PARTNERIAI

KONTAKTAI

MŪSU PARTNERIAI:

„BE MULTILINGUAL! – moderniais mokymosi būdais
motyvuokime turizmo sektoriaus darbuotojus mokytis
užsienio kalbų” yra Mokymosi visą gyvenimą (2 veiklos) –
Kalbų projektas.

:: 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

Mūsų tikslas – kurti ir skleisti kalbų mokymo metodologijas,
padedančias motyvuoti kalbos besimokančius žmones
(dirbančius turizmo sektoriuje) ir didinti jų mokymosi
galimybes.

PROJEKTO KOORDINATORIUS:

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

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

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

Šį projektą remia Europos Komisija.

:: Vytauto Didžiojo universitetas
Doc. dr. Ineta Savickienė
E-mail: i.savickiene@pmdf.vdu.lt

Europos Komisija neatsako už šiame
leidinyje pateikiamą informaciją ir jo
autorių mintis

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

WWW.BE-MULTILINGUAL.COM

:: 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

BE MULTILINGUAL!
MODERNIAIS MOKYMOSI BŪDAIS
MOTYVUOKIME TURIZMO
SEKTORIAUS
DARBUOTOJUS MOKYTIS
UŽSIENIO KALBU
Gestaltung: LABOR 2 – Designagentur – www.labor2.de

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

IDEJA

TIKSLAI

REZULTATAI

ĮSIVAIZDUOKITE,

KOKIE MŪSU REZULTATAI?

kad Jūs esate nedidelio pensiono nuostabiose kaimo
apylinkėse savininkas. Vieną dieną Jums parašo potencialus
svečias ir klausia, kiek kainuoja para Jūsų pensione.

:: „BE-MULTILINGUAL” – patrauklus ir parankus metodinis
leidinys mokytojui bei kalbos mokymosi priemonė
besimokančiajam. Juose rasite mokymo(-si) metodus ir
medžiagą, išdėstytą trimis aspektais: integruotą užsienio
kalbos ir dalyko mokymąsi (angl. content-related learning),
mokymąsi šeimoje (angl. family learning) ir savarankišką
mokymąsi (angl. self-directed learning)

Laiškas parašytas užsienio kalba, pvz., vokiškai, o gal net
lenkiškai. Ar Jums nekiltų sunkumų atsakyti į šį laišką
būtent ta kalba?

Kalbos mokytojai ir kalbos pedagogų rengėjai
galės įdiegti naujus mokymo
metodus ir panaudoti
mokymo priemones
savo darbe.
PROJEKTO TIKSLAI:
:: Kurti kalbos mokymo metodologijas, padedančias
motyvuoti užsienio kalbos besimokančius žmones
(dirbančius turizmo sektoriuje), skatinti vartoti šią kalbą ir
didinti kalbos mokymosi galimybes.
:: Rinkti ir pritaikyti esamą kalbos mokymo(-si) medžiagą
turizmo sektoriui.
GEBĖJIMAS

kalbėti užsienio kalbomis yra vienas iš svarbiausių
konkurencingumo ir verslumo turizmo sektoriuje veiksnių.
Šis sektorius apima ne tik didelių viešbučių ir turizmo
agentūrų tinklus, bet ir šeimos verslą – nedidelius
pensionus, viešbutukus, kaimo turizmo sodybas,
restoranėlius ir t. t.

:: Skleisti projekto turinį ir rezultatus įvairių viešųjų renginių
metu, įskaitant ir sklaidos seminarą, kuriame projektą
vertina nepriklausomi ekspertai.

:: Projekto tinklalapyje
WWW.BE-MULTILINGUAL.COM
rasite:
:: informaciją apie mūsų projekto žingsnius ir rezultatus;
:: virtualią mokymosi erdvę kalbos mokytojams ir besimokantiesiems, kurioje bus pateikta išsami mokymosi
medžiaga.
:: interneto nuorodas, padėsiančias rasti informaciją apie
integruotą užsienio kalbos ir dalyko mokymąsi,
mokymąsi šeimoje ir savarankišką mokymąsi.

