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Expected Project Results: 

Job Specific Application Domains: 

Το COMALAT είναι ένα σύστημα εκμάθησης ξένων γλωσσών με 
στόχο την Επαγγελματική Εκπαίδευση και Κατάρτιση (ΕΕΚ). Το 
COMALAT παρέχει το εκπαιδευτικό υλικό ως ένα καινοτόμο 
σύστημα Ανοιχτών Εκπαιδευτικών Πόρων (ΑΕΜ) και είναι σε 
θέση να αυτό-προσαρμόζεται στις ανάγκες και στους στόχους 
των διαφόρων τύπων των εκπαιδευομένων. Κάθε ένας από τους 
εκπαιδευόμενους αντιμετωπίζεται μεμονωμένα από το σύστημα 
με σκοπό να καλλιεργήσει δεξιότητες και νέες γλωσσικές 
ικανότητες προσανατολισμένες στο επάγγελμα του. Επομένως, 
μέσα στο εκπαιδευτικό υλικό που παρέχει το σύστημα, σε κάθε 
μάθημα, περιλαμβάνεται και ένα τμήμα εκμάθησης γλώσσας για 
ειδικούς 

 

Σε σύγκριση με τις υπάρχουσες πλατφόρμες της γλωσσικής 
κατάρτισης, το COMALAT παρέχει υλικό ΑΕΜ και αντιμετωπίζει 
τους περιορισμούς των παραδοσιακών περιβαλλόντων μάθησης 
σε σχέση με τη διαθεσιμότητα και την ενσωμάτωση των 
αναδυόμενων τεχνολογιών και συσκευών όπως έξυπνα 
τηλέφωνα και ταμπλέτες. Επιπλέον, έχει σχεδιαστεί ειδικά για να 
αντιμετωπίζει πεδία δεξιοτήτων, και ως εκ τούτου δεν είναι μια 
γενική πλατφόρμα εκμάθησης γλωσσών. Το COMALAT θα είναι 
διαθέσιμο δωρεάν για όλους, με τη μορφή μιας διαδικτυακής 
πλατφόρμας και μιας εφαρμογής για smartphones. Επιπλέον, θα 
παρέχεται ως λογισμικό ανοικτού κώδικα που θα επιτρέπει 
μελλοντικές επεκτάσεις, με στόχο την οικοδόμηση μιας 
κοινότητας που θα υποστηρίξει το έργο μετά την ολοκλήρωση 
του. 

o Πύλη Έργου και Λογισμικό 

o Διαδικτυακή πλατφόρμα εκπαίδευσης 

o Εφαρμογή για έξυπνα κινητά τηλέφωνα και ταμπλέτες 

o Ατομική εμπειρία μάθησης, με διαφορετικές μαθησιακές 
διαδρομές μέσω εξατομικευμένου εκπαιδευτικού υλικού 

o Ανοιχτοί Εκπαιδευτικοί Πόροι (ΑΕΜ) για γλωσσική 
κατάρτιση συσχετισμένη με την εργασία 

o Μία συγκεκριμένη κοινότητα που θα σχετίζεται με το 
έργο και θα υποστηρίζει τους τελικούς χρήστες, μετά τη 
διάρκεια ζωής του έργου 

Competence Oriented Multilingual Adaptive Language 
Assessment and Training System (COMALAT) 

o Νέοι, ενήλικες και (χαμηλά) εξειδικευμένοι εργαζόμενοι της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ), προκειμένου να ενισχυθεί η 
κινητικότητα τους στην ΕΕ. 

o Δημόσια Κέντρα Γλωσσικής κατάρτισης και πάροχοι ΕΕΚ στην 
διευκόλυνση και εκπαίδευση που βασίζεται στις ΤΠΕ 
(Τεχνολογίες Πληροφορίας και Επικοινωνίας). 

o Έναρξη έργου: 01.09.2014 

o Διάρκεια έργου: 3 Χρόνια 

o Ιστοσελίδα: www.comalat.eu 

o Συμφωνία επιχορήγησης No.  2014-1-DE02-KA200-
001589  

Υγεία 
Τουρισμός και 

Φιλοξενία 
Επιστήμη και 
Τεχνολογία 

Επιχειρήσεις 

o Βελτίωση της γλωσσικής επάρκειας των τελικών χρηστών με τρόπο 
προσανατολισμένο στις ικανότητες και τους στόχους τους, λαμβάνοντας 
υπόψη τους περιορισμούς, τις προτεραιότητες και την πρόοδό τους. 

o Αύξηση της κινητικότητας των νέων και του εργατικού δυναμικού στην 
ΕΕ. 

o Βελτίωση της διαδικασίας πολιτιστικής προσαρμογής των τελικών 
χρηστών. 

o Υποστήριξη γλωσσών χωρών που θεωρούνται πιο ευνοϊκές σε σχέση με 
τις αγορές εργασίες, δηλαδή Αγγλικών, Γερμανικών και Ισπανικών. 

o Αύξηση της αποτελεσματικότητας και της ταχύτητας της διαδικασίας 
μάθησης με διαδικτυακή σύνδεση αλλά και με δυνατότητες λειτουργίας 
εκτός σύνδεσης , μέσω μιας εφαρμογής για έξυπνα κινητά. 

 


