Balíček DVPP & ITveSkole.cz
Spojme vzdělávání s benefity a nezapomenutelnými zážitky

DVPP na míru potřebám
pedagogům vaší školy

Realizace školení ve
škole nebo wellness hotelu

Propojení DVPP
s moderními pomůckami
získanými ze šablon

Vzdělávání zážitkovou formou

All inclusive s možností dopravy,
ubytování a skvělé gastronomie

Výběr z workshopů a bohatého
doprovodného programu
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Praktické ukázky a názorná inspirace
do výuky

Tým kvalitních lektorů s dlouholetou
praxí

Certifikáty a akreditace dle pravidel
OP VVV Šablony I a Šablony II

ITveSkole.cz
Velflíkova 4
160 00 Praha 6

skoly@itveskole.cz
800 550 660
www.itveskole.cz

Co obsahuje balíček DVPP & ITveSkole.cz?

Nabídka DVPP pro MŠ, ZŠ, ŠD/ŠK, SVČ, ZUŠ:
Název šablony

DVPP ITveSkole.cz

2.I/6 Vzdělávání pedagogických
pracovníků MŠ – DVPP v rozsahu
8 hodin

a) čtenářská
pre/gramotnost
b) matematická
pre/gramotnost
c) cizí jazyky
d) osobnostně
sociální rozvoj
e) inkluze
g) polytechnické
vzdělávání
h) ICT
i) projektová výuka

2.II/6 Vzdělávání pedagogických
pracovníků ZŠ – DVPP v rozsahu
8 hodin
2.V/4 Vzdělávání pedagogických
pracovníků ŠD/ŠK – DVPP
v rozsahu 8 hodin
2.VI/4 Vzdělávání pedagogických
pracovníků SVČ – DVPP v rozsahu
8 hodin
2.VII/4 Vzdělávání pedagogických
pracovníků ZUŠ – DVPP v rozsahu
8 hodin

Vzdělávání realizované ve školách
Poznejte možnosti, které vám vybavení ze
šablon přináší
GG S námi získáte důvěru a kompetence, jak zařízení
ovládat
GG Názorně si společně osvojíme využití tabletů, 3Padů,
notebooků, výukových stavebnic dle vámi vybraných
balíčků
GG Naučíme vás efektivně učit s využitím ICT
GG Předáme zkušenosti, jak zajistit, aby žáci v hodinách
tvořili a měli motivaci

Pomůžeme vám s realizací projektu
od A –Z
GG Volba vhodných šablon
GG Volba vhodných balíčků vybavení
GG Pomoc s nastavením a implementací získaného
vybavení
GG Zajištění odborníků z praxe a ICT techniků
GG Vykázání využívání vybavení po dobu 48 resp. 64 týdnů
GG Příprava Zpráv o realizaci projektu
GG Vystavení certifikátů DVPP
GG Vložení karet účastníků do systému IS ESF14+
GG Vykázání indikátorů
GG Zajištění publicity v rámci projektu
GG Pomoc při archivaci projektu

Zážitkové vzdělávání realizované
v atraktivních wellness hotelích
Spojte vzdělávání se zážitky
GG Inspirujte se, relaxujte, bavte se
GG Objevujte vlastní potenciál a sílu spolupráce v rámci
pedagogického sboru
GG Načerpejte společně energii a zlepšete motivaci
GG Zažijte nezapomenutelné okamžiky a poznejte nové
kolegy
GG Vychutnejte si skvělou gastronomii a bohatý
doprovodný program

GG Poskytneme vám inspiraci pro obohacení vaší hodiny
s využitím aplikací, on-line zdrojů a výukových materiálů

Cena za 1x 8 hodin DVPP realizovaného
ve škole od 990 Kč

Cena za 2x 8 hodin DVPP realizovaného
ve wellness hotelu od 3 480 Kč

Vzdělávání realizované našimi lektory ve školách i zážitkové vzdělávání je možné hradit ze Šablon I a II.
ITveSkole.cz, o.p.s. je akreditována MŠMT jako vzdělávací instituce pro DVPP (č.j. 48645/2013).
Po ukončení každé vzdělávací akce vydá ITveSkole.cz, o.p.s. účastníkům platné „Osvědčení o absolvování
vzdělávacího programu.“

ITveSkole.cz
Velflíkova 4
160 00 Praha 6

skoly@itveskole.cz
800 550 660
www.itveskole.cz

Změna cen, označení modelů a parametrů vyhrazena.

Akreditované vzdělávání ITveSkole.cz
pro všechny DVPP šablony

