Slovake.eu: prosty spos� na nauk�j�yka s�owackiego

<p><a href="http://www.slovake.eu"><img src="images/stories/logo_Slovake.eu.jpg" border="0"
width="263" height="287" /></a></p> <p>�</p> <p style="text-align: justify;"><span
style="color: #000000;">Ju� od trzech lat portal do nauki j�yka s�owackiego pomaga
obcokrajowcom oraz S�owakom mieszkaj�cym za granic�. W tym czasie portal Slovake.eu
odwiedzi�o ju� ponad 715 000 u�ytkownik� z ponad 100 kraj� �wiata. Mi�zy nimi nie
brakuje Kuba�zyk�, Hawajczyk�, ale r�nie� i Polak�.<br /><br /><strong><span
style="color: #0000ff;">? J�yk s�owacki w nowoczesnej formie<br /></span></strong><br
/>Partnerzy mi�zynarodowego, niekomercyjnego projektu Slovak Online zgadzaj� si� �e
e-learning w edukacji m�odych jest ju� konieczno�ci�. ?Dzisiejsze czasy wymagaj� od
instytucji edukacyjnych zmiany podej�cia do nauki, bo m�odzi ludzie preferuj� nowe
technologie i poszukuj� dodatkowych, ciekawych metod? m�i L�dia Ostrowska, w�a�cicielka
szko�y AhojSlovakia, jednego z partner� w projekcie. <br /><br />Strona internetowa
www.slovake.eu wystartowa�a w 2011 r. pod kierunkiem s�owackiego stowarzyszenia
Eduk�ia@Internet. W tym czasie mia�a zaledwie 85 zarejestrowanych u�ytkownik�. Ju�
wtedy jednak, dzi�i pomocy partner� zagranicznych, portal by� przet�umaczony na pi�
j�yk� obcych. Uczy�si�s�owackiego mo�na dzisiaj po s�owacku, angielsku, niemiecku,
polsku, litewsku, hiszpa�ku, francusku, czesku, w�iersku, rosyjsku oraz w j�yku esperanto.
Ju� nied�ugo do kurs� na poziomie podstawowym dodane zostan� kursy na poziomach B1 i
B2. <br /><br /><strong><span style="color: #0000ff;">? Pomoc dla obcokrajowc� oraz
nauczycieli s�owackiego</span></strong><br /><br />Obcokrajowcy cz�to przyje�d�aj� na
S�owacj�bez podstawowej znajomo�ci j�yka s�owackiego oraz miejscowych reali�. Z
portalem Slovake.eu mog� si�spotka�ju� na oficjalnych stronach s�owackich ambasad
?Bezp�atny portal opr�z kurs� j�ykowych oferuje im wszechstronne informacje o S�owacji,
dlatego jest dla nich bram� wej�ciow� do kraju pod Tatrami? m�i Peter Bal� koordynator
projektu ze stowarzyszenia Eduk�ia@Internet. Poznanie przynajmniej podstaw s�owackiego
znacznie u�atwi im pobyt na S�owacji, kt�y najcz�iej zwi�zany jest z prac� lub studiami. <br
/><br />Slovake.eu jako jedyny funkcjonuj�cy, wieloj�ykowy portal do nauki s�owackiego,�
podczas trzech lat funkcjonowania, spotka� si�ze sporym zainteresowaniem lektor�, kt�zy
ucz� obcokrajowc� od podstaw. Ciekawe, �e najwi�ej zainteresowanych odwiedza stron�ze
S�owacji, a paradoksalnie krzywa odwiedzin ro�nie podczas s�owackich egzamin�
maturalnych. Na drugim miejscu jest Polska ? 44,820 odwiedzaj�cych, co stanowi 6,24%
ca�o�ci. ?Od kilku lat obserwujemy, �e zainteresowanie nauk� j�yka s�owackiego stale
ro�nie. Nie dziwi nas zatem, �e r�nie� kurs internetowy cieszy si�popularno�ci� Polak�.
