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OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

„Realizacja  autorskich prac programistycznych w zakresie kursy e-learningowego  

dot. nauczania języka polskiego dla obcokrajowców  

w ramach projektu pt. „Polska dla Początkujących i średniozaawansowanych” 

 

Przedmiot zamówienia:  
 

 1.1.  W zakres prac objętych przedmiotem zamówienia, tj. realizacji  autorskich prac programistycznych w zakresie 

kursy e-learningowego dot. nauczania języka polskiego dla obcokrajowców w ramach projektu pt. „Polska dla 

Początkujących i średniozaawansowanych” wchodzi: 

- zaprojektowanie interfejsu użytkownika, ściśle zintegrowanego z kursem elearningowym. Będzie się on składał się z 24 

bloków tematycznych obejmujących dialogi, ćwiczenia, filmy, grafikę i dźwięk, zindywidualizowanej ścieżki 

doświadczenia użytkownika pod względem interfejsu graficznego jak i funkcjonalności narzędzi w tym narzędzi 

informatycznych w polskiej, ukraińskiej i rosyjskiej wersji językowej; 

- zaprojektowanie dedykowanego autorskiego systemu zarządzania treścią w tym stworzenie systemu dodawania i 

zarządzania profilami użytkowników uczących się języka, dostosowanego do charakteru i formy nauczania w ramach 

kursu; 

- dostosowanie i wdrożenie ćwiczeń, technik, metod dydaktycznych dla uczestników kursu z uwzględnieniem ich 

indywidualnych potrzeb i oczekiwań; 

- zaprojektowanie i stworzenie samouczka - odzwierciedlającego unikatowy charakter Kursu; 

- przygotowanie systemu wsparcia opracowań testów, odpowiedzi i wyjaśnień do zadań dla uczestników kursu; 

- Przygotowanie graficzne komponentów Kursu, w tym poszczególnych ekranów Kursu (układ/architektura 

poszczególnych ekranów, komplet elementów graficznych, spójna koncepcja graficzna prezentująca treść kursu w sposób 

przejrzysty, uporządkowany i atrakcyjny wizualnie); 

- Przygotowanie programistyczne wszystkich komponentów Kursu, w tym m.in. podział na moduły oraz zapewnienie 

wszystkich niezbędnych funkcjonalności, niezbędnych do prawidłowego działania Kursu; 

- Opracowanie samouczka, który pozwoli uczestnikom na zapoznanie się z działaniem Kursu; 

- konsultowanie i bieżące doskonalenie wykonania powyższych zadań w ścisłej współpracy z pracownikami CBRIS AIK 

 

1.2. Planowane terminy realizacji:  

Zamówienie realizowane będzie od dnia zawarcia umowy i zostanie wykonane w całości w terminie do 

15.01.2021 roku.  (wymagany termin wykonania zamówienia).  
 

Zamówienie realizowane będzie od dnia zawarcia umowy i zostanie wykonane w całości w terminie do 

15.01.2021 roku.  (wymagany termin wykonania zamówienia).  
Podane terminy związane z przekazaniem materiałów do druku oraz realizacją zamówienia mają charakter 

planowany i mogą ulec zmianie. W przypadku opóźnienia przez Zamawiającego ww. terminu przekazania 

materiałów do druku termin wykonania zamówienia zostanie proporcjonalnie wydłużony. Za dzień roboczy 

uznaje się dni od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy. 

 

 

3. Terminy realizacji:  

Zamówienie realizowane będzie od dnia zawarcia umowy i zostanie wykonane w całości w terminie do 15.01.2021 

roku.  (wymagany termin wykonania zamówienia).  
 

 


