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Euroface Consulting má tu čest oznámit schválení a zahájení projektu COMET, kterého je partnerem a který 
je spolufinancován Evropskou unií v programu celoživotního učení Grundtvig. Na projektu se podílí 
partnerské organizace z Itálie, Rakouska, Velké Británie, České republiky, Řecka, Portugalska a Polska a 
externě projekt hodnotí organizace z Rakouska.  
 
Cílem projektu je podporovat organizace celoživotního vzdělávání návrhem vzdělávacího programu pro manažery 
těchto organizací, který jim umožní využívat řadu komunikačních nástrojů pro efektivnější práci se zaměstnanci, 
plnění cílů stanovených organizací i společností a efektivnímu jednání vůči tržním subjektům.   
 

Především je projekt zaměřen na: 
● Zlepšení komunikace v organizacích celoživotního vzdělávání s cílem podpořit efektivní rozvoj pracovních 

procesů a zlepšit tak celkovou kvalitu celoživotního vzdělávání; 
● Podporu externí komunikace organizací celoživotního vzdělávání v procesech zapojování do mezinárodní 

spolupráce s jinými poskytovateli vzdělávání, soukromými i veřejnými organizacemi, a přispět tak k 
usnadnění výměny zkušeností mezi zeměmi a rozvoji interkulturního dialogu;  

● Vytvoření Grundtvig vzdělávacího kurzu na interní a externí komunikaci pro manažery těchto organizací k 
posílení jejich komunikačních a řídících dovedností a tržního chování při nabídce kurzů a služeb.  

 
Systém vzdělávání dospělých hraje významnou úlohu v otázkách socioekonomického růstu, aktivního občanství a 
sociální odpovědnosti. Proto jsou efektivní interní a externí komunikační procesy důležité pro vývoj inovativních 
vzdělávacích produktů a služeb a jejich atraktivnosti pro cílové uživatele. Komunikační procesy v tomto sektoru 
směřují k zaměstnancům, tržním subjektům, partnerům na místní, národní a mezinárodní úrovni a dospělým 
účastníkům vzdělávání. 
 
Přímou cílovou skupinu projektu tvoří manažeři všech typů organizací vzdělávání dospělých ve věku 45 až 60 let.  
V dlouhodobém horizontu budou mít z projektu prospěch lektoři, ostatní zaměstnanci organizací vzdělávání 
dospělých a účastníci kurzů v těchto organizacích. Lektoři a zaměstnanci budou těžit především z uspokojivého, 
efektivního a lidsky orientovaného pracovního prostředí. Účastníci kurzů budou mít prospěch z vyšší kvality obsahu 
kurzů, jejich struktury a způsobu podání.  

  
Aktivity 
 

● Vývoj informační a komunikační webové stránky se zřetelem na cíle projektu, 
● Analýza vzdělávacích potřeb prostřednictvím dotazníkového šetření na regionální/národní/mezinárodní 

úrovni s vyhodnocením v následném reportu, 
● Vývoj vzdělávací osnovy a manuálu, 
● Návrh vzdělávacího kurzu pro manažery organizací celoživotního vzdělávání, 
● Pilotní testování na kurzech v Itálii a Portugalsku, 
● Monitoring a řízení kvality, 
● Diseminace, 
● Další využití: rozšiřující kurzy v Itálii a Portugalsku. 
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Shrnutí výstupů 
 

● Regionální semináře, 
● Analýza potřeb s využitím strukturovaného dotazníku, 
● Vzdělávací osnova a manuál,  
● Dva pilotní kurzy COMET (IT a PT), 
● Diseminační aktivity a webová stránka projektu, 
● Dva rozšiřující kurzy (IT a PT), 
● Evaluační zprávy, 
● Závěrečná konference v Rakousku. 

 
 
Seznam partnerů 
 

1) TK Formazione – IT 
2) E.N.T.E.R. – AT 
3) Castlereagh Enterprises Ltd – UK 
4) Euroface Consulting s.r.o. – CZ  
5) EP.ET.AN.ET. – EL  
6) SPI – PT 
7) Academy of Management – PL  

 


