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 تسجل مقاهي
 اللغة يف تطبيق
هاتفنا

 فتح املشارك السويدي مقهى لغته يف شهر ديسمرب عام
 ٢٠١٧ لتعلم اللغة السويدية والعربية، وسيبدأ تعليم
 اإليطالية واإلسبانية. املشرتكون، قرابة ١٠-١٥ شخص
.يف كل مرة، ينبسطون ويستمتعون ابملقهى
 فتح املشارك اإليطايل مقهى لغته يف شهر مارس عام
 ٢٠١٨ ونظم قرابة عشرة نشاطات حىت اآلن. اشرتك
 ١٠-١٢ مشرتك يف املتوسط، وهم جايون من ايطاليا،
.امريكا، وأوراب
 نظم املشارك اإلسباين مقهى لغته يف عدة حمالت  
 وهي )البونيول( و)البندن( و)كستيل دل فريو(. اشرتك
 ١٠-١٥ مشرتك يف املتوسط وانبسطوا كلهم بتعلم
.اللغات بطريقة اجتماعية ومرحة
 فتح املشارك اهلولندي مقهى لغته األوىل يف )ماسرتشت(

 يف شهر أبريل عام ٢٠١٨. نظمها يف كل اسبوع
.واشرتك ١٠-١٥ مشرتك يف املتوسط
 فتح املشارك البلجيكي مقهاه يف شهر أبريل عام  
 ٢٠١٨ يف كل اسبوعني، لتعليم ست لغات وهي
 الفرنسية واهلولندية واإلجنليزية والرتكية والفارسية
 والعربية. ابإلضافة نظم اثين مشروع وهو اجتماع
.اللنساء ققط، كل اسبوعني ايضا
 فتح املشارك الرتكي مقهاه يف شهر أبريل عام ٢٠١٨
 يف كل اسبوعني، لتعليم مخس لغات وهي الفرنسية
 واإلجنليزية والرتكية واإلسبانية. جمموع املشرتكني يف
.مقهاه هم اكثر من ٥٠ شخص

 خالل صيف عام ٢٠١٨، هنى مجيع الشركاء مراجعاهتم تقاريرهم الثالثة. التقارير
 املتعلقة أبساليب ومواد تعليم اللغات، فضال عن التقارير املتعلقة بتعليقات
 املشاركني يف املقاهي. واتصل الشركاء مع مقاهي اخرى يف بلدهم من اجل
 معرفة افضل املمارسات واطالعهم على تطبيق اهلاتف اجلديد لتسجيل وإعالن
 مقاهيهم. املشارك الفنلندي، مثال، اتصل مع قرابة ثالثني مقهى يف فنالنداي،
.وسجلت بعضها يف التطبيق
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 مواد جديد
 جاهزة لتحميل
على موقعنا

 ملعرفة املزيد عن مشروعنا، ميكنكم زايرة موقعنا ومتابعة صفحتنا يف فيس بوك و
languagevoices.eu  | Facebook www.facebook.com/languagevoices | Twitter @language_voices.تويرت

 أنشأ كل مشارك جمموعة فيس بوك
 من أجل إعالن مقهاه، فضال عن
 تطبيق اهلاتف، واسهروا املقاهي
 والتطبيق عن طريق الربيد اإللكرتوين
 واالتصال مع معارفهم. وطوروا مواد
.جديدة لتحميل على املوقع

 جتري التحضريات لالجتماع املقرر
 عقده يف )غرااندا( يف اسبانيا يف
  هناية شهر سبتمرب عام ٢٠١٨.
 خالل هذا اجلتماع، سنعطي
 األولوية ملواد تعليم اللغات واملرجع
 ونشر املشروع. بعد االجتماع
.سننبسط مبدينة )غرااندا( اجلميلة
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