WELCOME
Kluby výuky jazyků
pro lidi, kteří si
chtějí zdokonalit
své každodenní
jazykové
dovednosti pro
život a práci

Zpravodaj č.2 – podzim 2017
Podporujeme: ***26. září je Evropský den jazyků!
***Syrské rodiny se učí jazyky se City of London Corporation

.......... Představení projektu WELCOME

Stovky tisíc lidí napříč světem migrují ze svých domovských zemí za novým životem v
Evropské unii. Někteří mají výborné jazykové znalosti, ale pro jiné může být výuka nového
jazyka obtížná.
Projekt WELCOME byl vytvořen na pomoc lidem, kteří mluví málo anebo vůbec jazykem
země, v níž žijí – ať už zde žijí dlouhou dobu nebo přijeli teprve nedávno.
Projekt vytváří online soubor nástrojů a další zdroje, které umožňují různým skupinám
otevřít své vlastní Jazykové kluby. Především však doufáme, že se nám podaří nastartovat
síť klubů napříč Evropskou unií.
Partneři projektu WELCOME z České republiky, Francie, Švédska, Velké Británie a Itálie mají
odborné znalosti z oblasti jazykové výuky, sociálních služeb a webové komunikace. Projekt
je částečně financován z programu Erasmus+ Evropské unie.
Prosím zašlete e-mail na:
contact@welcomelanguageclubs.eu

SPOJTE SE S NÁMI!
Během příštího roku se budeme v našem výzkumu věnovat vývoji souboru
nástrojů pro projekt WELCOME. Mezitím bychom rádi zjistili co nejvíce
informací o neformálním jazykovém vzdělávání v Evropě, např. zkušenosti a
nápady učitelů, dobrovolníků a samotných studentů.

Jazykové kluby
……..
Jazykové Kluby jsou neformální skupiny,
které se schází na úrovni komunity, jsou
určeny lidem, kteří hovoří málo anebo
vůbec jazykem země, v níž žijí.
Jazykové kluby nabízí pro posluchače
příjemné a bezpečné prostředí, ve
kterém mohou procvičovat nový jazyk
a získávat jistotu v komunikaci. Kluby
jsou flexibilní a schopné reagovat přímo
na potřeby posluchačů. Zaměřují se na
témata každodenního života a práce.
Model, který rozvíjí projekt WELCOME,
kombinuje nejlepší zkušenosti z
projektů partnerů. Nejde o to nahradit
formální výuku jazyků, ale o
doplňkovou podporu. Kluby budou buď
sloužit jako odrazový můstek pro další
učení nebo jako souběžná podpora k
formálním kurzům pro zvyšování
kvalifikace.
Více informací získáte na e-mailu:
contact@welcomelanguageclubs.eu
Sledujte aktuality na našich webových
stránkách.
www.welcomelanguageclubs.eu

Dosavadní vývoj: náš výzkum
“Když přijdete do nové země, jste jako čerstvě narozené dítě. Neumíte jazyk a potřebujete se
ho co nejdříve naučit.” Dotazovaný z Afghánistánu

Život cizího občana utváří silná potřeba integrace do společnosti. Je pro něj důležité, aby
měl základní jazykové nástroje, znal kulturní pozadí a rozuměl informacím v oblasti
obecných zvyků a pravidel, procesu legálního usídlení, zaměstnání a podnikání,
zdravotnictví a vzdělávacích služeb a dostal kontakty na organizace, které mohou
poskytnout pomoc a podporu.
*Jazykové kluby mohou být přizpůsobeny konkrétním potřebám malých skupin a tím
odstraňovat překážky ve vzdělávání a zvyšovat jeho dostupnost.
*Jazykové kluby mohou být přizpůsobeny konkrétním komunikačním potřebám a zaměřit
se tak na oblasti, ve kterých se většina cizinců necítí přirozeně: komunikace se
zdravotnickým personálem, učiteli, pracovníky veřejných služeb, plnění byrokratických
procesů apod.
* Neformální vzdělávání by bylo přínosem, především jako úvod nebo doplněk k
formálnějšímu typu učení.
ZŮSTAŇTE V KONTAKTU!
Jste učitel, student jazyka, dobrovolník, sociální organizace – někdo se
zájmem o jazyk a migraci. Ozvěte se nám.
Sledujte nás na Facebooku
www.welcomelanguageclubs.eu

Partneři projektu
……..
City of London Corporation
Londýn, Spojené království
www.cityoflondon.gov.uk
Borgorete Cooperativa Sociale
Perugia, Itálie
www.borgorete.it
EDUCA - vzdělávací centrum,
s.r.o.
Jablonec nad Nisou, Česká republika
www.educa-jbc.cz
Folkuniversitetet Lund
Lund, Švédsko
www.folkuniversitetet.se
GIDE
Nantes, Francie
www.gide.net /

Tento projekt je financován s podporou Evropské
komise a tato publikace odráží pouze názory
autora, Komise nenese odpovědnost za jakékoli
možné použití informací zde obsažených.

