Česko-polské kurzy českého a polského jazyka
1. Návrh způsobu výběru účastníků česko-polských kurzů
V rámci projektu se očekává realizace 3 ročních turnusů výuky polského a českého jazyka
celkem pro 300 účastníků. Během 1 kurzu trvajícího vždy od září do června následného roku
bude vyškoleno 50 účastníků z CR a 50 účastníků z PR, to je 100 účastníků.
Vysílající organizace: obecně neziskový sektor – oprávnění žadatelé v PO 4 – obce, svazky
obcí, neziskové organizace, profesní komory, spolky apod.
Účastníci: osoby zabývající se aktivitami přeshraniční spolupráce a přicházející do kontaktu
s turisty ve vysílající organizaci, to je např. manažeři přeshraničních projektů, starostové,
pracovníci informačních center, pracovníci muzeí, zástupci škol, apod.
Územní vymezení: správní území ESÚS NOVUM (Dolnoslezské vojvodství, Liberecký kraj,
Královéhradecký kraj, Pardubický kraj, Olomoucký kraj) a organizace se sídlem na
vymezeném území
Způsob výběru: prostřednictvím vyhlášení veřejného náboru účastníků kurzů na www
stránkách vedoucího partnera projektu vždy samostatně pro každý cyklus školení za výše
uvedených podmínek. Veřejný nábor bude ukončen po naplnění kapacity kurzu a budou
stanoveny náhradníci pro případ odstoupení již přihlášeného účastníka kurzu.
2. Popis jednoho cyklu kurzu:
Počet účastníků kurzu: 100 účastníků - 50 z CR a 50 z PR
Délka kurzu: 10 měsíců – tzv. jeden školní rok, účastníci se budou účastnit vždy jednoho
školního roku trvajícího od září do června (1 kurz = 10 měsíců)
Postup výuky:
Svou výuku zahájí v září prostřednictvím e-learningového modulu v rámci KA č. 4. Po
dosažení určité úrovně znalostí ve druhé polovině školního roku bude následovat pro všechny
účastníky jedno společné 3 denní setkání v rámci KA č. 5. Vzhledem k časové variabilitě a
rozdělení velkého počtu se bude jednat o 2 setkání po 50 účastnících (25 CR/25 PR) + 2
účastníci za každého partnera + lektoři = celkem 60 osob. Účastníci kurzů se sjedou na jedno
místo s noclehem na 3 dny, kde bude probíhat celodenní intenzivní výuka s lektorem, kde si
osvojí dosačené znalosti z e-learningu v praxi. Po třídenní praktické výuce bude kurz dále
pokračovat opět e-learningem až do ukončení školního roku v červnu. Školní rok bude
ukončen závěrečným jednodenním workshopem v rámci KA č.6.
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3. Popis e-learningového modulu:
Pro účely uskutečnění kurzů bude využita e-learningová platforma, která umožní realizaci
komplexních školení, a to díky použití následujících modulů: úvodní stránka s popisem,
aktuality, kontaktní formulář, bannerový systém, slideshow, diskuzní fórum, FAQ, správa
bloků a správa kategorií, repozitář souborů, e-learningové kurzy, test, chat, uživatelé,
emailová platforma, kalendář uživatelů, reporty a dotazníky.
Jednotlivé části školení budou uspořádány do struktury obsahující sekce, hodiny, slajdy.
Školící materiály budou mít libovolnou multimediální formu: text, grafika, obrázky, animace,
video, audio, testové otázky, interaktivní cvičení, soubory ke stažení.
S cílem zajištění vysoké efektivity školení budou zpracována interaktivní cvičení, která
podpoří proces učení. Budou mít formu cvičení typu drag&drop: doplňování klíčových slov
v mezerách textu, přiřazování klíčových slov k obrázkům, přiřazování klíčových slov dle
kategorie a cvičení spellpad: psaní klíčových slov v mezerách textu, podepisování obrázků,
cvičení s prvky z rozbalovacího menu, cvičení pravda/lež.
Uplatněny budou i e-testy pro ověřování získaných znalostí. Tyto testy budou mít následující
formy: procvičovací test pro ověření pochopení probrané látky, s možností opakovaného
řešení testu, zkouškový test, který prověří získané vědomosti během jednotlivých částí kurzu.
Takový test je časově omezen a jeho výsledek bude na platformě uložen. Oba typy testů
mohou obsahovat otázky s jednou nebo více možnostmi odpovědi a každý test bude po jeho
ukončení automaticky systémem hodnocen.
Podobné řešení použila Nadace Okno na Wschód (Okno na východ) k výuce polštiny.
Základem projektu bylo totiž využití neplacené e-learningové platformy k výuce polštiny
www.polskijazyk.pl. Platforma je určena pro rusky mluvící uživatele z Běloruska, Ukrajiny
a Ruska. Každý měsíc tuto platformu využívá několik tisíc osob z Východní Evropy.

Polsko-czeskie kursy języka czeskiego i polskiego
1. Proponowany sposób rekrutacji uczestników polsko-czeskich kursów
W ramach projektu przewidywana jest realizacja 3 rocznych cyklów zajęć języka czeskiego
i polskiego dla łącznie 300 uczestników. W czasie 1 kursu trwającego każdorazowo od
września do czerwca następnego roku zostanie przeszkolonych 50 uczestników z Polski i 50
uczestników w Czech, czyli razem 100 osób.
