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Enjoy Language
within Tourism
Uppskatta språket inom turistsektorn.
Hur man kan öka delaktigheten
och motivationen för unga
manliga språkstudenter
som arbetar inom turistsektorn.
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För att uppnå detta är följande specifika mål
satta:



och begrepp genom att använda lärande
innehåll som återspeglar de personliga
preferenser och intressen för målgruppen,
såsom turistattraktioner, användbara fraser
osv för att öka deltagandet och öka
motivationen för att lära sig främmande
språk.

Syftet
Projektet syftar till att skapa ett bra
komplement
till
utbildningen
av
arbetstagarna inom turistnäringen genom att
anpassa, testa, sprida och integrera
språkinlärningsmaterial genom att använda
ett tillvägagångssätt med informellt lärande
som fortfarande betraktas som nyskapande
eller föga känt på många områden.
Innehållet i undervisningsmaterialet kommer
att vara relaterat till arbetet inom
turismsektorn. Ett ytterligare syfte är att bilda
strategiska
nätverk,
bland
annat
arbetsgivare, fackföreningar och leverantörer
av utbildningsmöjligheter som kommer att ge
råd,
testa,
sprida
och
integrera
projektresultatet. De metoder och det
material som anpassas kommer att överföras
från Love Language projektet från Österrike.

Att utveckla metoder för språkundervisning



Att

utveckla

en

handbok

och

en

metodologisk verktygslåda med sektioner
för de särskilda kraven för företagare och
anställda inom turismsektorn.



Att inkludera aspekter av mångfald, särskilt
med avseende på de kulturella och sociala
bakgrunderna hos elever för att övervinna
sektoriella klyftor och andra kulturella
skillnader.



Resultaten
Resultaten av projektet kommer att
förstärkas avsevärt genom bildandet av
strategiska arbetsgrupper redan i starten av
projektet, arbetsgrupperna kommer att ge
råd och utvärdera produkterna, även så
genom strategiska nätverk, som kommer att
hållas informerade om de framsteg som
gjorts.
Dessa grupper kommer att omfatta
arbetsgivare, arbetstagarrepresentanter samt
utbildningsorganisationer. Kurserna kommer
att testas med lärare och inom turist sektorn
under projektets gång. Kurserna kommer
också att vara fritt tillgängliga i två år efter
projektets slut och kan överföras till andra
utbildningsorganisationer och arbetsgivare.
Projektets resultat kommer att spridas till icke
-partnerländer genom projektpartnernas
omfattande nätverk.

Att inkludera användningen av ICT som ett
värdefullt incitament för fortsatt lärande,
särskilt i främmande språk. Användningen
av ICT underlättar inlärningsprocessen för
företagare på grund av deras brist på tid.



Att sprida projektets innehåll och resultat
genom en rad olika aktiviteter och event.
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