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Kielikahvilat 

rekisteröityvät 

sovellukseemme!

•   Ruotsalainen partneri aloitti kielikahvilansa jo 

joulukuussa 2017 ruotsin- ja arabiankielen kanssa ja myös 

italia ja espanja otetaan pian mukaan. Osallistujat, joita on 

keskimäärin 10-15 joka kerta, viihtyvät hyvin kielikahvilassa.

•   Italialainen partneri aloitti kielikahvilansa maaliskuussa 

2018, ja he ovat järjestäneet n. 10 tapahtumaa tähän 

mennessä, joissa käy italialaisia, eurooppalaisia ja 

amerikkalaisia vierailijoita, keskimäärin noin 12-15 

osallistujaa.

•   Espanjalainen partneri on järjestänyt kielikahviloita eri 

paikoissa: Albuñol, Albondón, Castell de Ferro. Tapaamisissa 

on keskimäärin 10-15 osallistujaa ja kaikki arvostavat 

kielenoppimista hauskalla ja sosiaalisella tavalla. 

• Hollantilainen partneri aloitti kielikahvilansa 

Maastrichtissa huhtikuussa 2018, ja sitä järjestetään joka 

viikko. Osallistujia on keskimäärin 10-15 henkilöä. 

• Belgialainen partneri aloitti kielikahvilansa huhtikuussa 

2018. Se pidetään joka toinen viikko ja tarjolla on kuusi 

kieltä: ranska, hollanti, englanti, arabia, farssi ja turkki. 

Projektia on jatkettu järjestämällä myös joka toinen 

viikko kokoontuva Women’s Circle, joka on vain naisille 

tarkoitettu ryhmä.

•  Turkkilainen partneri aloitti kielikahvilan huhtikuussa 

2018. Se pidetään joka toinen viikko ja tarjolla on 

viisi kieltä: ranska, englanti, arabia, espanja ja turkki. 

Osallistujia on yli 50.

Kesän 2018 aikana kaikki partnerit viimeistelivät kaikki kolme kyselyä ja raporttia. Raportit 

kielenopiskelumenetelmistä ja -materiaalista viimeisteltiin ja samoin raportit kahviloiden 

osallistujien palautteesta. Partnerit ottivat myös yhteyttä muihin kielikahviloihin omissa 

maissaan koskien parhaita käytäntöjä sekä kertoivat heille Language Voices -sovellukseen 

rekisteröitymisestä ja kielikahvilan mainostamisesta. Esimerkiksi suomalainen partneri otti 

yhteyttä n. 30 kielikahvilaan ympäri Suomea, ja jotkut niistä rekisteröityivät sovellukseen.
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Uutta materiaalia 
ladataan 
sivustollemme!

Lue lisää projektistamme sivustolta languagevoices.eu ja seuraa meitä 

sosiaalisessa mediassa: Facebook  www.facebook.com/languagevoices ja Twitter @language_voices

Kaikki partnerit ovat luoneet Facebook-
ryhmät kahviloille, mainostaneet 
kielikahviloita ja Language Voices -sovellusta 
verkostojensa kautta, niin sähköpostitse, 
sosiaalisen median kuin henkilökohtaisten 
kontaktien kautta. Kaikki partnerit ovat myös 
kehittäneet lisää materiaalia verkkosivuille 
ladattavaksi.

Valmistelut Granadassa Espanjassa 
syyskuussa 2018 pidettävää kokousta varten 
ovat meneillään. Kokouksessa keskitytään 
kieltenoppimismateriaaliin, käsikirjaan ja 
tiedonlevitykseen projektista, ja kokouksen 
jälkeen kaikki partnerit nauttivat kauniista 
Granadasta.
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