
 

Programujeme v Pythone II. 
Pozvánka na bezplatné dvojdňové školenie 

projekt: Vzdelávanie učiteľov informatiky stredných a základných škôl v SR 
v programovaní a v metodike vyučovania programovania v jazyku Python 

 

Organizátor: 1. súkromné gymnázium v Bratislave 

Lektor:  Mgr. Peter Kučera 
 

Milí kolegovia, 

pozývame Vás na dvojdňové bezplatné školenie Programujeme v Pythone II. 

Termín školenia: prvý deň: streda  7. marec 2018    12:30 – 17:30 
   druhý deň: štvrtok   8. marec 2018   08:30 – 14:15 
 
Miesto školenia: Premonštrátske gymnázium v Košiciach, Kováčska 28, Košice 

 

Cestovné náklady, stravu, prípadne ubytovanie si zabezpečuje účastník školenia samostatne a na vlastné náklady.  

Školenie je vhodné pre učiteľov informatiky, ktorí už zvládli základy programovania v jazyku Python alebo absolvovali 
školenie Programujeme v Pythone, prípadne vedia programovať v inom jazyku na maturitnej úrovni. 

Na školení Vám predstavíme aj našu metodiku vyučovania programovania.  Obsah školenia korešponduje s obsahom 
učebnice Programujeme v Pythone 2 spolu s metodikou vyučovania a našimi skúsenosťami. Na školení sa budeme 
venovať nosným kapitolám učebnice, ktoré sú potrebné na zvládnutie maturitnej úrovne programovania. Obsah 
učebnice a ukážku nájdete na stránke: http://www.programujemevpythone.sk/ukazka2.pdf. 

K vyučovaniu programovania v jazyku Python sme 
vytvorili sériu materiálov: elektronické učebnice 
Programujeme v Pythone (1. diel), Programujeme 
v Pythone 2 (2. diel), e-knihu Príručka pre učiteľa 
a e-knihu Testy k učebnici Programujeme 
v Pythone (1. diel) a e-knihu Príručka pre učiteľa 2 
(k 2. dielu učebnice). 

Podľa týchto materiálov postupujú mnohé stredné 
školy na Slovensku. 

Radi sa podelíme so skúsenosťami s vyučovaním programovania v Pythone. 

Záväzná prihláška na školenie:  https://goo.gl/forms/GKrvWVRebld1lW363 

Učebnicu a doplňujúci materiál si môžete objednať na stránke:  www.programujemevpythone.sk 

Podpora k učebnici je na Facebooku: https://www.facebook.com/programujemevpythone/ 

 

Informácie o klube učiteľov informatiky v Bratislave získate na stránke www.1sg.sk/itklub, na Facebooku v skupine 
s názvom Klub učiteľov informatiky v Bratislave. Otázky ku školeniu píšte na adresu peter.kucera@gmail.com. 

 

Partneri:        
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Z NAŠEJ PONUKY 
 

   
   

    
www.programujemevpythone.sk 

www.facebook.com/programujemevpythone 
 

Pozrite si ukážky: www.programujemevpythone.sk/ukazka.pdf  (1. diel) 

www.programujemevpythone.sk/ukazka2.pdf  (2. diel) 
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