Výzva č. 57
Splnění podmínek – důkazy a doporučení

ONLINE jazyky – angličtina pro samouky, s.r.o.
www.onlinejazyky.cz

„Prolobbováno“ ke krokům zpět
Někdo tu černou práci musel udělat a jsme rádi, že jsme to nemuseli být my. Na druhou stranu,
nenasytnost se nevyplácí. O čem to mluvím? O Výzvě č. 57…
Je skvělou zprávou pro všechny z nás, nadšence do moderních forem jazykového vzdělávání, že byl
e-learning a blended learning v rámci OP VK zařazen do podporovaných aktivit. Vždyť kombinovaná
výuka jazyků je již mnoho let předními neuro-vědeckými kapacitami ověřena a dokázána jako
nejefektivnější forma výuky cizích jazyků. Někdo velmi vlivný odvedl kus dobré práce.
Jenže Ten, někdo velmi vlivný, měl i své obchodní zájmy, a tak je Výzva č. 57 v některých bodech
napsána hlavně tak, aby ji splnil jediný výukový systém na trhu a bohulibé zájmy, jak opravdu pomoci
studentům, začínají mít své první trhliny.
Stručně řečeno, výzva vyžaduje takový e-learningový systém, který byl standardem před cca 15 lety
(obsahující již vyvrácené mýty o výuce jazyků) a naopak nepožaduje to, co odpovídá moderním
poznatkům dnešních lingvistů, metodiků, pedagogů či neurovědců.
A co požadujete pro své žáky vy? Chcete způsob výuky, který odpovídá věku dětí a jejich vysokým
technickým nárokům nebo preferujete „vítězný mezinárodní systém“ plný prestižních ocenění (která
jsou ovšem stará 20 a více let) s primitivní grafikou, bez gamifikačních a zábavních prvků, bez kterých
děti u výuky nevydrží?
My chceme pro studenty to nejlepší! Proto žádáme všechny ředitele škol o jediné – vybírejte
dodavatele opravdu pečlivě a nenechte se ovlivnit pouze nablýskaným marketingem, platformou
postavenou na již přežitých poznatcích a horou cizích slov.
Vytvořili jsme tento dokument, abyste se v nárocích vyplývajících z Výzvy č. 57 lépe orientovali.
Udělejte si představu o tom, co všechno je možné po dodavateli požadovat, a to i nad rozsah zadání.
Také bychom vám rádi ukázali, jak jsme se s nároky výzvy vypořádali my. Ačkoli někdy se skřípěním
zubů našich metodiků, neboť jsme museli náš systém v některých bodech záměrně zhoršit, abychom
dílčí zpátečnické nároky výzvy splnili. Ale i přes to si stojíme za tím, že naše platforma a výukové
obsahy jsou jednou z nejlepších voleb na poli e-learningu, které můžete vašim žákům a pedagogům
nabídnout. Vždyť naše kurzy akreditovalo i MŠMT.

Přeji správnou ruku při volbě platformy, která vám i vašim studentům opravdu pomůže.

Ing. Martin Dvořák, Ph.D.
ředitel ONLINE jazyky
.
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POVINNÉ POŽADAVKY VÝZVY Č.57
Představíme Vám požadavky výzvy a doložíme, jak každý z jednotlivých bodů splňujeme

1. Systém je individualizovaný a přizpůsobuje se studentovi
„Individualizace výuky a vzdělávání znamená zaměření a přizpůsobení formy, rychlosti a metod výuky
a vzdělávání individuálním potřebám a možnostem jednotlivce, a to na základě zjištění a analýzy
úrovně jeho dosavadních znalostí, studijních předpokladů, speciálních vzdělávacích potřeb a dalších
okolností. Individuální přístup k osobě, která se vzdělává, využívají a uplatňují především vzdělavatelé
při prezenční výuce.“
ONLINE jazyky
Systém ONLINE jazyky je individualizovaný a přizpůsobuje se požadavkům jednotlivce na mnoha
místech a to jak v závislosti na jeho studijních výsledcích, tak i dle vzdělávacích potřeb a návyků:









