
Vážení partneři, vážení ActivKolegové,

jménem společnosti T-E-V Pardubice, s. r. o., realizátora projektu Dotkněme se budoucnosti - další vzdělávání pedagogů 

se specializací na zvýšení kompetencí při integraci informačních a komunikačních technologií do výuky s využitím 

mobilních technologií, který je spolufinancován z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu České republiky, si Vás 

dovoluji pozvat na Závěrečné konference tohoto projektu.

Patříte mezi partnery projektu? Jste součástí rodiny ActivUčitelů, ale projektu Dotkněme se budoucnosti jste se 

neúčastnili?

Přijeďte se seznámit s kolegy, které znáte jen na dálku, vyměňte si zkušenosti z Vaší pedagogické praxe, načerpejte 

inspiraci pro další práci. Rozšiřte si své obzory v oblasti moderních ICT prostředků a získejte přehled o budoucích 

projektových příležitostech a možnostech jejich financování z prostředků EU.

Data a místa konání:

28. května 2015 12.00 - 16.00 ZŠ SEVER Hradec Králové, Lužická 1208

2. června 2015 12.00 - 16.00 ZŠ Nuselská Havlíčkův Brod, Nuselská 3240 

Program konference:

1. Informace průběhu projektu, zhodnocení projektové činnosti včetně jeho přínosů i negativ pro jednotlivé 

partnerské školy a konkrétní pedagogy

2. Ukázky dobré praxe, práce s mobilním dotykovým zařízením v konkrétní hodině

• Inspirace pro využití moderní ICT techniky v přírodních vědách

Inspirace pro využití moderní ICT techniky v humanitních vědách

Inspirace pro využití moderní ICT techniky na 1. stupni

3. Moderní trendy v ICT

nteraktivní dataprojektory Epson - dotyk i pero, jakýkoli povrch, bez ovladače i kalibrace

oderní nástroje pro řízení výuky a sdílení materiálů iTřída

4. Možnosti čerpání finančních prostředků z fondů EU do roku 2020 v oblasti školství, vize možné spolupráce 

T-E-V Pardubice, s. r. o. se školami v dalším období.

Účast na Vámi vybrané konferenci prosím potvrďte vyplněním registračního formuláře, 

který naleznete zde: 

Upřímně se těšíme na setkání s Vámi.

Za tým T-E-V Pardubice, s. r. o.

Mgr. Jaroslav Bis
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budoucnost.tev.cz/konference/

dotkněme se budoucnosti

Pozvánka na závěrečnou konferenci

 

partneři konference
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