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Workshop Informatika s Alexandrou a Alexom 

 
Akadémia Alexandra v spolupráci so Súkromnou základná škola Dotyk v Ružomberku Vás pozýva na predstavenie: 

 eUčebníc informatickej výchovy pre 2. - 4. ročník InFóoorMatika s Alexandrou,  

 obsahu Informatiky s Alexom pre 5. ročník a prímy osemročných gymnázií. 
 

  

Kedy? 3. 6. 2015 o 14:00 hodine 

Kde? Súkromná základná škola Dotyk, budova 2. stupňa, Štiavnická cesta 80 (pri Vojenskej 
nemocnici), Ružomberok 

Čo Vás čaká? Predstavenie obsahu a prostredia v ktorom sú eUčebnice vytvorené, prístup priamo do 
eUčebníc z pozície žiaka a práca v tomto prostredím. 

Koho pozývame? Učiteľov informatickej výchovy  na I. stupni ZŠ,  informatiky na II. stupni ZŠ a učiteľov 
prímy osemročných gymnázií, vedenie škôl. 

Ako sa prihlásiť? Využite prihlasovací formulár na http://www.akademiaalexandra.sk/prihlaska/  
Pozor! Počet miest je obmedzený, uprednostnené budú skôr doručené prihlášky. 

 

Kto sme? Akadémia Alexandra sa zaoberá vzdelávaním pedagógov, žiakov aj širšej verejnosti.  
Zameriavame sa najmä na vzdelávanie na diaľku formou elektronických učebníc, 
eLearningových kurzov a virtuálnych krúžkov. 

  

Čo je InFóoorMatika 
s Alexandrou?  

 eUčebnice informatickej výchovy pre 2. - 4. ročník základnej školy, 

 sú vytvorené v prostredí Moodle na báze eLearningu  s upraveným grafickým 
prostredím, 

 rozvíjajú nielen počítačové zručnosti žiakov ale venujú sa aj samotnej  informatickej 
výchove, 

 obsah učebníc zodpovedá súčasnému ŠVP z informatickej výchovy pre ISCED1, 

 ich formát umožňuje pružné obmieňanie podľa dostupného aktuálneho softvéru, 
individuálnych potrieb škôl a meniaceho sa ŠVP, 

 autorky učebníc: Martina Chalachánová a Eva Uličná. 
 
Nájdete v nich: 

 primerane spracované texty (len stručné, s veľkým množstvom obrázkov) 
a videonávody, 

 množstvo pre žiakov zaujímavých informácií, 

 bohatú sadu zábavných úloh na rôznej úrovni náročnosti, ktorými dokážete zaujať 
žiakov s rôznymi počítačovými zručnosťami,  

 k voľne dostupným programom pripravené Našepkávače – stručné návody a 
prehľady niektorých funkcií, 

 motiváciu žiakov v podobe získavania bodov od kamarátky Sašky a aj záverečného 
diplomu. 

 
Učitelia navyše získajú servis v podobe: 

 pripravených hotových materiálov, 

 návodov,  

 metodických poznámok a vypracovaných TVVP. 
  

Čo je Informatika  
s Alexom?  
 

 eUčebnica informatiky pre 5. ročník základnej školy a prímu 8-ročného gymnázia, 

 je vytvorená taktiež v prostredí Moodle na báze eLearningu, 

 spracovaná podobným štýlom a servisom pre učiteľa, ako vyššie uvedené 
eUčebnice, 

 zodpovedá obsahom inovovanému ŠVP, platnému od 1.9.2015.  
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