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Languages Voices kommer att utveckla en handbok för 
att det flerspråkiga Language Voices konceptet enkelt och 
framgångsrikt ska replikeras i hela EU men även i övriga världen. 
En omfattande materialbank med språkinlärnings material, 
kulturellt material och resurser samt möjlighet till online 
kommunikation och språkutbyte genom en mobilapplikation för 
att hitta tillgängliga språkutbyteshändelser i partnerländerna.  
Ett av huvudmålen är att partnerna från sex länder - Finland 
(koordinator), Sverige, Nederländerna, Belgien, Italien, Spanien 
och Turkiet - organiserar och driver språkcafé i sina respektive 
städer.  Evenemanget kan vara öppet för alla eller speciellt 
riktade till migranterna.

LANGUAGE 
VOICES  
A new language cafe 
project in Europe

Language Voices-projektet är ett Erasmus + finansierat projekt 
som löper från 2017 till 2019. Syftet är att förbättra och underlätta 
invandrares tillgång till andra språkstudier samt sociala kontakter 
genom deltagande i Language Voices-språkcaféer. Dessa är 
informella möten baserat på volontärer men också metodiskt 
organiserat. Konceptet är baserat på Café Linguas språkcafé i 
Helsingfors, där ett flerspråkigt arrangemang med både invandrare 
och finländare. Där kan invandrare öva sig i att tala värdspråket, men 
även träna upp andra språk. Evenemanget har körts framgångsrikt 
i ett decennium. Migranterna får tillgång till sociala, informella 
miljöer i värdlandet medan de integreras i en grupp av elever och 
handledare, vilket ofta är en viktig framgångsfaktor för att skapa ett 
kvalitetsliv i ett nytt land. 

The European Commission support for the production of this publication does not constitute an endorsement of the contents which reflects the views only of 
the authors, and the Commission cannot be held responsi ble for any use which may be made of the information contained therein.



Vinter
2018

Language Voices 
Nyhetsbrev 
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Vänligen besök vår hemsida languagevoices.eu eför mer nyheter och 

följ oss på Facebook www.facebook.com/languagevoices/ och Twitter @language_voices

 Vid mötet i Helsingfors, Finland, i september 
2017 träffades projektpartnerna för att lära 
känna varandra och diskutera projektet. 
De enades om tidsplanen och upplägget av 
praktiska arrangemang för att starta lokala 
språkcaféer.  De fick också information om hur 
man startar caféer och utveckla material av 
de finländska partnerna som har erfarenhet 
av verksamheten Café Linguas språkcafé i 
Helsingfors som funnits i ett decennium. 

 I nästa steg görs en del undersökningar av behoven speciellt för migranter när det gäller språkinlärning och 
material i projektländerna. Men även bästa praxis i partnerländerna och regionerna när det gäller andra 
språkcaféer och evenemang. Parterna kommer också att förbereda material som ska användas när de har 
språkcaféerna, Det kan vara bildkort och diskussionskort, kulturquizz, ord eller fraser baserade på lokal 
kultur etc. Många av flash korten kan skapas online eller kan man använda de mallar som är skapade för 
projektet, dessa kommer att finnas tillgängliga på projektets webbsida. Partnerna kommer också att börja 
förbereda sig för att starta språkcaféer i sina respektive städer. 
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