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لمزيد من األخبار يمكنكم زيارة موقعنا
ومتابعة صفحتنا في فيس بوك و تويتر
languagevoices.eu facebook.com/languagevoices Twitter @language_voices

هل انت تبحث عن مقهى
لغة في منطقتك؟

نزلوا تطبيق هاتفنا الكتشاف مقاهي لغات في
سورنتو
ايطاليا

ماسترخت
هالنديا

بورسا
تركيا

هلسنكي
فنلنديا

كرستينستاد
سويديا

بروكسل
بلجيكا

البنيول
اسبانيا

يمكنكم المتابعة في
languagevoices.eu
www.facebook.com/languagevoices

عن مشروعنا
النكويج فويس) هو مشروع ممول من (ايراسمس  )+وهدفه تحسين وتسهيل تعلم لغة(
ثانية اللمهاجرين ،باالضافة الى تسهيل عالقات اجتماعيتهم عن طريق اشتراكهم في
مقاهي (النكويج فويس) وهي اجتماعات غير رسمية تقوم على اساس تطوعي ،ولكنها
منظمة بشكل منهجي .سيحصل المهاجرون على بيئات اجتماعية غير رسمية في البلد
الذي يعيشون فيه ،وسيندمجون في مجتمع متعلِمين ومعلمين ،وهو عامل رائيسي لبناء
.توعية حياتهم في بلد جديد

سيشمل المشروع
تدريب تحضير ،دليل مرجعي ومواد تعليم بشكل دليل مرجعي امتياز مجانية،
.من أجل تكرار الفكرة بسهولة في أوروبا أو في أي مكان من العالم
مخزن مواد تعليم لغات باإلضافة إلى مواد ومصادر ثقافية وإمكانية االتصال
.اإلليكتروني لتبادل اللغات
تطبيق هاتف الكتشاف نشاطات تبادل اللغات المنظمة في البلدان المشاركين،
.وتسجيل نشاطاتكم

هل انت ِ ّ
منظم مقهى لغة؟
تستطيع أن تسجل نشاط لغتك في التطبيق
(:ساعة ،تأريخ ،مكان ،لغات ،الخ) هنا
admin.languagevoices.eu/login.
بعد التسجبل ،ستأتي معلوماتك في التطبيق
لالشخاص الذين يبحثون عن نشاط متعلق
.باللغات في منطقتك

ِّ
لمنظمين ومستخدِمين مقاهي لغات الذين يبحثون عن نشاط تبادل لغة
تطبيق الهاتف مبرمج
في منطقتهم .يحمل ِ ّ
منظمون المقاهي المعلومات عن تبادل اللغات  :ساعة ،تأريخ ،معلومات
والمعلّمين ،ورسوم ،الخ
.حوال اللغات والمواد
ِ
تستطيع أن تسجل نشاطك في التطبيق هنا .بعد التسجيل ،ستأتي معلوماتك في التطبيق
.لألشخاص الذين يبحثون عن نشاط متعلق باللغات في المنطقة
هذا التطبيق يسهل اكتشاف أقرب قهوى لغة في المنطقة .مجود مجانا ً ل  -اندرويد

يمكنكم زيارة موقعنا لتالقوا المواد التي تحتاج بها ،وهي
موجودة في  ١١لغات (عربية ،هالندية ،انجليزية ،فنلندية،
فرنسية ،ايطالية ،برتغالية ،روسية ،إسبانية ،سويدية ،تركية)
و ثالث مستويات (مبتدئ ،متوسط ،متقدم) .سوف تجدون
هنا المواد التي تحتاجون بها لتسهيل تعلم اللغات في المقاهي،
.من البطاقات التعليمية إلى التمارين للتنزيل

Holidays and festivals

Dairy products
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المواد المقدمة
للمشروع
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