LANGUAGE VOICES
Een nieuw taalcafé-project in Europa

Waar het leren van
talen onder het genot
van een kop koffie
elkaar ontmoet
languagevoices.eu
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Bezoek onze projectwebsite
languagevoices.eu voor meer nieuws en volg ons op
www.facebook.com/languagevoices en Twitter @language_voices

Ben je op zoek naar een
taalcafé bij jou in de buurt?

Download onze gratis app voor het vinden van taalcafes hier:
België,
Brussel

Spanje,
Albuñol

Finland,
Helsinki

Zweden,
Kristianstad

Volg ons:
languagevoices.eu
www.facebook.com/languagevoices

Italië,
Sorrento

Turkije,
Bursa

Nederland,
Maastricht

Over ons project
Language Voices project is een door Erasmus + gefinancierd project gericht
op het verbeteren en faciliteren van de toegang van migranten tot tweede
taalstudies en het tot stand brengen van sociale contacten door deelname
aan Language Voices taalcafés, dit zijn informele bijeenkomsten op basis van
vrijwilligheid maar die systematisch georganiseerd worden. De migranten
zullen toegang krijgen tot de sociale, informele omgevingen van het land
waar ze wonen en integreren in een gemeenschap van studenten en
docenten, dit blijkt vaak een belangrijke succesfactor te zijn bij het tot stand
brengen van een kwalitatief goed leven in een nieuw land.

Het project biedt:
1) een voorbereidende training, handboek en lesmateriaal in de vorm van een
“gratis franchise-handboek”, zodat het meertalige Language Voices-concept met
minimale inspanning overal in de EU of ergens anders in de wereld kan worden
gerepliceerd
2) Een uitgebreide materiaalbank met taalonderwijs , cultureel materiaal en
bronnen met tegelijkertijd een mogelijkheid voor online communicatie en
taaluitwisseling
3) Een mobiele applicatie om taaluitwisselingsgebeurtenissen in de
partnerlanden te vinden en om uw eigen taalevent te registreren

Bent u organisator van een taalcafé?
Je kunt je eigen taalevent registreren in de app
(tijd, datum, locatie, talen, enz.):
admin.languagevoices.eu/login.
Na registratie verschijnt uw informatie in de app
voor gebruikers die op zoek zijn naar een taal
bijeenkomst in de buurt of omgeving.

De Language Voices-app is gemaakt voor organisatoren van taalcafés en leden van het taalcafé die een
taaluitwisseling in hun regio willen bijwonen. De organisatoren van het taalcafé voegen informatie toe over
de taaluitwisseling, locatie, tijd, datum, informatie over de talen, materialen, docenten, afbeeldingen enz.
Je kunt je evenement hier in de app registreren. Na registratie verschijnt uw informatie in de app voor
gebruikers die op zoek zijn naar een taalbijeenkomst inde buurt of omgeving.

Met deze app kun je gemakkelijk het dichtstbijzijnde taalcafé vinden. Het is gratis beschikbaar voor
Android.

Ga naar onze website om al het materiaal te vinden dat u
nodig hebt, beschikbaar in 11 talen (Arabisch, Nederlands,
Engels, Fins, Frans, Italiaans, Portugees, Russisch, Spaans,
Zweeds en Turks) en in 3 niveaus - Beginner, gevorderd
en ver gevorderd. Hier vindt u alles wat u nodig heeft om
deze talen te leren in taalcafés, van leuke flashcards tot
downloadbare oefeningen, allemaal zonder enige kosten!
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