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Vieraile projektin verkkosivustolla
languagevoices.eu ja lue lisää uutisia sekä seuraa meitä
www.facebook.com/languagevoices ja Twitter @language_voices

Etsitkö kielikahvilaa
alueellasi?
Lataa ilmainen sovelluksemme kielikahviloiden löytämiseksi:
Belgia,
Bryssel

Espanja,
Albuñol

Suomi,
Helsinki

Ruotsi,
Kristianstad

Seuraa meitä:
languagevoices.eu
www.facebook.com/languagevoices

Italia,
Sorrento

Turkki,
Bursa

Alankomaat,
Maastricht

Tietoa projektistamme
Language Voices -projekti on Erasmus+-rahoitettu projekti, jonka tavoitteena on parantaa
maahanmuuttajien pääsyä toisen kielen opintoihin sekä mahdollisuuksia luoda sosiaalisia
kontakteja osallistumalla Language Voices -kielikahviloihin, jotka ovat epämuodollisia
tapaamisia ja perustuvat vapaaehtoisuuteen, mutta samalla ne ovat systemaattisesti järjestettyjä.
Maahanmuuttajat saavat pääsyn kohdemaan sosiaalisiin, epämuodollisiin ympäristöihin
ja integroituvat oppijoiden ja tuutoreiden yhteisöön, mikä on usein tärkeä menestystekijä
korkealaatuisen elämän aloittamiseksi uudessa maassa.

Projekti tarjoaa:

1) valmistavaa koulutusta, käsikirjan ja opiskelumateriaalia “ilmaisen
käsikirjan” muodossa, jotta monikielinen Language Voices konsepti voidaan
helposti toisintaa EU:ssa ja kaikkialla maailmassa.
2) Kattava materiaalipankki, johon kuuluu kieli- ja kulttuurimateriaalia ja
resursseja sekä mahdollisuus viestintään ja kielivaihtoon verkossa
3) Mobiilisovellus, jonka avulla voi löytää kielikahvilatapahtumia
partnerimaissa sekä rekisteröidä oman kielitapahtuman.

Järjestätkö kielikahvilaa?
Voit rekisteröidä oman kielikahvilatapahtumasi
sovelluksessamme (aika, päivämäärä, paikka, kielet,
jne.) täällä: admin.languagevoices.eu/login

Rekisteröinnin jälkeen tietosi näkyvät sovelluksessa
niille, jotka etsivät kielikahvilaa alueellasi.

Language Voices -sovellus on luotu kielikahviloiden järjestäjille sekä jäsenille, jotka haluavat osallistua kielikahvilatapahtumaan omalla alueellaan. Kielikahvilan järjestäjät lisäävät tietoa kielitapahtumasta, paikan,
ajan, päivämäärän, sekä tietoa kielistä, materiaaleista, tuutoreista, kuvia, jne.

Voit rekisteröidä tapahtumasi sovellukseen täällä. Rekisteröinnin jälkeen tietosi näkyvät sovelluksessa niille,
jotka etsivät kielikahvilaa alueellasi.

Käy sivustollamme ja löydät kaiken tarvitsemasi
materiaalin, saatavilla 11 kielellä (arabia, hollanti,
englanti, suomi, ranska, italia, portugali, venäjä,
espanja, ruotsi ja turkki) sekä kolmella tasolla –
Aloittelija, Keskitaso, Edistynyt. Täältä löydät kaiken
tarvitsemasi materiaalin, jonka avulla voit opettamaan
näitä kieliä kielikahviloissa, hauskoista kuvakorteista
ladattaviin harjoituksiin, kaikki ilmaiseksi!
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