podle výsledků studia se studentům otevírá další výukový obsah (další kapitola)
každý student ve své liště pokroku vidí jaká látka mu šla dobře a naopak jaká mu dělala
potíže a měl by se k ní vrátit a procvičit ji, dokud lišta pokroku nebude celá označena zeleně
systém analyzuje výsledky studia každého studenta a v případě neplnění studijní normy
(66% úspěšnost cvičení, tj. hranice pro vykonání mezinárodních zkoušek v souladu s SERRJ)
doporučuje studentovi cvičení, ke kterým je potřeba se vrátit a probranou látku procvičit
znovu – individuální cvičení k zopakování jsou generovány do osobních „Záložek“. Tímto se
srovnává tempo celé učební skupiny
vysoce individualizovaná je i práce se slovní zásobou, kterou si student sám řídí v sekci
„Slovíčka“. Kromě třídění a filtrování slovíček je k dispozici 16 různých variant procvičování
slovíček a vyhoví tak všem studijním typům (systém napíše slovíčko - student procvičí
odpověď nebo napíše nebo vybere nebo vysloví; systém vysloví slovíčko - student procvičí
odpověď nebo napíše nebo vybere nebo vysloví; vše možno buď „z“ nebo „do“ vyučovaného
cílového jazyka)
systém zároveň eviduje, která slovíčka student již zná a která nikoli a umožňuje tak
procvičovat ta slovíčka, která je potřeba
jakékoli slovíčko v kurzu je možné přeložit a uložit do osobního slovníčku k následnému
procvičování
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Obr. 1: Možnost přidat vlastní slovíčko k procvičování

filtry

Obr. 2: Filtrování slovní zásoby
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Obr. 3: 16 variant individualizovaného procvičování slovní zásoby

Obr. 4: Ukázka jedné ze 16 variant procvičování slovíček
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2. Poslech-mluvení-čtení-psaní
Cílem klíčové aktivity je podpora rozvoje individuálních ústních komunikačních dovedností žáků v
oblasti anglického/německého/francouzského jazyka na základních a středních školách, formou
řízené, kombinované a individualizované výuky (blended learning) na základě přirozené posloupnosti
jednotlivých fází osvojování cizího jazyka, tj. poslech – mluvení – čtení - psaní. K tomu přispívá využití
kombinovaného výukového systému (blended learningu), který umožňuje individualizované
vzdělávání žáků zohledňující jejich aktuální úroveň jazykových znalostí a dovedností, individuální
potřeby a možnosti rozvoje.
Výukový systém musí obsahovat možnost studia anglického/německého/francouzského jazyka v
různých úrovních SERRJ. Systém je metodicky zpracovaný na základě posloupnosti osvojování cizího
jazyka: poslech-mluvení-čtení-psaní



systém umožňuje libovolně časté nahrávání vlastního ústního projevu vzdělávajícího se (mluvení)
a opakované přehrávání (poslech) této autentické nahrávky;
systém nabízí více než jeden druh aktivit pro nácvik, upevňování a osvojení ústních komunikačních
dovedností v rámci jedné učební jednotky (lekce);

ONLINE jazyky
Veškeré kurzy ONLINE jazyků jsou založeny na zvládnutí všech základních jazykových dovedností,
přičemž trénink správné výslovnosti je jednou z klíčových podporovaných studijních aktivit.
Procvičuje se:




trénink výslovnosti pomocí rozpoznávání hlasu kdekoliv v kurzu
nahráváním vlastního hlasu s následnou možností přehrání (dostupné od 31.8.2015)
nahrávky rodilých mluvčí a simultátor čtení

Obr. 5: Ukázka systému rozpoznávání hlasu
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Obr. 6: Ukázka simultátoru čtení

3. Komunikace s lektorem
Systém nabízí jako jeden druh aktivity komunikaci s lektorem.
ONLINE jazyky
Systém ONLINE jazyků je založen na velmi úzkém provázání lektora se studentem e-learningu.
Student v tom „nikdy není sám“ a ve chvíli, kdy mu není cokoliv jasného, ať už z hlediska jazykového
nebo technického, tak se může na lektora kdykoli obrátit. Dokonce může své dojmy a znalosti sdílet
se svými spolužáky! Komunikace s lektorem je v ONLINE jazycích zajištěna na mnoha úrovních:





