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1. Dil kafesi nasıl başlatılır
Avrupa’da sayısı giderek artan göçmenler olduğundan ve bu göçmenlerin 
büyük çoğunluğu sınırlı maddi olanaklar, sınırlı sosyal imkanlar ve iş olanak-
ları ile mücadele etmek zorunda olduklarından 2017’den 2019’a kadar de-
vam eden bir Erasmus+ ödenekli bir proje olan Language Voices göçmen-
lerin, sistematik olarak organize edilmekle birlikte gönüllülük esasına dayalı 
resmi olmayan buluşmalar olan Language Voices dil kafeleri vasıtasıyla so-
syal ilişkiler kurmalarının yanı sıra ikinci dil öğrenimini geliştirmeyi ve kolay-
laştırmayı amaçlar. Buralarda göçmenler dil öğrenmenin yanı sıra ev sahibi 
ülkenin sosyal, gayri resmi ortamlarına ulaşım, öğrenci ve öğretmenlerden 
oluşan bir topluluğa uyum sağlama olanağı bulacaklardır ki bu yeni bir 
ülkede kaliteli bir yaşam kurmaları açısından oldukça önemlidir.

Bu deneyime ek olarak ve zengin, çok kültürlü ve çağdaş bir deneyim sağla-
mak için bu proje şunları sağlayacaktır:

•   Bir hazırlayıcı eğitim, el kitabı ve “ücretsiz bayilik elkitabı”na eşdeğer benzer 
öğretim materyalleri; böylece çok dilli Language Voices konsepti kolaylıkla 
ve başarıyla AB veya dünyanın herhangi bir yerinde kopyalanabilsin

•  Dil öğrenme materyalleri ve kültürel materyaller ile kapsamlı bir materyal 
bankası ve kaynaklar; ve online iletişim ve dil aktarımı imkanı

•  Partner ülkelerde uygun dil aktarımı etkinliklerini bulmaya yarayacak mo-
bil uygulama

•  Proje bitiminde internet sitesini ve aktiviteleri sağlayacak olan Finlandiya 
kayıtlı Language Voices kuruluşu.

Bu el kitabı dil kafesi kurmak isteyen herkes için dil kafeleri ile ilgili hazırlık 
süreci ve işletimi ile ilgili prensipleri, proje partnerlerinin deneyimlerine ve 
toplanmış olan en iyi örneklere dayanarak sağlayacaktır. 

Language Voices dil kafeleri

Bölüm 1
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Proje partnerleri dil öğrencileri arasında tüm partner ülkeler arasında ya-
bancı dil öğreniminde en iyi yöntemler, araçlar ve dil öğrenimini destekley-
en materyaller konusunda anketler düzenlediler. Burada cevapları dil kaf-
elerine katılan dil öğrencilerinin ihtiyaçlarına yönelik zemin teşkil etmesi 
bakımından topladık.

1. Yabancı dil öğrenme nedenleri

Anketlerde dil kafelerine katılanların başlıca katılma nedenleri şu şekilde 
sıralanmıştır:

•  İş ve ya ailevi nedenlerden ötürü belirli bir dile gereksinim duyma

• Yerel bir dili öğrenerek bir kültüre daha iyi ve daha hızlı entegre olma, 
sosyalleşme ve arkadaş edinme

•  Konuşma pratiği için yeterli günlük fırsatlara sahip olmama

•  Ücretsiz dil pratiği

•  Seyahati daha eğlenceli kılması

1. Dil kafesi nasıl başlatılır

Yorumlar:

“Yerel çevre ile daha çok etkileşimde bulunmak veya uluslararası çevreyi anlamak” 
(Hollanda)

“İngilizce öğretmeni olduğum için dilin çok fazla pratiksel uygulamaya ihtiyaç duyduğuna 
inanıyorum. Dil hiç bitmeyen karmaşık ve aktif bir süreçtir.” (İspanya)
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Bölüm 1

•  Aksan ve tonlamanın yanı sıra ev ödevleri için ekstra uygulama fırsatı

•  Uluslararası gönüllülük

•  Yerel dil öğrencilerinin egzotik dilleri anadil konuşurları ile konuşma fırsatı 
bulmaları

•  Girişimcilik ve kariyer fırsatları

•  İkinci dil öğreniminin birinci dili geliştirmesi

2. Dil öğrenmenin en iyi yolları

Tüm partner ülkelerin anketlerinde listelenen en iyi dil öğrenme yöntemleri 
şunlardır

•  Konuşma pratiği yapmak, özellikle anadil konuşurları ile diyaloglar ve 
gerçek yaşam durumları. Bu tüm partner ülkelerdeki katılımcıların çoğu 
tarafından en iyi yöntem olarak bahsedilen maddedir.

•   Oyunlar oynamak ve mobil uygulamalar

•  Müzik dinlemek, ortam akışı, TV dizisi izlemek, filmler, haber bültenleri, 
YouTube videoları

•  Basit metinleri ve gerçek yaşam materyallerini okumak, örneğin internet 
siteleri ve gazetelerdeki makaleler, kitap okumak, sözlük okumak, çizgi 
roman

• Alıştırma materyalleri: tartışma kartları, materyaller, gramer çalışma 
sayfaları, online alıştırmalar, çalışma kitapları

•   Yazmak, örnek: günlük tutmak
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1. Dil kafesi nasıl başlatılır

Useful tips: 

For beginners, using pictures is seen as a very useful way of learning. 
Respondents said that discussion cards and game materials engaging 
them to participate and discuss is beneficial.

Watching movies, TV and other programmes with English subtitles and 
using language based applications are also considered as a useful by 
most respondents. Using mobile apps with audio quizzes and online 
exercises were mentioned. Vocabulary lists were mentioned as import-
ant tools.

A small part of the respondents mentioned language courses or text 
books, and different kinds of exercises were mentioned fairly often.

Watching movies in the target language was suggested as useful - you 
can either learn with subtitles in your own language to practice com-
prehension and watch movies with subtitles in the target language, to 
start recognising the written language.

Using mobile apps with audio quizzes and online exercises were men-
tioned. Also vocabulary lists and games were mentioned as main tools.

Another suggestion was to learn a new word each day by using an on-
line dictionary service such as Merriam-Webster or WordThink or down-
load an app to your phone, such as Word of the Day.
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Yorumlar:

“Benim favori metodum her zaman için bir anadil konuşuru ile konuşup 
hatalarımın düzeltilmesi olmuştur.” (Finlandiya)

“Arkadaşlarla konuşmak, TV vasıtasıyla ve arkadaşlarımla ve diğer insanlarla dil 
kafelerine giderek, TV ve film izleyerek, eşimle konuşarak” (Finlandiya)

“Gramer öğrenmek için: gramer kitaplarından kuralları öğrenmek yerine 
örneklerden gramer kurallarını çıkarım yaparak öğrenme” (Belçika)

“ Orijinal dilinde TV programları izlemek, Amerikalı arkadaşlarımla konuşmak, 
İngilizce konuşan ülkelerde seyahat etmek”. (İtalya)

“Bence en iyi yöntem ana dili İngilizce olan birisiyle konuşmaktır” (Türkiye)
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1. 1. Dil kafesi nasıl başlatılır

3. Dil öğrenim araçları:

Proje partnerleri ülkelerinden farklı dil kaynaklarını bir araya getirmişler 
(internet siteleri ve dil uygulamaları) ve proje için bir LiveBinder yarattılar.

Proje içinde oluşturulan bu LiveBinder’da çevrimiçi 
kaynaklara erişim sağlanabilir.

Videolar Ortam 
akışları

İnternet 
siteleri

Mobil uygulamalar

6 ülkeden partnerler Moving Languages projesinden 
100’ün üzerinde dil öğrenme uygulamasını test 
edip karşılaştıran kapsamlı bir rapor hazırladılar. 
Raporda hem ücretli hem de ücretsiz uygulamaları 
bulabilirsiniz. Raporu buradan indirebilirsiniz.. 

Comments:

“Yerel çevre ile daha çok etkileşimde bulunmak veya uluslararası çevreyi 
anlamak” (Hollanda)

“İngilizce öğretmeni olduğum için dilin çok fazla pratiksel uygulamaya 
ihtiyaç duyduğuna inanıyorum. Dil hiç bitmeyen karmaşık ve aktif bir 
süreçtir.” (İspanya)
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2. Etkinlik için yer temini 

Dil kafesi özel veya kamusal bir alanda, bir kafede, restoranda, barda, 
bir kütüphanede veya uygun alana sahip başka herhangi bir yerde 
gerçekleştirilebilir.

Hangi işletme veya kamu alanları ile iletişim kurulabilir?

Ne tür problemlerle karşılaşılabilir?

• Mekan için bir kullanım bedeli 
ödemek gerekebilir.

• (İşletme sahibine göre) Eğer 
mekan bir barsa, insanlar yeterince 
içki almazlar.

• Toplantı yerindeki gürültü 
konusunda şikayetler olabilir.

• Toplanma yeri tatil günlerinde ve 
ya restorasyon amaçlı kapalı olabilir.

• Ev sahipliği gerektiren bir etkinlik 
olarak görüldüğünden (festival, 
konser vb.)izinler ve sigorta 

yaptırma zorunluluğu.

• Katılımcıların gerçek dışı 
beklentileri.

• Toplantı mekanının aşırı yoğun 
olması durumunda yeterli alan 
temin edememe.

•Kafe sahiplerinin, etkinlik 
katılımcılarının müşterileri rahatsız 
edebileceğini düşünmesithat the 
participants can disturb the other 
clients in the café

• Barlar

• Kafeler

• Kütüphaneler

• Hapishaneler

• Göçmen merkezleri

• Kültürel merkezler

• Kişisel ve şirketsel ağlardan tavsiyeler

• Toplu taşıma ağlarına yakın merkezi mekanlar

• Okullar, üniversiteler, kampüsler
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Etkinlik için yer temini

Partner ülke veya şehirlerde toplanma alanı bulma örnekleri:

Helsinki, Finlandiya

Helsinki’de dil kafesi 6 yıldır her Pazartesi Cafe Mascot adındaki büyük kafe/
barda düzenlenmektedir. Mekan çok sayıda masası olan geniş bir yer olduğu 
ve Pazartesi günleri çok yoğun olmadıkları için etkinliği kabul ettiler. Ancak 
mekan Helsinki’nin biraz dışında ama metro ulaşımı için kolay bir noktada; 
bu nedenle şehir merkezine kıyasla fiyatlar daha uygun ve insanlar daha 
fazla yiyecek/içecek satın alabiliyorlar.

Riga, Litvanya

Bir Nordplus projesi Nordic-Baltic Cafe Lingua NBLC Litvanya’nın Riga’daki 
partneri olan Finlandiya tarafından koordine edilen bir dil ve kültür kursu 
Riga Milli Kütüphanesinde dil kafesi organize etmeye başladı. Mekan Riga 
merkezine yakın, büyük ve sessiz bir ortama sahip. Genelde çok yoğun 
olmayan mekan dil kafesi için oldukça iyi bir seçim. Riga partneri dil kafesi 
organizasyonunu 2 yıldır burada sürdürmektedir.

Bursa, Türkiye

Bursa Dil kafesi üniversiteye ve öğrencilerin tercih ettiği diğer yerlere 
oldukça yakın bir konuma sahiptir. Şimdiye kadar çeşitli sözel ve sosyal 
medya unsurları Bursa dil kafesi adını duyurmak ve reklamını yapmak 
adına kullanılmıştır. Mekan katılımcılar tarafından kolaylıkla bulunabilir. 
Pazartesi günleri kafede çok fazla müşteri olmadığı için kafe sahibi 
etkinliğin pazartesileri yapılmasını tercih ediyor. Language Cafe etkinliği 
kafenin hem adını duyurmasına hem de pazarlamasına yardım etmektedir. 
Sanat Mahal yaptığı etkinliklerle oldukça popüler bir mekandır. İnsanlar 
sosyal medya vasıtasıyla aktivitelerini düzenli olarak takip ederler. İlk olarak 
organizasyonumuz için Sanat Mahal kafenin tercih edilmesinin nedeni de 
bu artılarıydı. Language Cafe Bursa’nın kısa filmler, geleneksel geceler ve 
oyun haftası gibi farklı etkinlikleri de bulunmaktadır.
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Albunol, İspanya

Albunol’daki dil kafesi Salı günleri gündüz saat 12’de 10-15 katılımcı 
ortalaması ile buluşmalar düzenlemektedir. Ayrıca başka lokasyonlarda da dil 
kafeleri düzenlemekteyiz: Rabita, Albondon, Murtas ( buralarda öğrencilerin 
taleplerine göre düzensiz olarak düzenlenmektedir) ve Castell de Ferro ‘da 
her iki haftada bir Perşembe öğleden sonraları düzenlenmektedir.

Merkezden gelen gönüllüler: Ceper Cehel ve Sorvilán - Mamola, Murtas 
ve Gualchos - Castell de Ferro Sürekli Eğitim bölümlerinden, böylece 
merkezdeki ve bölümlerdeki öğretmenler genellikle bahsedilen farklı dillere 
katılım sağlarlar. Çoğunlukla katılımcılar Avrupa ülkelerinden olmaktadır, bu 
yüzden öğleden sonraları birkaç dil kafesi aktivitesi ile göçmenlerin katılım 
olanaklarını artırma amaçlanmıştır. 

Albuñol’daki buluşma noktası Casa Pepe’dir ve diğer bölümlerde 
mekânlar çeşitlilik gösteriyor. Bazen kendi içinde sınıfların birkaçında bile 
düzenlenebiliyor Böylece kira için ödeme yapılması gerekmiyor ve kahve ve 
kekler proje tarafından karşılanıyor. 

Brüksel, Belçika

Belçika ücretsiz kahve için dil kafesine 10 kez gelenlere sadakat kartı 
vermektedir. Kart uygulaması organizasyonun yapıldığı kafe ile önceden 
kararlaştırılmıştır. Bu girişim olumlu bir sonuç vererek katılımın devamlılığını 
artırmıştır.

Kristianstad, İsveç

Kristianstad’daki dil kafesi her Salı öğleden sonra düzenlenmektedir ve 
ortalama 10-15 katılımcısı olmaktadır. Üniversiteden (Chripu) gönüllüler 
bulunmaktadır ve bazen SFI (Göçmenler için İsveççe) öğretmenleri kafeyi 
işletmeye yardım etmektedirler. 
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Maastricht, Hollanda

Hollada’da dil kafesi Hollada’nın güneyinde Limburg bölgesinde yer alan 
3 ıslah evinde uygulanmıştır. Amaç cezalılara verilen aktivite listelerine dil 
öğrenme olanağını dahil etmektir. Bu aktivite önerisinin sorumlusu ulusal 
organizasyon olan Bonjo materyallerin ıslah evinin içerisinde gayri-resmi 
kahve anlarında sunulabilmesi konusunda yardımcı olmuştur.

Maastricht’deki düzenli Dil Kafesine gelince toplantılarda büyük bir 
çevrimiçi cevap ilgisi görülmüştür. Ayda iki kez Salı günleri toplanılmaktadır. 
Düzenli ziyaretçilerin sayısı yaklaşık 12-15 kişiyi bulmaktadır ve onların 
kendi bağlantıları ile getirdikleri kişilerle birlikte bir defada 25 kişiye kadar 
çıkan toplantılar olmaktadır. Tüm katılımcıları hoş karşıladığı için mekan 
harika bir ev sahipliği göstermektedir. 

Sorrento, İtalya

2018’in başında konuşmalar Sorrento’da birkaç bar ve pab ile onların dil 
kafeleri konusundaki istekliliğini görmek adına başladı, ancak Sant’Anna’nın 
dil öğretimindeki deneyimi göz önünde bulundurulduğunda en iyi 
çözümün organizasyonu bu kuruluşta yapmak olduğu düşünüldü. 
Aslında işletme yürüyerek kolayca ulaşılabilen, park alanına sahip olan 
merkezi bir konumdadır. Toplantılar için kullandığımız oda büyüktür ve 
kliması ve akıllı tahtası vardır.

