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Besök vår hemsida
languagevoices.eu för mer nyheter och följ oss på Facebook 

www.facebook.com/languagevoices och Twitter @language_voices

http://languagevoices.eu 
http://www.facebook.com/languagevoices


Vill du hitta ett språkcafe i 
ditt område?

Belgien,
Bryssel

Finland,
Helsingforsi

Italien,
Sorrento

Spanien, 
Albuñol

Sverige,
Kristianstad

Turkiet,
Bursa

Nederländerna, 
Maastricht

Följ oss på:

languagevoices.eu
www.facebook.com/languagevoices

 Ladda ner vår gratis App här för att hitta språkkaféer:

http:// www.languagevoices.eu
https://www.facebook.com/languagevoices/
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.languagevoice&hl=en


Om vårt projekt
Language Voices-projektet är ett Erasmus + -finansierat projekt som syftar till att 

förbättra och underlätta för migranters att få tillgång till andra språkstudier samt 

sociala kontakter genom deltagande i Language Voices-språkkaféer, som är informella 

möten baserade på volontärer men också systematiskt organiserade. Migranterna 

kommer att få tillgång till sociala, informella miljöer och integrera sig i en grupp av 

deltagare och handledare, vilket ofta är en viktig framgångsfaktor för att skapa ett 

kvalitetsliv i ett nytt land.

Projektet kommer att utveckla:

1) en förberedande träning, handbok och läromedel i form av en “fri 

franchisehandbok” så att det flerspråkiga Language Voices koncepten kan 

replikeras med minimal ansträngning i hela EU eller någon annanstans i 

världen

2) En omfattande materialbank med språkinlärning och kulturmaterial och 

resurser samt möjlighet till online kommunikation och språkutbyte

3) En mobilapplikation för att hitta språkutbytesevents som finns i 

partnerländerna och för att registrera dina egna språkevent



Language Voices app är skapad för språkkafé arrangörer samt språkkafé medlemmar som vill delta i språ-

kutbyte i deras region. Språkkaféets arrangörer lägger till information om språkutbyte, plats, tid, datum, 

information om språkmaterial, bilder etc.

Du kan registrera dina event i appen här. Efter registrering kommer dina uppgifter att visas på appen för 

dem som söker ett språkevent i området.

Den här appen gör det enkelt att hitta ditt närmaste språkkafé. Den är gratis och tillgänglig för Android.

Du kan registrera ditt språkevent i Appen (tid, 

datum, plats, språk, etc.) här:

 admin.languagevoices.eu/login. 

Efter registrering kommer dina uppgifter att visas 

på appen för dem som söker en språkhändelse i 

området.

Är du en språkkafé arrangör?

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.languagevoice&hl=en
http://admin.languagevoices.eu/login


Material skapat 
för projektet

Gå till vår hemsida för att hitta allt material du behöver,

tillgänglig på 11 språk (arabiska, holländska, engelska, 

finska, franska, italienska, portugisiska, ryska, spanska, 

svenska och turkiska) och på tre nivåer - nybörjare, medel 

och avancerat. Här hittar du allt du behöver för att lära 

ut dessa språk på språkkaféer, från roliga flashcards till 

nedladdningsbara övningar, och allt är gratis!

Animals

Holidays and festivals

fox

cheesefox

present

Dairy products

cheese


