Tisztelt Intézményvezető, Tisztelt Pedagógus!
Nagy örömmel tudatjuk, hogy az LSK Hungária Kft., mint a SMART Technologies ULC.
kizárólagos magyarországi képviselete elindítja Interaktív Kool-Túra névre hallgató, országos
információs körútját.
A körút célja, hogy eljutassuk a HunDidac 2011 Oktatási
Szakkiállításon nagy sikerrel bemutatott SMART stand
programját azon pedagógusok és intézményvezetők számára is,
akik valamely oknál fogva nem tudtak ellátogatni a
rendezvényre. Szándékunk, hogy látogatóink a budapesti
taneszköz-bemutató minél több programjából részesülhessenek,
ezért felkértük szakmai együttműködő partnereinket, hogy
kísérjenek el minket.

Helyszín
Lovassy László Gimnázium
8200 Veszprém, Cserhát lakótelep 11.

Időpont
2011. december 1. (csütörtök)
13:00-tól 16:30-ig

Tervezett előadások
- Új Sulinet portál - fókuszban a közösség :: Dr. Főző Attila László
(Educatio Kft.)
- SMART Board 800-as sorozatú interaktív táblák :: Leveli András
(LSK Hungária Kft.)
- Hogyan kezdjem el? 30 órás akkreditált pedagógustovábbképzések az LSK Hungária Kft.-től :: Leveli András (LSK
Hungária Kft.)
- 3D-s tartalmak az osztályteremben :: Szarvas Anett (LSK
Hungária Kft.)
- Legújabb tippek, trükkök a SMART Notebook szoftver háza
tájáról :: Komár Zsolt (SMART Referencia Iskola hálózat vezető
tanára)
- Digitális tananyagok a Cartographia Tankönyvkiadótól
- E-learning tananyagok a Balázs-Diák Kft.-től
- Interaktív tananyagok az Apáczai Kiadótól

Programok
- Minden kiállítónk színes, érdekes interaktív tartalmakkal és
tananyagokkal, valamint tankönyvekkel és órai szemléltető
eszközökkel várja az érdeklődőket saját standján.
- Módszertani ötletek a digitális írástudás fejlesztéséhez az
Educatio Nonprofit Kft. standján.
- Kvízjáték a Balázs-Diák Kft. standján SMART Response interaktív
feleltető- és szavazórendszerrel.
- TIOP Teázó (információs pont a pályázatok iránt érdeklődőknek
egy finom tea mellett).
- Tombola, ahol számos ajándék kerül kiosztásra!

Ajándékok
Minden regisztrált látogatónknak SMART ajándékcsomaggal kedveskedünk,
amely I. K. T. pólót, ajándék tollat és a legfrissebb SMART Oktatási Megoldások
2012. katalógust tartalmazza. A Cartographia Tankönyvkiadó minden
látogatónak fali naptárat és E-feladattárat ajándékoz.
Az előzetes regisztrációs igényeiket a SZARVAS.ANETT@LSK.HU e-mail címen jelezhetik.

Tombola fődíjak
- 1 darab bruttó 40.000,- Ft értékű képzési kupon, amely beváltható az LSK Hungária Kft. 30
órás, akkreditált pedagógus-továbbképzésén*.
- 1 darab bruttó 30.000,- Ft értékű Funscreen Tablet PC oktatási tartalommal feltöltve.

Kiállítók
- LSK Hungária Kft. - SMART
- Educatio Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft.
- Balázs-Diák Kft.
- Apáczai Kiadó
- TanárBlog
- Cartographia Tankönyvkiadó
- Műszaki Kiadó

A KIÁLLÍTÁS LÁTOGATÁSA INGYENES!!!
* Az interaktív tábla hatékony alkalmazása a XXI. Század iskolájában a tanulás-tanítási folyamatok támogatásában

