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Zlepšete své komunikační dovednosti s 
kurzem COMET ve Florencii nebo Portu… 

Kurzy COMET probíhají v rámci Grundtvig grantů 
na vzdělávání: 
 

1) Kurz COMET v Itálii 
Kdy: 6.-9.9.2010 
Kde: Florencie 
Délka: 30 hodin – výuka v učebně 
Jazyk: angličtina 

 
2) Kurz COMET v Portugalsku 

Kdy: 13.-17.9.2010 
Kde: Porto 
Délka: 30 hodin – výuka v učebně 
Jazyk: angličtina 

 
 
Cíle a záměry 
Cílem kurzu COMET je: 

- zlepšení kvality všech forem kurzů 
celoživotního vzdělávání 
- zlepšení manažerských komunikačních 
dovedností a to jak interní tak externí 
komunikace organizací celoživotního vzdělávání 
usnadňující naplňování osobních a firemních 
cílů i cílů společnosti 
- zlepšení kvality a nárůst objemu spolupráce 
mezi organizacemi vzdělávání dospělých v 
Evropě 
- výměna zkušeností a příkladů dobré praxe 

 
Cílová skupina 
Kurz COMET je určen osobám pracujícím v oblasti 
vzdělávání dospělých, jako jsou: 

- Učitelé  
- Lektoři 
- Výchovní a kariéroví poradci 
- Ředitelé škol a manažeři organizací vzdělávání 
dospělých  
- Ostatní (placení nebo dobrovolní) zaměstnanci 
vzdělávacích institucí 
- Administrativní zaměstnanci vzděl. organizací 
- Evropští vzdělávací manažeři 

Modul 4 – Prezentační dovednosti a vyjednávání 
 
Lekce 1 - Plánování prezentace 
Lekce 2 – Posloupnost prezentace  
Lekce 3 – Charakteristiky vyjednávání  
Lekce 4 – Potřeba vyjednávání 
 

5 hodin 

Modul 5 – Sítě a účast na programech EU  
 
Lekce 1 – Úvod do programů EU  
Lekce 2 - EU programy pro organizace 
celoživotního vzdělávání 
Lekce 3 – Účast na programech EU a její výhody 
Lekce 4 – Úvod do problematiky sítí 
Lekce 5 – Vytváření sítí ve vzdělávání 
Lekce 6 – Jak vytvářet sítě? 
 

5 hodin  

Celkem 30 hodin  

Obsah kurzu a časový harmonogram 

Vzdělávací moduly Délka 

Modul 1 – Efektivní komunikace 
 
Lekce 1- Úvod do komunikace 
Lekce 2 – Komunikace na pracovišti 
Lekce 3 – Vývoj komunikační strategie 
 

5 hodin 

Modul 2 – Manažerské komunikační dovednosti  
 
a)  Osobní komunikační dovednosti  
 
Lekce 1 – Sebe-motivace 
Lekce 2 – Situační vedení 
Lekce 3 - Asertivita 
Lekce 4 – Aktivní naslouchání 

 
b)  Mezilidské komunikační dovednosti 
 
Lekce 5 - Team Management  
Lekce 6 - Motivace  
Lekce 7 –Krizový management 
Lekce 8 – Kulturní management 
 

10 hodin  

Modul 3 – Marketing 
 
Lekce 1 – Úvod do marketingu  
Lekce 2 - Marketingový plán 
Lekce 3 - SWOT analýza 
Lekce 4 – Marketingové cíle a strategie 
Lekce 5 – Řízení rozpočtu 
 

5 hodin 
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3 kroky k registraci na kurz COMET… 
 

1. Stáhněte si přihlášku z webových stránek 
COMET              
(www.spi.pt/comet/events.htm) 
 

2. Pošlete ji spolu s Vaším životopisem - pro kurz 
v Itálii na adresu Tk Formazione (kontakt: Ms. 
Michela Calabrese, 
m.calabrese@tkformazione.it) nebo pro kurz 
v Portugalsku na adresu SPI (kontakt: Ms. Dora 
Fazekas, dorafazekas@spi.pt)  

 
3. Vyčkejte, až obdržíte zvací dopis (před-

registrační formulář) od pořádající organizace 
 
3 kroky k žádosti o grant Grundtvig… 
 
Uchazeči mohou žádat o grant na pokrytí nákladů na 
cestovné, stravné a kurzovné na národní agentuře v ČR.  
 

1. Formulář žádosti a podrobný postup, jak 
formulář vyplnit a podat je v češtině k dispozici 
na tomto odkazu:  
(http://www.naep.cz/index.php?a=view-
project-folder&project_folder_id=67&)  
 

2. Zašlete vyplněnou přihlášku o grant spolu se 
zvacím dopisem pořádající organizace na 
adresu národní agentury  

 
3. Vyčkejte na schválení své žádosti a poté 

kontaktujte pořádající organizaci pro potvrzení 
před-registrace (informujte pořádající 
organizaci i v případě, že Vaše žádost nebude 
schválena) 

 
Termín pro podávání žádostí o grant je 30.4.2010! 

 

 
Partnerské organizace 
 
Formazione Srl 
Gianluca Milanese 
Michela Calabrese (Project Coordinator) 
e-Mail: m.calabrese@tkformazione.it 
URL: http://www.tkformazione.it/ 
 
E.N.T.E.R. – European Network for Transfer and 
Exploitation of EU Project Results  
Petra Kampf 
e-Mail: petra.kampf@enter-network.eu 
URL: http://www.enter-network.eu 
 
Castlereagh Enterprises Ltd  
Louise Davidson  
e-Mail: louise.davidson@castlereagh.com  
URL: http://www.castlereagh.com/ 
 
Euroface Consulting s.r.o. – CZ  
Aneta Bernatkova 
e-Mail: bernatkova@euro-face.cz 
URL: http://www.euro-face.cz/text_english.asp?id=16 
 
EP.ET.AN.ET. – EL  
Konstantinos Karras 
e-Mail: karras@epimetol.gr, epetanet@epimetol.gr 
URL: www.epimetol.gr 
 
Sociedade Portuguesa de Inovação 
Dora Fazekas 
Bárbara Veloso 
e-Mail: dorafazekas@spi.pt; barbaraveloso@spi.pt 
URL: http://www.spi.pt 
 
Academy of Management in Lodz 
Joanna Szczecinska 
e-Mail: jszczecinska@swspiz.pl 
URL: http://www.swspiz.pl/ 
 

 
Pro bližší informace o projektu navštivte naši webovou stránku: http://www.spi.pt/comet 

nebo kontaktujte koordinátora / partnera ve své zemi 