Lektor po ruce - lektoři jsou v pohotovosti každý pracovní den od 8 do 20 hodin a jsou připraveni
okamžitě zodpovědět veškeré dotazy, a to odkudkoliv z kurzu.
Rada po telefonu - jakkoliv zaměřené dotazy zodpovíme i na telefonu
Email - pro méně urgentní záležitosti
Diskusní chat - Určen pro sdílení znalostí a dojmů se spolužáky. Je na každém výukovém okně.
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Obr. 7: Lektor po ruce

Obr. 8: Diskusní chat na každém okně

www.onlinejazyky.cz
ONLINE jazyky – angličtina online pro samouky s.r.o.

8

4. Adaptivní testování
Poskytování elektronických adaptivních vstupních a výstupních testů, průběžných testů v lekcích
včetně on-line vyhodnocení testů.
ONLINE jazyky
Adaptivní testy na začátku a konci studia otestují aktuální úroveň žáků. Žáci ve vyšších úrovních se
nemusí zdržovat vyplňováním jednoduchých otázek a naopak.
Každá lekce potom obsahuje také testování nabytých znalostí.

Obr. 9: Náhled testování

5. Postupné otvírání lekcí
Systém nejprve na základě integrovaných vstupních testů a poté na základě průběžného
vyhodnocování dosahovaných výsledků a zvládnutí probírané látky (analýzou vzdělávacích aktivit,
průběžným testováním) automaticky otvírá vzdělávajícímu se další studijní bloky a lekce a řídí tak
jeho vzdělávání;
ONLINE jazyky
Po té, co student prostuduje na více než 95 % probírané látky a splní cvičení na více než 66 %
úspěšnosti, otevírá se mu další lekce. Pokud má méně, musí se vracet do záložek, kam se mu generují
cvičení, ve kterých nebyl úspěšný. Vždy vidí celý obsah kurzu, ale u lekcí, kam nemůže, má zámeček.
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6. Monitoring studia
Systém monitoruje průběh studia a učitel má po celou dobu studia přehled o studiu žáků
v následujících bodech:









frekvence studia
doba studia
efektivita vzdělávání
míra prostudování kurzu
látka určená k opakování
aktuální úroveň vzdělání
počet nahrání vlastního hlasu
počet přehrání vlastního hlasu

ONLINE jazyky
Studovna ONLINE jazyků disponuje profesionálním rozhraním pro lektory, které v přehledných
grafech zobrazuje veškeré důležité informace o studentech ve studijní skupině. Lektor vidí kolik času
strávil student ve studovně celkem i dle jednotlivých studijních týdnů, jak daleko je v kurzu a jaké má
procento dokončená kurzu, na kolik procent splnil jednotlivá cvičení, kolik se naučil slovíček. To vše i
v porovnáním vůči svému studijnímu plánu, ale i v porovnání s průměrem třídy.
Lektor také může nahlédnout přímo do účtu studenta, kde má přehled o tom, jaké pasáže dělali
studentovi problémy a jaká řešil bez potíží.
Každý student má k dispozici svou personalizovanou tabulku s výsledky svého studia, kde se mu
zobrazují stejné údaje, ke kterým má přístup i jeho lektor.
Zobrazovat lektorovi studenta počet nahrání vlastního hlasu považujeme za metodickou chybu,
neboť ve svém důsledku snižuje chuť studenta procvičování výslovnosti využívat. Lidská mysl je
nastavena tak, aby se vyhýbala selhání a to obzvláště v českém školním systému, kdy chyba není
vnímaná jako příležitost, ale jako selhání. Proč by student vyslovoval jedno slovíčko 30x, aby si ho
správně osvojil, když tím lektora upozorní, že v tomto selhává. Je tak motivován slovíčko vyslovit
pouze 3x, ačkoli ho stále dobře neumí, ale ví, že nevyčnívá z průměru.
Počet přehrání vlastního hlasu je ze své logiky úplně stejným údajem jako počet nahrání vlastního
hlasu a z pohledu vedení studenta výukou považujeme tento údaj za irelevantní nic přínosného
neříkající. I přesto jsem však tuto funkci do našeho systému vložili (dostupná k 31.8.2015), aby měli
zástupci škol maximální jistotu, že náš systém splňuje podmínky výzvy ze 100 %.
Počet nahrávání vlastního hlasu a počet přehrání vlastního hlasu však velmi doporučujeme nebrat
v reportingu v potaz.
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Obr. 10: Ukázka nástěnky

