
Ve vzdělávání se často mluví o úspěchu každého dítěte. My přemýšlíme nad úspěchem každé školy, neboť jsmepřesvědčeni, že úspěch dětí s úspěchem škol neodmyslitelně souvisí. 
Připravili jsme pro vás:
1. Pomoc s tvorbou projektu IROP výzev 32, 33, 46, 47 a šablonových projektů OPVVV2. Katalog řešení pro úspěšné školy, inspirace pro IROP a šablony OP VVV3. DVPP ITveSkole.cz – pomáháme pedagogům

Tým ITveSkole.cz, o.p.s. a Boxed, s.r.o. je tady pro vás 
skoly@boxed.cz
podporaeu@itveskole.cz

800 880 990
1. Pomoc s tvorbou projektu IROP výzev 32, 33, 46, 47 a šablonových projektů OP VVV
ZŠ a SŠ mají možnost získat vybavení pro výuku přírodních věd, jazyků, digitálních technologií ve výši 3,5 miliardy Kč a ktomu mohou získat potřebné zázemí v oblasti ICT infrastruktury a bezbariérovosti. Každá škola má možnost získat projekt ovelikosti 1-99 milionů Kč. 
Tým ITveSkole.cz připravuje a realizuje zajímavé projekty: 

Připravili jsme pro SŠ řadu pěkných projektů do výzev IROP 32, 33.Pro ZŠ nyní chystáme zajímavé projekty do výzev IROP 46, 47. V šablonových projektech spolupracujeme s přípravou a realizací projektu ve 350 ZŠ a MŠ.
ITveSkole.cz přináší školám promyšlené řešení projektů. Dbáme na efektivitu, kvalitní výstupy a na budování přátelskýchvztahů.

2. Katalog řešení pro úspěšné školy, inspirace pro IROP a šablony OP VVV
Děti jsou stále hravé a zvídavé s chutí učit se novému. Prostředky, které pomohou pedagogům zvýšit zájem o výuku, se včase mění. Přinášíme katalog navazující na 11 let našich zkušeností plný jedinečných řešení, které pomáhají školám i dětemk úspěchu. 



Stáhněte si katalog, kde naleznete: 
3Panel představuje budoucnost interaktivní výuky

140 cm velký profesionální panel s možností 10 dotyků současně aintegrovaným počítačem. Přizpůsobí se potřebám každého žáka i se SVP.Cena 39 990 Kč včetně DPHV ceně doprava a 3 roky záruka s opravou v místě.
3Box přináší to nejlepší pro interaktivní výuku hrou

Jedinečná kombinace 3 řešení, kterými jsou interaktivní stůl, interaktivníkoberec, interaktivní projekční stěna o velikosti 330 cm. Umístěno vkompaktním boxu umožňující mobilitu mezi třídami, využití na školoupořádaných akcích nebo školách v přírodě.Cena 39 990 Kč včetně DPHV ceně doprava a 3 roky záruka.
iTriangle pomáhá žákům objevit kouzlo přírodních věd

Promyšlené řešení obsahující výukovou stavebnici s metodickými materiály, sadu senzorů pro měření fyzikálníchveličin, sadu aktorů reagujících na naměřené hodnoty a platformu pro rozvoj kreativity žáků.Cena 13 990 Kč včetně DPHV ceně doprava, školení, metodiky a 3 roky záruka.
V katalogu dále naleznete řešení pro výuku jazyků, pro úsporu nákladů na tisk a pro řízení projektu včetně již připravenýchvýstupů pro šablonové projekty. 

3. DVPP ITveSkole.cz – pomáháme pedagogům
Ve školství se mluví o kariérním řádu, inkluzi, o rozvoji klíčových kompetencí žáků, omoderních metodách i o využití technologií. Kdo přemýšlí nad tím, jak má všechnytyto úkoly pedagog zvládnout? Ptá se někdo pedagogů, zda mají ještě čas na výuku? Naše semináře vám pomohou nalézt odpovědi:
Roadshow – Šablony společně a efektivně

Jedeme za vámi, potkáme se v 50 městech ČR v termínu 19.9.-12.10.2016.Přineseme vám inspiraci pro realizaci šablon i pro pedagogickou praxi.Každý z účastníků si odnese užitečné informace, nepostradatelnou šablonovouaktovku s materiály a pomůckami a k tomu A3 plakát pro povinnou publicitušablonových projektů. Kapacita akce je omezena.Zaregistrujte se bezplatně již nyní.

DVPP pro projekt Šablony MŠ a ZŠ I
Kvalitní nabídka školení přizpůsobená na míru potřebám vaší školy. Přinášímepedagogům vzdělávání přímo do školy, pomoc s vykázáním výstupů,následnou projektovou podporu a informační servis.Připravíme vám DVPP na míru vašich šablon.

Praktické workshopy – „Jak na to…?“
Na základě zkušeností z předcházejících šablonových výzev nabízíme semináře typu „Jak na to…?“. Školy připravujícíprojekt naučíme pracovat s prostředím MS2014+, elektronickým podpisem i se vším důležitým k podání šablonovéhoprojektu.Školám projekt již realizující nabízíme semináře zaměřené na tvorbu výstupů šablon CLIL, Setkání s rodiči, Čtenářskékluby a Kluby logiky. Účastníci si odnesou vzorové materiály.Přihlaste se a připravte se na Šablony.



Tým ITveSkole.cz a Boxed, s.r.o. přeje všem pedagogům a ředitelům úspěšný školní rok a těší se na spolupráci.
Kontaktujte nás, jsme tady pro vás.
skoly@boxed.cz
podporaeu@itveskole.cz

800 880 990


