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- “zwiększenie umiejętności językowych i świadomości
międzykulturowej w sektorze HoReCa”
E-TALIA jest to dwuletni projekt sfinansowany z funduszy europejskiego
Programu Kształcenia Ustawicznego w ramach programu Transferu
Innowacji Leonardo Da Vinci.
Cele projektu:
Rozpoznać konkretne potrzeby z zakresu znajomości języków obcych oraz
świadomości międzykulturowej przedsiębiorstw z sektora HoReCa
działających w różnych krajach UE.
Rozwinąć i rozpropagować w drodze europejskiej współpracy innowacyjny
model kształcenia komplementarnego wykorzystywany w instytucji
będącej koordynatorem projektu.
Zwiększyć potencjał zawodowy oraz mobilność pracowników oraz osób
zaangażowanych w dobór i rozwój kadr pracujących w przedsiębiorstwach
działających w określonym sektorze.

REZULTATY PROJEKTU
Raport poglądowy zawierający Przegląd Wydawnictw oraz Analizę Potrzeb
sektora HoReCa w pięciu krajach europejskich (Niemcy, Irlandia, Polska,
Hiszpania i Wielka Brytania).

Innowacyjne programy zajęć oparte na zintegrowanym podejściu do
nauczania języków i kwestii interkulturowych odpowiadające potrzebom
szkoleniowym MŚP.

Internetowe kursy oraz materiały naukowe jako integralny element w
systemie komplementarnego nauczania języka angielskiego i niemieckiego
oraz rozwijania świadomości międzykulturowej.
Pilotaż i ocena opracowanych kursów i materiałów.
Akredytacja kursu w ramach CPD (ustawicznego rozwoju zawodowego)
oraz certyfikat (nauczania nieformalnego) podpisany przez wszystkich
partnerów projektu.

CO WAM OFERUJEMY
Lepsze zrozumienie potrzeb językowych i interkulturowych zgłaszanych
przez sektor grający bardzo istotną rolę w gospodarkach macierzystych
krajów partnerów projektu, uzyskane poprzez międzynarodową
współpracę pomiędzy uczestnikami projektu oraz Grupą Doradczą
składającą się z przedstawicieli MŚP działających w sektorze HoReCa.
Wyjątkowy, innowacyjny program zajęć oparty na kursach stworzonych w
odpowiedzi na potrzeby sektora HoReCa, elastyczny system nauczania
wykorzystujący atrakcyjna interaktywna materiały naukowe stworzone
specjalnie z myślą o potrzebach i ograniczeniach charakterystycznych dla
MŚP.
Dwa odrębne kursy językowo-interkulturowe pilotażowane i ocenione
przez pracowników i kadrę zarządzającą MŚP działających w sektorze
HoReCa.
Akredytacja oraz certyfikat ukończenia kursu, który zwiększy wartość
kursanta na rynku pracy oraz wspomoże mobilność pracowników oraz
osób zaangażowanych w dobór i rozwój kadr w określonym sektorze.

