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Το σχέδιο αυτό χρηματοδοτήθηκε με την υποστήριξη της
Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Enjoy Language (LLP-Ldv/TOI/
SE/11/1383 - 2011-1-SE1-LEO05-08376) LDV TOI. Η
παρούσα δημοσίευση δεσμεύει μόνο τον συντάκτη της και η
Επιτροπή δεν ευθύνεται για τυχόν χρήση των πληροφοριών
που περιέχονται σε αυτήν
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για Συμμετοχή και
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ξένων γλωσσών
που εργάζονται στον τομέα του
Τουρισμού
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Στόχοι
Το έργο έχει ως στόχο να συμβάλει στην
κατάρτιση των εργαζομένων στον τουρισμό με
την προσαρμογή, τη δοκιμή, τη διάδοση και την
ενσωμάτωση εκπαιδευτικού υλικού για την
εκμάθηση γλωσσών, χρησιμοποιώντας την
προσέγγιση άτυπης μάθησης που εξακολουθεί
να θεωρείται ως καινοτόμα ή ελάχιστα γνωστή
σε πολλούς τομείς.
Το περιεχόμενο των διδασκόμενων γλωσσών
θα σχετίζεται με την εργασία στον τουρισμό.
Ένας άλλος στόχος είναι να διαμορφωθούν
στρατηγικά δίκτυα από εργοδότες, συνδικάτα
και
φορείς
μάθησης,
τα
οποία
θα
συμβουλεύουν, θα ελέγχουν, θα διαδίδουν και
θα προβάλλουν τα αποτελέσματα του έργου.
Οι μέθοδοι και το υλικό θα μεταφερθούν από το
έργο Love Language, που προωθείται στην
Αυστρία.

Για να επιτευχθεί αυτό, οι ειδικοί στόχοι είναι:
 Η ανάπτυξη μεθοδολογίας εκπαίδευσης
ξένων γλωσσών και εννοιών με την
υιοθέτηση περιεχομένων μάθησης που να
αντανακλούν τις προσωπικές προτιμήσεις
και τα ενδιαφέροντα της ομάδας στόχου,
όπως τουριστικά αξιοθέατα, χρήσιμες
φράσεις,
κλπ.,
προκειμένου
να
προσελκύσουν τη συμμετοχή και την
αύξηση των κινήτρων για την ανάληψη της
εκμάθησης ξένων γλωσσών.
 Η ανάπτυξη ενός εγχειριδίου και μιας
μεθοδολογικής εργαλειοθήκης που θα
περιλαμβάνει στοιχεία για τις ειδικές
απαιτήσεις των επιχειρηματιών και των
εργαζομένων στον τομέα του τουρισμού.
 Η
ενσωμάτωση
των
πτυχών
διαφορετικότητας, ιδίως όσον αφορά στο
πολιτιστικό και κοινωνικό υπόβαθρο των
εκπαιδευομένων ώστε να ξεπεραστούν
τομεακές και άλλες πολιτιστικές διαφορές.
 Η χρήση των ΤΠΕ ως ένα χρήσιμο κίνητρο
για συνεχή μάθηση, ιδίως στην εκμάθηση
ξένων γλωσσών. Η χρήση των ΤΠΕ
διευκολύνει τη μαθησιακή διαδικασία για
τους επιχειρηματίες του τουρισμού, λόγω
της έλλειψης ελεύθερου χρόνου.
 Η διάδοση του περιεχομένου του έργου
και των αποτελεσμάτων μέσα από
ποικίλες δράσεις διάδοσης

Αποτελέσματα
Τα αποτελέσματα του έργου θα ενισχυθούν
σημαντικά με τη δημιουργία στρατηγικών
ομάδων εργασίας από την έναρξη του έργου,
οι οποίες θα συμβουλεύουν και θα αξιολογούν
τα προϊόντα, καθώς και μέσω στρατηγικών
δικτύων, τα οποία θα τηρούνται ενήμερα για
την πρόοδο που γίνεται.
Οι ομάδες αυτές θα περιλαμβάνουν τους
εργοδότες,
τους
εκπροσώπους
των
εργαζομένων και τους παρόχους μάθησης. Τα
μαθήματα θα δοκιμάζονται με εκπαιδευτές και
επιχειρηματίες του τουρισμού κατά τη διάρκεια
του έργου. Τα μαθήματα θα είναι ελεύθερα
προσβάσιμα για δύο χρόνια μετά το τέλος του
έργου και θα μπορούν να μεταφερθούν σε
άλλους παρόχους εκπαίδευσης και εργοδότες.
Τα αποτελέσματα του έργου θα διαδοθούν σε
χώρες που δεν συμμετέχουν στο σχήμα του
έργου, μέσω των εκτεταμένων δικτύων των
εταίρων.
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