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Projekt je podporován Evropskou unií – v rámci
programu celoživotního vzdělávání
– Leonardo da Vinci –

Profesně zaměřené jazykové fórum
a výukové materiály pro polský
a český jazyk

COMMPACT – cíle projektu

COMMPACT – evropská dimenze

Odpověď

- rozšířit jazykovou nabídku pro polský a český
jazyk v Evropě

- osvojení si polského a českého jazyka ve
spojení s jazykovým fórem

Ano, zajímám se o projekt COMMPACT.
Prosím, zašlete mi více informací

- zlepšit nabídku profesně zaměřených Blended
Learning kurzů pro polštinu a češtinu

- celoevropská použitelnost učebních materiálů
pro německy a anglicky mluvící uživatele

q o nabídce kurzů

- vytvořit prostor pro studenty učící se cizím
jazyků za souběžné kontroly zkušeného lektora

- mezinárodní orientace partnerství pro výstavbu
jazykového fóra

- přispět k interkulturnímu dialogu prostřednictvím
jazyka a interkulturních kompetencí
COMMPACT – učební objekty
- multimediální učební objekty pro flexibilní a
moderní Blended Learning scénáře ve výuce
polštiny a češtiny
- přístup k nejmenší, didakticky smysluplné
výukové jednotce v online databance
- vypracování induviduálních online kurzů s
pomocí inteligentni vyhledávací funkce
- použitelnost pro různé výkonnostní úrovně
COMMPACT – cílové skupiny
- lektoři/učitelé pro polský a český jazyk
- odborní a vedoucí pracovníci v malých a
středních podnicích
- osoby se zájmem o polský a/nebo český jazyk

COMMPACT – partneři projektu
Partneři z pěti zemí – Německa, Velké Británie,
Rakouska, Polska a České republiky
- Bildungswerk der Sächsischen Wirtschaft
gGmbH, Management Akademie Sachsen,
Dresden
- TU Dresden, Lehrzentrum Sprachen und Kulturen, Dresden
- Forschungsinstitut Betriebliche Bildung gGmbH,
Nürnberg
- Viadrina Sprachen GmbH, Frankfurt/Oder
- Die Berater Unternehmensberatungsgesellschaft
mbH, Wien
- Euroškola Česká Lípa střední odborná škola
s.r.o., Česká Lípa
- Factum CZ, Ústí nad Labem
- „Global Village“ Szkoła Języka Angielskiego,
Kielce
- Szkoła Języków Obcych GLOSSA, Kraków
- University College London, School of Slavonic
and East European Studies, London

q o jazykovém fóru
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………………………………………………………
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