Ludzie u�wiadamiaj� sobie, �e zbie�no��j�ykowa nie wystarcza do tego, aby pracowa�lub
studiowa�na S�owacji? dodaje L�dia Ostrowska z AhojSlovakia. Wszyscy u�ytkownicy
portalu mog� oczekiwa� �e nowa zawarto��portalu zostanie dodana w 2015 roku. <br /><br
/>AhojSlovakia<br /><br /><strong><span style="color: #0000ff;">? O
projekcie</span></strong><br /></span> <span style="color: #000000;"><br />E-learningowy
portal <a href="http://www.slovake.eu">www.slovake.eu</a> jest wynikiem mi�zynarodowej
wsp�racy ekspert� w projekcie� Slovak Online. Projekt ju� drugi raz zosta� wsparty
finansowo przez Komisj�Europejsk� w ramach K2 ? languages ? program Uczenie si�przez
ca�e �ycie, a druga jego edycja potrwa do listopada 2015 roku. Bezp�atna strona slovake.eu
jest innowacyjnym, interaktywnym narz�ziem dla wszystkich, kt�zy chc� uczy�si�j�yka
s�owackiego. Jej wyj�tkowo��polega na tym, �e oferuje u�ytkownikom a� 11 wersji
j�ykowych, z mo�liwo�ci� dodawania dalszych t�umacze� Kursy na poziomach B1 i B2
zostan� opublikowane na wiosn�2015 roku. <strong>Odno�niki na<a
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href="http://www.slovake.eu"> slovake.eu </a>znajduj� si�na stronach internetowych
wszystkich s�owackich ambasad. <br /></strong><br /><span style="color:
#0000ff;"><strong>? Odno�niki</strong></span><br /><br /><a
href="http://www.slovake.eu">www.slovake.eu</a><br /><a
href="http://www.facebook.com/slovake.eu">www.facebook.com/slovake.eu</a><br /><a
href="http://www.vk.com/slovake">www.vk.com/slovake</a><br /><a
href="http://www.twitter.com/SlovakeEU">www.twitter.com/SlovakeEU</a><br /><br
/><strong>? Kontakt</strong><br /><br />Mgr Filip Ostrowski<br />PR specjalista<br />Tel.: +48
601 070 668<br />E-mail: filip@ahojslovakia.com<br /><br />AhojSlovakia ? J�yk S�owacki<br
/>Chopina 6/4, 30-047 Krak�<br />Web: <a
href="http://www.ahojslovakia.com">www.ahojslovakia.com</a></span></p> <hr /> <p>�</p>
<p><a href="http://slovake.eu/pl/" target="_blank"><img src="images/stories/slovak.eu.jpg"
border="0" style="float: left; margin-right: 2px; margin-left: 2px; margin-top: 3px; margin-bottom:
3px;" /></a></p> <p>Kursy e-learningowe s� bardzo dobrym uzupe�nieniem tradycyjnej nauki
j�yk� obcych. <strong>Slovake.eu</strong> <strong>to bezp�atna platforma do nauki j�yka
s�owackiego online</strong>. Obecnie ma ponad 15 000 zarejestrowanych u�ytkownik� ze
100 kraj� �wiata. Oferuje kursy na poziomie A1, A2, kt�e tworzone s� przez mi�zynarodowe
konsorcjum partner�. <strong>Mi�o nam, �e</strong> <strong>AhojSlovakia jest polskim
partnerem tego przedsi�zi�ia</strong>.</p> <p>Na kurs j�ykowy sk�ada si�wiele
ciekawych, praktycznych �icze� gier dydaktycznych oraz s�ownik j�yka s�owackiego.
Ponadto na stronie mo�na znale��ciekawe informacje na temat S�owacji - pa�twa
le��cego w Europie �rodkowej o interesuj�cej historii, wspania�ej przyrodzie i wielu
atrakcjach turystycznych.</p> <p><strong>Wi�ej informacji po klikni�iu w obrazek<br
/></strong></p> <p>�</p> <p>Osoby korzystaj�ce z portalu zapraszamy do wype�niania <a
href="https://docs.google.com/spreadsheet/viewform?formkey=dHF6NlYzT21TWWZUOGx5ZlZ
yTXpES1E6MQ" target="_blank">ankiet jako�ciowych</a>.</p>
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