
 Objevujte vlastní potenciál a sílu spolupráce 

 Inspirujte se, relaxujte, bavte se 

 Načerpejte společně energii a zlepšete motivaci 

 Zažijte nezapomenutelné okamžiky a poznejte nové kolegy 

 Vychutnejte si skvělou gastronomii a bohatý doprovodný program 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cena za dvoudenní setkání na osobu: 3 500 Kč 
 

 

Možnost využití finančních prostředků ze šablon. Vhodné pro Šablony I i II: 

Vzdělávání pedagogických pracovníků MŠ  Vzdělávání pedagogických pracovníků ZŠ 

DVPP v rozsahu 8 nebo 16 hodin   DVPP v rozsahu 8 nebo 16 hodin  

a) čtenářská pregramotnost;    a) čtenářská gramotnost; 
b) matematická pregramotnost;   b) matematická gramotnost; 

c) cizí jazyky;     c) cizí jazyky; 

d) osobnostně sociální rozvoj;   d) osobnostně sociální rozvoj; 

e) inkluze;     e) inkluze; 

g) polytechnické vzdělávání;   f)  kariérové vzdělávání; 

h)  ICT      g) polytechnické vzdělávání; 

h) ICT; 

i)  projektová výuka 

ITveSkole.cz, o.p.s., Velflíkova 4, 160 00 Praha 6, 800 550 660, skoly@itveskole.cz 
AKREDITOVÁ SPOLEČNOST PRO DVPP 

 

Cena zahrnuje: 

Třebíz 

Hotel Pod Sluncem 

23. – 24. 2018 

DVPP Šablony I a II 
Spojte vzdělávání se zážitky 



 

 Setkání zahájíme v pátek v 15h 

 Po úvodním přípitku budete mít na výběr ze tří workshopů 

 Následuje večeře formou rautu a neformální program 

 V sobotu po vydatné snídani pokračujeme workshopy 

 Setkání ukončíme společným obědem 

 Odnesete si od nás dárek a řadu inspirace do výuky 

 Po společné části bude prostor pro diskuzi a individuální konzultaci  

 

 

Účastí získáte osvědčení  

o absolvování programu v rozsahu 16 hodin. 

 

 

 

 

 

 

 

 

ITveSkole.cz, o.p.s., Velflíkova 4, 160 00 Praha 6, 800 550 660, skoly@itveskole.cz 
AKREDITOVÁ SPOLEČNOST PRO DVPP 

1. Workshop - pátek 2. Workshop - sobota 3. Workshop - sobota 

Čtenářské strategie Dílna čtení Projektové vyučování 

Týmová spolupráce Aktivizační metody 
Objevujeme kouzlo  

přírodních věd 

Využití ICT napříč  

předměty 
Zážitková pedagogika Seberozvoj učitele 

DVPP Šablony I a II 
Harmonogram 

Kontaktujte nás: 

VOLEJTE ZDARMA 800 550 660 
skoly@itveskole.cz 

S námi získáte víc! 


