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Proje web sitemizi ziyaret edin
Daha fazla haber için languagevoices.eu ve bizi Facebook’ta takip edin 

www.facebook.com/languagevoices ve Twitter @language_voices
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Brüksel

Finlandiya, 
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Türkiye,
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Hollanda,
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Bizi takip edin:

languagevoices.eu
www.facebook.com/languagevoices

Dil kafe bulmak için ücretsiz App indirin:

Size en yakın dil cafeyi mi 
arıyorsunuz?

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


Projemiz hakkında
Language Voices projesi, gönüllülük esasına dayanan aynı zamanda sistematik 

Language Voices dil kafelerinde konuşma toplantılarına katılarak göçmenlerin ikinci 

dil öğrenmelerine ve sosyal bağlantılara erişimini geliştirmeyi ve kolaylaştırmayı 

amaçlayan Erasmus + fonlu bir projedir. Göçmenler, ikamet edilen ülkenin sosyal, 

sivil toplum tabanlı ortamlarına erişim kazanırken, yeni bir ülkede kaliteli bir yaşamın 

sağlanmasında genellikle önemli bir başarı faktörü olan bir öğrenici ve öğretici 

topluluğuyla da bütünleşecektir.

Projemiz şunları sağlayacaktır:

1) Hazırlık eğitimi, birden çok dile sahip olan Language Voices kavramının 

AB çapında veya dünyanın herhangi bir yerinde asgari bir çaba ile 

çoğaltılabilmesi için bir “ücretsiz franchise el kitabı” formunda el kitabı ve 

öğretim materyalleri.

2) Dil öğrenimi için kültürel kaynaklar, çevrimiçi iletişim ve dil değişimi için 

kapsamlı bir materyal bankası.

3) Ortak ülkelerde bulunan dil kafeleri/değişimi buluşmalarını bulmak ve 

kendi dil etkinliğinizi kaydetmek için bir mobil uygulama.



Language Voices uygulaması dil kafe – “Language Café” - organizatörleri ve bölgelerinde bir dil değişimine 

katılmak isteyen dil kafesi üyeleri için yaratılmıştır. Dil kafesi organizatörleri dil değişimi, mekân, saat, tarih, 

diller, materyaller, eğitmenler, resimler vb. Hakkında bilgi ekleyebilirler.Etkinliğinizi buradaki uygulamaya 

kaydedebilirsiniz. Kayıttan sonra bilgileriniz, bölgede dil etkinliği arayanlar için uygulamada görünecektir.

Bu uygulama size en yakın dil kafeyi bulmanızı kolaylaştırır. Android için ücretsiz olarak kullanılabilir.

Kendi dil etkinliğinizi uygulamamıza (zaman, tarih, 

konum, diller, vb.) Buradan kaydedebilirsiniz:  

admin.languagevoices.eu/login. 

Kayıttan sonra bilgileriniz, bölgedeki dil 

etkinliklerini arayanlar için uygulamada 

görünecektir.

Bir dil kafe organizatörü müsünüz?

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


Proje için 
geliştilmiş 
materyaller

11 dilde ( Arapça, Flemenkçe, Fince, Fransızca, İtalyanca, 

Portekizce, Rusça, İspanyolca, İsveççe ve Türkçe) ve 3 

seviyede - Başlangıç, Orta, İleri - olmak üzere ihtiyacınız 

olan materyallere web sitemizden ulaşabilirsiniz. Sitemizde 

“Language Café” lerde bu dilleri öğretebilmek için ihtiyacınız 

olan resim kartlarından indirilebilir çalışma kâğıtlarına kadar 

bütün materyalleri ücretsiz bulabilir ve indirebilirsiniz!
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