V Praze 3. 9. 2019

Tisková zpráva
Tisíce školáků uvítá v lavicích příšera s inovativními výukovými
programy
Praha, 2. září 2019 – Nakladatelství Unicorn Publishing, působící při vysoké škole Unicorn College , nabízí s
příchodem nového školního roku možnost inovovat, zatraktivnit a zefektivnit výuku na základních školách. Učitelé
dostanou zdarma k dispozici přístup k online vzdělávacím kurzům Red Monster.
"Učení s příšerou" jsou online výukové kurzy Red Monster, které využívají k učení moderní informační technologie. Učitelé
je mohou použít při výuce s využitím tabletů, interaktivních tabulí, počítačů nebo mobilních telefonů. Žáci se v kurzech
učí postupným procházením lekcí vytvořených ze sady navazujících otázek. Žák, jeho rodiče i učitel mají přitom možnost
sledovat, jak si žák při svém studiu vede. Může se vracet k tomu, co nevěděl, a systematicky si probírané učivo opakovat.
Pro učitele jsou kurzy Red Monster skvělou pomůckou, jak zpestřit školní výuku. V tuto chvíli jsou připraveny kurzy
českého jazyka, v průběhu podzimu nabídku rozšíří řada kurzů z dalších vyučovaných předmětů : prvouky, vlastivědy,
občanské výchovy, dějepisu a fyziky. Obsah kurzů vytváří učitelé ze škol a odborníci z praxe a je v souladu s požadavky
rámcového vzdělávacího programu Ministerstva školství.
Na webu www.ucenispriserou.cz mohou nyní učitelé získat výukové kurzy Red Monster zdarma. Stačí projevit zájem
prostřednictvím dostupného formuláře. Jako bonus mohou učitelé pro své žáky bezplatně získat školní sešity a tužky (platí
do vyčerpání zásob, připraveno je cca 100 000 ks školních pomůcek). Manažer projektu Radko Pöschl, původní prof esí
učitel, říká: "Při využívání kurzů Red Monster nezapomínáme na výhody klasicky pojatého vzdělávání. Snažíme se o to,
aby naše kurzy umožnily žákům efektivně a účinně načerpat základní znalosti, které pak mohou v interakci s učitelem a
ostatními žáky obohacovat o další vlastní poznatky, společně je rozvíjet a aplikovat v praxi. "
Do akce se doposud zapojilo více než 100 základních škol z celé České republiky, do kterých v těchto dnech putuje už
bezmála 60 tisíc sešitů a tužek.
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O Unicorn College
Unicorn College je moderní soukromá vysoká škola nabízející již více než 12 let vysokoškolské vzdělání v oblastech
informačních a komunikačních technologií, ekonomie a managementu. Dlouhodobě a důsledně dbáme na uplatnitelnost
získaných znalostí v praxi. Během výuky zapojujeme studenty do řešení zajímavých a reálných projektů nebo
mezinárodních výzkumných programů například v rámci kooperace s CERN ve Švýcarsku. Unicorn Publishing je
nakladatelství elektronických knih a online výukových kurzů různého druhu. Vytváříme výukové kurzy pro žáky ze
základních škol, studenty středních a vysokých škol, firmy, různé organizace a širokou veřejnost. Další informace o
Unicorn College jsou k dispozici na webových stránkách www.unicorncollege.cz.
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O Unicornu
Unicorn je renomovaná evropská společnost poskytující ty největší informační systémy a řešení z oblasti informačních
technologií. Dlouhodobě se soustředíme na vysokou přidanou hodnotu a konkurenční výhodu přinášenou našim
zákazníkům. Působíme na trhu již od roku 1990 a za tu dobu jsme vytvořili řadu špičkových a rozsáhlých řešení, která
jsou rozšířena a užívána mezi těmi nejvýznamnějšími podniky z různých odvětví. Jsme zároveň provozovateli internetové
služby Plus4U, ve které nabízíme široké portfolio služeb založených na robustních softwarových řešeních pro malé a
střední podniky, a hlavně pro lidi.
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