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 «Людина в біді» розпочинає онлайн-курс чеської мови для українських 
асистентів педагога  

18. 8. 2022, Прага – Як буде чеською шкільне приладдя або предмети у розкладі? Чим 

відрізняється система оцінювання та план шкільного року в чеських та українських школах? 

Про це можна дізнатися на новому онлайн-курсі "Навчи мене". Курс призначений для 

українських асистентів педагога, які наступного навчального року працюватимуть у чеських 

школах. Вони зможуть попрактикуватися у використанні лексики, важливої для педагогічної 

роботи, та підготуватися до ситуацій, що можуть виникнути під час їхньої роботи у школі. 

Головна героїня курсу –  Анна Шевченко, українська асистентка педагога, яка щойно почала 

працювати в чеській школі. Вона супроводжує учасника у певних ситуаціях – зустріч з новими 

колегами в чеській школі, допомога українським учням у розумінні завдань вчительки або 

знайомство з розкладом.  

Курс містить типові діалоги, інтерактивні вправи з можливістю вибору різних варіантів, що 

допоможе вивчити лексику та ознайомитися з поширеними ситуаціями. Безкоштовний курс 

призначений для самостійного навчання. Учасник сам обирає темп і порядок проходження 

лекцій. Навчатися буде зручно і на планшеті або мобільному телефоні, пізніше можна 

повертатися до окремих лекцій або доступних для завантаження словничків. Наразі курс 

складається з п’яти лекцій, у вересні відкриються наступні шість, які будуть присвячені 

комунікації у педагогічному колективі, плану шкільного року, екскурсіям і поїздкам або 

спілкуванню з батьками.   

«Мета курсу – познайомити майбутніх асистентів педагога з лексикою, ключовою для роботи в 

школі, покращити мовленнєві  компетенції, необхідні для праці асистента, і водночас 

підготувати  до ситуацій, з якими вони зустрічатимуться в чеській школі. Значною перевагою 

цього курсу вважаю зосередження на розвитку компенсаторних стратегій, які допоможуть 

студентам зорієнтуватися під час спілкування із носіями мови і за межами школи»,  –  резюмує 

Вероніка Картакова, методистка з навчання українських дітей та педагогічних працівників з 

організації «Людина в біді», яка разом з іншими спеціалістами створювала курс. 

«Цей курс особливий тому, що він дуже добре структурований і містить необхідні практичні 

знання з кожної теми розділу. Завдання прості для виконання, але, не зважаючи на це, вони 

наповненні важливою інформацією, якою потрібно володіти асистенту вчителя. Якщо ти 

працьовитий та маєш добру мотивацію, то завдяки цьому курсу зможеш опанувати базові 

навички цієї посади», зазначає Анастасія Агаджанова, яка вже закінчила курс.  

Курс «Навчи мене» створено організацією «Людина в біді» у співпраці з лекторками Чеського 

центру Київ і організацією «EducaSoft», яка взяла участь у розробці концепції та порталу курсу. 

Курс виник завдяки благодійному збору коштів SOS Україна.  

Розпочати навчання Ви можете на: https://kurz-cestiny.clovekvtisni.cz  

Інформаційний ролик про курс: Nauč mě to - bezplatný online kurz češtiny / Навчи мене - 

безкоштовний онлайн-курс чеської мови  

Контакти для медіа: 

Вацлав Земан, медіакоординатор, «Людина в біді», vaclav.zeman@clovekvtisni.cz, тел.: +420 732 
151 250 

Вероніка Картакова, авторка курсу, «Людина в біді», veronika.kartakova@clovekvtisni.cz, тел.: 
+420 737 574 002 
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