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VAR FLERSPRÅKIG!
ÖKA MOTIVATIONEN
FÖR FRÄMMANDE SPRÅK
GENOM ATT IMPLEMENTERA
ETT MODERNT
INLÄRNINGSSÄTT I TURIST
SEKTORN

„VAR FLERSPRÅKIG! – Öka motivationen för främmande
språk genom att implementera ett modernt inlärningssätt
i turist sektorn” är en huvudaktivitet 2: Språk projekt.

Vårt uppdrag är att utveckla och främja  metoder för att
motivera språk studenter (personer som arbetar i turist
sektorn) och att höja deras kapacitet för språkinlärning.

PROJEKT KOORDINATOR

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

Projektet genomförs med ekonomiskt stöd från
Europeiska kommissionen

För uppgifterna i denna publikation ansvarar
endast upphovsmannen.
Europeiska kommissionen tar inget ansvar för
hur dessa uppgifter kan komma att användas.

WWW.BE-MULTILINGUAL.COM

PROJEKTPARTNERSKAP:

:: 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

KONTAKTPARTNERSKAP



VAD ÄR RESULTATET?

:: Handboken „VAR FLERSPRAKIG!” och toolboxen –
är designad som en användarvänlig manual för
språkinstruktörer och lärare. Den erbjuder inlärnings-
metoder och material i tre inlärningsområden:
familje-inlärning, självständigt lärande och
innehållsrelaterad inlärning.

Språkinstruktörer och lärare kan Introducera nya
undervisningsmetoder och material i deras språkkurser
och kan utveckla medvetenheten och  höja studenternas
expertis.

FÖRESTÄLL DIG,

att du är ägaren av ett litet pensionat på landet med vacker
utsikt. En dag får du ett meddelande från en ev. kommande
gäst med en förfrågan om  rumspriser.

Meddelandet är skrivet på ett främmande språk tex.
Tyska eller Danska – kan du svara på meddelandet på detta
språk utan svårigheter?

IDE MAL RESULTAT

KAPACITETEN

av att använda främmande språk är en av det mest
avgörande och nödvändiga faktorerna för att öka
konkurrensförmågan och entreprenörskapet inom turist
sektorn.

Turistsektorn inkluderar inte bara stora hotellkedjor och
service från resebyråer utan också många små pensionat,
hotell, ekoturism, små restauranger osv. Som ofta sköts
av hela familjen som ett „familje företag” som inkluderar
mor/farföräldrar, föräldrar, barn och dessutom anställda …

SYFTET MED PROJEKTET:

:: Att utveckla och främja metoder för att motivera språk
studenter (personer som arbetar i turist sektorn) och att
höja deras kapacitet för språkinlärning.

:: insamling och användning av redan existerande material
för språkinlärning i turist sektorn

:: Spridning av projektets innehåll och resultat genom
olika informations aktiviteter och spridningsaktiviteter
som inkluderar ett Seminarium

:: Projektets hemsida

WWW.BE-MULTILINGUAL.COM

Inkluderar:
:: information om projektets arbetsgång och resultat.
:: Inlärnings plattform för språklärare och studenter med

olika val av inlärningsmaterial.
:: Internet-länkar för innehållsrelaterad-inlärning familje-

inlärning och självständig inlärning.


