Prezentace grantového projektu
Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost
Název programu

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Prioritní osa

7.3 - Další vzdělávání

Oblast podpory

7.3.2 - Podpora nabídky dalšího vzdělávání

Název projektu

Odborný cizí jazyk pro Vaši konkurenceschopnost

Číslo projektu

CZ.1.07/3.2.05/02.0004

Název příjemce

JŠ Miramare, s.r.o.

Celková alokovaná částka

3 260 420,-Kč

Doba realizace projektu
(od – do)
Stručný obsah projektu
(max. 1 000 slov)

1. 1. 2011 - 31. 12. 2012
Jazyková škola Miramare, s.r.o., pobočka Olomouc, realizuje
od roku 2011 projekt, jehož cílem je inovace nabídky dalšího
vzdělávání prostřednictvím specifické odborné jazykové výuky
v oborech, které jsou klíčové pro ekonomický a hospodářský
rozvoj Olomouckého kraje.
Nabízené kurzy jsou zaměřeny na stavebnictví, zdravotnictví a
farmacie, cestovní ruch a podnikání. Realizací projektu dojde
ke zvýšení „odborných“ jazykových dovedností, profesnímu
rozvoji pracovníků firem, které komunikují se zahraničními
subjekty nebo obchodními partnery a dokonalejšímu
porozumění odborným cizojazyčným textům.
Edukační platforma je založena na nejnovějších poznatcích z
oblasti jazykové výuky. Snažíme se rozvíjet všechny čtyři
základní jazykové dovednosti – mluvení, poslech, čtení a psaní.
Důraz klademe na získání schopnosti komunikovat v
příslušném jazyce.
Součástí pilotně ověřovacích kurzů je zajištění výuky na různě
zaměřené tematické obchodní i odborné okruhy, a to v
různých obtížnostech. Zapojení těchto odborných témat do
„klasické“ výuky záleží na konkrétním požadavku studenta,
výši odbornosti studenta a také na jeho jazykové úrovni.
Jelikož na poli jazykového vzdělávání máme bohaté zkušenosti,
víme, že zájem zaměstnavatelů i zaměstnanců směřuje k
rychlé, intenzivní výuce s praktickým využitím just-in-time,
které bezprostředně aplikují na zahraničním pobytu nebo při

Kontakt
(webové stránky projektu, jméno
kontaktní osoby, email, telefon)

jednání s obchodním partnerem. Tento projekt tak
jednoznačně přispívá k rozvoji ekonomického potenciálu
Olomouckého kraje.
kontaktní osoba:
MgA. Iva Černohorská
cernohorska@jsmiramare.cz
734 729 165
web. stránky projektu:
www.nauctesejazyky.cz
www.elearning.nauctesejazyky.cz

Vyplněný formulář zasílejte na adresu opvzdelavani@msmt.cz a v předmětu uveďte „Prezentace
projektu OP VK“.

