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TISKOVÁ ZPRÁVA


Terasoft získal ocenění na Schola Nova 2004


Společnost Terasoft získala na XI. mezinárodním specializovaném veletrhu Schola Nova  za svůj produkt TS Matematika pro prvňáčky prestižní ocenění Zlatá Schola Nova 2004. 

Tento multimediální výukový program je prvním dílem z nové řady programů určených pro výuku matematiky na 1. stupni ZŠ. Svou koncepcí a rozsahem zcela mimořádný program je velice často doporučován i pro žáky mateřských a speciálních škol. Svým zpracováním totiž naprosto dokonale odstraňuje strach a obavy, které někdy matematika u dětí vzbuzuje. Podpořuje v dětech jejich zvídavost a snahu po objevování. Velikou výhodou tohoto software je i jeho komplexní pojetí. Jedná se totiž o produkt, který je je nejen testovací, ale i výukový a zároveň plně interaktivní. Program, respektující didaktické zásady výuky na 1. stupni ZŠ, představuje dětem matematickou terminologii nenásilnou a poutavou formou, rozvíjí dětské myšlení a paměť. Pozitivním rysem je i fakt, že tento výukový program oslovuje děti různého stupně nadání, které dokáže zaujmout  a motivovat ke stále se zlepšujícím výkonům. 
 
Již v loňském roce společnost Terasoft představila na tomto veletrhu svou novou řadu vzdělávacího software určeného pro potřeby žáků a učitelů na 1. stupni ZŠ. 
Zájem o Matematiku pro prvňáčky, která byla uvedena na školy v prosinci 2003 dokazuje, že se snaha Terasoftu vytvořit pro 1. stupeň kolekci specializovaného software, který by respektoval nejen potřeby dětí tohoto věkového období, ale i možnosti učitelů při výuce, ubírá správným směrem. Dokládá to  rovněž i skutečnost, že software společnosti Terasoft je na 1. stupni našich základních škol bezkonkurenčně nejrozšířenější a nejoblíběnější. Příspívá k tomu nejen již tradičně velmi kvalitní  a rozsáhlý obsah a grafické zpracování, ale i jednoduché a bezproblémové ovládání programů a snadná instalace. 

O společnosti Terasoft, a. s.
Tituly se značkou Terasoft již mnoho let patří mezi nejoblíbenější a nejrozšířenější výukové tituly na českých školách. Jejich uživatelé oceňují nejen rozsáhlou a kvalitní obsahovou náplň, ale i  snadné ovládání, spolehlivou funkčnost a příznivé ceny. 
V současnosti je Terasoft, a.s. nejvýznamnější vydavatel původního českého výukového software pro školy. Rozsáhlá nabídka zahrnuje širokou nabídku multimediálních výukových titulů nejen pro základní a střední školy, ale také pro předškolní zařízení. Tituly se značkou Terasoft používá nejen cca 5 000 škol v České republice, ale lokalizované verze jsou velmi úspěšné např. na slovenských školách.
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