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Språkkaféer
registrerar
sig i vår app!

• Den svenska partner startade sitt språkkafé redan i 

december 2017 för svenska och arabiska, och har börjar 

med att  inkludera italienska och spanska. Deltagarna är 

ca 10–15 varje gång. De har roligt och fikar tillsammans.

• Den italienska partner startade sitt språkkafé i mars 

2018, och de har organiserat cirka 10 evenemang med 

italienska, europiska ochamerikanska deltagare, med i 

genomsnitt 12–15 deltagare/gång.

• Den spanska partner har organiserat språkkaféerna 

på fler ställen: Albuñol, Albondón och Castell de Ferro. 

Mötena har i genomsnitt 10–15 deltagare, och alla 

uppskattar att lära sig språk på ett roligt och socialt 

sätt.

• Den nederländska partner startade sitt språkkafé 

i Maastricht i april 2018 och det organiserat på 

veckobasis, med i genomsnitt 10–15 personer som 

deltar.

• Den belgiska partner lanserade språkkaféet i april 

2018, två gånger per vecka, och erbjuder sex språk: 

franska, holländska, engelska, arabiska, persiska och 

turkiska. De har utökat projektet till att omfatta en 

kvinnokrets som endast kommer att vara ett möte varje 

vecka för kvinnor.

• Den turkiska partner startade språkkaféet i april 2018, 

två gånger i veckan med 5 språk: franska, engelska, 

arabiska, spanska och turkiska

Under sommaren 2018 slutförde alla partner undersökningar och rapporter. 

Rapporterna om språkinlärningsmetoder och material slutfördes, liksom 

rapporterna från kafé-deltagarna feedback. Partners kontaktade också andra 

språkkaféer i sina respektive länder, om bästa praxis och informerade dem om 

att gå med i Language Voices-app, och där registrera och annonsera om sitt 

språkkafé. Den finska partnern kontaktade till exempel cirka 30 språkkaféer 

runt om Finland och några av dem registrerade sig i appen.
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Nya material
är klart att
ladda upp till
vår hemsida!

Läs mer på våra projekt hemsida languagevoices.eu och följa oss på Facebook 

www.facebook.com/languagevoices och Twitter @language_voices

Alla partner har skapat Facebookgrupper 
för språkkaféerna, främjat språkkaféerna 
och Language Voicesapp via sina nätverk, 
både via epost, sociala medier och 
personliga kontakter. Alla partner har 
också utvecklat mer material att ladda 
upptill webbplatsen.

Förberedelserna inför mötet i Granada, 
Spanien i slutet av september 
2018 pågår. Vid mötet kommer 
språkundervisningsmaterialet, hand-
boken och spridningen av projektet att 
prioriteras, och efter mötet kommer all 
partner att njuta av det vackra Granada.
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