Tanítóknak tanároknak!
Magyarország egyedi óratervező programja a Classbook-óratervező program

Ha szeretne gyorsan és magas színvonalon felkészülni a tanórai foglalkozásokra, a
Classbook-óratervező program felgyorsítja, megkönnyíti a munkát, mert:

1. egy gombnyomással kiválasztható: az óra cél- és feladatrendszere, fejlesztési
feladatok, didaktikai feladatok, kapcsolatok, óra menete, tanár és tanuló
tevékenysége,
munkamódszerek, mellékletek.
2. bármilyen tantárgy, óra vagy foglalkozás tervét elő lehet állítani.
3. a program számolja az tevékenységek idejét.
4. korlátlan számú óratervet és csatolmányt tárol.
5. egyénre szabható, névre szóló.
6. „A 2017. évi minősítővizsgára, minősítési eljárásra készülő pedagógusok
munkáját segítő Útmutató a pedagógusok minősítési rendszerében Pedagógus I. és
Pedagógus II. fokozatba lépéshez” ajánlásának alapján készült.
7. a licenc ideje alatt informatikai támogatással.
8. évről-évre megújítható.
Már a nyáron kezdje meg a felkészülést a 2017-18-as tanévre!
További előnyök és információ a programról: a www.classbook-oratervezo.com
oldalon
AZ ISKOLAI MEGRENDELŐ LAPON A LEGOLCSÓBB!

CLASSBOOK-ÓRATERVEZŐ PROGRAM MEGRENDELŐ LAP 1
További információ: www.classbook-oratervezo.com

Bármilyen kérés, kérdés, megrendelő lap feladása: oratervezo@gmail.com

Intézmény neve, székhelye:…………………………………………………………………………………………………………………………………
Sorszá
m

Pedagógus neve

Pedagógus levelezési címe

Pedagógus e-mail címe

A vagy B
változatot
választja

Tegyen X-et a megfelelő
helyre
Új megMár van
rendelő
Classbookóratervezője

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Classbook-óratervező használati idő
1 éves licenc
2 éves licenc
3 éves licenc

Kedvezményes ára
3600 Ft/év
7200 Ft/2 év
9500 Ft/3 év

A megrendelő lap visszaküldendő szkennelve: oratervezo@gmail.com

Eredeti ára
5200 Ft/év
10400 Ft/2 év
15600 Ft/3 év

CLASSBOOK-ÓRATERVEZŐ PROGRAM MEGRENDELŐ LAP 2
További információ: www.classbook-oratervezo.com

Bármilyen kérés, kérdés, megrendelő lap feladása: oratervezo@gmail.com

Intézmény neve, székhelye:…………………………………………………………………………………………………………………………………
Sorszá
m

Pedagógus neve

Pedagógus levelezési címe

Pedagógus e-mail címe

A vagy B
változatot
választja

Tegyen X-et a megfelelő
helyre
Új megMár van
rendelő
Classbookóratervezője

13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.

Classbook-óratervező használati idő
1 éves licenc
2 éves licenc
3 éves licenc

Kedvezményes ára
3600 Ft/év
7200 Ft/2 év
9500 Ft/3 év

A megrendelő lap visszaküldendő szkennelve: oratervezo@gmail.com

Eredeti ára
5200 Ft/év
10400 Ft/2 év
15600 Ft/3 év

