DVPP

ITveSkole.cz
… vzdělávejme se
společně!

DVPP, které vám pomůže nalézt odpovědi
Odborně – tým kvalitních lektorů s dlouholetou praxí
V klidu a s úsměvem – cílem je co nejvyšší přínos školení pro školu i pro pedagogy
Ve vaší škole – za kvalitním DVPP není třeba cestovat, lektor přijede k vám

Odborně

Prakticky a názorně

Přímo ve škole

Inspirativně

Vzdělávejme se společně

S využitím moderních pomůcek

DVPP ITveSkole.cz

… vzdělávejme se společně!

Akreditované vzdělávání pro
všechny DVPP šablony

Odborný lektorský tým
Lektori.ITveSkole.cz

Nabídka DVPP pro MATEŘSKÉ ŠKOLY
Název šablony

Jaroslav Novák
Mám 10 let praxi v oblasti vzdělávání dospělých
i jako učitel na základní škole. Spolupracuji při
vývoji specializovaných výukových programů
a rozvoji portálu pro sdílení výukového
obsahu www.activucitel.cz.

DVPP ITveSkole.cz

Osobnostně sociální rozvoj předškolních pedagogů
MŠ v rozsahu 16 hodin

●

Vzdělávání
pedagogických
pracovníků MŠ – DVPP
v rozsahu 16 hodin

Čtenářská pregramotnost

●

Matematická
pregramotnost

●

Inkluze

●

Specifika práce pedagoga s dvouletými dětmi v MŠ

●

Prevence logopedických vad a problémů
komunikačních schopností u dětí v MŠ

●

Individualizace vzdělávání v MŠ

●

Jitka Schovancová
Velmi si vážím práce učitelů, a proto pro ně
na semináře ráda připravuji různé materiály,
zajímavosti, novinky, které jim tuto práci
usnadní.

Nabídka DVPP pro ZÁKLADNÍ ŠKOLY
Název šablony
Vzdělávání
pedagogických
pracovníků ZŠ – DVPP
v rozsahu 16 hodin

Vzdělávání
pedagogických
pracovníků ZŠ – DVPP
v rozsahu 32 hodin

Jana Hartmanová

DVPP ITveSkole.cz

Řadu let se věnuji DVPP se zaměřením na děti
a žáky se specifickými vzdělávacími potřebami.
Moje práce je spojená s tvorbou metodických
a informačních materiálů, vyhledávání příkladů
dobré praxe, komunikace se školami a síťování
organizací.

Čtenářská gramotnost

●

Matematická gramotnost

●

Cizí jazyky

●

Inkluze

●

Čtenářská gramotnost

●

Boris Váňa

Matematická gramotnost

●

Cizí jazyky

●

Mentoring

●

Přes dlouholeté učitelské a ředitelské pracovní
zkušenosti na základní škole se stále dívám na
školství optimisticky a snažím se věnovat tomu,
co pedagogickému úsilí dává smysl. Těší mě
pracovat s učiteli, sdílet navzájem co se daří
i nedaří. Snažím se přinášet otázky, aktuální
informace a především inspirovat.

Vzdělávání pedagogického sboru ZŠ zaměřené na
inkluzi – vzdělávací akce v rozsahu 8 hodin

●

Mapa DVPP na DUMY.cz
Propojíme vás s okolními školami
Pomůcka pro vyhledání kvalitní nabídky DVPP
ve vašem regionu

Vzděláváme ve
školách
• V ceně doprava lektora do školy
• V ceně vzdělávací materiály

Snadné propojení s okolními školami pro získání nejlepší
nabídky DVPP

• V ceně zapůjčení moderních
interaktivních pomůcek

Jednoduché zadání poptávky DVPP a výběr vhodné
vzdělávací organizace

• Tisk certifikátu dle podmínek
projektu

Projektová podpora
v rámci projektu
„Šablony“ pro MŠ,
ZŠ a SŠ
• Podpora při tvorbě Zpráv
o realizaci projektu
• Vykázání výstupů v rámci projektu
• Vystavení karet účastníka
• Vložení karty do systému IS
ESF14+
• Zajištění publicity v rámci projektu
• Archivace výstupů projektu

Boxed, s.r.o.
Velflíkova 4
160 00 Praha 6

skoly@boxed.cz
800 880 990
www.jsmevkurzu.cz