Etkinlik için yer temini
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3. Öğretmenleri bulma

Çok fazla yöntem ve öğretmen olabilecek çok çeşitli kişiler vardır. Farklı diller 
için eğitmenler vardır; özellikle de dil kafelerindeki insanların öğrenmeyi 
diledikleri temel diller. Eğitmenler üniversite öğrencileri, dil öğretmenleri 
veya uygulama yapma şansı arayan öğretmen adayları, boş vakti ve yeteneği 
olan yaşlılar veya bilgilerini yeni ev sahibi ülkelerinde dil pratiği yapma 
karşılığında takas edebilecek farklı bir dilin doğal konuşuru olan göçmenler 
olabilir.

Öğretmen eğitimi

Eğitmenlerin bu konuda eğitim almış öğretmenler olması gerekli değildir; 
ama seçilen eğitmenler açık görüşlü, sosyal, enerjik ve dili anadil seviyesinde 
konuşabilir olmalıdır. Eğitmenin kuralları ve dil bilgisini bilmesi en önemli 
şey değildir;

 ancak sorulara cevap verebilmeli, kelimelerin ve deyişlerin kökenlerini ve 
kültürel anlamlarını açıklayabilmelidirler. Gramer soruları için, öğretmenin 
bir dilbilgisi kitabını elinin altında bulundurması iyi olur. 

Gereksinimlerin çoğu katılımcıya ait olduğundan ve en iyi öğretim uygulama 
sırasında olan olduğundan öğretmenlerin yoğun bir eğitime tabi tutulmasına 
gerek yoktur. Onlara önceden materyalleri verebilir ve materyalleri, oyunları 
vb. nasıl kullanacakları konusunda onlara yardımcı olabilirsiniz. 

Kafe ziyaretçileri sık sık değiştiğinden, öğretim tipik dil kuslarından ve 
genellikle özellikli bir eğitim programına sahip uygulamalardan farklılaşır. 
Öğretmen için her etkinlikte aynı aktiviteleri uygulamak zorlayıcı 
olabileceğinden onlara gerekli ek fotokopi materyallerini ve ipuçlarını 
sağlamak gerekir (örneğin takım oluşturma oyunları ve aktiviteler).

Bölüm 3
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Partner ülke ve şehirlerden nerelerde öğretmenler 
bulunabileceğinin örnekler

Öğretmenleri bulma

• Üniversitelerin ve uygulamalı 
bilimler üniversitelerinin dil 
veya öğretmenlik bölümlerinde 
okuyan öğrenciler.

• Yabancı öğrenci olarak 
stajyerliklerini yapan stajyerler

• Üniversite ve şehir dil merkezleri

• Son sınıf öğrencileri

• Konuşma pratiği isteyen İngilizce 
öğretmenleri

• Göçmen kurum ve dernekleri

• Arkadaşlık toplulukları ve diğer 
uluslararası birlikler

• Emekliler, huzur evleri ve 
yaşlılarla ilgilenen kuruluşlar

• Şehrinizdeki yerli ve yabancı 
yurttaşlarla olan kendi özel ağınız

• Göçmenlerle çalışan gönüllüler

• Tematik kafelerde çalışan 
organizatörler ve katılımcılar

• Gönüllüler

• Facebook iş ilanı

• Sözel iletişimle

• Göçmen merkezleri

Belçika’da öğretmen eğitimi

Welcome Home International ( Eve Hoş geldin Uluslararası) Dil Kafesi 
başlamadan bir saat önce öğretmen eğitimine başladı. Bu süreçte, bize 
Brüksel’de diğer toplum temelli organizasyonlarla gönüllü paylaşımında 
uzmanlaşan devlet destekli bir organizasyon olan Serve the City (Şehrine 
Hizmet Et) tarafından gönderilen yeni gönüllüleri eğitiyoruz. Bu gönüllüler 
geçmişte bizimle çalışmış ya da çalışmamış olabilirler, bu yüzden bir saatimizi 
materyalleri, buz kırıcıları ve önerilen oyunları gözden geçirerek harcarız. 
Ayrıca daha deneyimli öğretmenlerimizden bazılarını kendi öğretim 
sitilleri ve katılımcılar arasındaki aşırı derecede farklı dil yeterliliği ve günün 
etkinliğini çalışmak istemeyen katılımcılar olması gibi problemlerle nasıl 
baş ettikleri gibi konularda sunumlar yapmak üzere çağırırız. Öğretmen 
eğitiminin ardından Dil Kafesi masalarını kurmak için yarım saat ara verir, 
bir fincan kahve keyfi yapar ve meslektaşlarımızla sohbet ederiz.

14



Language Voices in Europe 
2017-1-FI01-KA204-034714 
Tutor Subcontract 
 

 
 
 
 
Subcontract for a Language Café Tutor 

 

(NAME) agrees to serve as tutor for (LANGUAGE) in the (NAME OF LANGUAGE CAFÉ/EVENT) 
(ADDRESS) that takes place every (DAY OF THE WEEK/ OTHER TIME PERIOD) between (TIME). 

 

(NAME)’s tasks shall include 

- guiding the participants with practicing (LANGUAGE) with discussions and different games, 
exercises and material 

- when needed, dividing the participants into smaller groups according to level (beginners, 
intermediate, advanced) 

- Planning and creating material suitable for the participants (discussion, debate and picture 
cards) (THIS CAN BE DONE ALSO TOGETHER WITH THE ORGANISER) 

- Providing regular reports to the organiser about the language cafes (progress, number of 
participants, needed material etc.) 

 

The payment for (NAME) shall be EUR XX per hour and the working time X hours per week. 

 

 

Representative of coordinating institution    Tutor 

Name Surname      Name Surname 

Company 

Time and place      Time and place 

 

 
 
 

ADD STAMP     ADD SIGNATURE     

 
 

Bölüm 3
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Bölüm 3

Loyalty Card 
Language Voices -  Café Lingua 

Na 10 drankjes bij 10 sessies van Café Lingua trakteren wij jou op één 

drankje.

Après 10 boissons consommées lors  de 10 Cafés Lingua, recevez une 

boisson gratuite. 

After 10 drinks at 10 Café Lingua sessions, receive one drink free. 

ستحصل على مشروب Café Lingua عند شراءك ١٠مشروبات في
ً واحد اضافي مجانا

پس از ۱۰ نوشیدنی در جلسات کافه لینگوا، یک نوشیدنی گرم

دریافت کنید
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4. Dil kafelerini pazarlama

Dil kafeni pazarlamanın en iyi yolu.

Bölgenizdeki insanlara ulaşmanın ve onların ilgisini çekmenin en iyi yolu 
nedir?

Sosyal medya ve online pazarlama, ara sıra el ilanları, e- postalar, paralı 
reklamlar, kişisel bağlantıların yanısıra Facebooktan verilen paralı 
reklamlar; kafelerinizi pazarlamak için iyi yöntemlerdir.

Aşağıda partner ülke ve şehirlerden partner kafe ve diğer etkinlik 
organizatörlerinden kafelerin pazarlanması konusunda en iyi yöntem ve 
ipuçlarından bahsedeceğiz.

Facebook grupları/sayfaları kurma konusunda talimatlar ve örnekler

Bir Facebook grubu kurma:

Yeri ve zamanı belirler belirlemez (hatta daha önce) 
kafe için bir Facebook grubu kurun. Bir Facebook 
grubu interaktif olduğundan, kendilerinde dil değişim 
partnerleri bulmak için mesaj atabildiklerinden 
veya belli bir dili konuşan kişilerin toplantıya gelip 
gelmeyeceklerini öğrenebildiklerinden bir Facebook 
sayfasından daha işlevseldir. Spam mesajların önüne 

geçmek için grubu ölçülü tutmakta fayda vardır. 

En önemli şey dil kafesi için bir etkinlik oluşturup her defasında bunu 
gruptan paylaşmaktır. Ayrıca sistematik olarak bütün değişiklikleri 
gruptan duyurun; böylece insanlar gruptan yapılan paylaşımlara 

Marketing language cafes
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güvenmeyi öğrenirler. Ayrıca gruplar şehirdeki diğer uluslararası ve dille ilgili 
etkinlikleri paylaşmak, tavsiye istemek, iletişim kurmak ve diğer dil aktarım 
konularını paylaşmak için uygundur. Ancak tartışmaların alakalı olduğundan 
emin olun.

Katılımcıları ve potansiyel katılımcıları etkinliklerden haberdar etmenin 
bir diğer yolu etkinliklerde e-posta adreslerini toplayarak bir mail listesi 
oluşturmak ve her hafta etkinlikle ilgili bilgileri ve değişiklikleri mail atmaktır. 
Bu iletişim kurmanın daha resmi ve daha az etkileşimli bir şeklidir ancak 
sadece bilgi amaçlı kullanılmalıdır.

Bölüm 4

• LinkedIn grupları

• Twitter

• İnternet sitesi

• El ilanları/ broşürler/ posterler

• Instagram

• Forumlar

• Facebook grupları

• Bloglar

• E-Posta yolu ile

• www.meetup.com, www.interna-
tions.org, www.couchsurfing.com 
gibi internet sitelerinde etkinliği 
duyurmak

• Vimeo

• YouTube 

• Epale
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Dil kafeleri için bilgi yayma ve pazarlama yöntemleri

Dil kafeleri Language Voices partnerleri vasıtasıyla nasıl pazarlanır: 

Finlandiya:

• Haftalık etkinliklerin ve alakalı diğer etkinliklerin paylaşıldığı Helsinki’deki 
Cafe Lingua Facebook grubu (şu anda 9000+ üyesi olan geniş bir topluluk)

• Helsinki’deki uluslararası organizasyonlar kültürel merkezler vasıtasıyla

• Jolly Dragon Cafe Lingua Helsinki’nin LFI’nın 10+ yıldır iş birliği yaptığı 
ortak organizatördür. Onlar Helsinki’de yaşayan Finler ve diğer uluslardan 
insanlar için etkinlikler düzenleyen (kültürel, spor ve sosyal) uluslararası 
bir organizasyondur.

• Integration ry ve onun sosyal partnerlerinin internet siteleri

• Sayısız sosyal medya iletisi, Fince ve İsveççe gazeteler ve hatta TV 
haberlerine (YLE) ek olarak farklı organizasyonların mail listeleri.

• Finlandiya’nın en büyük gazetesi Helsingin Sanomat’ta yayınlanan Kuppi 
kahvia ja tunti kiinaa, kiitos! (Bir fincan kahve ve bir saat Çince lütfen!) 
Makalesini buradan okuyun. 

Türkiye:

• Dil kafesi Bursa için bir Facebook grubu oluşturulmuş ve üyelerle 
etkileşimin yanı sıra etkinlikler, anketler, dil ile ilgili makaleler ve grup 
içinde bilgi paylaşımı yapılmaktadır. Grubun projedeki bir yılında yaklaşık 
230 üyesi olmuştur.

• Dil kafesi organize ettiklerine dair bir Couchsurfing yayınlayarak 20’den 
fazla katılımcının dil kafesine katılımı sağlanmıştır.

• Couchsurfing internet günlüğünde (blog) dil kafesi hakkında bilgi 
yayınlamıştır.

Dil kafelerini pazarlama
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• Diğer dil kursu tedarikçileri, okullar ve üniversitelerle iletişim kurma ve bir 
bağlantı ağı oluşturarak.

• Yerel NGO’ları bulma ve ortak grup aracılığıyla e-postalama.

• Daha fazla ilgi çekmek için Powtoon kullanma. Bu Doodle skeç videoları 
bilgi yaymanın etkileyici bir yoludur.

İsveç:

• Dil kafesi için  Facebook group kafenin haberiyle birlikte kuruldu

• Folkuniversitetet internet aracılığı ile

• Basılıp dağıtılan el ilanı ve posterler ile

• SFI öğrencileri ve öğretmenleri ile yapılan bilgilendirme toplantıları ile

• Göçmen birlikleri ile yapılan toplantılar ile

• Yerel etkinliklerde el ilanları ve bilgilendirme yöntemleriyle

• Facebook ve LinkedIn gibi sosyal medya uygulamaları ile

• Dil günü vasıtasıyla

• E-postalar

• Yüz yüze görüşmeler

Bölüm 4
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Hollanda:

• Language Café Maastricht hem online hem de offline olarak 
tanıtılmaktadır.

•  Bir Facebook-group oluşturuldu ve kafe ile ilgili en son detayları 
duyurmak için kullanılıyor.

• Koordinatörümüz etkinliği  Internations platformunda duyurarak 
uluslararası topluluğun dikkatini çekti.

• El ilanları basıldı ve barlarda, kafelerde, üniversitede, Hollanda Expat 
Center South’da, halk kütüphanemiz Centre Céramique’de el ilanları 
dağıtıldı.

• Maastricht Üniversitesi Dil Merkezine proje ile ilgili başvuruldu ve 
öğrencilerine konu ile ilgili detayları ve el ilanlarını dağıtmaya teşvik edildi. 
İletişimden sorumlu memurları duyurusu yapılacak yeni bir detayımız 
olduğunda aylık yayınlanan bültenlerinde bu detaylara yer vermeyi teklif 
etti.

• Hollanda Expat Center South’a etkinlik takvimlerinde kafenin reklamını 
yapmaları için başvuru yapıldı

• Yaz sonrasında veya tatillerden sonra kafenin her yeniden işler hale 
gelişinde yukarıda bahsettiğimiz yerlere yeniden başvurarak onlar 
vasıtasıyla kafenin tanıtımını yapmak çok önemlidir.

Dil kafelerini pazarlama
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Belçika:

• Sadakat kartı, önceki toplantıdan resimlerin de paylaşıldığı Facebook 
iletileri

• Facebook grubu

• Farklı Facebook sayfalarında etkinlik paylaşımı

• Couch surfing

• Üniversite ve kütüphanelerde posterler

• İnternet sitesi

• Twitter

• Açıklama videoları ile Youtube

• Bültenler

• Blog

• Etkinliklerde yapılan konuşmalar

• Çevremizdeki evlerin post kutularına bıraktığımız broşürler

• Sadakat kartı (Kafemizde her 10 içecek sonrası bir içecek bedava)

Bölüm 4
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İtalya:

• Sant’Anna internet sitesinde ve LinkedIn sayfasında

• Haftalık etkinliklerin ve diğer etkinliklerin paylaşıldığı bir Facebook 
grubu

• Sorrento bölgesinde Sant’Anna bağlantıları ile (dil öğretmenleri, liseler, 
yerel NGOlar, öğrenciler için bilgi merkezleri)

• Avrupa ve Amerika’daki Sant’Anna bağlantıları vasıtasıyla (Birçok 
üniversitedeki İtalyan Dili Bölümleri)

• Yerel dergilerdeki makaleler ile ( Sorrentum gibi)

İspanya:

• Dil kafesi Language Voices Café Albuñol adına bir Facebook grubu 
oluşturduk

• Toplantılarımız, materyallerimiz, anketlerimiz ve dil öğretimi ile ilgili 
makalelerimiz hakkında bilgilendirmeler yaptık; bu sayede paydaşlarımız 
ile aktif bir şekilde etkileşimde bulunduk.70’ten fazla kişi Language Voices 
Café Albuñol’e beğenilerini verdiler.

• Aynı şekilde Language Voices Café Albuñol ile ilgili haberleri Facebook, 
blog ve internet sitesi aracılığı ile yayınladık

• Ayrıca diğer Permanent Education (Kalıcı Eğitim) merkezlerinden Adult’s 
Ceneters (Yetişkin Merkezleri)’ne kadar bağlar kurduk. 

Dil kafelerini pazarlama
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5. Bütçe seçenekleri

Partner ülke ve şehirlerden dil kafelerini işletme veya öğretmenler, 
materyal hazırlama, kafeleri koordine etme gibi farklı yönleriyle ilgili 
tavsiyeler.

