
Elektronická učebnica



 Dovoľte mi, aby som Vám predstavila elektronickú učebnicu, ktorá bola 

vytvorená v rámci projektu „Nový potenciál rozvoja agrosektora –

AGROMECHATRONIK“.

 Elektronická učebnica – ebook je vytvorená v troch jazykoch – slovenský, 

český a nemecký jazyk, čo zároveň umožňuje študentom rozšíriť si poznatky 

týkajúce sa odbornej terminológie v inom, ako materinskom jazyku. 



 Finálne verzie odoslané na partnerské školy v nemeckej aj v 

slovenskej verzii

 v súčasnej dobe prebieha overovanie a kontrola jednotlivých 

kapitol 

 Česká verzia – drobné úpravy v testovej časti

 Finálne verzie – www.agromechatronik.eu

 Obsah webového portálu – jeho prístup chránený heslom

 Heslo bude vygenerované pre každého partnera a školy, 

ktoré elektronickú učebnicu overujú

http://www.agromechatronik.eu/




Orientácia na webovej stránke

Webová stránka je rozdelená na základné „Menu“

 Hlavné „menu“ tvoria jednotlivé verzie 
elektronickej učebnice

 Z každej menu ponuky sa rozbalia ďalšie možnosti 
pre zobrazenie – jednotlivé kapitoly k nim príslušné 
testy

 Pred jednotlivými kapitolami sa metodika v 
príslušnom jazyku rozdelená podľa kapitol

Webová stránka bude mať responzívny dizajn –
bude možné ju zobraziť na mobiloch, tabletoch.....



















Metodika vo Flash

 Poslednou súčasťou elektronického obsahu je veľmi pútavo spracovaná 

metodická príručka a to priamo vo Flash.

 Jednotlivé kapitoly si znova spracované samostatne v interaktivnych sekciách, 

kde nájdete texty, ale zároveň aj množstvo videí a simulácií.









Pridaná hodnota elektonickej učebnice

 Autori jednotlivých kapitol sa snažili aby, elektronická učebnica mala 

jednotný textový a grafický rámec, čo je ju predurčuje stať sa pútavou 

a zaujímavou pre každého študenta. 

 Obsahuje množstvo príkladov z praxe a teoretické poznatky sú priamo 

a následne dopĺňané konkrétnymi príkladmi a reálnou a zároveň výpovednou 

a hodnotnou fotodokumentáciou autorov jednotlivých kapitol.



Na záver....

 Možno konštatovať, že svojou koncepciou je modernou učebnicou, spĺňajúcou 

požiadavky kladené na moderné a otvorené školstvo priamo prepojené s inými 

sektormi.

 Elektronická učebnica umiestnená na webovom portáli patrí medzi aktuálne 

nové trendy vo vzdelávaní, jej cieľom je študenta naučiť tvorivo a kriticky 

myslieť, zároveň sa odborne vyjadrovať správne rozhodovať a zvyšovať si aj 

svoje digitálne zručnosti, napríklad aj tým, že daný vzdelávací obsah môže 

mať neustále so sebou a otvoriť si ho v akéľkoľvek podobe.


