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Proje, çok dilli Language Cafe konseptinin AB ya da dünyanın herhangi bir 

yerinde kolaylıkla ve başarıyla uyarlanabilmesi için bir hazırlık eğitimi ve el 

kitabı sağlamaktadır. Projemiz  dil öğrenimi, kültürel materyaller, kaynaklar ve 

çevrimiçi iletişim ve dil değişimi olanağı sunacak kapsamlı bir malzeme bankası 

sağlamaktadır; ortak ülkelerdeki dil değişimi etkinliklerini bulmak için bir mobil 

uygulama ve bu faaliyetleri sürdürmek için Finlandiya’da kayıtlı Language 

Cafe örnek alınacaktır.Proje ortağı ülkelerin ana hedeflerden biri,Finlandiya 

(koordinatör), İsveç, Hollanda, Belçika, İtalya, İspanya ve Türkiye) - kendi 

şehirlerinde bir dilde kafe tasarlamak ve işletmektir.Özelinde göçmenleri hedef 

almakla beraber bütün gruplara açıktır.
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VOICES  
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Language Voices, 2017’den 2019’a kadar sürecek Erasmus+ tarafından 

fonlanan bir projedir ve gönüllülüğe dayanan informal ama sistematik 

olarak organize edilen Language cafelerine katılım yoluyla göçmenlerin farklı 

bir yabancı dil öğrenmelerine ve sosyal hayata erişimini kolaylaştırmayı 

ve kolaylaştırmayı amaçlamaktadır.Language cafe konsepti Helsinkideki 

Café Lingua’ya dayanan,finlandiyalıları ve göçmenleri çoklu dil öğrenmede 

buluşturan katılımcıların karşılıklı olarak birbirlerine dillerini öğrettikleri 

bir temele dayanmaktadır.Language cage on yılı aşkın süredir başarıyla 

yürütülmektedir. Göçmenler, ikamet edilen ülkenin sosyal ve informal 

ortamlarına erişirken, yeni bir ülkede kaliteli bir yaşam kurmada önemli bir 

başarı faktörü olan öğrenci ve öğretmen topluluğuna da entegre olurlar.
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Daha fazla haber için lütfen proje web 
sitemiz languagevoices.eu  bakınız ve bizi Facebook’tan takip edebilirsiniz https://www.facebook.

com/languagevoices/  ve Twitter @language_voices

Finlandiya Helsinki’deki açılış toplantısında, Eylül 

2017’de, proje ortakları bir araya gelmekle beraber  

birbirlerini tanımış, zaman çizelgesi ve yönetimi 

öğrenmiş ve dil kafelerini  yerel olarak başlatmaya 

yönelik bazı pratik düzenlemeleri üzerinde çalışmış 

ve anlaşmışlardır. Ayrıca on yıl boyunca Helsinki’de 

Café Lingua dil cafesini işleten Tecrübeli Finlandiyalı 

ortakları tarafından sağlanan kafede materyal 

yaratma konusunda da eğitim almışlardır.

Bir sonraki adım, özellikle göçmenlerin, proje ülkelerindeki dil eğitimi ve materyalleri açısından,diğer ülkelerdeki dil kafe 

ve etkinliklerini ortak ülkelerdeki ve bölgelerdeki en iyi uygulamalarından esinlenerek araştıracaklardır. Ortaklar ayrıca, 

resim kâğıtlar,tartışma kartları, kültür testleri, yerel kültürlere dayalı sözcükler veya cümleler gibi dil kafelerinde kullanılacak 

bazı materyalleri hazırlayacaklardır.Bilgi kartlarının çoğu, çevrimiçi veya proje için oluşturulan şablonlar kullanılarak 

oluşturulabilmesi ve herkesin kullanabilmesi için projenin web sitesine kullanıma sunulacaktır. Ortaklar ayrıca kendi 

şehirlerinde dil kafeleri hazırlamaya başlayacaklardır.
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