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Záměr projektu
Záměrem projektu BRIGHT@EU je vytvořit 
interaktivní online platformu, která bude 
zájemcům poskytovat:

• základní znalost evropského práva a národních 
práv zapojených zemí (ČR, SRN, Kypr, Španělsko)   
základní právní gramotnost v EU

• právní informace při hledání zaměstnání v cizině

• právní informace při přenosu úspěšného 
podnikání do ciziny

BRIGHT@EU se snaží podpořit evropskou mobilitu 
všech, kteří nechtějí nebo nemohou nalézt vhodné 
pracovní uplatnění ve své zemi.

BRIGHT@EU obohatí evropské vzdělávací prostředí 
inovativním vzdělávacím nástrojem.

Partneři projektu

European University Cyprus
www.euc.ac.cy

FYG Consultores
www.fygconsultores.com 

Institute for Work and Technology 
of the Westphalian University
www.iat.eu

bit cz training, s.r.o.
www.bitcz.cz Získejte evropské a národní právní dovednosti 

interaktivním učením

www.bright-eu.eu



Výstupy
01 – BRIGHT@EU Kurikulum

02 – Tvorba odborných textů

03 – BRIGHT@EU online platforma

04 – E-book interkulturních dovedností v právním kontextu

Hlavním výstupem bude interaktivní online 
platforma pro dospělé, kteří chtějí získat základní 
právní vzdělání v oblasti evropského a národního 
práva zapojených zemí (ČR, SRN, Kypr, Španělsko).

Využijeme nejmodernější didaktické metody a rady 
zkušených expertů v oblasti práva a pedagogiky, 
aby vznikl praktický didaktický průvodce, jak 
s platformou co nejefektivněji pracovat. Výukové 
texty online platformy budou přístupné odkudkoliv 
a budou dostupné v češtině, angličtině, němčině, 
španělštině a řečtině.

Cílová skupina
BRIGHT@EU je přínosem pro každého, kdo chce 
mít základní přehled v oblasti evropského práva 
a národních práv zapojených zemí (ČR, SRN, Kypr 
a Španělsko).

Jednotlivci
• Mladí dospělí, kteří se chystají do zahraničí 

(studium, práce, manželství atd.)
• Mladí podnikatelé přenášející svůj úspěšný 

podnikatelský záměr do zahraničí
• Uprchlíci/migranti
• Lektoři/učitelé dospělých

Organizace
• Organizace vzdělávající dospělé
• Neziskové organizace
• Úřady práce
• Střední školy, univerzity

Přínosy
BRIGHT@EU je evropský projekt zaměřený na 
zvýšení právní gramotnosti občanů v EU. Hlavním 
záměrem projektu je nejen vytvoření základního 
vzdělávacího nástroje, ale také zavedení jednotného 
validačního systému právní gramotnosti v Evropě.

BRIGHT@EU bude poskytovat uživatelům praktické 
právní informace nezbytné pro úspěšné zapojení 
do sociálních, pracovních a kulturních procesů v cizí 
zemi. 

Úspěšná realizace projektu zabezpečí:
• vytvoření inovativní online platformy zaměřené 

na získání právních dovedností pro dospělé,
• vytvoření didaktického průvodce pro lektory 

a učitele dospělých,
• vytvoření e-booku cíleného na interkulturní 

dovednosti v právním kontextu,
• pilotní ověření celé vzdělávací platformy 

20 účastníky,
• rozšíření všech výstupů projektu cílovým 

skupinám.


