skrbimo
za sinergijo modernih metod in tematik z uspešno tradicijo, z veseljem napovedujemo povsem
novo učbeniško serijo Project Explore za 6. do 9. razred, ki je že v potrjevanju.
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100% nova vsebina in novi avtorji, a preverjena metodika in zgradba učbeniške serije Project
so ključne značilnosti serije Project Explore.

 Živahne učne ure, ki spodbujajo radovednost učencev,
 uravnoteženo delo na spretnostih,
 veliko dela na učenju učenja,
POTRJENO
 tekoč prehod iz drugega v tretje triletje,
 popoln digitalni paket za učitelja IN učenca ter
 izčrpna podpora za učitelja so zaveze, ki jim sledi naša nova učbeniška serija.
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POTRJENO
za 7. razred

POTRJENO
za 8. razred

POTRJENO
za 9. razred

Project Explore je serija, na katero se lahko zanesete, saj temelji na učinkoviti in preverjeni metodi
serije Project. Znana, funkcionalna, pregledna in učinkovita zgradba učne enote, popolna usklajenost
učbenika in delovnega zvezka ter ostalih podpornih komponent, medkulturno ter medpredmetno
povezovanje v vsaki učni enoti in vso gradivo za učitelja na enem mestu v priročniku - to so temeljni
aduti, ki jih velja preučiti, ko izbirate NOV učbeniški komplet za 6 – 9. razred.

Učbenik s 100%
novo vsebino

Delovni zvezek
z e-vsebinami

Priročnik za učitelja z digitalnim gradivom,
e-redovalnico, podpornimi gradivi
in DVD-ROMom

Slovenska izdaja je v tisku, zato je trenutno na voljo mednarodna izdaja za potrebe OGLEDOV,
slovenska izdaja prihaja že junija! Za informacije o spremembah v slovenski izdaji vas prosimo,
da se obrnete na spodnje kontakte.

Zelo nas bo veselilo, če se boste odločili za

svetovalni obisk, na katerem si boste lahko ogledali vse učbeniške komponente
in preverili vsebino vseh 4 stopenj serije!
 Za naročilo oglednih izvodov vas vabimo, da nam pišete na elektronski
naslov: narocila.oxford@mk-trgovina.si
 Za prijavo na svetovalni obisk in dodatne vsebinske informacije nam
lahko pišete na elektronski naslov: prijave.oxford@mk-trgovina.si

Vaš Center Oxford!