İPUÇLARI:
• Ödenekler farklı kaynaklardan gelebilir: Kültür kuruluşları, 
göçmen organizasyonları ve fonları, eğitim/kültür/çok 
kültürlülük vb. devlet bağışları.

• Dil kafelerine ödenek verebilecek olan kuruluşlar ve 
organizasyonlar göçmenlerin entegrasyonu, yetişkin dil 
eğitimini geliştirme, informal eğitim, kültürel etkinlikler vb. konularla 
ilgilenen yerlerdir.

• İşbirliği yapmak isteyen veya bu tarz aktivitelere nerelerden gelir 
sağlanabileceği konusunda tavsiye verebilecek göçmen organizasyonları 
ve çok kültürlü organizasyonlar gibi yerel aktörler iletişim halinde olmaya 
değerdir.

• Hangi devlet kurumlarının bu tarz ödemelerle ilgilendiğini öğrenme 
konusunda devlet memurlarına başvurulabilir.

• Bu tarz etkinlikleri organize etmek isteyen veya reklam tanıtımını yapmak 
isteyen sponsorlar da bulunabilir ( eğitim kuruluşları, özel dil okulları, 
işletmeler, uluslararası organizasyonlar).

Bölüm 5
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Language Voices partner ülkelerinde kaynak için nerelere bakılır: 

Finlandiya:

Finlandiya’da farklı projeler için başvurulabilecek çok fazla seçenek 
mevcut. 

Başvuru sahibinin arz tarihinin Fyrk internet sitesinde bulunmasına 
göre düzenlenen ve Finlandiya’da (ve İsveç) ödenek fırsatlarını kapsayan 
ve düzenli olarak güncellenen bir sitesi mevcuttur. Bu site Luckan, 
Finlandiya-İsveç Bilgi ve Kültür Merkezi Helsinkii tarafından güncellenir.

Kone Foundation (Koneen säätiö) araştırma ve sanat alanlarında 
cesur girişimleri desteklemektedir. Akademik araştırmalar, sanat ve 
eğitim ve sanatı birleştiren projelere ve tüm kültürel projelere bağışlar 
yapılmaktadır.

Finlandiya Ulusal Eğitim Ajansı tarafından yapılan devlet bağışları:

• Finlandiya Ulusal Eğitim Ajansı tarafından yapılan bağışlar

• Organizasyon ve kuruluşlar için yapılan bağışlar- Devlet bağışları okul 
ve ev arasındaki işbirliğini arttırmayı hedefleyen, okul dışı boş zaman 
etkinliklerini destekleyen ve öğrenci değişimi aktiviteleri ve bilimsel 
olimpiyatlar gibi farklı organizasyonları desteklemektedir.

• Bakanlıklardan yapılan bağışlar:

Kültür ve Eğitim Bakanlığı eğitim, bilim, kültür, spor ve gençlik 
etkinliklerine ve çoklu kültür etkinliklerine bağışlar yapmaktadır. 
Örneğin bazı organizasyonlar Sosyal Refah ve Sağlık Organizasyonları 
Destekleme Merkezinden (Funding Centre for Social Welfare and 
Health Organisations (STEA)) ödenek almaktadırlar. STEA doğası gereği 
kar amaçlı olmayan ve sağlık ve refahı destekleyen projelere Veikkaus 
Oy’dan elde ettiği oyun gelirlerinden bağışlar yapmaktadır. 

Bütçe seçenekleri
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•Kültür Merkezleri

Finlandiya Sanatı Destekleme Merkezi (Taiteenedistämiskeskus) ırkçılık 
karşıtı ve çok kültürlü aktivitelerin yanı sıra sanatı projeler ve aktiviteler 
vasıtasıyla desteklemek için bağışlarda bulunur. 

• Finlandiya Kültür Kurumu- Finlandiya Kültür Kurumu kendini 
Finlandiya’daki sanat, bilim, ve diğer entelektüel ve kültürel çabaları 
desteklemeye adamış özel bir kurumdur. Organizasyon bir merkezi ve 17 
bölgesel kaynaktan ödenekler vermektedir.

• İsveç Kültür Kuruluşu- Finlandiya’da İsveççe konuşan azınlığın kültür 
ve eğitimini; eğitim, sanat ve kültür, sosyal uyum projelerini kar amacı 
gütmeyen organizasyonlar aracılığıyla destekleyip güçlendirmeyi amaçlar. 
Yıllık 36 milyon € ödenekle katkı sağlar. Online başvuru her yıl 1-30 Kasım 
tarihleri arasında yapılmalıdır.

• Belediye Bağışları

Helsinki Belediyesi kültür, sanat ve gelişim projelerine çeşitli bağışlarda 
bulunur.

İsveç:

• Çeşitli kaynaklardan bağışlar yapılmaktadır: kültür kurumları, göçmen 
organizasyonları/ödenekleri, eğitim/kültür/çoklu kültür için yapılan devlet 
bağışları, belediyeler, İsveç kilisesi vb.

- Folkuniversitetsföreningen

Folkuniversitetsföreningen’in sorumlu olduğu dil kafesi için iç bağış 
talebinde bulunabilinir. Dil kafesini başlatmak ve geliştirmek için. 

Bölüm 5
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- Allmänna arvsfonden

Dışlanma İsveç’in en büyük sorunudur ve birleşme ile ilgili çok sayıda 
iyi fikir olmasına rağmen eksik olan şey paradır. Allmänna arvsfonden 
aracılığıyla kurum ve kuruluşlar iyi fikirlerini gerçeğe dönüştürmek için 
bağış talebinde bulunabilirler. 

- Diğer bağışlar

Burada bağışlar, kuruluşlar ve şirketler için linkler verilmiştir. Bireysel olarak 
ya da birlik olarak bağış ve destek için başvuru yapılabilir.

- Stora Fondboken 2019

Bu kitapta en iyi 1000 destek ve bireylere ve kurumlara bağış talebiyle ilgili 
25 yıllık destek deneyimi bulunmaktadır. Örneğin:

• Eğitim ve araştırma

• Kültür, çevre ve projeler

• Birlikler ve organizasyonlar

- Länsstyrelsen

Bağışın amacı iltica periyodunda pasifleşmeye karşı harekete geçmek, İsveç 
iş sektörü ile bağlantılar tesis etmek ve oturma izni verilen kişiler için uygun 
bir geleceğin oluşturulmasını desteklemektir. 

Bağışları düzenleyen düzenlemeler aynı zamanda ne tür aktivitelere ve 
girişimlere tahsis edilebileceğini ve işin veya girişimin hangi yönde olması 
gerektiğini de belirler. Spesifik olarak aktivite veya girişim şunları hedef 
alabilir:

Bütçe seçenekleri
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 http://www.arvsfonden.se/
http://www.arvsfonden.se/andra-fonder
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https://www.globalgrant.com/stora-fondboken-bidrag-stipendier
http://extra.lansstyrelsen.se


- Hedef grubun İsveççe bilgisini arttırmak

- Hedef grubun İsveç toplumu, İsveç iş pazarı, ve sağlık konularında bilgisini 
arttırmak

Belçika:

• Socius – Steunpunt sociaal-cultureel volwassenenwerk vzw 

Tanınmış, özerk ve çoğulcu bir destek merkezi olan Socius, hem profesyonel 
alanın hem de Flaman hükümetinin bir partneridir. 

Onlar Flaman topluluğu tarafından tanınmış olan sosyo-kültürel yetişkin 
organizasyonlarını desteklerler ve seçilen projeleri ödenek alması için 
Kültür, Gençlik ve Medya Bakanlığına sunarlar.

Bölüm 5

• Kültür

• Gençlik

• Spor

• Aile

• Sağlık

• Refah

• Oyun alanları

• Eğitim

• Formasyon

• Şehir politikası
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Bütçe seçenekleri

• BRIO 

BRIO’nun temel hedefi Bürüksel ve çevre beldelerinin bilinirliğini 
arttırmaktır.

Çok miktarda bilgi şu anda parçalanmış halde bulunmakta ve hatta 
bilinmemektedir. Bilgiyi daha erişilebilir kılarak BRIO sosyal bilimlere, 
örneğin politik-kurumsal ve yasal; politik-ekonomik ve finansal, 
odaklanarak Brüksel hakkındaki genel görüşü yaymaya yardımcı olur. 

Bu bilgi merkezi raporu mevcut dil çeşitliliği ve bağışlarlardır.

• Vlaamse Gemeenschapscommissielide VGC 

Flaman Toplum Komisyonu Brüksel-Başkent bölgesindeki Flaman 
toplumunun ve onun birleştiriciliğini arayanların, temeli ve merkezidir. 

Felemenkçe konuşan bir bakış açısından,  Flaman Toplum Komisyonu, 
kurumsal pozisyonu ile kültür, eğitim, refah ve sağlık konularında 
yetenekleri şekillendirir.

Başvurulabilecek bağışlar:

• Commission communautaire française (COCOF) 

Fransız Toplum Komisyonu (COCOF) Brüksel-Başkent bölgesinde yaşayan 
Fransız toplumunun sorumluluğunu üstlenir. Bunlar öncelikle kültür, 
eğitim, sağlık hizmetleri ve vatandaş desteğidir.

COCOF Brüksel-Başkent bölgesinde kültür, eğitim, refah ve sağlık 
konularında inisiyatif kullanır. Kurumları oluşturup ödenek sağlayabildiği 
gibi topluluk sorumlulukları çerçevesinde kendi inisiyatifini de kullanabilir. 
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• Fédération Belge des Fondations Philanthropiques 

Yardım Kuruluşları Belçika Federasyonu Belçika da her ölçekten 80’den 
fazla aktif kuruluşu bir araya getirir. Diğer ülkelerde de olduğu gibi 
Belçikalı kuruluş çağdaş hayırseverlik ve yenilik konularında kendisini 
katalizör olarak görür. Onların temel aksiyon alanları sanat ve kültür, 
sosyal refah, sosyal bilimler, sağlık, eğitim, miras, bilimsel araştırma, 
vatandaşlık ve sürdürülebilir gelişmedir. 

Tüm üye organizasyonlar dil konusunda bağışta bulunmaya uygun 
olmamakla birlikte biz henüz tamamını incelemeye de vakıf olamadık. 
Ancak hepsini gözden geçirmek için önemli bir vakit ayırmayı 
planlıyoruz.

• The King Baudouin Foundation 

Kuruluş değişim ve yenilik alanlarında bir aktör olarak yer alırken 
Belçika’da ve Avrupa’da halka hizmet ve toplumsal birleşmeyi arttırmayı 
hedeflemektedir. Biz organizasyonların ve bireylerin kapasitelerini 
arttırarak etkiyi maksimize etmeyi hedeflemekteyiz. Ayrıca birey ve 
kuruluşlar tarafında etkili hayırseverliği teşvik etmekteyiz. 

Kuruluşun anahtar değerleri bütünlük, şeffaflık, çoğulculuk, bağımsızlık, 
çeşitliliğe saygı ve dayanışmayı desteklemedir.

Kuruluşun şu anki aktivite alanları fakirlik ve sosyal adalet, hayırseverlik, 
sağlık, şehirsel bütünleşme, yetenekleri geliştirme, demokrasi, Avrupa 
bütünlüğü, miras ve gelişim işbirliğidir. 

Her yıl Kuruluş çok çeşitli temalarda yüzden fazla proje çağrısında 
bulunur. Sizin projenizin aranan kriterlere uygunluğu önemlidir.
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31 Dil kafesi yöneticileri için el kitabı

https://www.lesfondations.be/fr/
https://www.kbs-frb.be/en


Bütçe seçenekleri

• Milli Piyango

Her yıl Milli Piyango çok sayıda sosyal kurum ve organizasyona bağışlarda 
bulunarak çok sayıda ve çeşitli alanlarda projelerin gerçekleştirilmesine 
katkı sağlamış olur. Alma, eşlik etme ve günlük destekler ile fakirlikle 
mücadele, sosyal bütünleşmeyi ve profesyonel yeniden bütünleşmeyi 
eğitim ve öğrenim kurslarını teşvik ederek sağlama, dayanışma eylemleri 
gerçekleştirme, hasta ve engellilerin yaşam şartlarını iyileştirme, herkesin 
sağlık ve eğitim hizmetlerinden faydalanması; organizasyonun hedefleri 
arasındadır. 

• United Fund for Belgium (asbl/vzw) Belçika Birleşik Fonu

Belçika Birleşik Fonu kar amacı gütmeyen bir organizasyondur. Kuruluşun 
görevi Belçika’daki yardım kuruluşlarının projelerini finanse ederek 
Belçika’daki ihtiyaç sahiplerine yardım etmektir. UFB’nin ilgisi sadece 
sosyal projelerdir (kültürel olaylar değil); ayrıca o kamu sektörü desteğini 
maksimize etmek için, tekrar eden giderler (maaşlar gibi) yerine projeleri 
finanse eder.

UFB özellikle çocukların refahı, fakirliği azaltma, engellilere destek, sosyal 
bütünleşme ve antrenman ile ilgili kuruluşları destekler.

Bu projeleri desteklemek için UFB Belçika’daki yerli ve yabancı şirketlerden 
ve bu konularda duyarlı bireylerden bağışlar toplar. Her yıl 100’e yakın 
yardım organizasyonunu ve ortalama €10.000 olan projeleri desteklemeyi 
hedefliyoruz. Bizim hedefimiz yardımcı oldukları kuruluş ve bireyler için 
fark yaratabilecek küçük ve orta ölçekli projelere destek olmaktır.

• Agency for the Interior Board 

Flaman fırsat eşitliği politikası dezavantaj mekanizması ile mücadeleyi 
hedefler, onları görünür ve tartışmaya açık hale getirir ve yenilerinin 
oluşmasını önler. 

Eşit fırsatlar sadece devletlerin meselesi değildir. Lenders’taki fırsat eşitliği 
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idealini gerçekleştirmek için çok sayıda insanın desteğine ihtiyaç vardır. 
Proje ödeneği vererek, Flanders’te Fırsat Eşitliği organizasyonları Flaman 
fırsat eşitliği politikasını şekillendirmeye teşvik eder. Bu yaratıcılık ve yeni 
fikirler için alan yaratır. 

İtalya:

İtalya’da dil eğitimi alanında en kolay ödenek sağlanabilecek olan ve en sık 
başvurulan sektör ticaret sektörüdür.

Bu ödenekler şuralardan gelir:

- Avrupa sosyal fonu

- İtalyan devleti

- Bölgeler

- Profesyoneller arası ödenekler

- Çoğu ticaret odaları

• İadesi olmayan katkı ödemeleri kursların %100 oranına kadar giderlerini 
karşılayabilir. 

• FAMI İtalyan devletinin bölgeleri dil ve vatandaşlık konularında göçmen 
ve sığınmacılara kurslar (ücretsiz) düzenlemelerinde bölgeleri finanse 
etmek için oluşturduğu fondur. 

Kuruluşların/NGO’ların katılım için istedikleri şartlar ve koşullar bölgeden 
bölgeye değişiklik gösterir. 

• Bir başka yerel seçenek de Sorrento belediyesi tarafından her yıl düşük 
gelirli bireylere sağlanan ücretsiz dil eğitimi fonudur. Bunlar genellikle 
mesleğe yönelik dil eğitim kurslarıdır ( örneğin otel çalışanları, polisler, 
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denizciler, vb. için İngilizce kursları veya bu alanlarda kariyer sahibi 
olmak isteyen gençlere verilen kurslar)

İspanya:

İspanya’da dil kafeleri için geliri yenilik başarma projesinden veya özel 
kuruluşlardan elde edebilirsiniz. Bahsedebileceğimiz örnekler:

•  Endülüs Meclisinin Eğitim Konseyi, yine bu konseye bağlı halk eğitim 
enstitülerinin profesörlüğüne araştırma ve yenilikçi eğitim alanları ve 
eğitim materyali geliştirme ve farklı alanların didaktik kaynakları ile ilgili 
proje geliştirmek için yeni bir davette bulundu.