Obr. 11: Ukázka přístupu pro lektory
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6. Metodické vedení
Součástí výukového systému je poskytnutí kompletní metodiky pro učitele ke všem využívaným
kurzům, včetně zaškolení učitele anglického/německého/francouzského jazyka v práci se systémem.
ONLINE jazyky
Učitel dostává metodické plány (pro jednu skupinu celkem 12 příprav), které navazují vždy na jednu
lekci v e-learningu a jsou zaměřeny na konverzační cvičení, která reflektují probranou látku v elearningu. Vyučovací hodina probíhá v rámci standardní časové dotace třídy. Splňuje se tak podmínka
kompletní metodiky k hodinám. Stejně tak dostává metodiku práce s e-learningovou platformou.
Veškeré metodické podklady jsou pro všechny vyučované jazyky zpracovány v českém jazyce. Na
vyžádání zašleme ukázku zpracování podkladů pro jakoukoli hodinu.

7. Online i offline
V rámci Výzvy č. 57 je požadavek, aby byl systém dostupný i offline a aby zároveň online vykazoval
statistiky studia každého studenta. To jsou dva protichůdné požadavky, které se do zadání dostaly
nejspíše pochybením, neboť v oficiálních dotazech je tato podmínka vzápětí popřena. Viz níže:
Jakým způsobem má vzdělávací systém splnit tuto podmínku: "možnost plnohodnotného vzdělávání
kdykoli a kdekoli bez jakéhokoli omezení (on-line i off-line)."
Na základě doplňujících dotazů na MŠMT je podmínka splněna, když: „bude mít žák/učitel přístup do
systému na základě svého osobního klíče nejen ze školního zařízení, ale i ze svého vlastního zařízení
(domácí PC, notebook, tablet, telefon apod.).
ONLINE jazyky
Umožňují připojení do studijního prostředí odkudkoliv a kdykoliv a díky responsivnímu designu i na
tabletech a chytrých telefonech. Vše bez jakékoli instalace, bez problémových pluginů a dalších
doplňků, bez závislosti na operačním systému, HW apod.. Jedinou podmínkou je připojení
k internetu.
Pokud student využívá systém např. ve škole na školním počítači a doma se přihlásí ze svého tabletu,
pokračuje ve výuce přesně na tom místě, kde ve škole skončil.
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Obr. 12: Ukázka responsivního designu

8. Společný evropský referenční rámec pro jazyky
Výukový systém musí obsahovat možnost studia anglického/německého/francouzského jazyka
v různých úrovních SERRJ.

ONLINE jazyky
Ze zadání jasně vyplývá, že výukový systém musí mít k dispozici kurzy pro všechny tři jazyky. Ačkoli
se domníváme, že takto zadání myšleno nebylo a zřejmě by mohlo postačovat, aby výukový systém
obsahoval alespoň jeden z jazyků, doporučujeme být v tom bodě obezřetní. Zodpovědnost za volbu
správného dodavatele nese škola a v případě pochybení nevrací finanční prostředky do státního
rozpočtu dodavatel, ale škola. ONLINE jazyky tuto podmínku všech třech jazyků splňují.
Veškeré kurzy ONLINE jazyků pro výzvu č. 57 odpovídají Společnému evropskému referenčnímu
rámci pro jazyky (SERRJ) a studenty metodicky vedou a připravují ke složení uznávaných
mezinárodních zkoušek.
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Po dodavateli zároveň chtějte ..
Představili jsme základní požadavky výzvy, které musí každý dodavatel e-learningu splňovat, aby
nebyl vyřazen pro nenaplnění podmínek výzvy. V následujících bodech Vám doporučíme, co by
měla každá moderní e-elarningová platforma poskytovat a jak tyto požadavky řeší ONLINE jazyky.

