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Tisztelt Igazgató, kedves Kolléga!
Örömmel tájékoztatom Önöket, hogy minden jóváhagyott tankönyvünk felkerült a 2016/17-es
tankönyvjegyzékre, így valamennyi akkreditált tankönyvünk a szokott módon rendelhető a KELLOtól.
Azokat a tankönyveinket, amelyek akkreditációja lejárt, akciós áron rendelhetik meg közvetlenül a
kiadótól a csatolt megrendelővel. (Ezekről a tankönyveinkről a levél további részében
tájékozódhatnak.)
Szeretnénk felhívni figyelmüket, hogy könyveink iskolák számára tanév közben is, akár egy
példányban is megrendelhetők oktatási áron postaköltség nélkül.
A jóváhagyott középiskolai és általános iskolai tankönyvcsaládunkról információk, részletek és
megrendelőlap a www.jos.hu/Konyvek.htm címen található.

Akciós tankönyveink:
Informatika munkatankönyv a 3. évfolyam részére (JO-0103)
Informatika munkatankönyv a 4. évfolyam részére (JO-0104)
Könyveink az Oktatási Minisztérium által kiadott kerettanterv alapján
készültek. Mindkét munkatankönyv kompetencia alapú, így a tananyag
feldolgozásában főleg az egyéni és a kiscsoportos munka módszerére építenek.
A munkatankönyvek öt-öt fejezetből állnak, egy-egy fejezet 4-9 tanóra
anyagát tartalmazza, egy óra anyaga egy oldal terjedelmű. Minden óra
tartalmaz számítógéppel megoldandó feladatokat, az új ismeretek elsajátítását
példákkal, leírásokkal segíti, és megteremti a tantárgyi koncentráció lehetőségét
is. Minden fejezet tartalmaz legalább egy olyan játékot, amely fejleszti a tanulók
logikai gondolkodását. A fejezetek, valamint a könyvek végén ismétlő kérdések
szerepelnek, ezek az oldalak az értékeléshez pontszámjavaslatot is
tartalmaznak.

Mindkét könyv színes, A4-es méretű, 40 oldal,
kedvezményes iskolai ára: 610 Ft 495 F

A programozás alapjai Visual Basic .NET-ben (JO-0253)
A könyvet mindenkinek ajánljuk, aki a modern grafikus felület lehetőségeit
kihasználva szeretne megismerkedni a programozás alapjaival. Így hasznos
segítség lehet azok számára is, akik az emelt szintű érettségi vizsgára készülnek.

Kétszínnyomott, B/5-ös méretű, 232 oldal,
kedvezményes iskolai ára: 1.450 Ft 1.160 Ft
Fenti akciós tankönyveinket csak a készlet erejéig tudjuk szállítani!
Amennyiben bármelyik tankönyvünkből ingyenes mintát szeretnének kérni, akkor
maximum 3 féléből szívesen küldünk 1-1 példányt. Az igényelt könyvek címét, az iskola és a
tanár nevét, illetve postázási címét a terjesztes@jos-hu e-mail címre kérjük elküldeni.

Emeltszintű érettségire készüléshez ajánljuk:
A C# nyelv és a programozás alapjai (JO-0254)
„Vannak, akik úgy gondolják, hogy a programozás a mai világban már
elengedhetetlen tudás azok számára, akik az informatika világában kívánnak
elhelyezkedni. Sokan úgy vélik, hogy a programozás segítségével
megkönnyíthetik, hatékonyabbá tehetik a munkájukat. Mások pedig
egyszerűen az alkotás örömét találják meg a programozásban. A programozás
alapjainak elsajátítása segíthet bennünket abban, hogy jobban megismerjük a
minket körülvevő informatikai eszközök, hálózatok működését, ezzel egy
teljesebb képet kapjunk a világ működéséről. A könyv igyekszik bemutatni a C#
programozási nyelv alapjait. A mintapéldák és ábrák a Microsoft Visual C# 2010
Express programmal készültek. Remélem, ezzel a könyvvel könnyebbé válik a
programozás világával való első találkozás! Ehhez kívánok kitartást,
felfedezőkedvet és nagy adag kíváncsiságot mindenkinek!”
A szerző

Mérete: B/5, terjedelme 200 oldal, iskolai ára: 1.530 Ft
Az akciós tankönyvek csak közvetlenül a kiadótól rendelhetők meg 20%-os
kedvezménnyel az iskolák részére.
FaceBook oldalunk címe: http://www.facebook.com/JedlikOktatasiStudio. Itt aktuális
információkat találhatnak könyveinkről. Ha az oldal, illetve a könyveink megnyerik
tetszésüket, akkor kérjük Like-oljanak bennünket.
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