 • Caixa Kuruluşu Yeni proje çağrısında sosyal ödenek için bir projede 
rol alabiliriz. Onlar sosyal yardımlarıyla binlerce toplumsal bütünleşme 
ile ilgili sosyal ve dayanışma projelerine, bebek açlığına karşı mücadele, 
engellilere ve yaşlılara dikkat çekme, kültürler aracılık ve eğitimin 
toplumsal gelişimi projelerine destek olurlar.

 

Turkey:

• Türkiye’de yer alan Sivil Toplum Diyaloğunu Destekleme Çağrısı 
organizasyonları (CSD-V) CFCU;

Bu ilan 60.000 ile 200.000 Euro arası talepte bulunan kar amacı 
gütmeyen yerel unsurları finanse etme merkezlidir. Proje geçerli 
maliyetin maksimum %90’ını karşılamaktadır, bu yüzden toplam 
miktarın %10’u oranında ortak finansör bulunması gerekmektedir.

İlanın ön koşullarına göre sadece yerel organizasyonlar başvuruda 
bulunabiliyorlar.
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• Türkiye ve AB deki Sivil Toplum Organizasyonları (CSOs) arasında 
karşılıklı değişim ve iş birliğini bölgesel ve ulusal düzeyde arttırmaya 
yönelik özel bir hedeftir. Bu nedenle AB’den ortak başvuru sahipleri ve 
bağlı partnerler teklifin bir parçası olabilirler.

• Bursa Belediyesi

Belediyeler bu fikri faydalı bulabilirler ve eğer konseptinizi iyi sunarsanız 
sizi ekonomik olarak finanse edebilirler veya adınızı duyurmanızı 
sağlayabilirler.

• Sabancı Vakfı Fonları

• Türkiye’de ikamet etmek

Teklifler kuruluşlar, birlikler, kooperatifler ve üniversiteler tarafından 
geliştirilmelidir. Proje başına en az 50.000 TL ve en çok  200.000 TL.

Projenin temel aktivite alanı eğitimdir ve 12 aya kadar başvurulabilir.

Bölüm 5
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• HOPES bağışları

HOPES yerel ve bölgesel eğitim enstitüleri tarafından uygulanan kısa vadeli 
yenilikçi projelere ödenek sağlar. Teklif çağrısının amacı Suriye’den ve 
diğer misafir ülkelerden gençlerin daha çok yükseköğrenim kurumlarına 
kaydını sağlamak ve onların yenilikçi ileri eğitim fırsatlarına ve dil kurslarına 
erişimini sağlamaktır.

HOPES daha iyi online kaynaklara, yenilikçi kurslara ve eğitim desteğine 
ulaşımını sağlayarak göçmen eğitimini desteklemektedir. Yerel 
organizasyonlar maksimum 12 aylığına €6,000’dan €60,000’ya kadar 
eylemleri için ödenek talep edebilirler.

Hollanda:

• VSB fonları insanları bir araya getirme ve bağlama konusunda köklü bir 
tarihe sahip olan ulusal fonlardır.

• Herkes diğerlerini, farklı yaşamları olan insanlar arasında yeni bağlar kuran 
ve kişisel gelişim ve yeni ve daha fazla fırsatlara ulaşım olanağı sağlayan 
projelere aktif bir şekilde katılmaya davet eder. Böylece herkes çok unsurlu 
Hollanda toplumunda kendi yerini bulabilir. 

• De Tel Mee Met Taal yardımı dil alanında yatırım yapmayı daha kolay 
finanse etmenizi ve planlarınızı gerçekleştirmeniz için sağlam bir temel 
atmanızı sağlar. 

De Tel Mee Met Taal ulusal devletin bir girişimidir. Bu platform paydaşları 
yerel ve bölgesel seviyede bir araya getirerek okur-yazar olmayan kişi 
sayısını azaltmaktır. Yerel organizasyonlar kendi üyeleri için ve şirketler/
işverenler işçileri adına başvurabilirler. 

• Oranje Fonları, sosyal alandaki en büyük ulusal fondur. Hollanda ve 
Krallık’ın Karayipler bölgesindeki sosyal bağlantıya katkıda bulunmak 
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isteyen herkes için fırsatlar içermektedir. Danca öğreniminin ve başkalarıyla 
doğrudan temasın kurulduğu pek çok proje de finansman yaratmak için 
uygundur.

• Fondsenwervingonline. , Bu web sitesi, çeşitli konulardaki projeler için 
finansman bulmak için bir ağ geçidi olarak kurulmuştur. 

Dil öğrenimi ve eğitimine gelince, amacı olan projelere fon sağlayan / 
finansal olarak yardım edebilecek veya Danca öğrenmeyi hedeflerine 
ulaşmak için / kullanabilir / kullanabilecek birçok kurum ve fon 
bulabilirsiniz.

Bu, istihdamdan, eğitimden, entegrasyondan ya da Hollanda dilini ulusal ve 
kültürel miras olarak korumak ve teşvik etmek gibi çeşitlilikler gösterebilir.

• Sosyal İşler ve İstihdam Bakanlığı

Hollanda Hükümeti, Hollandaca öğrenmeyi hedefleyen projeleri 
desteklemektedir. Ancak, son yıllarda bu merkezileştirilmiş ve insanların 
çoğunluğu için özelleştirilmiştir. Hollandaca öğrenmek, AB dışındaki 
göçmenler için zorunludur. Sübvansiyonların veya fonların çoğu yarı 
kamu kurumları veya kuruluşları aracılığıyla düzenlenmektedir. Kar amacı 
gütmeyen kuruluşlar, göçmenleri kendilerine sunulan Hollanda Dili 
Öğrenimi (sabit teknikler, kitaplar ve içerikle) yoluyla bütünleştirmeyi 
amaçlamaktadır, ancak göçmenler bunun için para ödemek zorundadır. 
Hükümet, bu amaç için göçmenlere bir kredi yapısı sağlamaktadır, 
ancak geri ödenmesi gerekmektedir. İşverenler, dil kursları gibi kurumlar 
kendilerine ağlamak için atanmış kuruluşları kullanmak için sübvansiyona 
başvurabilirler.
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6. Partner ülkelerden en iyi 
uygulamalar

En iyi uygulamalar

Finlandiya’daki en iyi uygulamalar

Cafe Lingua Helsinki

Etkinlik haftalık olarak her Pazartesi yaklaşık 19-22 saatleri arasında 
düzenlenir. 12’i yılı aşkın bir süredir düzenli olarak düzenlenmekte olan 
etkinlik bir öğrenci girişiminden her kesimden her yaşta insanın katıldığı bir 
olay haline gelmiştir. 

Materyaller; flaş kartlar (yeni başlayanlar için resim kartları, advanced 
seviyedekiler için müzakere ve tartışma kartları) ve farklı oyunlar (isim 
oyunu, Alias, hafıza oyunu vb.)

Etkinlik herkese açıktır ve bazen büyük sayılara ulaşan Finn öğrenciler 
herkese birden yardım etmekte zorlanan Finn eğitmen için stres kaynağı 
olabiliyor. Katılımcılar aynı zamanda farklı dil sevilerine sahip olabiliyorlar 
ve eğitmen için herkese bireysel rehberlik yapmak mümkün olmayabiliyor. 

Geri bildirim anketlerine göre bütün katılımcılar etkinliği faydalı 
bulmaktadırlar. Yanıt verenlerin çoğu bir ana dil konuşuru ile dil pratiği 
yapabilmenin etkinliğin en önemli özelliği olduğunu düşünmektedir. 
İnsanlarla bir araya gelmek ve arkadaş edinmek de önemli olarak görülen 
özelliklerdir. 

Sayfa 70’teki linkler bölümünden Finlandiya’daki dil kafeleri hakkında 
daha çok şey bulabilirsiniz. 
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Yorumlar:

“İnsanlarla tanışmak, bir ana dil konuşuru ile dil pratiği yapmak.”

“Sade bir şekilde öğrenmeye çalıştığın dilde konuşma pratiği yapmak. Bu temel 
olarak iyi konuşmanın tek yoludur. Ben aynı zamanda samimi günlük atmosferi 
de beğeniyorum.”

“Sosyal ve informal. İnsanlarla tanışmak ve konuşma pratiği yapmak çok kolay.”

Gelişim önerileri:

“Farklı diller için olan işaretler daha belirgin olabilirler. Ve tabi ki, her masada bir 
anadil konuşurunun olması daha etkili olurdu ama bunun mümkün olmadığını 
biliyorum.”

Bölüm 6

İsveç’ten en iyi uygulamalar

Kristianstad Language Voices cafe

Bizim Language Cafe Kristianstad Folkuniversitetent de yer alır ve Aralık 
2017’de başlamıştır.

Chipru (Kristianstad’ın senior üniversitesi) ve Kristianstad’daki Rotay’den 
gönüllülerimiz vardır. Gönüllülerimizin dil öğretmenleri, hemşireler, 
yöneticiler vb. çeşitli geçmişleri vardır ve onlar kafedeki yöneticilerdir. 

Salı günleri 13.30-15.30 arasında toplanıyoruz, ne konuda konuşacağımızı 
tartıştıktan sonra farklı konuların konuşulduğu küçük gruplara ayrılıyoruz. 
Katılımcıların dil becerilerine göre kullandığımız materyaller beginner 

39 Dil kafesi yöneticileri için el kitabı

https://www.facebook.com/groups/163099281098733/


En iyi uygulamalar

seviyesinden advanced seviyesine kadar çeşitlenmektedir. 

Flaş kartlar, hafıza kartları ve metinleri, konuşma başlatmak için 
kullanıyoruz. Katılımcılar sıklıkla “Nasıl bir iş bulabilirim?”, “Mülakat 
hakkında neler düşünmeliyim?” gibi başlıklarda konuşmak istiyorlar. Onlar 
aynı zamanda İsveç’in yazılı olmayan kurallarını öğrenmeyi ve kültür ve 
geleneklerimizin benzerliklerini ve farklılıklarını öğrenmek istemekteler. 

Kafemize 14-20 kişi arası katılım olmaktadır. Bu sayının bizim için iyi 
olduğunu düşünüyoruz, böylece farklı seviyelerde ve konularda dağılım 
gösteren 4-5 grup oluşturarak herkese pratik yapma şansı vermiş oluyoruz.

Gelecekte de dil kafesini sürdürmeyi planlıyoruz ve umarız ki katılımcı 
ve gönüllü sayımız artacaktır. Hedefimiz çok sayıda dille etkinliğimizi 
genişletmektir. Dil kafemizde iyi bir atmosfer ve bol eğlence vardır. Ayrıca 
her zaman için iyi bir fincan kahvemiz ve kekimiz vardır.

İsveç’teki dil kafeleri hakkında daha fazlasını sayfa 71’de linkler 
bölümünde bulabilirsinizbölümünde bulabilirsiniz

Belçika’dan en iyi örnekler

Belgian Cafè Lingua Nisan 2018’de Boentje Zero Waste Cafè’de başlatıldı. 
Bu lokasyon sosyal farkındalığı açısından hem batılı hem de orta doğulu 
katılımcılara karşı hoşgörülü olması bakımından tercih edilmiştir. 
Başlangıçta seanslarımız her iki haftada bir Cuma günleri 15.00-17.00 
saatleri olarak düzenlendi. Ancak her Cumartesi 15.00-17.00 olarak 
değiştirildi. Aktivite sunulan diller İngilizce, Fransızca, Felemenkçe, Arapça 
ve zaman zaman Türkçe ve Farsçadır. Öğrenciler yerli halktan olabildiği 
gibi göçmenler de olabilmektedir. 

Cafe Lingua’dan hareketle aynı mekânda Kadınların Çemberini de 
düzenlemeye başladık. Bu sadece kadınlara özgü olan ve bilgi paylaşımını 
ve kadınların uyum sürecini kolaylaştırmayı hedefleyen bir girişimdir. 
Kadınlar Çemberinde aynı zamanda hedef diller olan Fransızca ve 
Felemenkçe ’de hikayeler anlatan ve oyunlar oynatan gönüllü bir bebek 
bakıcısının görev aldığı kafenin üst kadında bir odada gerçekleştiren 
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ve buraya gelen kadınların çocuklarına sunulan bir Çocuk Köşesi de 
bulunmaktadır. Belçika’da bizim Cafe lingua’mızın sunduğu olanakların 
benzerlerini sağlayan çok sayıda dil masası bulunmaktadır.

Brüksel Language Voices kafesi

Erasmus ödenekleri sayesinde her iki haftada bir Cuma günleri Boenjen, 
Zero Waste Café: Place Colignon 18, 1030 Schaerbeek, Brussels adresinde 
Language Voices Cafe organize etmekteyiz.

Sayfa 73’teki linkler bölümünden Belçika’daki dil kafeleri hakkında daha 
çok şey öğrenebilirsiniz.

Cafe Lingua Festivali

Cafe Lingua festivali Brüksel’in farklı 
kültür ve topluluklarını, birbirlerinin 
dillerini, müziklerini ve yiyeceklerini 
keşfedebilecekleri şekilde bir araya 
getiren bir etkinliktir. La Serre’nin 
canlı atmosferinin ev sahipliği yaptığı 
Welcome Home International tarafından 
yürütülen festival Cafe Lingua projesinin 
genişletilmiş bir versiyonudur. 
Entegrasyonu yerli halk ve yeni gelenler 
arasında iki yönlü bir süreç olarak dil 
öğrenimini teşvik eden sosyal projeler 
ve gayri-resmi eğitimler vasıtasıyla teşvik 
edilir.

Festival 10 farklı dil masasına ev sahipliği 
yapacak ve muhteşem Watan Dabke 
grubu tarafından yönetilen Levant’ın 
dans ve müzikleri eşliğinde yiyecek 

ve içecek ikramı olacaktır. Gelin ve 
Bruxelloise’nin çok kültürlü toplumunun 
tadını çıkarın. 

Women’s Circle

Welcome Home International, Belçika 
Sonbahar boyunca “Kadınlar Çemberi 
”ne ev sahipliği yapmaktadır. Araştırma 
ve uygulamalar onun Şubat 2019’daki 
resmi başlangıcına katkı sağlamıştır. Her 
kesimden kadının çocuklarının mekan 
tarafından gözetildiği bir ortamda dil 
pratiği yaptığı bilgi ve kültür alışverişinde 
bulunduğu bir zaman.  Etkinlik için 
oluşturulan materyaller herhangi bir 
dilde pratik yapmanın yanı sıra sağlık 
hizmetleri, iş bulma, bürokrasi ve form 
doldurma temellidir.
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Hollanda’dan en iyi uygulama örnekleri

Hollanda ve Maastricht bölgesinde çeşitli dil kafeleri bulunmaktadır. 
Bunların çoğu Hollandaca öğrenenlere ev sahipliği yapmaktadır ve 
hedef kitleleri göçmenler ve ikamet izni kriterlerini karşılamaya çalışan 
“inburgeraars” olarak adlandırılan gruptur. Bu bakımdan Language Cafe 
Maastricht tektir, yani Hollandaca öğrenen ve başka dilleri öğrenmek 
isteyenleri bir araya getirmesi bakımından. Benzer çok dilli kafeler 
Hollanda’nın batı bölümündeki daha büyük şehirlerde de bulunmaktadır. 

Amsterdam’da Amsterdam Language Café Meetup sitesinde etkinliklerini 
duyurmaktadır. Onlar sadece-Hollandaca ve (temalı) çok dilli toplantılar 
arasında rotasyon yapmaktadırlar. Gönüllüler yardımları karşılığında bir 
adet bedava içecek alırlarken katılımcılar katılım için 4 Euro ödemelidirler. 

