Calliditas Edutainment přináší do škol unikátní projekt zaměřený na využití
virtuální a rozšířené reality ve vzdělávání.

NEJLEPŠÍ DŮKAZ
JE ZKUŠENOST

DOTEK
BUDOUCNOSTI

VIRTUÁLNÍ
REALITA

Calliditas Edutainment je česká
technologicko-vzdělávací
společnost specializovaná na
moderní vzdělávání.

Propojujeme nejnovější
technologie typu virtuální
a rozšířené reality s potřebami
českého školství.

Virtuální realita dává školám
možnost děti opět něčím
nadchnout, přilákat jejich
pozornost a zvýšit motivaci.

VIRTUÁLNÍ AKADEMIE
exkluzivní projekt jen pro vybrané školy
představení virtuální reality žákům a učitelům
teoretický úvod a praktické ukázky aplikací VR
příprava na pracovní trh budoucnosti
lektorské přednášky zdarma
navazující dlouhodobý vzdělávací program ve VR
akreditovaný program pro učitele
certifikát "Absolvent virtuální akademie"

VIRTUÁLNÍ REALITA
usnadňuje pochopení složitých jevů
zvyšuje zapamatovatelnost
zlepšuje soustředění žáků
podněcuje zájem o učivo
zvyšuje motivaci

Technologie budoucnosti s uplatněním
napříč obory - od vzdělávání přes
zdravotnictví až po robotiku.

Dotkněte se budoucnosti již dnes a nechte se okouzlit virtuální realitou!

Jsme odborníci na moderní
vzdělávání. Ve spolupráci se
základními a středními školami máme již mnohaleté
zkušenosti.
Náš tým tvoří 20 lektorů,
líme ve stovkách škol po
ČR, v uplynulém školním
jsme proškolili okolo 30
dětí.

VIRTUÁLNÍ REALITA
VE VAŠÍ ŠKOLE
2 vyučovací hodiny - teoretický úvod a praktické ukázky - každý
žák si vyzkouší virtuální realitu na vlastní kůži
zkušení lektoři působící samostatně a nezávisle
žádné speciální požadavky na technické vybavení
žádná administrativa nebo navazující povinnosti pro Vás
velký důraz na bezpečné používání VR
pečlivě propracované hygienické postupy pro eliminaci přenosu
nakažlivých nemocí - pravidelná dezinfekce VR vybavení,
jednorázové pomůcky pro ochranu obličeje
všechny výhody Partnerské školy Calliditas - školení pedagogů,
informační servis z oblasti moderního vzdělávání,
zprostředkování spolupráce s dalšími technologickovzdělávacími projekty, možnost konzultací s našimi odbornými
garanty
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000

Při vývoji vzdělávacích projektů spolupracujeme s univerzitami, vzdělávacími instituty
a odborníky z praxe, korporátní sféry i výzkumu.
Pro školy připravujeme workshopy a přednášky ve virtuální
laboratoři budoucnosti Future
VR Lab.
Zaměřujeme se na špičkové
technologie a moderní témata
jako
virtuální a rozšířená realita,
umělá inteligence,
smart cities,
kyberbezpečnost,
kritické myšlení,
mediální gramotnost.
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Nepřipravujte
své žáky na svět
který je, ale na
ten, který bude.
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