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Enjoy Language
within Tourism
Nautitaan kielistä matkailualalla.

Yhteystiedot

Projekti matkailusektorilla
työskentelevien nuorten miespuolisten
kieltenopiskelijoiden osallistumisen
lisäämiseksi ja motivaation
parantamiseksi.
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Tavoitteet
Projektin tavoitteena on tukea hyödyllisellä
tavalla matkailualan työntekijöiden koulutusta
soveltamalla, testaamalla ja levittämällä
kieltenopiskelumateriaalia sekä parantamalla
sen saatavuutta, hyödyntäen epämuodollista
oppimista, jota pidetään edelleen
innovatiivisena tai lähes tuntemattomana
lähestymistapana monilla alueilla.
Opetettujen kielten sisältö liittyy
matkailualaan.
Toisena päämääränä on muodostaa
strateginen verkosto, johon kuuluu
työnantajia, liittoja sekä
koulutusmahdollisuuksien tarjoajia, jotka
neuvovat, testaavat ja levittävät
projektituloksia ja tuovat ne helposti
saataville. Menetelmät ja sovelletut
materiaalit siirretään Love Language
-projektista, jota on promotoitu Itävallassa.

Päämäärän saavuttamiseksi asetetut
tarkemmat tavoitteet ovat:
 Kehittää vieraan kielen
koulutusmenetelmiä ja käsitteitä
käyttämällä opiskelusisältöjä, jotka
kuvastavat kohderyhmän henkilökohtaisia
mieltymyksiä ja intressejä
(matkailunähtävyyksiä, hyödyllisiä
sanontoja, jne.) vieraiden kielten
opiskelumotivaation parantamiseksi ja
osallistumisen lisäämiseksi.
 Kehittää käsikirja ja metodologinen
työkalupakki, jotka sisältävät osioita
matkailusektorin yrittäjien ja työntekijöiden
erityistarpeisiin.
 Sisällyttää näkökulmia diversiteettiin,
etenkin oppijoiden kulttuuriseen ja
sosiaaliseen taustaan sektorierojen ja
muiden kulttuurierojen ylittämiseksi.
 Käyttää informaatio- ja
telekommunikaatioteknologiaa
kannustimena lisäopiskeluun, etenkin
vieraiden kielten opetuksessa, sillä näiden
välineiden käyttö on monille matkailualan
yrittäjille helpompaa kiireisten aikataulujen
vuoksi.
 Levittää projektisisältöä ja tuloksia eri
esittelytapojen sekä jakelukanavien ja
-toiminnan kautta.

Tulokset
Vaikutusta vahvistavat suuresti alusta
alkaen perustetut strategiset työryhmät,
jotka antavat neuvoja ja arvioivat tuotteita,
sekä strategisten verkostojen
perustaminen. Verkostoja informoidaan
projektin etenemisestä.
Nämä ryhmät sisältävät työnantajia,
työntekijöiden luottamusmiehiä sekä
opetuksen tarjoajia. Kursseja testataan
opettajien ja matkailualan yrittäjien
toimesta projektin aikana. Kursseille on
myös vapaa pääsy kaksi vuotta projektin
jälkeen, ja ne voidaan myös siirtää muille
opetuksentarjoajille ja työnantajille.
Projektituloksista levitetään tietoa
kumppanuusmaiden ulkopuolelle
kumppaneiden laajojen verkostojen avulla.
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