Tisztelt Partnerünk !							
A Realsystem Kiadó a 2018/2019. tanévre tartalmilag aktualizált, külsőleg megújult formában, kétféle, a pedagógusi munkát segítő kiadványt jelentet meg.
Az évek óta egyre népszerűbb Tanári zsebkönyvet a tapasztalatok szerint elsősorban a felső-tagozatban tanító,
valamint középiskolai tanárok használják, mivel szerkesztése, időbeosztása az Ő tevékenységi körüket tartja
szem előtt, mint például a félévi statisztikák elkészítését könnyítő mulasztási és érdemjegy táblázat.
Az alsó-tagozatban tanító pedagógusok munkáját hivatott elősegíteni a Tanítói zsebkönyv, mely szem előtt
tartja az alsó-tagozatban alkalmazandó értékelési szisztémát.
A kiadvány kettős funkciót kíván ellátni. Egyrészt olyan lapokat is tartalmaz, melyek a speciális feladatok
elvégzését könnyítik meg (értékelő lapok, fejlődést regisztráló táblázatok, stb.), másrészt minimális eszköz- és
anyagigényes tanulási-, pszichikus- és motorikus képességeket fejlesztő játékok gyűjteménye is egyben. A kiadványok az eddig megszokott formátumban (A/5, 145x205 mm) jelennek meg. A zsebkönyvek műbőrkötésben,
illetve többféle színes borítóval, három nyelven, jelzőszalaggal ellátva kerülnek forgalomba, 32 oldal információt, órarendet, osztálynévsort, 108 oldal heti beosztású naptárt (2018. augusztus 13.-tól 2019. augusztus 18.-ig),
12 oldal jegyzetlapot és 8 oldal telefonregisztert tartalmaznak.
Mindkét könyv megrendelhető a kiado@realsystem.hu e-mail címen, illetve a www.realwebshop.hu oldalon.
Szállítás: 2018. április elejétől.
A megrendeléseket beérkezési sorrendben elégítjük ki. A színválaszték a készlet erejéig érvényes!
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Asztali naptár a 2018/19-es tanévre
Mérete: 165×240 mm, terjedelme
56 lap, heti beosztással.
A naptár időtartama 2018. augusztus
13-tól 2019. augusztus 18-ig tart.
Kötészete: fejben ikerspirálozott, álló
karton támlával ellátva, egyenként
műanyag tasakba csomagolva.
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Cikkszám: 7836-00

A Diáknaptár kiadványunkat azzal a céllal indítottuk útjára, hogy olyan mindennapi használatra
alkalmas terméket szerkesszünk, amely segít rendszerezni a diákok mindennapjait, alkalmas
fontos időpontok megjelölésére, illetve emlékezetes események lejegyzésére.
A naptári tartalmon túl hasznos információs oldalakat is tartalmaz a kiadvány, ezek mindig
kéznél vannak, és segítséget nyújthatnak különféle területeken (táblázatok matek, fizika és más
témákban, nyelvi formulák, játékok, érdekességek).
A zsebkönyv mérete 125×205 mm, terjedelme 144 oldal, ebből 106 oldal heti beosztású naptár
(2018. augusztus 6-tól 2019. augusztus 11-ig), 38 oldal pedig az információs blokk.
Bízunk benne, hogy kis mérete, könnyű kezelhetősége, divatos megjelenése és hasznos tartalma
miatt ugyanolyan népszerű lesz, mint a német, holland és más európai fiatalok számára készült
hasonló kiadványok.
A termékek megrendelhetőek a kiado@realsystem.hu e-mail címen.
A megrendeléseket beérkezési sorrendben elégítjük ki. A típusok a készlet erejéig érvényesek.

5313-60 | Tündér
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5313-66 | Mackó

5313-67 | Party

Kiadványunkkal kapcsolatos egyéb kérdéseivel forduljon bizalommal hozzánk az alábbi elérhetőségeink
bármelyikén!
Megrendelésüket előre is köszönjük!
2314 Halásztelek, Rákóczi út 144.
Telefon: 06/24-455-455
e-mail: kiado@realsystem.hu
http://www.realwebshop.hu

