
 

 

 

Biuletyn I 

Nowy projekt GOLIC GUIDE mający na celu 
stworzenie mobilnej aplikacji w zakresie 
nauczania języków obcych dla przewodników 
turystycznych właśnie się rozpoczął. W tym 
biuletynie chcemy przekazać informacje na temat 
projektu, naszych planów, strategii i partnerstwa.  

O czym to jest? 

GOLIC GUIDE to dwuletni międzynarodowy projekt finansowany przez 
Unię Europejską w ramach programu Erasmus+, mający na celu 
pokrycie potrzeb przewodników turystycznych w dziedzinie nauki 
języków obcych poprzez stworzenie aplikacji mobilnej umożliwiającej 
doskonalenie umiejętności w zakresie 3 języków europejskich. Projekt 
będzie wdrażany w 5 krajach, ale jego rezultaty będą mogły być 
wykorzystane w każdym kraju Unii Europejskiej.  

 

Kto jest naszą grupą docelową?  

GOLIC GUIDE jest skierowany do przewodników turystycznych, np. 
osób zaangażowanych we wspieranie, informację oraz pokazywanie 
dziedzictwa historycznego i kulturowego w ramach organizowanych 
wycieczek lub dla klientów indywidualnych np. w muzeach, miejscach 
historycznych i innych miejscach atrakcyjnych turystycznie.  

 

Dlaczego? 

Znajomość języków obcych jest istotnym czynnikiem 
konkurencyjności. Pracownicy posiadający zaawansowane 
umiejętności w tym zakresie mogą swobodnie poruszać się po całej 
Unii Europejskiej. Mogą pracować lub studiować za granicą, 
wykorzystując swoje umiejętności językowe - jest to jeden 
z priorytetów Komisji Europejskiej. 

 

  

W celu uzyskania 

dodatkowych informacji 

i bycia na bieżąco 

zapraszamy na stronę 

www.golic.eu oraz do 

śledzenia nas na 

Facebooku i Twitterze 

 

Partnerzy 

GOLIC GUIDE został stworzony przez trzy 
organizacje: Danmar Computers (polska firma 
IT), Sea Teach S.L (hiszpańska firma 

prowadząca kursy RYA i wynajem łodzi) 
i Iberika (szkoła językowa z Berlina). Obecnie 

jest realizowany przez sześć organizacji: 

Danmar Computers (Polska) – autor 

i koordynator projektu. Odpowiedzialny za 
techniczne przygotowanie i realizację głównego 
rezultatu (kursów m-learning). 

Iberika (Niemcy) - wniesie swój wkład w projekt 

dzięki doświadczeniu w nauce języków 
i tworzeniu kursów na różne tematy tworząc 
kursy językowe (dla trzech języków). 

Sea Teach S.L (Hiszpania) - wniesie swój wkład 

dzięki doświadczeniu w zakresie marynarstwa 
oraz ECVET, pomagając w adaptacji kursów do 
potrzeb grupy docelowej oraz wykorzystując 
liczne kontakty w sektorze turystycznym. 

YouNet (Włochy) – posiada doświadczenie 

w zakresie organizacji mobilności i zarządzania 
projektami oraz liczne kontakty w środowisku 
grupy docelowej. 

Know and CanAssociation (Bułgaria) - partner 

wyspecjalizowany w edukacji nieformalnej, 
będzie odpowiedzialny za jakość działań 
projektu, szczególnie w wymiarze ewaluacji. 

GiresunEgitimcilerDernegi (Turcja) - to NGO 

z doświadczeniem w zakresie tworzenia 
rozwiązań edukacyjnych i podnoszenia 
kwalifikacji różnych grup zawodowych 
i społecznych.  

http://www.golic.eu/
https://www.facebook.com/pages/GOLIC-Guide/759278137547536
https://twitter.com/GolicGuide


Dlaczego przewodnicy turystyczni? 

Ponieważ badania wykazują, że tylko niewielki odsetek przewodników 
turystycznych ma potwierdzoną znajomość języków, np. w Polsce 
spośród 27 000 zarejestrowanych przewodników, tylko 10% ma 
potwierdzoną znajomość języka angielskiego w stopniu 
komunikatywnym, a 75% przewodników w Europie używa wyłącznie 
swojego języka narodowego podczas pracy (Eurostat, 2012). 

  

Dlaczego warto uczestniczyć we wstępnym badaniu? 

Twój wkład w badania przyniesie korzyści tysiącom przewodników 
w całej Europie. Podkreślając swoje potrzeby szkoleniowe, pozwolisz 
nam na rozwój darmowej aplikacji mobilnej, która pozwoli Ci na 
zdobycie nowych umiejętności i szybszy rozwój zawodowy.  

  

Jakie są oczekiwane rezultaty? 

Rezultat 1 – Raport z badań na temat obecnego stanu rynku 
przewodników turystycznych (znajomość języków obcych) jak również 
na temat potrzeb przewodników w celu rozpoczęcia tworzenia 
metodologii oraz stworzenia aplikacji.   
Rezultat 2 – 10 modułów kursów językowych (dla wybranych trzech 
języków europejskich) dopasowanych do potrzeb przewodników. 
Rezultat 3 – Ewaluacja i upowszechnianie kursów m-learning  

 

 
 

 

 

  
 

Ten projekt został zrealizowany przy wsparciu finansowym Komisji Europejskiej. Projekt lub publikacja odzwierciedlają jedynie 

stanowisko ich autora i Komisja Europejska nie ponosi odpowiedzialności za umieszczoną w nich zawartość merytoryczną. 

Changing lives. Opening minds.  

Erasmus+ 

 

http://danmar-computers.com.pl/
http://www.iberika.de/
http://www.sea-teach.com/
http://www.you-net.eu/en
http://www.znamimoga.org/bg/