Maastricht Language Voices Cafe

Language Café Maastricht yeni ve çok dilli bir kafedir. Mayıs 2018’den 
buyana haftalık olarak düzenlenmektedir. Kafe Salı günleri 18:00-20:00 
saatleri arasında üniversite binaları ve gelişmekte olan yaratıcı alanlar ile 
çevrelenmiş olan , Hollandaca ve diğer dillerin informal pratiğine yönelik 
fırsatlar sunan Brasserie Tapijn’de düzenlenmektedir. 

Tüm katılımcılar adına eğlenceli ve ilgi çekici bir aktib-vite olması adına 
flaş kartlar, oyunlar ve diğer materyaller tarafımızdan sağlanmaktadır.

Hollanda’daki dil kafeleri hakkında daha fazla bilgi için sayfa 74’teki 
linkler bölümüne bakın
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Bölüm 6

İspanya’dan en iyi uygulama örnekleri

Bizim bölgemizde, dil kafesi Pepe’s House denilen bir barda merkezimizden 
bir grup öğrenci tarafından bir yıl önce her Salı yapılan toplantılarla 
kendiliğinden başladı. Daha sonra Albunol’daki merkezimizde sınıfta 
haftalık toplantılar halinde içsel bir girişim olarak sürdürdük ve ayrıca 
Perşembe öğleden sonraları Gualchos - Castell de Ferro’da. Albandon’da 
kafe Mart 2018’de başladı ve GuadalinfoMerkezi’nin iş birliği ile iki toplantı 
düzenlediler.La Rabita’da toplantılar düzensiz aralıklarla merkezimizden bir 
grup öğrenci tarafından organize edildi.

Pepe’s House Albunol merkezinde çok sayıda masası ve açık alanı olan 
geniş bir bardır. Her Salı kafenin içindeki terasta buluşuyoruz, böylece aynı 
zamanda onların işlerine de katkı sağlamış oluyoruz. Bizim fikrimiz aynı 
zamanda La Rabita ve Albondon’daki dil kafelerini de teşvik etmek istiyoruz 
ve bunun için iki restoranla görüşme gerçekleştirdik: La Rabita’da Guilermo’s 
House ve Albondon’da Albondon restoran.

Albunol Language Voices Cafe

Albunol’daki dil kafemiz, İspanyolca dil kafeleri, her Salı sabahı Albunol’da 
Casa Pepe barda düzenlenir. Bu insanların İngilizce ve İspanyolcanın anadil 
konuşurlarıyla informal şekilde pratik yapabildiği bir etkinliktir. Gelecekte dil 
sayısını arttırmayı umuyoruz. Her bir dil ayrı masalarda çalışılır ve katılımcılar 
istedikleri zaman masaları değiştirebilirler. Tartışma konusunu tanıtan 
fotoğraflı flaş kartlardan tartışmalara ve ya farklı bakış açılarına, gelenekler 
ve partilerden masa oyunlarına, kartlara, hafıza oyunlarına, gerçek objelere 
vb. kadar değişen aralıklarda materyaller kullanılmaktadır. Katılım İngilize ve 
İspanyolca pratiği yapmak isteyen herkes açık ve ücretsizdir. 
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En iyi uygulamalar

İtalya’dan en iyi uygulama örnekleri

Sorrento dil kafesi Sant’Anna Enstitüsünde ayda iki kez öğleden 
sonraları saat 6-7.30 saatleri arasında yapılmaktadır. Mart 2018’de 
düzenlenmeye başlamıştır. Yaz tatilinden sonra 9 Ekim’de toplantılar 
yeniden başlayacaktır.

En çok konuşulan diller İtalyanca, İngilizce (farklı seviyelerde), 
İspanyolca, Fransızca.

Katılımcıların çoğu, yabancı dil öğrenimi gören İtalyan öğrenciler de 
dahil, Sant’Anna Enstitüsü öğrencileri, Amerikan üniversitesi öğrencileri 
ve İtalyanca öğrenimi gören yabancı öğrencilerdir. 

Eğitimciler Sant’Anna öğretmenleri, İtalyanca ve diğer dilleride ileri 
seviyedeki öğrencilerdir.

En çok kullanılan öğretme metotları serbest diyalog, Language Voices 
internet sitesine yüklenmiş diğer eğitim materyalleri ve flaş kartlar, ses 
dosyaları ve videolardır. Flaş kartlar ve TLM gibi özel araçlarla yapılmış 
materyaller en etkilileridir; çünkü iletişim becerilerini sıkıcı olmadan 
geliştirirler. 

Katılımcılar toplantılarla ilgili en iyi şeyin, resmi olmayan ve stressiz bir 
ortamda yabancı bir dilin pratiğini yapabilmek, farklı ülkelerden yeni 
arkadaşlar edinmek ve konuşma becerilerine odaklanabilmek olduğunu 
belirttiler. 

Çoğu İtalyan dil kafesi etkinliklerini serbest ve gayri resmi diyaloglara 
dayandırırlar; birkaç durumlarda görsel/işitsel materyaller ve internet 
kaynakları kullanılır.

Çoğu çok sayıda turist ve yabancı öğrencinin bulunduğu (Erasmus 
öğrencileri de dahil) büyük şehirlerde yer aldığından rahatlıkla turistleri 
ve öğrencileri etkinliklere çekebiliyorlar; düzenli olarak pazarlama ve 
promosyona yatırım yapmak ve uluslararası öğrenciler, sürgündekiler 
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onların başarılarının sırrıdır. 

Sorrento Language Voices Cafe

Language Cafe Sorrento insanların farklı dilleri uygulama fırsatı bulduğu 
çok dilli ve uluslararası bir etkinliktir. Kafemizin ilk toplantısı Mart 2018’de 
düzenlenmiştir. Farklı masalarda farklı diller konuşulmaktadır ve hem yerli 
hem de yabancı konuşmacılar katılabilirler ve istedikleri zaman masaları 
değiştirebilirler. Etkinlik tartışma, sosyalleşme, masa oyunları ve diğer 
materyalleri içerir.

Sant’Anna2daki öğretmenler ve ileri seviye öğrenciler eğitmen olarak bize 
yardım ederler. Etkinlik iki haftada bir Perşembe günleri saat 6-8 arasında 
düzenlenir. Her toplantıda 3-4 masada yaklaşık 15 katılımcı olmaktadır. 
Etkinlik “ Language Cafe Sorrento” adlı Facebook grubu aracılığıyla 
duyurulmaktadır. Katılım herkese açık ve ücretsizdir!

Sayfa 74’teki linkler bölümünden İtalya’daki dil kafeleri hakkında daha 
fazlasını bulabilirsiniz. 

Bölüm 6

Yorumlar:

“Yabancı dilleri sıkılmadan pratik yapabilmenin ve hep yeni insanlar tanımanın 
eğlenceli bir yoludur”;  “etkinliğe daha fazla İtalyalı katılırsa başlangıç seviyesindeki 
konuşmacılar için faydalı olabilir”.

Gelişim önerileri:

“daha fazla müzik ve dinlenme arası” ve “ etkinliklere katılan daha fazla İtalyan; 
İtalyan müzikleri, daha fazla dil seçeneği; daha fazla kişiyi bilgilendirme”
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En iyi uygulamalar

Türkiye’den en iyi uygulama örnekleri:

Bursa Language Voices Cafe

Bölgemizde, ücretsiz ve haftalık olarak düzenlenen ilk ve tek dil kafesiyiz. 
Language Cafe Bursa Fransızca, İngilizce, Türkçe, İspanyolca ve Arapça 
olmak üzere beş farklı dil sunulmaktadır. Bu dillerin anadil konuşuru olan 
eğitmenlerimiz vardır. Pazartesi günleri 19.00’da toplanırız. Oyunlar, flaş 
kartlar, tartışma kartları gibi birliğimizin oluşturduğu Language Voices 
proje materyallerini kullanırız. Language Cafe Bursa Pazartesi günleri 
Sanat-Mahal Cafe ’de düzenlenmektedir. Ortalama 50 katılımcı ile düzenli 
olarak sürmektedir. 

İngilizce, Fransızca, Arapça ve İspanyolca materyaller sağlayarak dil 
kafemiz dil öğrenimini daha kolay ve eğlenceli kılmayı hedeflemektedir. 
Her dilin öğretmeni farklı masalarda organizasyonun yönetimini ele alırlar 
ve katılımcılara dil öğrenimlerinde destek olurlar. Ana dili Fransızca ve 
İspanyolca olan öğretmenler katılımcıları informal eğitim bağlamında 
konuşmayı öğrenmeye teşvik etmektedir. Gayri-resmi olmasına ek olarak, 
eğitim materyalleri proje partnerleri tarafından Fince, İngilizce, Fransızca, 
Flamanca, İtalyanca, İspanyolca, Arapça ve Türkçe gibi farklı dillerde 
hazırlanmaktadır. Dil kartları, oyunlar, resimli alfabe kartları, tartışma 
kartları dil kafelerinde kullandığımız materyallerden sadece birkaçıdır. 

Katılım herkes için açık ve ücretsizdir. 

Sayfa 73’teki linkler bölümünden Türkiye’deki dil kafeleri hakkında 
daha fazla şey öğrenebilirsiniz. 
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7. Dil öğrenme materyalleri

Partner ülkelerdeki araştırmalara ( partnelerin dil öğrencisi/öğretmeni 
yetişkinlerle yapılan anket ve röportajlara dayalı)  göre dil öğrenmenin en 
popüler yolları, güncel araçlar ve popüler metotlar ve informal dil öğrenim 
materyalleri:

• Online araçlar: 

Öğretmenler için olan online araçları kullanarak çalışma kağıtları, 
oyunlar ve flaş kartlar yaratabilirsiniz. Biz Language Voices materyallerini 
oluşturmak için www.thelanguagemenu.com sitesinden faydalandık. 
Bu internet sitesi iki dil materyalleri için 40 dilde çalışma kağıdı 
hazırlayabileceğiniz 24 farklı online araca sahiptir.

Bir başka kaynak ise farklı türlerde 500’ün üzerinde materyal 
yapabileceğiniz LiveBinder’dir.

• QR kodları: Sorularla birlikte QR kodları oluşturulur ve grupça çalışılır. 
Bu çeşit materyaller aynı zamanda şehirde bir hazine avı şeklinde de 
kullanılabilir. 

• Dijital flaş kartlar, resimler, resimli metinler, tartışma kartları oluşturmak 
için Braiscape gibi online flaş kart araçları ve kartlara ve masa oyunlarına ek 
olarak derslerde ipad de kullanılabilir

Bölüm 7
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Dil öğrenme materyalleri

Kelime ve dil bilgisi çalışma metotları

www.thelanguagemenu.com internet sitesi aracılığıyla oluşturduğumuz 
materyalleri kullanıyoruz.

 Buna ek olarak:

• Rol yapma

• Resimler, flaş kartlar ve çalışma yaprakları

• Masa oyunları ve interaktif oyunlar

• Altyazılı ve altyazısız kısa filmler

• Aktivite sonrası tartışma seansları ile birlikte Oxford ve Cambridge 
dinleme, konuşma, okuma materyalleri, makaleleri ve testleri.

• Müzik dinlemek, şarkı sözlerini okumak ve şarkı söylemek

• Online oyunlar ve online sohbet

• Mektup arkadaşları edinmek

• Günlük tutmak

• Adobe creative Cloud yazılımı ile oluşturduğumuz kendi materyallerimiz

• Grup ve bireysel tartışmalar

• Gazete okumak, haberleri ve güncel olayları tartışmak vb.

• Dil bilgisi çalışmaları ve testler

Ayrıca eğitmenler katılımcıların seviyelerine ve ilgi düzeylerine göre videolar 
ya da ortam akışları ve dil bilgisi alıştırmaları tavsiye eder
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• Amerikan Tesol materyalleri

• Anadil konuşurları ile çalışmalar

• Tüm katılımcıları aktiviteye katmak ve onları konuşma sürecinde etkin 
kılmak için takım oluşturma etkinlikleri

• Kültürel aktiviteler, farklı kültürlerden şarkılar. Şarkı sözlerini ezberleme 
ve karaoke yapma. Katılımcılar çalıştıkları yeni kültürle ilgili yiyecekler ve 
sebzeler getirebilirler.

• BBC ortam akış videoları izlemek ve anladıklarımız hakkında kısa bir 
sunum yapmak.

• Konuşma becerilerini arttırmak için uyguladığımız en etkili 
yöntemlerden bir tanesi hikaye anlatmaktır. Birlikte hikaye yazmak veya 
hikaye uydurmak. Bu birkaç haftalık süreçte veya tek bir oturumda 
yapılabilir. Birlikte hikaye yazarak dinleme, konuşma ve dil bilgisini aynı 
anda çalışmış olursunuz.

• Dinleme: eğitmenler ses veya görüntü dosyaları (otantik materyaller) 
sağlayabilir; bunlar diyaloglar, röportajlar, TV ağlarından veya ücretsiz 
sitelerden monologları içerebilir.

Eğitmen birkaç soru dağıtabilir (video türüne ve katılımcıların 
seviyelerine göre ucu kapalı ve ucu açık sorular olabilir).

• Konuşma: En uygun araçlardan birisi rol yapmadır. Bu etkinlik için 
şunlar kullanılabilir:

- Bir hikaye: bir su molekülü okyanustan karaya ve karadan tekrar 
okyanusa nasıl yol alır

 - Bir mektup: katılımcılar uzaya bir keşif seyahati planlayan bir 
bilim topluluğudur ve seyahatlerinde elde edecekleri verilerin 
nasıl kullanabileceğinin vurgulandığı bir ödenek talep mektubu 
yazmalıdırlar

Bölüm 7
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Dil öğrenme materyalleri

- Bir problem durumu: katılımcılar problemi tasvir ederler, 
sebeplerine yönelik alternatifler ve bir eylem planı üretirler.

- Siyasi konum: bu sosyal, ekonomik, bilimsel gibi farklı 
disiplinlerden araştırmalardan kanıtlar getirilmesini sağlar.

- Bir konuşma: katılımcılardan destekleyen veya karşı çıkan olabilir;  
örneğin, iklimsel ve çevresel meseleler, aynı cinsiyetten bireylerin 
evlenmeleri

Yukarıda bahsedilen başlıklar ileri düzey katılımcılar için tavsiye edilir.

Nasıl materyal sağlanabileceğine dair ipuçları

• İkinci el dükkanlarından masa oyunları, kart/quiz oyunları bulmak

• İnternetten kartlar, oyunlar ve resimler bulmak ve çıktı almak

• Facebook sayfanızdan/grubunuzdan, Twitter’dan mesajlar atarak dil 
kafelerine hediye edilebilecek masa oyunları olan kişileri araştırmak

• Dergileri, reklam broşürlerini ve gazeteleri materyal olarak kullanmak

• Prop kullanılabilir. Her türlü materyal bir sepetin içine konabilir ve nasıl 
göründüklerini, neyden yapıldıklarını, ne için kullanıldığını ve alternatif 
kullanımlarını tarif etmek için kullanmak

Language Voices projesinde; resim ve kart oyunlarını, tartışma ve münazara 
kartlarını oyunları ve alıştırmaları içeren ek materyallerle birlikte tüm 
partner ülke dillerinde materyaller ürettik. Materyalleri buradan, sayfamızda 
bulabilirsiniz.
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8. Buz-Kırıcılar ve takım-
oluşturma oyunları

Buz kırıcılar bir eğitim oturumuna başlamanın iyi yolu olabilir veya takım 
oluşturma etkinliği. Ana süreçten önce interaktif ve eğlenceli bir süreç 
geçtiğinden, bunlar insanların birbirlerini tanımalarına ve etkinliğin 
amacını oluşturmalarına yardımcı olur. 

Top çukuru

1. Her öğrenciye 3-4 parça kâğıt verin ve her birisine bir yönerge veya soru 
yazmasını – bu süreçte biraz da hayal güçlerini kullanmalarını hatırlatarak- 
“Nerelisin?” gibi sıkıcı sorular istemiyoruz.

