
 

 

 
Rádi bychom Vám nabídli možnost získat bezplatný přístup do nově vytvořené platformy postavené na 
prvcích gamifikace a zapojit se do jejího pilotního ověřování. Platforma je výsledkem mezinárodním projektu 
W.R.I.T.E. (Work, Research and Innovation for Tomorrows´ Entrepreneurs) realizovaného partnery z ČR, 
Itálie, Slovenska, Řecka a Bulharska.  
 
Aktuálně hledáme mladé lidi do 30 let a pracovníky s mládeží (učitelé, neformální lídři) se znalostí AJ na 
úrovni min. B1 (platforma i její obsah jsou vytvořeny v anglickém jazyce).  
 
Platforma nabízí vzdělávací obsah, který pomůže studentům, ale i pracujícím zlepšit jejich jazykové 
dovednosti, schopnost prezentace v angličtině, naučí je, jak efektivně využívat sociální sítě k profesní 
prezentaci a zlepší se ve svých komunikačních dovednostech, schopnostech řešit problémy či sestavit si své 
CV v angličtině. 
 
Vzdělávací program je postaven na metafoře „Triatlonu“ obsahuje tyto moduly: 
 

1) Swimming = PREZENTAČNÍ DOVEDNOSTI V ANGLIČTINĚ 
2) Cycling = JAK USPĚT NA TRHU PRÁCE (komunikační dovednosti, přijímací pohovor, CV) 
3) Running = SOCIÁLNÍ SÍTĚ (využití sociálních sítí pro profesní prezentaci) 

 
Jak platforma vypadá? 
Platforma je k dispozici na stránkách: 
http://erasmus.cfiformazione.it/ 
Úvodní video si můžete prohlédnout zde: 
http://erasmus.cfiformazione.it/Intro/Home_intro_eng/ 
 
Jak probíhá registrace? 
Pro vstup do platformy každý uživatel vyplní základní údaje 
v jednoduchém online formuláři. Následně každému uživateli 
zašleme jeho uživatelské jméno a heslo. 
 

Odkaz pro online registraci: https://goo.gl/forms/pokAJX2bnedJIsKM2 

Jak probíhá studium? 

 Přístupem do platformy se uživatelé nezavazují k dokončení všech modulů, nicméně po absolvování 
všech lekcí každého modulu máte možnost získat certifikát (1st Level Certificate – 70 % úspěšnost, 2nd 
Level Certificate – 95 % úspěšnost), který pro každého uživatele bude automaticky připraven ke stažení. 
Rozsah studia v každém modulu trvá cca 8 hod. 

 Lekce každého modulu je nutné studovat postupně. Každá další lekce se otevře až po přečtení lekce 
předcházející. 

 Studovat můžete dle svého osobního tempa a časových možností. Je pouze zapotřebí začít platformu 
používat již v průběhu února, abychom nasbírali dostatek informací pro vyhodnocení pilotního 
využívání. 

 
Možnost zúčastni se bezplatného mezinárodního tréninku pro studenty 

 Nejúspěšnějším a nejaktivnějším studentům (pokud absolvují moduly do 22.3.2017) nabídneme 
možnost zúčastnit se v rámci projektu bezplatného týdenního tréninku dovedností k podnikavosti. 
Trénink se bude konat v Bulharsku v květnu tohoto roku. 

 
Pro více informací nás neváhejte kontaktovat 
Kontakt: Zdeňka Havrlíková: info@educentrum.eu, 210 215 364 
Web: http://www.educentrum.eu/ 
Facebook: https://www.facebook.com/educentrum2011/ 
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