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BĄDŹ WIELOJĘZYCZNY!

„BĄDŹ WIELOJĘZYCZNY! – Motywowanie osób uczących
się języków obcych w branży turystycznej przez wdrażanie
nowoczesnych sposobów nauki.”

Naszą misją jest opracowanie i promocja metodologii
zmierzających do zwiększenia motywacji i możliwości
wśród uczących się języka obcego (osób pracujących w
branży turystycznej).

KOORDYNATOR PROJEKTU:

Volkshochschule im Landkreis Cham e.V.
Pfarrer-Seidl-Straße 1
93413 Cham
www.vhs-cham.de

Projekt ten jest współfinansowany
przez Komisję Europejską.

Poniższa ulotka odzwierciedla jedynie
poglądy autorów. Komisja nie ponosi
odpowiedzialności za wykorzystanie
informacji w niej załączonych.

WWW.BE-MULTILINGUAL.COM

PARTNERSTWO:

:: Volkshochschule im Landkreis Cham e.V.
Aleksandra Sikorska
Email: asikorska@vhs-cham.de
Karin Dörr
Email: kdoerr@vhs-cham.de

:: BEST Institut für Berufsbezogene
Weiterbildung und Personaltraining GmbH
Helmut Kronika
Email: helmut.kronika@best.at

:: Fundación General de la Universidad de Valladolid
Rocío Blanco
Email: rociob@funge.uva.es

:: Instituto Municipal de Formación y Empleo
Ana Zuheros
Email: ana.zuheros@imfegranada.es

:: IRFA SUD
Denis Rouquie
Email: drouquie@irfasud.fr

:: Vytautas Magnus University
Assoc. Prof. Dr. Ineta Savickienė
E-mail: i.savickiene@pmdf.vdu.lt

:: Wyższa Szkoła Humanistyczno- Ekonomiczna w Łodzi
Marcin Podogrocki
Email: mpodogrocki@wshe.lodz.pl

:: Centro de Formação António Sérgio
Catarina Macedo
Email: cfasaeomb@mail.telepac.pt

:: Repere Association – Bacau Branch
Eduard Gabriel Isaila
Email: eduard_isaila@yahoo.com

:: Stiftelsen Kursverksamhet Vid Lund Universitet,
Folkuniversitetet
Ingmarie Rohdin
Email: ingmarie.rohdin@folkuniveritetet.se

KONTAKTPARTNERZY

MOTYWOWANIE OSÓB UCZĄCYCH
SIĘ JĘZYKÓW OBCYCH W BRANŻY
TURYSTYCZNEJ POPRZEZ
WDRAŻANIE NOWOCZESNYCH
SPOSOBÓW NAUKI



CO JEST PRODUKTEM?

:: poradnik „BĄDŹ WIELOJĘZYCZNY”i zestaw narzędzi –
opracowany w przyjazny dla użytkownika sposób
podręcznik dla nauczycieli języków obcych oraz
metodyków (trenerów). Zawiera techniki i materiały w
trzech obszarach nauczania: kształcenie
wielopokoleniowe, samokształcenie, zintegrowane
nauczanie języka przedmiotu.
Trenerzy i nauczyciele języków obcych będą mogli
zaadaptować nowe metody oraz materiały do
odpowiednich kursów językowych oraz
zwiększyć świadomość
uczniów w zakresie ich
wykorzystania w
pracy zawodowej.

WYOBRAŹ SOBIE,

że jesteś właścicielem małego pensjonatu w pięknej
wiejskiej okolicy. Pewnego dnia otrzymujesz wiadomość
od potencjalnego gościa z zapytaniem o cenę
zakwaterowania z całodniowym wyżywieniem.

Wiadomość jest napisana w obcym języku, na przykład
niemieckim czy portugalskim – czy jesteś w stanie udzielić
odpowiedzi w tym języku?

IDEA CELE PRODUKTY

UMIEJĘTNOŚĆ

posługiwania się językiem obcym jest jedną z niezbędnych
i kluczowych umiejętności zwiększających konkurencyjność
oraz przedsiębiorczość w branży turystycznej.
Branża ta obejmuje nie tylko rozbudowane sieci hotelowe i
biura podróży, ale również dużą liczbę małych pensjonatów,
hoteli, gospodarstw agroturystycznych oraz małych
restauracji serwujących potrawy regionalne, z których
większość jest prowadzona przez wszystkie pokolenia jako
„interes rodzinny”, włączając dziadków, rodziców, dzieci i
oprócz tego zatrudnionych pracowników.

CELE NASZEGO PARTNERSTWA:

:: rozwijanie i promowanie metodologii zmierzających do
zwiększania motywacji i możliwości wśród uczących się
 języka obcego (osób pracujących w branży turystycznej),

:: zebranie i przystosowanie już istniejących materiałów
dydaktycznych do nauki języków obcych w branży
turystycznej,

:: rozpowszechnianie informacji o projekcie i jego produktach
poprzez różnorodne działania promocyjne, spotkania
informacyjne i seminaria.

:: strona internetowa projektu:

WWW.BE-MULTILINGUAL.COM

zawiera:
:: informacje o kolejnych etapach projektu i jego

produktach,
:: obszar edukacyjny dla nauczycieli i uczniów z bogatą

gamą materiałów dydaktycznych,
:: linki do stron internetowych w takich obszarach jak

kształcenie wielopokoleniowe, samokształcenie,
zintegrowane nauczanie języka przedmiotu.