2. Soruyu yazdıktan sonra onlara kâğıtları katlayıp sınıfın ortasına- top 
çukuruna atmalarını söyleyin. Herkes bitirdiğinde top çukurunda çok 
sayıda soru olmalı. Öğretmen olarak önceden hazırladığınız bazı soruları 
çukura koymanız faydalı olabilir. 

3. Öğrencilerin sınıfın ortasına gelmelerini isteyin, onları eşlere ayırın ve 
onlara sırayla çukurdan sorular çekerek partnerlerine sormalarını isteyin.

4. Herkes sorularına cevap verdikten sonra onlara sorularını tekrar çukura- 
başkasının bulması için – tekrar atmalarını söyleyin. 

5. Her birkaç dakikada bir eşlerin değişmesini sağlayın, öğrencilerin 
mümkün olduğu kadar çok kişiyle konuştuğundan emin olun.

6. öğrencilere yeni sınıf arkadaşları ile ilgili ilginç bir şeyler öğrenip 
öğrenmediklerini sorarak sınıftan geri dönüş alın.

Bölüm 8
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Icebreakers and team-building games

Marşmelov Düellosu

1. öğrencilerinizi 4’lü gruplara ayırın.

2. Her öğrenciye 20 çubuk makarna, bir metre kadar şerit, bir metre 
kadar ip, ve bir marşmelov verin.

3.  En uzun yapıyı oluşturan takım kazanır – işin sırrı marşmelovun 
tepede olmasıdır.

4. Marşmelov düellosu ile ekibinizin beyin fırtınası oluşturma ve 
problem çözme becerisini güçlendirirken aynı zamanda eğlenebilirsiniz. 
Bir taşla iki kuş.

Tek Kelime Oyunu

1. Katılımcıları küçük gruplara ayırın.

2. Onlara X’i tanımlayan bir kelimeyi gruplarıyla paylaşmalarını 
söyleyin.

3. Kelimelerini grupla paylaştıktan sonra onlardan kelimelerini tüm 
sınıfla paylaşmalarını isteyebilirsiniz. 

4. Bu oyun katılımcıları belli konularda küçük gruplarda önceden 
düşünmeye teşvik eder, bu da daha sonra toplantıda katılımı arttırır.

Çılgın Sorular ve Cevapları

1. Katılımcı her yetişkin için iki adet fihrist kartına ihtiyacınız olacak. 
Eğer kartları toplayıp saklarsanız, birden çok oyunda kullanabilirsiniz. 
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2. Kartların bir yüzüne katılımcı sayısı kadar soru yazın ve diğer tarafına 
bizim listemizden cevaplar yazın. İşte sizin için bazı öneriler:

3. Kağıtları ikiye bölün; bir tanesi sorular diğeri cevaplar için.

4. İlk oyuncu bir soru seçer ve sesli bir şekilde okur.

5. İkinci oyuncu bir cevap seçer ve sesli okur.

6. Tüm sorular sorulup cevaplanıncaya kadar oyunu sürdürülür.

Bölüm 8

Soru Cevaplar
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Muhteşem Bayraklar Aktivitesi

Her bir katılımcıya bir parça kağıt, kalemler ve renkli kurşun kalemler, 
pastel boyalar ve/veya fosforlu kalemler dağıtın. Aktiviteyi açıklayın: 
“şimdi biz kendimizi temsil eden ve sembolize eden bayraklar çizeceğiz. 
Lütfen kendi bayrağınızı tasarlayın- kim olduğunuzu neleri eğlenceli 
veya önemli bulduğunuz şeyleri temsil eden sembolleri ve objeleri de 
dahil edin.” İsterseniz kendi bayrak taslağınızı gösterebilirsiniz. Örneğin 
şunları çizebilirsiniz:

 - bir gitar (sizin müzik tutkunuzu temsil eden) 

 - tenis raketi (spor seven birisi)

 - Hindistan gibi bir ülke (bir ülkeye olan bağınızı gösteren)

Herkese çizmek için yeterli zamanı tanıyın (15-20 dakika civarı) ve 
sonra tekrar toplanın. Gönüllülere ne çizdiklerini ve çizdiklerinin ne 
anlama geldiğini paylaşmalarını isteyin. Eğer büyük bir grupsanız 
küçük gruplara ayırabilirsiniz ve onlardan bayraklarını birbirleriyle 
paylaşmalarını isteyebilirsiniz; ya da az sayıda gönüllünün paylaşımına 
müsaade edebilirsiniz.

Varyasyonlar

Herkesin bayraklarını paylaşmalarına izin verdikten sonra; herkesten 
sınıf büyüklüğünde bir bayrağa neler çizilebileceği konusunda beyin 
fırtınası yapmalarını isteyin. Sınıf-çapındaki bayrağın belirli bölümlerini 
çizecek kişileri seçmekle devam edin. Alternatif olarak bireysel çizilmiş 
olan bayrakları toplayıp bir örtü üzerine yapıştırarak, birliği temsil 
edebilirsiniz.

Icebreakers and team-building games
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…… yapan tek kişi ben miyim?

Bu aktivite samimi bir ortam oluşmasını ve katılımcıların yanı sıra 
eğitmenlerinde birbirlerini iyi tanımalarına olanak tanır. 

Kültürler arası yeterlilik bağlamında bu aktivite “farklı” olarak görülen 
bireylerin yaşadıkları güçlükler konusunda farkındalık kazanmasına katkı 
sağlar. İnsanların çok ortak noktaları olsa da onlar aynı zamanda farklı ve 
eşsizdirler. Bazen bu kültürel farklılıklarla baş etmek bizim için güç olabilir. 

Bu aktivitenin temel amacı insanların farklı oldukları kavratmak ve bunu 
değerlendirmenin önemli olduğunun anlaşılmasıdır. 

“tek kişi” olma deneyimini, özellikle göçmenlerin her gün yaşayabildikleri, 
birinci elden yaşamalarını sağlar. 

Grup bir daire şeklini alır. Eğitmen olarak katılımcılara sorarsınız: “ lütfen bir 
şey düşünün (bir alışkanlık, bir deneyim, bir durum), odadaki hiç kimsenin 
yapmadığını düşündükleri bir şey.”

Daha sonra her katılımcı dairenin merkezine geçer ve her defasında 
sadece bir kez: … yapan tek kişi ben miyim? diye sorar (örneğin her zaman 
kırmızı çorap giyen). Eğer bunu yapan başka bir katılımcı daha varsa 
bunu göstermek için merkezdeki katılımcının yanına geçer. Kimsenin bu 
deneyime katılmaması halinde grup devam eder. 

Bunu sırayla yapmak önemli değildir. Bazen aklına bir alışkanlık, hobi veya 
yaşadığı bir şey gelen kişinin hemen ortaya geçip bunu ifade edebilmesi 
onların üzerlerindeki baskıyı azaltır.

Başka kimsenin paylaşmadığını düşündükleri bir şey paylaşmaları bir 
zorunluluk değildir.
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İsim Oyunu

Herkes kendi ismini kişisel bir cümle ile kombine ederek söylerler. Bu 
daha en baştan samimi bir ortam oluşmasını sağlar. 

İsimlerin sosyal ve toplumsal boyutlarıda açığa çıkarılmış olur: yanlışlıkla 
kadın/erkek olarak hitap edilen kişiler; ender veya sıra dışı isimleri olan 
kişiler diğerlerine kolaylık olması adına başka bir isim kullanabilirler; 
vb. Birisinin kişiliği üzerinde isminin ne kadar büyük bir etkisi olduğu 
görülür. Ve bazen rahat bir ortam oluşmasına katkı sağlayan komik 
hikayeler anlatılır.

Süre grup boyutuna göre ortalama 20-30 dakikadır.

Her katılımcı kendisini tanıtmalıdır.

Grup daire şeklinde durur.

Eğitmen gruba talimat verir: her katılımcı şu soruları yanıtlayarak kendini 
tanıtsın:

 - Adın ne?

 - Adını sana kim verdi?

 - İsminin anlamı nedir?

 - İsminle ilgili bir hikayen var mı?

Buzları kırmak adına eğitmen başlangıç yapabilir.
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Bir kelime

Herkesin mevcut ruh halini açıklamasını sağlayarak işleri basit tutun. 
Eğer buz kırıcını biraz daha anlamlı hale getirmek için katılımcılardan tek 
kelimelik ruh hali kelimelerini açıklamalarını isteyebilirsiniz, ya da akışına 
bırakıp çıkan ilginç yanıtların tadını çıkarabilirsiniz.

“Alpaka hissediyorum”

Favori Tak Tak Buz Kırıcı

Herkesin favori tak-tak şakasını anlatmasını iste. Cep telefonu araştırması 
kesinlikle serbest ve gülmek zorunlu

Tuvalet Kağıdı Buz Kırıcısı

Lifehack’ten gelen bu fikir minimum çaba ve minimum bütçe gerektirir. 
Oynamak için bir tuvalet kağıdı rulosunu dolaştırın ve herkesten normalde 
kullandıkları kadarını koparmalarını isteyin. 

Herkes muhtemelen delirmiş olduğunuzu düşünecektir.

Tuvalet kağıdı tüm daireyi dolaştığında herkesten ellerinde kaç karelerini 
saymalarını söyleyin. Kare sayısı herkesin kendileri ile ilgili açıklaması 
gereken komik-gerçeklerin sayısını belirler. 

Hızlı “Randevu” Buz Kırıcısı

Herkesin birlikte çalışmadığı kişilerle oturmasını sağlayın. Herkese sağlarına 
bakmalarını ve önlerindeki 5 dakikayı yanlarındaki kişiyle hızlı ağ kurma ile 
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geçireceklerini belirtin. Hedef: 5 dakikada 5 konuşma. Bir zamanlayıcı 
kurun; her alarm çalışında kişinin yeni bir konuşma partneri bulması 
gereklidir.

Ortak Noktalar

Bu FairyGodBoss buz kırıcısı katılımcılara ortak noktalarını keşfederek 
daha derin bir bağ kurma fırsatı sunar. 

İnsanları ortak kaç tane noktaları olduğunu bulmaları için gruplara 
ayırın. Daha fazla bulan grup kazanır, bu yüzden etkinlik daha sürekli ve 
düşünme ağırlıklı olur. (fiziksel özellikler ve kıyafet renkleri sayılmaz.)

Her grup diğer gruplara ortak noktalarını duyurur. Aynı ortak özelliğe 
sahip tüm diğerlerinin de parmak kaldırmasını sağlayın.

İki Gerçek Bir Yalan

Her zaman için en klasik buz kırıcı oyunudur, 2 gerçek ve bir yalan. 
Herkesi aktif tutmanın ve güldürmenin en güzel yollarından biridir. Daire 
içinde oturulur ve her katılımcı 2 doğru ve 1 yalan olmak üzere 3 ifade 
kullanır ve diğer katılımcılar hangisi yanlış hangisi doğru tahmin etmeye 
çalışır. 

İyi Bir Yıl

Bu eğlencelidir. Herkese bir tane madeni para verin. Katılımcıların her 
birine diğerlerine o yılı hatırlanası bir yıl yapan bir şey söylemelerini 
isteyin ( eğer madeni para kişiden daha yaşlı ise yenisiyle değiştirin.)
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Beni Yargılama

Her takım üyesine hafta içinde yaptıkları ve kimseye anlatmadıkları ve 
suçluluk duydukları bir olayı isimsiz bir şekilde yazdırdım. 

Şunun gibi birkaç tane komik yazı oldu: Çocuklarımın son meyve 
atıştırmalığını yedim. Veya Arabamın kapısını yanlışlıkla başka bir arabaya 
çarptım (hasarsız tabi!)

Bazen üzüntü duyduğumuz bir olayı açıklamak bizi özgürleştirir. 

Benim Hakkımda Bir şey

Her bir grup üyesi kendisi hakkında bir şey söylemeli. Söylenen şey başka 
bir katılımcı için de doğruysa o kişi ayağa kalkmalı. 

Kağıt uçak Sen

Bu eğlenceli yazma buz kırıcısı en az üst-başlangıç düzeyi bireylerle daha 
iyi işler. Başlangıç olarak katılımcılar kendileri ile ilgili 3-5 gerçeği bir kağıt 
parçasına yazsınlar. Daha sonra yaratıcılığınızı bir uçak yapmak için kağıt 
katlamaya yöneltin. ( Eğer uçan bir kağıt uçak yapabileceğinizden emin 
değilseniz, şu makaleye bir göz atın.)

Sizin kontrolünüzde, herkes uçağını odanın ortasına doğru uçurur. 
Katılımcılar kendilerinin yakınına düşen bir uçağı alırlar. Katılımcılar sırayla 
uçaklarda yazan gerçekleri okurlar ve kime ait olduğunu tahmin etmeye 
çalışırlar. Bireyler sıkışırsa sınıfın yardımcı olmasına izin verin. 

Eğer isterseniz, öğrencilerin cevaplarını sınıfın konu başlığına uyması adına 
biçimlendirebilirsiniz. Örneğin bir spor ünitesi yapıyorsanız öğrencilerden 
yapmayı sevdikleri 3 sporu yazmalarını isteyin. Eğer seyahat konusunu 
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işliyorsanız, ziyaret etmek istedikleri 3 yeri yazmalarını isteyebilirsiniz.

Dört Köşe

Bu dinleme-temelli buz kırıcı başlangıç düzeyi için biraz zorlayıcı olabilir. 
Bu yüzden bu aktiviteyi intermediate ve üstü seviyelerdeki katılımcılara 
saklayın ya da soruları katılımcı seviyesine uygun şekilde şekillendirin. 

Oynamadan önce odanın köşelerini 1’den 4’e kadar numaralandırın. 
Daha sonra seni-tanımak-istiyorum soruları sorun. Bu aktivitede 
onların favori şeylerini sormak iyi bir yöntemdir. Örneğin onların favori 
sporlarını, favori film türlerini, favori hayvanlarını sorun.

Katılımcılara dört cevap seçeneği sunun- her köşe için bir tane. Örneğin, 
favori hayvanları sorarken, onlara şu seçenekleri sunabilirsiniz: 1. Köpek 
2. Kedi 3. Balık 4. Kuş.

Katılımcılar daha sonra kendi cevaplarını temsil eden köşelere geçerler. 

Bu sadece katılımcıların birbirlerini tanıması adına değil aynı zamanda 
diğer katılımcılarla olan ortak noktalarını da görmelerine katkı sağlar. Ve 
bu konuşmaların başlaması ve arkadaş edinme adına iyi bir başlangıç 
noktasıdır. 

Peynir De

Bu aşırı eğlenceli konuşma aktivitesi sizin adınıza biraz hazırlık 
gerektirebilir ama katılımcılar buna bayılacaklardır. Aynı zamanda bu 
aktivite bütün katılımcı seviyelerine uyarlanabilir. 

Aktiviteyi hazırlamak için birkaç eski film kutusunu bir araya getirin ( bir 
fotoğraf stüdyosuna sorun, genelde kurtulmak istedikleri birkaç tane 
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olur) ve ya bir plastik paskalya yumurtası ya da herhangi bir şeffaf olmayan 
kap kullanabilirsiniz. Kutunun üzerine bir buz kırıcı sorusu yapıştırın. Eğer 
soracağınız sorular konusunda fikre ihtiyaç duyarsanız, ilham almak adına 
bu listeye bakabilirsiniz. 

Her kutunun içine küçük bir nesne koyun. Eğer katılımcıların çiftler halinde 
çalışmalarını istiyorsanız, aynı nesneden farklı iki kutuya koyun. Eğer üç 
kişilik gruplar istiyorsanız üç kutuya aynı nesneden koyun. 

Kutulara konulabilecek nesnelere birkaç güzel örnek olarak madeni paralar, 
pamuk topları, patlayan mısır taneleri, silgiler vb. verilebilir. Oynamak için 
her bireye farklı bir kutu verin. Kutuların içlerine bakmamalarını, bunun 
yerine kutuları sallamalarını söyleyin. Sadece kutunun çıkardığı sesi 
dinleyerek aynı nesneye sahip diğer kişiyi bulmalarını söyleyin. 

