e-TALIA
OPIS PROGRAMU KURSU

Opis kursu
Ten kurs jest przeznaczony dla profesjonalistów MŚP w sektorze turystyce i rekreacji
którzy mają do czynienia z międzynarodowymi klientami i regularnie stykają się z
problemami językowymi i międzykulturowymi.
Kurs składa się z modułów ogólnych i modułów specyficznych, zajmujących się
konkretnymi zagadnieniami dotyczącymi poszczególnych sektorów.
Długość kursu
Kurs rozpocznie się w dniu 23 stycznia 2012 r. i zakończy się pod koniec kwietnia (od
10 do 12 tygodni).
Kurs obejmie około 60 godzin lekcyjnych, podzielonych w następujący sposób:
- 15 godziny na moduł
- 4 godziny pracy online na moduł (± 50 godzin łącznie)
- 2 godziny lekcji w klasie na module (10 godzin łącznie, w tym sesja
wprowadzająca)

Metodologia
Kurs opiera się na zasadach uczenia się przez działanie. Potrzeby uczących się w
określonym momencie i kontekście zostaną określone, a uczestnicy szkolenia nabędą
autonomię we własnej nauce, co ma kluczowe znaczenie w kształceniu ustawicznym.
Szkolenie będzie się odbywać na poziomie podstawowym - A2 - zarówno w języku
angielskim i niemieckim.

Cele
Kurs ten ma dwa główne celów:
- cele językowe: nacisk zostanie położony na rozwój umiejętności komunikacyjnych
na poziomie podstawowym, głównie umiejętności słuchania i mówienia w języku
angielskim i niemieckim;
- cele interkulturowe: podniesienia świadomości pojęcia interkulturowości, poznanie

strony konkretnych różnic kulturowych krajów projektu, tj. Wielkiej Brytanii,
Niemiec, Irlandii, polski i hiszpański, w oparciu o badania ekspertów, takich jak Geert
Hofstede, Richard Lewis, Jean-Claude Usunier lub Fons Trampenaars. Profile krajów
opracowane przez SPACE również będą wykorzystane.
Program kursu

Moduły ogólne

Moduł 1: Nawiązanie pierwszego kontaktu

Pozdrowienia .
Różnice w określaniu czasu dnia np. kiedy użyć "Dzień dobry")
Stosowanie właściwego rejestru (np. "Hi" vs "Dzień dobry"), język ciała (kontakt
wzrokowy, wyraz twarzy, itp.) odpowiednie wyrażenia (np. "Miło cię poznać")
Pocałunek lub uścisk dłoni?
Jak radzić sobie z chwilami bezpośrednio po powitaniu Jak radzić sobie z klientem,
który właśnie wyjeżdża, tematów do krótkiej rozmowy
Długość relacji (aspekty kulturowe w stosunkach towarzyskich, budowanie relacji,
itd.)

Moduł 2: Odpowiadanie na pytania

Sklepy, godziny pracy (różnice między krajami), Informowanie o sposobie dotarcia do
miejsc, Dawanie napiwków, Punktualność (spóźnienia), Znaczenie mowy ciała w
życiu codziennym, Odpowiadanie na zapytania klientów

Moduły specyficzne

Hotel & Spa
Moduł 3:
Przyjmowanie klientów w recepcji
Radzenie sobie z rezerwacjami telefonicznymi, Zameldowanie i wymeldowanie
klienta,
Proszenie klientów o wykonanie czynności (przedstawienia dokumentów, wypełnianie
formularzy, podpisywanie formularzy, itd.)
Odpowiadanie na zapytania klientów (międzykulturowe zagadnienie: jak radzić sobie
z klientami, np. hiszpańska bezpośredniość a brytyjska powściągliwość)
Zapewnienie podstawowe informacji turystycznych (mapy, kierunki, główne zabytki,
itp.)
Centra Spa
Udzielanie informacji jak dostać się do różnych miejsc (sauna, basen, itp.)
Wyjaśnianie zasad SPA klientom (międzykulturowe różnice w korzystaniu z usług
SPA)
Moduł 4: Rozpatrywanie skarg
Wyposażenie pokoju, Usługi w hotelu, Zachowanie pracowników , Reakcja na skargi ,
Zachowanie innych klientów SPA, Kwestie związane z płcią (np. masaże)

Restauracje / Bary / Puby
Moduł 3:
Rezerwacje telefoniczne, Odpowiednie tłumaczenie menu,
Opisywanie lokalnych dań i napojów, Miary (system metryczny i angielski),
Przyjmowanie zamówień, rekomendowanie dań
Radzenie sobie z sytuacjach problemowych:
Klienci pod wpływem alkoholu lub narkotyków, Palenie papierosów, Problemy
zdrowotne (np. omdlenie), Agresywne zachowanie
Rozpatrywanie skarg: jakość potraw, obsługi

Parki rozrywki
Moduł 3:
Wyjaśnienie zasad bezpieczeństwa , Ubezpieczenie, Odpowiednia odzież i obuwie,
Wyjaśnienie działania i zasad korzystania z urządzeń, Rozpatrywanie skarg
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