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TISKOVÁ ZPRÁVA
Terasoft získal ocenění na veletrhu Schola Nova 2006
Společnost Terasoft získala na XIII. mezinárodním specializovaném veletrhu Schola Nova 2006 za čtyřdílný komplet multimediálních výukových programů TS Přírodověda 1. – 4. díl prestižní ocenění v soutěži o nejlepší exponát Zlatá Schola Nova 2006. 
Oceněný komplet multimediálních výukových programů TS Přírodověda 1. – 4. díl je pokračováním nové řady programů určených pro výuku na 1. stupni ZŠ. Každý z jednotlivých dílů vyniká především nebývalým rozsahem výukového materiálu - fotografií, ilustrací i textu. Přestože jsou určeny pro výuku přírodovědy a prvouky, plně je využijí i žáci 2. stupně ZŠ při výuce přírodopisu. Velkou výhodou tohoto software je i jeho komplexní pojetí. Jedná se totiž o produkty, které jsou nejen testovací, ale i výukové, encyklopedické a zároveň plně interaktivní. 
Již v předchozích ročnících veletrhu Schola Nova společnost Terasoft představila tituly z nové řady vzdělávacího software určeného pro potřeby žáků a učitelů na 1. stupni ZŠ. Vloni byl v soutěži o nejlepší exponát oceněn multimediální výukový program TS Vlastivěda 1 – starší české dějiny a předloni to byl titul TS Matematika pro prvňáčky.
Zlatá Schola Nova 2006 navazuje na celou řadu dalších ocenění v minulých letech:
	V soutěži eLearning 2005 na 43. mezinárodním festivalu TECHFILM 2005 získal titul TS Přírodověda 2 - živočichové a rostliny cizích krajin dvě ceny: v sekci pro primární školství získal Křišťálovou tužtičku a poté získal i GRAND PRIX – Křišťálovou tužku ministryně školství, mládeže a tělovýchovy.

V červnu 2005 získala společnost Terasoft v soutěži Comenius Auszeichnungen 2005, pořádané německou Gesellschaft für Pädagogik und Information e.V. (GPI), ocenění Euromedia-Siegel 2005 za titul TS Vlastivěda 1 a Euromedia-Sonderpreise 2005 za titul TS Matematika pro prvňáčky.
V soutěži eLearning 2004 na 42. mezinárodním festivalu TECHFILM 2004 získaly dvě Křišťálové tužtičky tituly TS Matematika pro prvňáčky a TS Přírodověda 1 (rostliny a houby) a v soutěži Dětská pečeť zvítězil TS Český jazyk 4 - Zábavná mluvnice brouka Koumese.
Software společnosti Terasoft je na 1. stupni našich základních škol bezkonkurenčně nejrozšířenější a nejoblíbenější. Přispívá k tomu nejen již tradičně velmi kvalitní a rozsáhlý obsah a grafické zpracování, ale i jednoduché a bezproblémové ovládání programů a snadná instalace. Nová generace výukových titulů společnosti Terasoft pracuje bez problémů na samostatných počítačích, v lokálních počítačových sítích i online na Internetu nebo v intranetu. Ojedinělá je i šíře podporovaných operačních systémů, programy pracují na PC s MS Windows i s Linuxem nebo s Apple Mac OS a i dalších.
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 více než 5 000 škol v České republice, ale lokalizované verze jsou velmi úspěšné například na slovenských školách.
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