Katılımcıları sadece kendi kutularındaki sesle sınırlandırarak ve sadece 
kendi kutularından çıkan sesi dinleterek öğrencileri eşlerini bulmak adına 
kutularından çıkan sesi tarif etmeye ve konuşmaya teşvik etmek onlara çok 
iyi bir konuşma fırsatı sunar. 

Katılımcılar eş ya da gruplarını bulduklarında her bireyin kendisini 
tanıtmasını ve kutularının üstündeki sorularını yanıtlamalarını sağlayın. 
Diğer grup üyeleri de kutuların üzerindeki her bir soruyu cevaplamalıdır. 

Bu aktivitenin verimliliğini maksimize etmek adına eşleşen kutuların 
üzerlerindeki soruların farklı olmasını sağlayın, veya basit bir şekilde her 
kutuya farklı bir soru hazırlayın.

Bu oyunun başka harika bir yönü ise bir kez hazırlık yaptıktan sonra daha 
sonra defalarca kullanabilmeniz için elinizin altında olacaktır. Ve ihtiyaç 
duyduğunuz anda yeni sorular hazırlayarak veya kutudaki nesneleri 
değiştirerek aktiviteyi yenileyebilirsiniz.
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Konsantrik Daireler

Hızlı buluşmayı denemeyi hiç istememiş olabilirsiniz ama katılımcılar bu 
buz kırıcıyı kesinlikle seveceklerdir. Orta ve ileri düzey katılımcılar için 
bu buz kırıcı kısa sürede çok sayıda kişiyi tanımanın ve gerçek yaşam 
konuşmalarını uygulamanın mükemmel bir yoludur. 

Bu aktiviteye hazırlık olarak sınıfı ikiye ayırın ve odanın ortasında 
birbirine dönük iç içe iki daire oluşturun.

Bir buz kırıcı soru sorun ve katılımcıların cevap vermesi için zaman 
verin. Bir dakika sonra “dönün“ komutunu verin. İç daire bir nokta saat 
yönünde dönmelidir. Katılımcılar böylece yeni bir partnerle yüz yüze 
gelmiş olacaktır. Başka bir buz kırıcı soru sorun ve tekrar dönmeden bir 
dakika daha süre verin. Bu şekilde süreniz bitene ya da başlangıçtaki 
partnerler tekrar yüz yüze gelene kadar devam edin.

Nerelisin? Nereye Gideceksin?

Bu orta seviye buz kırıcıda katılımcılar birbirleriyle konuşarak 
partnerlerinin nereli olduğunu ve nereye gitmek istediğini tespit etmeye 
çalışır. Bu aktivite için bir dünya haritasına ihtiyacınız olacak, bu yüzden 
boş bir ilan tahtası alıp başlamadan önce bir tanesine sahip olun. 

Başlamadan önce her katılımcıya ikişer toplu iğne yada iğne verin. 
Herkes haritada bir tane geldiği yer ve bir tane de gitmek istediği yer 
için iğne yerleştirecektir. 

Bütün iğneler haritaya yerleştirildiğinde grup her iğneyi kimin 
yerleştirdiğini bulmaya çalışacaktır. 

Bu esnek bir aktivitedir ve katılımcıların seviyelerine göre uyarlanabilir. 

Başlangıç düzeyindekiler için basit sorular sorun:
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 - Mario, sen İtalyan mısın?

 - Anna sen Bahamalar’a gitmek istiyor musun?

- Orta düzey katılımcıları modeller ve sözcük öbekleri kullanarak 
tahminlerini ifade etmeye cesaretlendirin. 

 - Mario İtalya’dan olabilir.

 - Anna Bahamalar’ı işaretlemiş olabilir.

- İleri seviyedeki katılımcıları tahminleri için gerekçeler vermelerini 
isteyerek zorlayın:

  - Anna muhtemelen plajları sevdiği için Bahamalar’ı seçti.

Katılımcıların hangi seviyede olduklarına bakmaksızın Dünya’nın her 
yerinden ülkelerin isimlerini kullanarak okudukça ve konuştukça kelime 
dağarcıklarını geliştireceklerdir.
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Tuzluk Sorular

Bir çocuk olarak hiç “tuzluk” yapmış mıydınız? 5. Sınıfta onsuz bir 
gün bile hatırlamıyorum ben. The Spruce’den uyarlanan bu yazma 
ve konuşma aktivitesi ile orta ve ileri düzey katılımcılarınız çok 
eğlenecekler. 

Yukarda linki verilen yönergelerle katılımcılarınızın kağıttan bir tuzluk 
yapmasını sağlayın. Her katlı bölümün altında (“talih” alanı) bir tane 
seni-tanımak-istiyorum sorusu yazmalıdır. Katılımcılar eşleşirler ve gelen 
soruları cevaplayarak oynarlar. 

Eşleri değiştirmeden önce herkese tuzluğu bir kez kullanma ve 
partnerlerinden gelen bir soruyu yanıtlamak için şans verilir. 

Kim Senin Çevrenden?

Söyleme odaklanan buz kırıcılar çok yaygın değildir, ama orta ve ileri 
düzey katılımcılarınız kimlerin “arkadaş çevrelerinden olduklarını 
öğrendiklerinde bundan zevk alacaklardır.

Toplantıdan önce herhangi bir hazırlık yapmanıza gerek yoktur, 
katılımcılarınıza bir kağıt parçasına iç içe geçmiş üç daire çizdirmeniz 
yeterli. 

İlk tur için bir başlık seçin (favori yemek veya mevsim gibi) ve 
katılımcılara merkez dairenin içine yazmalarını isteyin. İkinci daireye 
“love”, üçüncü daireye “like” ve dış bölgeye de “don’t like” olarak 
etiketlesinler. 

En iç dairede başlığın altında her öğrenci sevdiği bir şeyi yazar. Daha 
sonra katılımcılar birbirleriyle karışır, kağıtlarıyla beraber hareket ederek 
diğer katılımcıların yazdıkları şey hakkında ne düşündüklerini yazarlar.
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Birisi cevap verdiğinde katılımcı onu uygun daireye yazmalıdır. 

Birkaç dakika oynayın ve daha sonra konuyu değiştirin (spor, müzik türü, 
favori mevsim) ve yeni bir kağıt kullanın.

Birkaç tur sonra katılımcıları farklı konularda merkez dairede ortak ilgi 
alanlarına sahip oldukları bireylerle konuşmaya teşvik edin. 

Doğrulama Kartları

- Her katılımcıya bir doğrulama kartı verin.

- Onlara kartta yazana uygun bir durum düşünmeleri için süre verin 
(olumlu yada olumsuz)

- İlk üç kişinin adlarını ve hikayelerini anlatmalarına izin verin (zorlama yok, 
sadece buzları kırmak için)

- Opsiyonlu, eğer ihtiyaç duyulursa: başlığınıza uygun bir teknik seçin 
(örneğin ses çeşitliliği)

- Sıradaki 3lü için bir sıra verin (örneğin hikayelerinde en az bir kez seslerini 
değiştirsinler)

- Opsiyonlu: başka bir teknik öğretin (güçlü sonlar)

- Bir sonraki 3’lüye sıra verin (örneğin hikayelerini güçlü/ilham verici bir 
şekilde bitirsinler)

Zorlukları çeşitlendirerek devam edin

Bonus:

Zorlukları sorun yaşadıkları şeylerden verin (örneğin eğer birisi çok 
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yumuşak konuşuyorsa, odanın sonuna gidin ve ona bağırarak 
konuşmasını söyleyin)

Not: tekniği topluluğa konuşma dışındaki alanlara da uyarlayın

Face2Facebook

Her katılımcıya şablon bir Facebook hesabı olan bir A4/A3 kağıdı verilir. 
İsim kısmını doldurmaları ve durum ve bilgilerini güncellemeleri gerekir 
(hobiler, konum, iş ve öğrenim, vb.). Arkadaş edinmek içinse sınıfta 
kendi profillerini paylaşarak diğer katılımcılarla tanışmaları gerekir. 
Ayrıca birbirlerine profil resimleri de çizebilirler. Grup büyüklüğüne 
göre bu aktivite 20-40 dakika sürebilir. “Profiller” proje süresince 
mesaj göndermek, beğeni vermek, ve daha fazla arkadaş eklemek için 
duvarlarda kalacaktır.

Face2Facebook ayrıca yansıtma için de kullanılabilir. Şablon da ayrıca 
3 boş bölüm bulunur, bu bölümlerde sadece “umutlu hissediyorum”, 
korkmuş hissediyorum” ve “özgüvenli hissediyorum” yazar ve katılımcılar 
buralara sadece beklentilerini, korkularını ve katkılarını, bireysel olarak 
yazabilirler ve bunlar daha sonra grup içinde tartışılır. Tartışmanın da 
dahil olduğu bu bölüm 30 dakika kadar sürebilir. Profiller proje boyunca 
görünürde olduğundan eğitmenler katılımcıları günlük/yarı dönem/
final değerlendirmeleri ve güncellemeleri için öğrencileri buraya davet 
edebilirler. 

Aşırı Olay Felaket oyunu

Her birey toplumdaki bir karakterin rolüne bürünür ve o dünya 
görüşüne göre hareket eder. Oyun yöneticisi sözel bir drama yaratmak 
adına bir metinden okur ve oyun boyunca katılımcıları zorlar. 
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Oyuncular ilk olarak durum değerlendirmesi için grup olarak çalışırlar ve 
topluluklarını en iyi şekilde nasıl felakete karşı hazırlayacaklarını tartışırlar. 
Sonra, felaket patlak verir ve toplulukta patlak veren problemlere karşı 
oyuncular yeteneklerini gösterirler. Bu aşamada oyuncular etik ikilemlerle 
karşı karşıya kalırlar ve sürpriz zorluklar onları heyecanlandırır.

Oyun yönlendirilen tartışma ile son bulur; oyuncular bir toplumun direnç 
ve dayanıklılığının sağlanmasının neleri gerektirdiğini anlarlar

Kafiyeli Başkentler

Katılımcılara isimleri ile ilgili bir kafiye dizini ve “ülkeleri” ile ilgili bir hikaye 
oluşturmaları için 20 dakika süre verilir. Ayrıca, her katılımcının isimleri 
ve hikayeleri ile ilgili bir sembol geliştirmesi gerekir örneğin katılımcının 
adı Oleksandra, bu “Salamandra” ile kafiyelidir, bu yüzden ülkenin adı 
Salamandras olur( turistlere verilen sembol Salamandra, ateş ya da güneş 
olabilir.) ve katılımcı sayısı kadar küçük semboller çizilir (30 sembol-30 
katılımcı; evde geliştirilip çıktısı alınabilir).

Katılımcılar iki gruba ayrılır:

-“Turistler”

- ülkeler/Başkentler

Turistler “ülke” “ülke” gezerler ve katılımcıların kafiyeli hikayelerinden oluşan 
mistik coğrafya hakkında hikayeler dinlerler. 

Döngünün sonunda turistler ve başkentler yer değiştirir.

Bütün hikayeler dinlendikten sonra, her katılımcının ona verilen 
sembollerden 2 ila 5 tanesini tahmin etmesi (hatırlaması) gerekir.

(opsiyonlu) isim oyunundan sonra katılımcılar Avrupa’nın mistik/peri masalı 
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haritasını oluşturabilirler. 

Geliştirilen kişisel sembol daha sonra katılımcının rozetine eklenebilir.

Erasmus+ Quiz

Bir katılımcının merkezde olduğu bir daire oluşturun. Her defasında 
daireden birisi merkezdeki kişiye bir soru sorar ve merkezdeki kişi bu 
sorulara yanıt vermeye çalışır. 

Cevap verildikten sonra soruyu soran kişi doğru cevabı söyler. Eğer 
doğru cevap verilemezse soruyu soran kişi merkezdeki kişiye su dolu 
bir balon fırlatır, tabi hava güzelse. Eğer hava kötü ise soru soran kişi 
başarısız olan kişinin yüzüne herhangi bir şey boyayabilir. 

Katılımcı sorusunu sorduğunda ve cevap verildiğinde başka bir kişi 
merkeze geçer ve farklı bir kişi ona soru sorar. 

Oyun bütün sorular sorulduğunda biter. Her katılımcı en az bir kez 
merkezde durmalıdır. 

Oyunun sonunda tek bir kişinin tüm sorulan soruları okuması ve böylece 
katılımcıların soruların çoğunu ezberlemesi iyi bir fikirdir.

Benim Sırrım

Katılımcılar daire şeklinde gözleri kapalı oturur. Oyunculardan birisi 
gözünü açar ve bir sırrını ya da kendisiyle ilgili sıra dışı bir gerçeği açıklar. 
Sadece benzer bir sırrı ya da gerçeği olanlar gözlerini açarlar. Oyun tüm 
daire sırlarını açıkladığında biter.

Icebreakers and team-building games
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Adımı Tahmin Et

Her katılımcı ismini kelime kullanmadan açıklamalıdır. Katılımcıların 
yazmalarına ya da çizim yapmalarına izin verilmez. Bu birbirlerini neredeyse 
hiç tanımayan gruplar içindir ve kültürlerarası bir çevre için idealdir. 

Kehanet

Katılımcılar ellerinde bire A4 kağıdıyla otururlar. A4’ün üst kısmına adlarını 
yazarlar ve kağıtlarını sol tarafa verirler. Yöneten kişi birkaç burç yorumunu 
sesli bir şekilde okumaya başlar, katılımcılar bunları not alırlar. Katılımcılar 
tahminleri yazmaya 30 saniye devam ederler ve kağıtları bir kez daha sola 
aktarırlar. Yöneten kişi bir ifade daha okur ve katılımcılar ikinci tahmini 
bitirmek zorundadır. Daire tamamlandıktan sonra katılımcılar tahminlerini 
sesli bir şekilde okurlar. 
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Chapter 9

9. Linkler

Linkler: Finlandiya
Kielikahvila Suoma- Pasila Kütüphanesindeki Fin Dil Kafesi

Fince öğrenmek isteyen herkes için kütüphane içindeki Fince dil 
kafesidir. Amaç sadece Fince sohbet etmektir. Kafe sadece her Çarşamba 
14-15 arasındadır. 

Okuyan ve çalışanların katılımı zor olabilir. Ayrıca dil beceri düzeyleri 
farklı insanlar vardır. 

Työväenopiston Kielikahvila 

Kielikahvila kirjastossa

Helsinki’nin birçok kütüphanesinde dil kafeleri düzenlenmektedir. Bu 
link (kielikahviloiden aikataulut) tdil kafelerin zamanını ve yerini söyler.  

Englannin kielikahvila- Kerava

Language cafes - Red Cross Tampere

Nordic Language cafe- Pohjoismainen kulttuuripiste Bu dil kafesinde 
İskandinav dillerini İsveççe, Fince, İzlandaca, Norveççe ve Danimarkaca

Kielikahvila Kahvila Nandassa

Language Cafe - Monikulttuurikeskus Gloria

Kielikahvila Boksilla

Suomen Kielen Opetus Kalliolan Vapaaehtoistoiminnassa - Kalliolan 

Linkler
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http://www.helmet.fi/fi-FI/Kirjastot_ja_palvelut/Pasilan_kirjasto/Tapahtumat/Kielikahvila_Suoma(140174)
http://www.hel.fi/uutiset/fi/tyovaenopisto/sto-news-kielikahvila-2018
http://www.helmet.fi/fi-FI/Tapahtumat_ja_vinkit/Uutispalat/Suomen_kielen_kielikahvilat_ja_keskustel(48366)
http://www.helmet.fi/fi-FI/Tapahtumat_ja_vinkit/Uutispalat/Suomen_kielen_kielikahvilat_ja_keskustel(48366)
https://opisto.kerava.fi/oppiaineet/kielet/kielikahvila-language-caf%C3%A9
https://rednet.punainenristi.fi/node/28579
https://www.nordiskkulturkontakt.org/fi/tapahtumat/pohjoismainen-kielikahvila-4/
http://kansalaisopisto.mikkeli.fi/2016/01/08/kielikahvila-aloittaa-nandassa/
http://www.gloriajkl.fi/portal/index.php
https://www.kotka-kyminseurakunta.fi/7829-kielikahvila-boksilla
https://www.kalliola.fi/vapaaehtoistyo/suomenkielenopetus/


setlementti

Kielikahvila Café Lingva - Savonlinna

Kirjaston kielikahvila - Kemi

Kielikahvila - Turku

Linkler: İsveç
Red Cross Kristianstad

Kızıl Haç haftada bir kez dil kafesi düzenler ve onlar bir fincan çay veya 
kahve ile İsveççe öğrenirler. 

