“

„Být členem programu MIEE mi
přineslo mnoho nových zkušeností a
nápadů, jak využívat technologie u
nás ve škole a v mé výuce novými,
neotřelými způsoby. Velice kladně
hodnotím pro nás připravované
online i prezenční akce, kde se mohu
pravidelně potkávat se svými kolegy
a vyměňovat zkušenosti a dále
inspirovat.“
Václav Lipavský,
ZŠ Litomyšl

MICROSOFT KOMUNITA
Microsoft Innovative Expert Educator (MIEE)
Microsoft Showcase School
Společnost Microsoft nabízí moderním a inovativním učitelům a školám se zapojit do
jedinečných globálních programů. Tyto programy jak jedincům, tak celým institucím
přináší jedinečné možnosti vzdělávání, získání kontaktů na stejné smýšlející učitele
z celého světa a posunout tak výuku zase o něco dále. To vše s marketingovou
podporou na globální i lokální úrovni.
Microsoft Innovative Expert Educator
▪ aktivita zaměřená na učitele, kteří chtějí efektivně využívat IT
▪ v rámci programu jsou nabízeny desítky prezenčních i online akcí
▪ možnost potkat se s odborníky z celého světa
▪ příležitost být součástí komunity 3700 učitelů z celého světa
▪ získání voucheru pro zkoušku Microsoft Office Specialist zdarma
▪ nadstandardní marketingová podpora učitele a jeho aktivit
▪ šance zúčastnit se plně hrazené cesty na E2 Educators Exchange
▪ technická podpora pro řešení problémů u Vás ve škole
▪ exkurze a stáže vašich žáků ve společnosti Microsoft
Microsoft Showcase School
▪ program zaměřený na školu, která nadstandardně využívá IT
technologie ve výuce a pro řízení školy
▪ součástí programu jsou odborné konzultace z pohledu didaktického
využití IT, včetně řešení technických problémů
▪ škola obdrží sadu marketingových materiálů pro svou vlastní
propagaci
▪ speciální nabídky partnerských řešení
▪ přístup na akce společnosti Microsoft

K programu MIEE je možné se
přihlásit do 15. června 2016 a to
následujícím postupem:
1.

2.

3.

Založte si profil na stránce
Microsoft Education na adrese
education.microsoft.com
Vytvořte krátkou (cca 2 min.)
prezentaci, Office Mix, Sway
nebo video o vás a vašich
aktivitách, zejména jakým
způsobem využíváte technologie
Microsoft ve škole a co od
programu očekáváte.
Vyplňte formulář na adrese
aka.ms/MIEECZ.

Školy se mohou do programu
Showcase School registrovat na
adrese aka.ms/SSCZ
sdad

MICROSOFT PRO ŠKOLSTVÍ
Partneři ve vzdělávání
S

www.microsoft.cz/skolstvi

