
 

  

 
e-Coaching et Apprentissage des Langues 

 

 

 

 

 

 

www.facebook.com 

/ecalproject 

 

 

 

 

Jesteśmy w sieci! 

Więcej informacji na 

stronie 

www.ecalproject.eu 

 

 

 

 

 
Project N°:  2015-1-FR01-KA204-015334.  Ten projekt został sfinansowany przy wsparciu Komisji Europejskiej. 

Niniejsza publikacja [komunikat] odzwierciedla jedynie stanowisko autora, a Komisja nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek wykorzystanie informacji zawartych w tej publikacji. 

Każdy krajowy partner może dostarczyć więcej informacji: 

 
 

Fo.Ri.Im, società 
cooperative – Włochy  
www.forium.it 
 
 
Eurospeak Language 
Schools Ltd – UK –
www.eurospeak.org.uk 
 
Danmar Computers sp z 
o.o. – Polska –
www.danmar-
computers.com.pl 
 

 

 

Petra Patrimonia Corsica - 
Francja 
www.petrapatrimonia-
corse.com 
 
 
Rietsch KG – Austria  
www.rietsch.at 
 
 

Agenzia per lo sviluppo 
Empolese Valdese – Włochy – 
www.asev.it 

 

 

23 i 24 października 2017r. organizacja Eurospeak była 

gospodarzem czwartego międzynarodowego spotkania nt.  

e-coachingu i nauki języków obcych (w ramach projektu  

e-Cal) w Reading w Wielkiej Brytanii.  

 

Eurospeak zaprosił partnerów z ASEV, Petra Patrimonia 

Corsica, Forium i Rietsch KG, aby omówić pilotaż i kolejne 

etapy projektu. Na spotkaniu zabrakło jednego z partnerów, 

Danmar Computers, który dołączył na Skype, aby omówić 

kwestie związane z platformą online. 

 

Spotkanie koncentrowało się wokół wyników etapu 

pilotażowego projektu e-Cal, przeprowadzonym przez 

partnerów, oraz na informacjach zebranych podczas pilotażu 

od uczniów języków obcych i osób wspierających tą naukę. 

 

Wykorzystaj otwarte zasoby edukacyjne! 

Miej kontrolę nad swoją edukacją i 

rozwojem!

 

 

 

Faza pilotażowa rezultatów wciąż trwa, a partnerzy nadal zbierają 

opinie. Każdy uczeń lub osoba ucząca się języka, który chce wziąć 

udział w programie pilotażowym, może uzyskać dostęp do 

platformy e-Cal klikając w następujący link: 

http://lms.ecalproject.eu/ 

 
Grupy interesariuszy zostaną zorganizowane w każdym kraju 

partnera biorącego udział w pilotażu, aby pomóc w promowaniu 

projektu, kontynuować proces uświadamiania grupy docelowej 

projektu i zwiększyć upowszechnianie i dalsze wykorzystanie 

rezultatów projektu. 

Spotkanie obejmowało również najlepszą praktykę, świadectwo  

i debatę ze strony lidera społeczności BAME w Reading, pana 

Boubacar Dembele. Pan Dembele brał udział w przygotowaniach 

na początkowych etapach projektu i oceniał wyniki projektu  

z kilku punktów widzenia, stąd jest osobą kompetentną  

w tematyce projektu. 
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