Östermalmskyrkan, Kristianstad 

Kilisenin İsveççe dil kafesi vardır.

Svenska Kyrkan Kristianstad 

İsveççe konuşurlar ve bir fincan çay ya da kahve ile sosyalleşirler. 
Katılımcılar rahat bir ortamda dil becerilerini geliştirme fırsatı bulurlar. 
Bu dil ve kültür konusuna ilgili yeni arkadaşlar edinmek için iyi bir 
fırsattır. 

Språkcafé på Gamlegården 

Kristianstad’daki Gamlegården’de dil kafesi bulunmaktadır, her 
Çarşamba öğleden sonra toplanırlar. Sahip oldukları aktiviteler, örneğin, 
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https://www.kalliola.fi/vapaaehtoistyo/suomenkielenopetus/
https://www.savonlinnanyt.fi/event/kielikahvila-cafe-lingva-20181112
http://www.kemi.fi/ajankohtaista/2018/08/03/kielikahvila/
https://www.turku.fi/tapahtuma/ma-11052018-1730-kielikahvila
https://kommun.redcross.se/kristianstad/
http://ostermalmskyrkan.nu/
https://www.svenskakyrkan.se/kristianstad/sprakcafe
https://www.hyresgastforeningen.se/aktuellt/pa-gang/00/09/sprakcafe-pa-gamlegarden-2019/?datum=2019-01-16


İsveç dilinin çalışılması, ödevlere yardım edilmesi, yorumlamalar ve 
tercümeler ve form doldurma. Biz ayrıca gelip bize faydalı bilgiler veren 
çeşitli organizasyonları ve otoriteleri davet ediyoruz. 

Osby Kütüphanesi

Dil kafesi yeni ve eski müdavimleriyle sade bir kahve ve hoş bir sohbet 
için herkese açıktır. Osby kütüphanesinde her Salı öğleden sonra 2-4 
arasında kolay İsveççe ve bir fincan çay ya da kahve fırsatı sunar. 

Bir dil kafesi toplantılar için yer yaratmak ve dil değişimi sağlamak için 
uluslararası bir konsepttir. Osby’de dil kafesi İsveççeyi geliştirmek, yeni 
insanları tanımak ve diğer kültürlere nüfuz etmek için bir yere dönüşür. 

Knislinge Dil kafesi

Proje Knislinge Kütüphanesi Entegrasyon takımı ve Östra Göinge 
Kızıl haçı arasındaki bir iş birliğidir. Burası yeni gelenlerin ve yerlilerin 
birbirlerini tanıdıkları, dil pratiği yapma ve farklı kültürleri öğrenme 
fırsatı buldukları bir toplanma yeridir. 

Språkcafé i Knislinge- Knislinge Dil kafesi

Proje Knislinge Kütüphanesi Entegrasyon takımı ve Östra Göinge 
Kızıl haçı arasındaki bir iş birliğidir. Burası yeni gelenlerin ve yerlilerin 
birbirlerini tanıdıkları, dil pratiği yapma ve farklı kültürleri öğrenme 
fırsatı bulduğu bir toplanma yeridir. 

Dil Kafesi, Osby Kütüphanesi

Haftada bir kez Salı günü 14-16 saatleri arasında düzenlenir.

Linkler
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https://snokabibliotek.se/web/arena/osbykommun/sprakcafe
https://www.ostragoinge.se/nyheter/sprakcafe-i-knislinge
https://www.ostragoinge.se/nyheter/sprakcafe-i-knislinge/
https://snokabibliotek.se/web/arena/osbykommun/sprakcafe


Linkler: Belçika
Antwerp’deki Ons Huis haftalık olarak müzik, şiir ve dans eşliğinde 
Felemenkçe/Arapça dil aktarımı sağlar

Couch Surfing onlara Brüksel’in çeşitli yerlerinde turistleri ve sırt 
çantalı gezginleri Fransızca, Felemenkçe ve İngilizce pratiği için davet 
edebildikleri dil masalarını sağlar. Bu dil öğrenimi olduğu kadar aynı 
zamanda bir ağ oluşturma ve yoldaş gezginlerle tanışma fırsatıdır.

Viva Kafe Belçika havasını yaşamaları için yabancı müşterilerine masa 
oyunları, müzik ve dev ekranlarda Fransız filmlerinin gösterildiği masalar 
sağlar

Brüksel Konuşma Masaları Brüksel’deki dil masası fırsatlarına detaylı bir 
bakış sağlar.

Linkler: Türkiye
London Club & Speaking Cafe Bursa

Kafe katılımcıların duyma becerini ve telaffuzlarını yabancı hocalarla 
İngilizce/Türkçe konuşarak geliştirmelerini sağlarlar; katılımcılarını 
İngilizce konuşmaya teşvik ederek veya sinema günleri düzenleyerek 
cesaretlendirirler. 

Bursa Belediyesi de yabancıların Fransızca, Türkçe, İngilizce, Almanca, 
Arapça, Farsça ve Rusça öğrenmeleri için muhteşem bir fırsat 
sunmaktadır. Ayrıca Bursa’da UKLA akademisi yabancı dil öğrenmek 
isteyenlere danışmanlık hizmeti sunmaktadır. Onların da öğrenci 
kulüpleri ve konuşma kulüpleri vardır.
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https://www.facebook.com/ONSHUISBELGIUM/
https://www.facebook.com/groups/7820281714/
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=1267091009971244&id=474564559223897
https://www.facebook.com/The-conversation-tables-333621646978295/?eid=ARAZsjBV9g94rYxp_1jQcRRJZRCUffBIySKs9kt2qlHCaeeSq9dR3wl6Mn_DJfdAxYmQgPOWNiHmJD7K
http://londoncafeclub.com/
http://busmek.bursa.bel.tr/kategori/branslarimiz/dil-egitimleri
https://www.ukla.com.tr/academy/


Linkler: Hollanda
Utrecht’te, her Çarşamba ücretsiz bir şekilde yabancı dil pratiği yapmak ve 
öğrenme ikilileri için Language Café Utrecht’e katılabilirsiniz. Hollandaca 
öğrenenler için Taalcafé Utrecht Hollandaca öğrenenlerin becerilerini 
geliştirmek için gönüllülerin yardım ettiği iyi bir yerdir.

Maastricht’te Maastricht Göçmen Projesi yerlilerle ve göçmenlerle iletişim 
kurmayı amaçlar, Kafe Hollandaca ya da İngilizcedir. Şu anda haftada 
bir kez sadece kadınlar için dil kafesi düzenleniyor. Çoğunlukla mülteci 
kamplarındaki kadınlara yiyecek-içecek sağlamak amaçlı ama süreç içinde 
planları değişebilir.

Humanitas Maastricht ayın 2. ve 4. Perşembe günleri Hollandaca dil 
kafesi sunar. Bu hayır amaçlı dil kafesi aynı zamanda entegre olmayı ve 
Hollandaca becerilerini geliştirmeyi amaçlayanlara yiyecek tedarik eder. 
Centre Ceramique, Trajekt, ve Toptaal Taalcafé Amsterdam da ki diğer dil 
kafeleridir.

Links: Italy
Torino’da Cool Languages 

Napoli’de Tandem Language Exchange

Venedik Dil Değişimi

Floransa’da Dil Değişimi

Bologna’da Tandem Language Exchange

Roma’da LUISS Üniversitesi tarafından düzenlenen Tandem Language 
Exchange

Linkler
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http://www.languagecafeutrecht.nl/
https://www.taaldoetmeer.nl/wat-doen-we/activiteiten-volwassenen/taalcafe/
https://refugeeprojectmaastricht.nl/?lang=nl, https://refugeeprojectmaastricht.nl/dutch-cafe/?lang=nl
 https://www.humanitas.nl/afdeling/maastricht-heuvelland/activiteiten/taalmaatjes-taalcaf--st-pieter/
https://bibliotheek.centreceramique.nl/digitaalpunt
https://www.trajekt.nl/initiatief/nederlandse-les-en-taalcafe
https://www.toptaal.com/taalcafes/
https://www.facebook.com/coollanguages.org/
https://www.facebook.com/coollanguages.org/ 
https://www.facebook.com/TandemLanguageExchangeNapoli/
https://www.facebook.com/VeniceLanguageExchange/
https://www.facebook.com/Language-Exchange-in-Florence-527157911015862/
https://www.facebook.com/Tandem-Language-Exchange-565558190148266/
https://www.facebook.com/LUISSLanguageCafe/
https://www.facebook.com/LUISSLanguageCafe/
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10. Materyal Örnekleri

Miten joulua juhlitaan kotimaassasi? Mitä tiedät suomalaisten joulunvietosta?

Oletko maistanut perinteistä suomalaista
jouluruokaa? Mistä pidät/ et pidä?

Millaista ruokaa sinun kotimaassasi perinteisesti
syödään jouluna?

Mikä on ikimuistoisin joululahja, jonka olet
saanut?

Mitä yleensä annat tai saat joululahjaksi?

Miten uudenvuoden aattoa juhlitaan
kotimaassasi?

Mitä tiedät suomalaisista uudenvuoden
perinteistä?

Oletko viettänyt uudenvuoden Suomessa? Miten
Suomessa vietetään uuttavuotta? Mitä perinteitä uudenvuoden viettoon kuuluu

kotimaassasi?

Created By : marjaliisa http://www.thelanguagemenu.com/tlm/tlm?cmd=lp&tool=flashcards page 1 of 4
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Parla della tua infanzia.

Parla di un momento felice della tua vita.

Parla di un momento infelice della tua vita.

Parla di un momento emozionante della tua vita.

Parla di quando hai avuto paura.

Created By : marco.marino http://www.thelanguagemenu.com/tlm/tlm?cmd=lp&tool=flashcards page 1 of 1
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Created By : InesMessias http://www.thelanguagemenu.com/tlm/tlm?cmd=lp&tool=crossword page 1 of 3

1. sparkling wine 2. watercress 3. white wine 4. red onion 5. spaghetti

6. red wine 7. sandwich 8. tarragon 9. risotto 10. seafood

11. vinegar 12. yoghurt 13. truffle 14. rocket 15. salmon

16. shrimp 17. spices 18. salad 19. sauce 20. sushi

21. thyme 22. toast 23. salt 24. soup

Created By : InesMessias http://www.thelanguagemenu.com/tlm/tlm?cmd=lp&tool=crossword page 2 of 3

Language Voices in Europe                 2017-1-FI01-KA204-034714

77 Dil kafesi yöneticileri için el kitabı



Food

19 18

A

12
G

8

13
R E

A A
16

S
11
V A

21
T

22

T

10
O

15

20

7

H

A O
23

L

1

5

P
4

I
2

I

P M A
9 6

3
I I

C

W

T
24

R

14
K O

N

P
17

I

Created By : InesMessias http://www.thelanguagemenu.com/tlm/tlm?cmd=lp&tool=crossword page 1 of 3

1. sparkling wine 2. watercress 3. white wine 4. red onion 5. spaghetti

6. red wine 7. sandwich 8. tarragon 9. risotto 10. seafood

11. vinegar 12. yoghurt 13. truffle 14. rocket 15. salmon

16. shrimp 17. spices 18. salad 19. sauce 20. sushi

21. thyme 22. toast 23. salt 24. soup

Created By : InesMessias http://www.thelanguagemenu.com/tlm/tlm?cmd=lp&tool=crossword page 2 of 3
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Als je iets aan de wereld zou kunnen veranderen,
wat zou dat dan zijn?

Als je iets kon stelen en ermee weg kon komen,
wat zou je dan stelen?

Als je een beroemdheid of beroemde persoon
zou kunnen daten, wie zou je kiezen en waarom?

Als je de rest van je leven maar één soort voedsel
zou kunnen eten, welke zou dat dan zijn?

Als je iemands geest een dag zou kunnen lezen,
wie zou je dan kiezen?

Als je een wedstrijd zou kunnen winnen om
overal ter wereld te wonen, waar zou dat dan

zijn?

Als je een dag zou kunnen doorbrengen met een
beroemde persoon, hetzij dood of levend, wie

zou hij of zij zijn en waarom?

Als je een beroemdheid zou kunnen ontmoeten,
wie zou dat dan zijn en wat zou je hem of haar

vragen?

Als u overal ter wereld vakantie zou kunnen
nemen, waar zou u dan heen gaan?

Als je één ding van uw partner of echtgenoot zou
kunnen veranderen, wat zou dat dan zijn?

Created By : kleonie http://www.thelanguagemenu.com/tlm/tlm?cmd=lp&tool=flashcards page 1 of 1

_______________ _______________ _______________

_______________ _______________ _______________

_______________ _______________ _______________

_______________ _______________ _______________

Created By : InesMessias http://www.thelanguagemenu.com/tlm/tlm?cmd=lp&tool=labelPicture page 1 of 1
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_______________ _______________ _______________

_______________ _______________ _______________

_______________ _______________ _______________

_______________ _______________ _______________

Created By : InesMessias http://www.thelanguagemenu.com/tlm/tlm?cmd=lp&tool=labelPicture page 1 of 1
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Wie kom je tegen bij ...

START

FINISH

Created By : kleonie http://www.thelanguagemenu.com/tlm/tlm?cmd=lp&tool=boardGame page 1 of 1
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red blue yellow 

purple green orange 

pink black white 
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1.- granjero

2.- ama de casa

3.- bombero

4.- jardinero

5.- ingeniero

6.- gimnasta

7.- trabajador de fábrica

Created By : InesMessias http://www.thelanguagemenu.com/tlm/tlm?cmd=lp&tool=matching page 1 of 1
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A  - a     /eɪ/   E – e     /iː/

N – n     /ɛn/

R – r   /ɑː/

B – b    /biː/

F – f    /ɛf/

S – s   /ɛs/

C – c     /siː/

G – g    /ʤiː/

L – l      /ɛl/ O – o   /əʊ/

T – t     /tiː/

H – h /eɪʧ/

P – p   /piː/

U- u    /juː/ Y – y   /waɪ/

D – d    /diː/

I – i     /aɪ/

M – m   /ɛm/

Q – q    /kjuː/

V – v   /viː/

Anteater Elephant

Newt

Raccoon

Bear

Flamingo

Sheep

Cat

Giraffe

Lion Octopus

Tiger

Hippopotamus

Panther

Umbrella Yak

Dog

Impala

Mouse

Quokka

Veil

English Alphabet

J – j     /ʤeɪ/

Jaguar

K – k    /keɪ/

Kangaroo

W- w    
/ˈdʌblju(ː)/ X – x   /ɛks/

Weasel Xylophone

Z – z     /zɛd/

Zebra
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bingo-clothing-1-arabic

ريصقلا توبلا رزئملا رهظلا ةبيقح ماّمحلا ءادر

مازحلا ةيردصلا ةرتسلا ةزولبلا

ةوسنلق ةمكالملا تازافق راوسلا ردصلا ةلامح

ّرزلا رارزألاب زولب يتحت فطعم طرقلا

Created By : AgiNagy http://www.thelanguagemenu.com/tlm/tlm?cmd=lp&tool=bingo page 1 of 1
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