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Dil kafeler mobil 

uygulamamıza 

kayıt olmaya 

devam ediyor

•   İsveçli ortağımız Aralık 2017’de İsveç ve Arapça dillerinde Dil 

Kafe’lerine başladı ve İtalyanca ve İspanyolcayı da dahil etmeye 

başladılar.Katılımcılar her seferinde yaklaşık 10-15 kişi kadar 

olup hem eğlenip hemde kafenin tadını çıkarıyorlar.

•   İtalyan ortağımız Mart 2018’de kendi dil café’lerine başladı 

ve şu ana kadar yaklaşık 10 etkinlik düzenlediler. Katılımcılar 

İtalyadan,Avrupadan, Amerikalı katılımcılardan ve ortalama 

12-15 katılımcıdan oluşmakta.

•   İspanyol ortağımız birçok yerde farklı dil kafeleri 

düzenlediler bunlar Albuñol, Albondón, Castell de Ferro.

Toplantılar ortalama 10-15 katılımcıyla sürdürülmekte ve 

katılımcılar yabancı dili öğrenmeye eğlenceli ve sosyal bir hale 

getirmenin keyfini çıkartıyorlar.

•   Hollandalı ortağımız Nisan 2018’de Maastricht’te ilk Dil 

Cafe’lerini başlattı ve haftalık ortalama olarak 10-15 kişi 

katılımakta.

•   Belçikalı ortağımız dil kafesini Nisan 2018’de iki haftada bir 

oalcak şekilde toplam altı dilde başlattılar.Bunlar Fransızca, 

Felemenkçe, İngilizce, Arapça, Farsça ve Türkçe dillerinde 

oluştu. Projeyi, yalnızca kadınlar için iki haftalık bir olacak 

şekilde kendi etkinlikleri olan Woman Circle ile genişlettiler.

•   Türk Ortağımız Language café Bursa’yı Nisan ayında 

başlattılar.Haftada bir yapılan aktiviteyi toplam 5 farklı dilde 

devam ettirdiler.Fransızca,İngilizce,İspanyolca,Arapça ve 

Türkçe dillerinde öğreticileri vardır.Toplamda 50 kişiye kadar 

katılımcıları bulunmakta.

2018 yazında, tüm ortaklar üç araştırmanın raporlarını tamamladılar.Dil öğrenme 

yöntemleri ve materyaller ile ilgili raporlarını tamamladılar.Kafe katılımcılarının geri 

bildirimleriyle ilgili raporları da sonuçlandırdılar.Ortaklar ayrıca kendi ülkelerindeki diğer 

dil kafeleriyle de iyi uygulamalar hakkında iletişim kurdular.Dil kafelerini kaydettirmek 

ve tanıtmak için Language Voices mobil uygulaması hakkında kafe sahipleriyle iletişime 

geçtiler.Örneğin Finlandiya genelindeki yaklaşık 30 dil kafesiyle iletişime geçildi ve 

bunlardan bazıları mobil uygulamamıza kayıt oldular.
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Bu arada, Yeni 
materyallerimiz 
sitemize 
yüklenmeye 
hazır durumda!

Projemizin web sitesini languagevoices.eu adresinden daha fazla bilgi için takip 

edebilirsiniz. Bizi www.facebook.com/languagevoices ve Twitter @language_voices adreslerinde takip 

edebilirsiniz.

Tüm ortaklar, e-posta, sosyal medya ve 
kişisel bağlantıları aracılığıyla, kafeleri için 
Facebook grupları oluşturdular, dil kafelerini 
ve Language Voices uygulamasını ağları 
üzerinden tanıttılar. Tüm ortaklar, web 
sitesilerine yüklemek amacıyla daha fazla 
materyal geliştirmeye devam edecekler.

Eylül 2018’in sonunda İspanya’nın 
Granada’daki toplantısına hazırlıklar devam 
ediyor. Toplantıda, dil öğrenim materyalleri, 
el kitabı ve projenin yaygınlaştırılması 
öncelikli konular olacak ve toplantıdan sonra 
tüm ortaklar Granada’nın tadını çıkaracaklar.
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