1. Akreditace MŠMT
ONLINE jazyky v současné době nabízejí studentům 60 kurzů v šesti světových jazycích (angličtina,
němčina, francouzština, španělština, ruština a italština) od začátečníků až po velmi pokročilé (dle
Společného evropského referenčního rámce pro jazyky). Kurzy jsou obecné, profesní nebo slovíčkové.
Všechny kurzy angličtiny, němčiny a francouzštiny připravené pro Výzvu č. 57 v rámci šablony č. 4
jsou akreditované MŠMT.
Kurzy byly vytvořeny ve spolupráci českých lektorů a rodilých mluvčí a splňují veškeré požadavky na
kvalitní e-learningový vzdělávací obsah a jeho použití na základních a středních školách.

2. Aktuálnost systému
Aktuální se rovná obohacený o řadu inovativních prvků, takže je e-learning zábavnější, flexibilnější a
v mnohých případech i metodicky propracovanější. Bohužel některé systémy, které vznikly před více
než deseti, dvaceti lety jsou stále založeny na CD-ROMech anebo jsou nutné instalace různých
pluginů, či celých SW. Počítače prodávané několik posledních let mnohdy ani nemají CD/DVD
mechaniky. Chtějte tedy vždy takovou platformu, která je postavená kompletně online.

3. Ovládání a výklady v mateřském jazyce
Pro studenty začátečníky je uživatelsky příjemné a efektivní, pokud je rozhraní také v české mutaci a
zadání jsou i v češtině. Tato funkce je důležitá především pro správné pochopení výkladů gramatiky,
zadání cvičení, ale také pro celkovou orientaci v platformě. Bez takové podpory ztrácejí začátečníci
motivaci k dalšímu studiu. Motivace je právě klíčem k úspěšnému dokončení e-learningových kurzů.
Toto je jeden z klíčových bodů, který by měl odběratel řešit. Jazykové vzdělávání je natolik specifické,
že je nutné, aby bylo metodicky pečlivě zpracováno. Jiná metodika je například při výuce angličtiny,
ze slovanských, románských nebo germánských jazyků! Zvláště pak pro začátečníky a mírně
pokročilé, což budou v rámci výzvy nejčastější úrovně.
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4. Motivace, motivace, motivace
Viděli jsme desítky e-learningových platforem, účastníme se odborných konferencí, diskutujeme
s předními jazykovými školami, jsme partnery oborových organizací a víme to nejdůležitější – o
úspěchu či neúspěchu jakékoli e-learnigové platformy z drtivé části rozhoduje hlavně to, jak dokáže
studenta motivovat a udržet ho u výuky.
Studentovi dnešní doby nestačí grafika minulého století a nudné formuláře pro vyplňování odpovědí.
Chce zábavu, chce akci, chce humor, ale i pochvalu či pokárání, chce výklady, kterým rozumí, chce
ukázky jazyka, které chápe, chce svého jazykového průvodce, chce příběh, chce sociální vazby a
vědět, že v tom není sám. Zkrátka, chce styl, se kterým se ztotožní, protože pak nepokračuje, že musí,
ale že chce.
A toto všechno ONLINE jazyky umí. Ostatně, vyzkoušejte si naše demo na www.onlinejazyky.cz a
přesvědčte se sami, jestli dostanete chuť studovat další jazyk.

Obr. 12: Ukázka jednoho z 15 druhů cvičení
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Obr. 13: Ukázka výkladu pomocí obrázků

Obr. 14: Ukázka videohodnocení cvičení
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Závěrem
Nemyslíme si, že máme nejlepší e-learningové kurzy na celém světě, ale z celého světa se inspirujeme
a vybíráme to nejlepší co modifikujeme pro potřeby českých studentů a to jim následně přinášíme.
Řadu našich vlastních vylepšení, nápadů a směrů naopak přebírají jiní. Žijeme v ekosystému online
výuky jazyků, máme pro ně nadšení, vášeň pro nové technologie a skvělý tým.
Jsme upřímně přesvědčeni, že českým studentům umíme s jazyky velmi dobře pomoci.
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