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Основни цели на проекта
Основната цел на проекта е да адаптира,
тества и разпространи на индивидуално и
институционално ниво тренинг за езиково
обучение на хорар работещи в сферата на
туризма.
Добавената
стойност
на
разработените материали е използването
на неформалното учене, което все още в
много сфери се счита за иновативен или
слабо познаван подход.
Допълнителна цел е да се формират
стратегически
мрежи,
включващи
работодатели, професионални съюзи и
образователни организации, които да
съветват, тестват и разпространяват, както
сред индивидуалните потребители, така и
на инститиуционално ниво, резултатите по
проекта.
Адаптираните методи и материали ще
бъдат трансферирани от проект Love
Language, реализиран в Австрия.

За постигането на основните цели по проекта
ще бъдат реализирани следните специфични
задачи:
 Създаване на методология и концепция за
чуждоезиково обучение, чрез включване на
съдържание, което отразява личните
предпочитания и интереси на целевата
група,
като
например
туристически
атракции, полезни фрази и пр. По този
начин се цели да се провокира участие и се
повиши мотивацията за включване в
чуждоезиково обучение.
 Създаване на Наръчник и методологично
помагало, съдържащи секции, отговарящи
на
специалните
изисквания
на
предприемачите
и
служителите
в
туристическия секторл
 Включване в учебните помагала на
аспекти, свързани с различията между
хората, особено по отношение
на
културните и социални особености на
обучаваните, с цел да се преодолеят
секторните и други културни различия.
 Включване
на
информационнокомуникативните технологии като полезна
практика,
благоприятстваща
продължаващото
учене,
особено
чуждоезиковото.
Използването
на
информационно
–
комуникативните
технологи улеснява обучителния процес за
предприемачите в сферата на туризма,
поради липсата на достатъчно свободно
време .
 Разпространяване на създадените по
проекта продукти и резлутати чрез чрез
множество разнообразни демонстрации и
събития.

Очаквани резултати
резултати ще допринесе сформирането още
в началото на проекта на стратегически
работни групи, които ще консултират и
оценяват продуктите. Принос в това
отношение ще имат и сформираните
стратегически мрежи, които ще бъдат
информирани своевременно за прогреса на
проекта.
Тези групи ще включват работодатели,
сужители и обучителни организации. По
време на проекта, създадените учебни
материали и курсове ще бъдат тествани с
учители и предприемачи от сферата на
туризма. След края на проекта, създадените
продукти ще бъдат свободно достъпни в
продължение на две години и ще могат да
бъдат трансферирани от други обучителни
организации и работодатели.
Чрез
широките
работни
мрежи
на
партньорите по проекта, резултатите от
него ще бъдат разпространени и в нови
държави, които не са включени в настоящия
проект.
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