Jednostki delegujące: ogólnie sektor non-profit – wnioskodawcy kwalifikowalni w OP 4 –
gminy, związki gmin, organizacje non-profit, izby zawodowe, stowarzyszenia itp.
Uczestnicy: osoby zajmujące się działaniami podejmowanymi w ramach współpracy
transgranicznej i mające kontakt z turystami w jednostce delegującej, czyli np. menadżerowie
projektów transgranicznych, burmistrzowie, pracownicy informacji turystycznych,
pracownicy muzeów, przedstawiciele szkół itp.
Zasięg terytorialny: obszar administracyjny EUWT NOVUM (kraj liberecki, kraj hradecki,
kraj pardubicki, kraj ołomuniecki, województwo dolnośląskie) oraz organizacje mające
siedzibę na tym obszarze.
Forma rekrutacji: Poprzez ogłoszenie otwartej rekrutacji uczestników kursów na stronach
internetowych partnera wiodącego projektu, oddzielnie dla każdego cyklu szkoleniowego na
powyżej określonych warunkach. Otwarta rekrutacja zostanie zamknięta po zapełnieniu
liczby miejsc, przy czym zostanie ustalona lista rezerwowa na wypadek rezygnacji
zgłoszonego uczestnika kursu.
2. Opis jednego cyklu kursu:
Liczba uczestników kursu: 100 uczestników - 50 z Polski i 50 z Czech
Czas trwania kursu: 10 miesięcy – tzw. jeden rok szkolny, uczestnicy wezmą udział
w kursie podczas jednego roku szkolnego trwającego od września do czerwca (1 kurs = 10
miesięcy)
Prowadzenie zajęć:
Naukę kursanci rozpoczną we wrześniu za pośrednictwem modułu e-learningowego
w ramach DK nr 4. Po osiągnięciu pewnego poziomu wiedzy, w drugiej połowie roku
szkolnego zorganizowane zostanie dla wszystkich uczestników jedno wspólne 3-dniowe
spotkanie w ramach DK nr 5. Ze względu na elastyczność czasową i podział dużej grupy osób
zorganizowane będą 2 spotkania dla 50 uczestników (25 PL/25 CZ) + 2 uczestników za
każdego partnera + lektorzy = łącznie 60 osób. Uczestnicy kursów spotkają się w jednym
miejscu na 3 dni, mając zapewniony nocleg, w którym będą przebiegały całodniowe
intensywne zajęcia z lektorem, podczas których przećwiczą w praktyce wiedzę zdobytą
w ramach e-learningu. Po trzydniowych praktycznych zajęciach kurs będzie kontynuowany
w formie e-learningowej aż do zakończenia roku szkolnego w czerwcu. Rok szkolny
zakończą jednodniowe warsztaty podsumowujące, organizowane w ramach DK nr 6.
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3. Opis modułu e-learningowego:
Do przeprowadzenia szkoleń wykorzystana zostanie platforma e-learningowa umożliwiająca
przeprowadzanie kompleksowych kursów dzięki wykorzystaniu następujących modułów:
strona opisowa, aktualności, formularz kontaktowy, system bannerowy, rotator slajdów,
forum dyskusyjne, FAQ, zarządzanie blokami i zarządzanie kategoriami, repozytorium
plików, kursy e-learningowe, test, chat, użytkownicy, platforma mailingowa, kalendarz
użytkowników, raporty oraz ankiety.
Elementy szkolenia ułożone zostaną w strukturę składającą się z działów, lekcji, slajdów.
Materiał szkoleniowy przybierać będzie dowolną formę multimedialną,: tekst, grafika,
obrazy, animacja, wideo, audio, pytania testowe, ćwiczenia interaktywne, pliki do pobrania.
W celu zapewnienia wysokich efektów szkoleniowych stworzone zostaną ćwiczenia
interaktywne, wspomagające proces uczenia się materiału. Przyjmować one będą formę
ćwiczeń typu drag&drop: dopasowywanie słów kluczowych do luk w tekście,
dopasowywanie słów kluczowych do obrazków, dopasowywanie słów kluczowych wg.
kategorii oraz ćwiczeń spellpad: wpisywanie słów kluczy do luk w tekście, podpisywanie
obrazków, ćwiczenie z elementami listy rozwijanej, ćwiczenie prawda/fałsz.
Zastosowane zostaną także e-testy pozwalające na weryfikację zdobytej wiedzy. Testy te
przybierać będą formę: testu ćwiczeniowego, sprawdzającego zrozumienie przerobionego
materiału, z możliwością wielokrotnego przechodzenia testu. Testu egzaminacyjnego, który
zweryfikuje wiedzę zdobytą podczas poszczególnych części kursu. Test taki posiada
ograniczenie czasowe, a jego wynik jest zapisywany w platformie. Oba rodzaje testów mogą
zawierać pytania jednokrotnego lub wielokrotnego wyboru, a test jest automatycznie oceniany
przez system podczas jego zakończenia.
Podobne rozwiązanie wykorzystane zostało przez Fundację Okno na Wschód do nauki języka
polskiego. Istotą projektu było bowiem wykorzystanie bezpłatnej platformy e-learningowej
do
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rosyjskojęzycznych odbiorców z Białorusi, Ukrainy oraz Rosji. Każdego miesiąca
z platformy korzysta kilka tysięcy osób z Europy Wschodniej.

