
Príprava projektu: 
  
1. Vyhľadávanie zahraničných partnerov – zohľadnenie odbornosti, 

predchádzajúcich skúsenosti, krajiny  
  
2. Určenie  hlavného cieľa, názvu, akronymu, trvania, logo     
 
3. Definovanie projektových aktivít: - výstupy  
                                                    -  multiplikačné podujatia  
                                                    -  intenzívny kurz pre študentov  
4. Spôsoby komunikácie s partnermi počas prípravy projektu: mail, 

Skype, telefón,  
 
 



prvé praktické skúsenosti s realizáciou projektu: 
1. organizácia nadnárodných projektových stretnutí:  
- včasné určenie termínu,  
- presný program – schválený všetkými partnermi,   
- organizačné zabezpečenie (ubytovanie, stravovanie a 

pod.  
2. manažment projektu:  
- monitorovanie realizácie projektových aktivít a plnenia 

projektových úloh – priebežne, sledovanie termínov 
(gand chard) 

- priebežné sledovanie čerpania financií,   
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Názov projektu: 
 

FALINAR - Produktion fachsprachlicher 
Online-Lehr- und Lerntools und ihre Nutzung 
für die Ausbildung in der Fachrichtung 
Reiseverkehr 

2014-1-SK01-KA203-000470 



FALINAR  
   Tvorba odborných jazykových 
výučbových a učebných online-

nástrojov a ich využitie pre 
vzdelávanie v odbore cestovný 

ruch 
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3 aspekty  
 
 medicína 

 
 bezpečnosť 

 
 životné prostredie 
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Partneri projektu 

   Technická univerzita v Košiciach, Katedra jazykov, 
Slovensko- koordinátor 

 
   Institut für Interkulturelle Kommunikation e.V. – 

Ansbach,  SRN 
 
   Bios Life Long Learning Centre, Cyprus 
 
  Sveucisite u  Rijeci, Filozofski Fakultet, Chorvátsko 
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Trvanie projektu:  
 

35 mesiacov 
(1.12.2014 – 30.10.2017) 
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Výstupy projektu - Outputs 
 
• O1 jednotný metodicko-didaktický 

koncept  Blended-Learning-
Arrangements  

• O2 modulárne štrukturovaný  Blended-
Learning-Kurs na učebnej platforme 
pre ovýučbu odborného jazyka /aktivity 
A1 – A4/  

• O3  webová stránka projektu; intranet 
projektu na učebnej platforme;  
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Výstupy - pokračovanie 
• O4 audio- a videomateriál ku Blended-

Learning-Kurzu 

• O6 metodické pomôcky a viacjazyčné glosáry 
pre prácu s Blended-Learning kurzom 

• O7 tvorba testovaciaho materiálu; testovanie a 
vyhodnotenie pilotného kurzu  

• O8 on- a offline dotazníky k využívaniu 
FALINARu a ich vyhodnotenie  
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3 multiplikačné podujatia  

• Valorizačný workshop Rijeka  September 
2015 

• Medzinárodná valorizačná konferencia  
Nikózia 2016  

• Medzinárodné sympózium Košice   2017 
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Intenzívny kurz 
odborného jazyka pre 

študentov v Nemecku  

- počet študentov: 15 Studenten (po 5 zo 
SK, HR, ZY) 

- trvanie: 14 dní 
- termín: február 2017 
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falinar.tuke.sk 

FALINAR
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  Ďakujem Vám za pozornosť 
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