EUROPASS – MOBILITA
1. DRŽITEL DOKUMENTU „EUROPASS - MOBILITA“
Příjmení
(1) (*)

Jméno

Švehlová

(2) (*)

Fotografie

Marie

(4)

Adresa (ulice, číslo domu, PSČ, město, země)
(3)

Hanzelkova 1023
582 22 Přibyslav
Czech Republic

(5)

Datum narození
02
12
1959
dd

mm

(6)

Národnost
Česká / Czech

Podpis držitele
(7)

rrrr
Pozn.: Kolonky označené hvězdičkou jsou povinné.

2. TENTO DOKUMENT „EUROPASS - MOBILITA“ VYDÁVÁ
Název vydávající organizace
(8)

(*)

Kód dokumentu „Europass - Mobilita“
(9) (*)

CZ/00/2005/0004/001/GB/12

Datum vydání
(10) (*)
dd

mm

rrrr

Pozn.: Kolonky označené hvězdičkou jsou povinné.

Vysvětlivka:

„Europass - Mobilita“ je standardní evropský dokument, ve kterém jsou uvedeny podrobné údaje o obsahu a výstupech – z hlediska schopností a
dovedností či akademických výsledků – určitého období, které jedinec bez ohledu na věk, vzdělání a pracovní postavení strávil v jiné evropské zemi
(země EU/ESVO/EEA) za účelem učení.
Dokument „Europass - Mobilita“ vznikl na základě rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady z 15.12. 2004, které se týká jednotného rámce pro
transparentnost kvalifikací a dovedností (Europass) - 2241/2004/ES.
Podrobnější informace o iniciativě Europass včetně Europass - životopisu a Jazykového pasu najdete na http://europass.cedefop.europa.eu a
www.europass.cz
© Evropská společenství 2004
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3. PARTNERSKÉ ORGANIZACE V RÁMCI STUDIJNÍHO POBYTU/PRACOVNÍ STÁŽE „EUROPASS - MOBILITA“
(Č.CZ/00/2005/0004/001/GB/12)
VYSÍLAJÍCÍ PARTNER (organizace, která je iniciátorem studijního pobytu/pracovní stáže v zemi držitele)
(11) (*)

Název, typ (případně fakulta/katedra) a adresa
Střední odborná škola
V Jezárkách 745
388 17 Blatná
Czech Republic

(13)

Příjmení a jméno referenční osoby/mentora (případně
koordinátora ECTS na dané katedře)
Pavlík Petr

(15)

Telefon
+420 383 412212

Razítko a/nebo podpis
(12) (*)

(14)

Titul/funkce
RNDr., ředitel školy / headteacher

(16)

E-mail
skola@pg.blek.cz

PŘIJÍMAJÍCÍ PARTNER (organizace, která přijímá držitele dokumentu „Europass - Mobilita“ v hostitelské zemi)
(17)

(*)

Název, typ (případně fakulta/katedra) a adresa
Bell Cambridge
Red Cross Lane, Cambridge, CB2 2QX
England, United Kingdom

Razítko a/nebo podpis
(18)

(*)

(19) (*)

Příjmení a jméno referenční osoby/mentora (případně
koordinátora ECTS na dané katedře)
Mr Brian Hart

(20)

Titul/funkce
Director of Studies

(21)

Telefon
(01223)278810

(22)

E-mail
Brian.hart@bell-centres.com

Pozn. : Tato tabulka je bez razítka obou partnerských organizací a/nebo podpisu obou referenčních osob/mentorů neplatná.
Kolonky označené hvězdičkou jsou povinné. .

4. POPIS STUDIJNÍHO POBYTU/PRACOVNÍ STÁŽE „EUROPASS - MOBILITA“
(Č. CZ/00/2005/0004/001/GB/12)
(23)

Cíl studijního pobytu/pracovní stáže „Europass - Mobilita“
Language Development and Methodology

(24)

Aktivita/vzdělávací program, v jehož průběhu byl držitel vyslán na studijní pobyt/pracovní stáž „Europass - Mobilita“ (pokud
proběhla)
SOCRATES, Comenius 2
Kvalifikace (certifikát, diplom nebo titul), jejíž získání daný vzdělávací program nebo odborná příprava (viz kolonka 24) umožňuje
(pokud byla udělena)

(25)
(26)

Program Společenství nebo mobility (pokud se hodí)
Teaching methods in English, improving teaching skills, contemporary culture, international contacts.

