PARCEIROS

CONTACTO

OS NOSSOS PARCEIROS:

„SEJA MULTILINGUE! – Aumentar a motivação dos
alunos de línguas estrangeiras através da implementação
de métodos modernos de aprendizagem no sector
turístico” é uma Actividade fundamental 2: Línguas.

:: 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

A nossa missão é desenvolver e promover metodologias
para motivar os alunos de línguas (pessoas que têm
actividade no sector do turismo) e reforçar a sua
capacidade para a aprendizagem de línguas.

COORDENADOR DO PROJECTO:

:: 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

Este projecto tem tido o apoio da Comissão Europeia.

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

Esta publicação reflecte os pontos de vista dos autores
apenas, e a Comissão não pode ser responsabilizada
por quaisquer utilizações feitas a partir do seu conteúdo.

:: 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

SEJA MULTILINGUE!
AUMENTAR A MOTIVAÇÃO DOS
ALUNOS DE LÍNGUAS ESTRANGEIRAS
ATRAVÉS DA IMPLEMENTAÇÃO DE
MÉTODOS MODERNOS DE
APRENDIZAGEM
NO SECTOR TURÍSTICO

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

CONCEITO

OBJECTIVOS

RESULTADOS

IMAGINE,

O QUE VAMOS PRODUZIR?

que é o proprietário de uma pequena pensão numa zona
bonita no campo. Um dia recebe uma mensagem de um
possível cliente com um pedido de pensão completa.

:: Um Manual „BE-MULTILINGUAL” (Seja Multilingue) e
um livro de exercícios – elaborado como um manual de
utilização fácil para monitores e professores de línguas.
Contém métodos e materiais didácticos em três contextos
de aprendizagem: aprendizagem para grupos ou famílias,
aprendizagem auto-monitorizada e aprendizagem em
contextos específicos.

A mensagem está escrita numa língua estrangeira, por
exemplo alemão ou até em polaco – sente-se capaz de
responder nessa mesma língua sem dificuldades?

OS OBJECTIVOS DA NOSSA PARCERIA:

Os monitores e professores de línguas terão a capacida
de de utilizar novos métodos e materiais didácticos nos
cursos de línguas que ministram,
despertando e reforçando
a capacidade dos seus
alunos para a aprendizagem das línguas.

:: Desenvolvimento e promoção de metodologias que
motivem os aprendentes de língua (as pessoas que
trabalham no sector turístico) e reforcem a sua
capacidade para a aprendizagem de línguas
:: Recolha e adaptação de materiais já existentes para a
aprendizagem de línguas no sector turístico
A CAPACIDADE
de utilizar línguas estrangeiras é um dos factores mais
cruciais e fundamentais para fazer surgir a competitividade
e o empreendorismo no sector turístico. Este sector
abrange não apenas grandes cadeias de hotéis e serviços
oferecidos pelas agências de viagens mas também uma
grande quantidade de pequenas pensões turísticas, hotéis,
serviços agro-turísticos, pequenos restaurantes, etc. que,
na sua maioria, são explorados por famílias, constituindo
„negócios de família”, incluíndo avós, pais, filhos e, além
disso, ainda há empregados …

:: Disseminação dos conteúdos do projecto e dos resultados através de uma variedade de exemplos
demonstrativos e de acções de disseminação, inclusive
vários seminários

:: O sítio do Projecto é
WWW.BE-MULTILINGUAL.COM
Inclui:
:: informação acerca das etapas e resultados do nosso
projecto
:: uma área de aprendizagem para monitores e professores
de línguas com uma enorme selecção de materiais didácticos nos três contextos anteriormente mencionados.

