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Kurz COMET byl vytvořen… 

Kurz COMET byl vytvořen na základě výsledků analýzy 
vzdělávacích potřeb realizované organizacemi 
celoživotního vzdělávání v různých evropských zemích. 
Detailní zpráva z realizované analýzy je volně ke stažení 
na adrese: 

 http://www.spi.pt/comet/downloads.htm 

Kurz je strukturován do 5 vzdělávacích modulů; každý z 
nich se týká komunikace managementu vzdělávacích 
organizací: 

Obsah kurzu a časový harmonogram 

Vzdělávací moduly Délka 

Modul 1 – Efektivní komunikace 5 hodin 

 
Modul 2 – Manažerské komunikační 
dovednosti  
a)  Osobní komunikační dovednosti  
b)  Mezilidské komunikační dovednosti 
 

10 hodin  

Modul 3 - Marketing 5 hodin 

Modul 4 – Prezentační dovednosti a 
vyjednávání  

5 hodin 

 
Modul 5 – Sítě a účast na programech EU 
 

5 hodin 

Celkem 30 hodin  

 
Obsah kurzu je strukturován do modulů, které se 
skládají z jednotlivých lekcí. Výukový proces bude 
založen na střídání teoretických a praktických znalostí, 
na progresivních prezentacích a na využití audiovizuální 
techniky, např. videa, praktické příklady.   

Prezentace teoretických poznatků bude doplněna 
praktickým cvičením a studiemi, které umožní aplikaci 
získaných znalostí do reálné situace. Praktická cvičení 
doplní práce ve skupinkách, která bude povzbuzovat a 
motivovat studenty.  

Účast studentů na výukovém procesu je podporována 
řadou nástrojů a aktivit směřujících k hlavnímu rysu 
kurzu, kterým je pozice lektora jako prostředníka mezi 
studentem a rozvíjenými znalostmi a dovednostmi.  

Závěr kurzu bude tvořit shrnutí hlavních pojetí a 
dosažených cílů s cílem usnadnit účastníkům aplikaci 
poznatků v jejich každodenním životě. 

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 
 
Kurz COMET je určen pro: 

- učitele,  
- lektory 
- výchovné a kariérové poradce 
- ředitele škol a manažery organizací vzdělávání 
dospělých  
- ostatní (placené nebo dobrovolné) zaměstnance 
vzdělávacích institucí 
- administrativní zaměstnance vzdělávacích organizací 
- evropské vzdělávací manažery 
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Výstupy spojené s kurzem COMET… 

Příručka implementace kurzu – cílem tohoto dokumentu 
je podporovat organizace v přípravě, propagaci a 
implementaci vzdělávacích kurzů na evropské úrovni 
včetně úspěšného vyhledávání účastníků.  

Manuál lektora – tento dokument poskytuje užitečné 
informace lektorům k používání jednotlivých modulů a 
cvičení a představuje didaktickou metodologii. Pro 
každý modul je k dispozici powerpointová prezentace.  

Manuál studenta – cílem tohoto manuálu je poskytnout 
podporu účastníkům během i po skončení kurzu. Manuál 
se skládá z úvodu s informacemi o projektu COMET, 
představení cílů kurzu, objasnění pěti tématických 
modulů rozdělených do lekcí, cvičení, klíčových hesel, 
seznamu užitečných odkazů, referencí a dalších 
doporučení pro studenty.   

Kurz COMET byl testován… 

Kurz COMET byl testován během pilotní fáze v Itálii a 
Portugalsku. Podklady kurzu, manuály lektora a 
studenta byly poprvé použity v 25.-27. ledna 2010 ve 
Florencii a 5.-6. února 2010 v Portu. 

Bude následovat… 
 

 Regionální semináře ve všech zemích 
 

 Žádosti o granty z programu Grundtvig na kurz COMET  
COMET kurz ve Florencii, 6.-9. září 2010 
COMET kurz v Portu, 13.-17. září 2010 
 

 Závěrečná konference v Grazu, Rakousko, 23. září 
2010 
 

 
Partnerské organizace 
 
Formazione Srl - IT 
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 - AT 
Petra Kampf 
e-Mail: petra.kampf@enter-network.eu 
URL: http://www.enter-network.eu 
 
Castlereagh Enterprises Ltd - UK 
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 
 
EP.ET.AN.ET.  - EL 
Konstantinos Karras 
Iannis Zavras 
e-Mail: karras@epimetol.gr, epetanet@epimetol.gr 
URL: www.epimetol.gr 
 
Sociedade Portuguesa de Inovação - PT 
Dora Fazekas 
Bárbara Veloso 
e-Mail: dorafazekas@spi.pt; barbaraveloso@spi.pt 
URL: http://www.spi.pt 
 
Academy of Management in Lodz - PL 
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 