(27) (*)

Délka studijního pobytu/pracovní stáže „Europass - Mobilita“
(28) (*) Do
Od 03
07
2005
dd

mm

rrrr

16

07

2005

dd

mm

rrrr

Pozn. : Kolonky označené hvězdičkou jsou povinné.
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5.a POPIS SCHOPNOSTÍ A DOVEDNOSTÍ ZÍSKANÝCH V PRŮBĚHU STUDIJNÍHO POBYTU/PRACOVNÍ STÁŽE
„EUROPASS - MOBILITA“ (Č. )
Realizované aktivity/úkoly
(29a) (*)

Creative approaches to teaching grammar: language development – pronunciation, fluency, lexis, oral and aural skills:
colloquial language; exploiting texts

(30a)

Získané pracovní schopnosti a dovednosti
Practical ideas for classroom use; new teaching methods

(31a)

Získané jazykové schopnosti a dovednosti (pokud nejsou uvedeny v kolonce „Získané pracovní schopnosti dovednosti“)
Improving pronunciation and fluency

(32a)

Získané počítačové schopnosti a dovednosti (pokud nejsou uvedeny v kolonce „Získané pracovní schopnosti a dovednosti“)
--

(33a)

Získané organizační schopnosti a dovednosti (pokud nejsou uvedeny v kolonce „Získané pracovní schopnosti a dovednosti“)
Classroom management

(34a)

Získané sociální schopnosti a dovednosti (pokud nejsou uvedeny v kolonce „Získané pracovní schopnosti a dovednosti“)
Mixing with teachers from various nationalities and sharing ideas on common topics
Ostatní schopnosti a dovednosti

(35a)
(36a) (*)

Datum
12 07
dd

mm

Podpis referenční osoby/mentora
2005

Podpis držitele

(37a)

(38a)

(*)

(*)

rrrr
Pozn. : Tato tabulka je bez podpisů mentora a držitele dokumentu “Europass Mobility“ neplatná.
Kolonky označené hvězdičkou jsou povinné.
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5.b ZÁZNAM ABSOLVOVANÝCH KURZŮ A JEDNOTLIVÉ ZÍSKANÉ BODY/ZNÁMKY/KREDITY
(na základě Výpisu studijních výsledků v rámci Evropského systému přenosu kreditů - ECTS)
(29b) (*) Identifikační číslo studenta
(30b)
Kód kurzu (1)

COP105

65549-br

(31b) (*)

(32b) (*)
Délka
kurzu (2)

Název kurzu

Language Development and
Methodology

(33b) (*)
Stupeň
hodnocení
v místě
studijního
pobytu (3)

(34b)
Stupeň
ECTS/ECVET

(35b)
Kredity
ECTS/ECVET

(4)

(5)

2 weeks

Podle potřeby přidejte nebo uberte řádky

(36b)

Esej/odborná zpráva/disertace
Project on teaching methods

(37b)

Udělený certifikát/diplom/titul (pokud byl udělen)
Certificate of Attendance

(38b)(*)

Příjmení a jméno mentora/odpovědné osoby
Brian Hart

(40b) (*)

Datum
12
07
dd

Mm

Podpis
(39b) (*)

Jméno, adresa a typ instituce
2005
rrrr

Razítko nebo pečeť

(41b)

(42b)

(*)

(*)

Pozn.: Tato tabulka je bez podpisu mentora/odpovědné osoby a/nebo oficiálního razítka instituce neplatná.
Kolonky označené hvězdičkou jsou povinné.
(1) (2) (3) (4) (5) Viz další strana
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VYSVĚTLENÍ NÁZVŮ KOLONEK NA PŘEDCHOZÍ STRANĚ (Tabulka 5.b)
(Záznam absolvovaných kurzů a jednotlivé získané stupně/známky/kredity)
(1) KÓD KURZU:
Příslušné údaje najdete v informacích o ECTS na webové stránce přijímající instituce (ECTS Information Package).
(2) DÉLKA KURZU:
Y = 1 celý školní rok
1S = 1 semestr 2S = 2 semestry
1T = 1 trimestr 2T = 2 trimestry
(3) POPIS SYSTÉMU HODNOCENÍ PŘIJÍMAJÍCÍ INSTITUCE:
.........................................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................................
(4) STUPNICE HODNOCENÍ ECTS:
Stupeň
% úspěšných studentů, kteří
ECTS
běžně tento stupeň získávají

Definice

A

10

VÝBORNĚ – vynikající výkon pouze s drobnými nedostatky

B

25

VELMI DOBŘE – nadprůměrný výkon s určitými chybami

C

30

DOBŘE – celkově dobrý výkon s některými výraznými chybami

D

25

USPOKOJIVĚ – přijatelný výkon, ale se značnými nedostatky

E

10

DOSTATEČNĚ – výkon splňuje minimální kritéria

FX
F

-

(5) ECTS CREDITS:
1 celý školní rok =
1 semestr
1 trimestr
=

NEVYHOVĚL – k udělení kreditu je třeba ještě určité úsilí
NEVYHOVĚL – k udělení kreditu je nutné značné další úsilí

60 kreditů
=
30 kreditů
20 kreditů
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