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WELCOME
Språkklubbar för dig 

som vill förbättra 
dina språkkunskaper 

privat och i 
arbetslivet



Över hela världen migrerar hundratusentals människor från sina hemländer till ett nytt liv
inom Europeiska unionen. En del har utmärkta språkkunskaper men för andra kan det vara
svårt att lära sig ett nytt språk.

WELCOME projektet är utformat till att hjälpa dem som talar mycket lite eller ingenting av
landets språk där de bor – oavsett om de har bott där länge eller är nyanlända.

Projektet utarbetar en resurspool online och andra resurser för att möjliggöra grupper i
samhället att starta egna språkklubbar – vi hoppas att detta blir starten på ett nätverk av
klubbar över hela EU.

WELCOMEs partners från Tjeckien, Frankrike, Sverige, UK och Italien har stor erfarenhet av
språkundervisning, välfärd och webbkommunikation. Projektet samfinansieras av EUs
Erasmus+ program.

Sänd oss ett e-mejl::
contact@welcomelanguageclubs.eu

Introduktion av WELCOME
……..

HÖR AV DIG!
Våra undersökningar kommer att bidra till utvecklingen av WELCOMEs
resurspool under det kommande året. Under tiden skulle vi vilja veta mer
om informell utbildning i Europa, till exempel erfarenheter och idéer från
lärare, volontärer och studerande.

Språkklubbar 
……..

Språkklubbar är informella grupper som
träffas, de är till för dem som pratar lite
eller inte alls, språket som talas I landet
där de bor.

Språkklubbarna erbjuder en avslappnad
och trygg omgivning för deltagare som
vill öva på och få självförtroende i att
tala sitt nya språk. Språkklubbarna är
flexibla och ser till deltagarnas behov
och innehåller ämnen från vardagsliv
och arbete.

Modellen som WELCOME utvecklar
kommer att kombinera det bästa från
projektets partners. Det är inte vår
intention att ersätta formell
språkinlärning utan det är tänkt som en
extra resurs: antingen som ett steg till
vidareutbildning eller parallellt med
formella kurser som leder till
kompetens.

För mer information mejla:
contact@welcomelanguageclubs.eu
Besök vår hemsida för uppdateringar.
www.welcomelanguageclubs.eu



“Du är som en nyfödd baby när du kommer till ett nytt land.

Du pratar inte språket och du måste lära dig det först.”

Intervjuad från Afghanistan

Livet för en utländsk medborgare formas av starka behov av integration. Det är viktigt att
ha grundläggande språkkunskaper, att känna till kultur och förstå information om generella
regler, processen med lagligt uppehållstillstånd, anställning och näringsliv, hälso- och
sjukvård samt utbildning, samt att vända sig till organisationer som kan ge stöd och hjälp

•Språkklubbar kan skräddarsys efter de små gruppernas specifika behov, vilket minskar
hindren för lärande och ökar tillgängligheten
•Språkklubbar kan skräddarsys för att uppfylla specifika kommunikationsbehov och därför
rikta sig till områden där de flesta utländska medborgare inte känner sig bekväma: prata
med vårdpersonal, lärare, offentliga instanser, byråkratiska områden etc
•Informellt lärande skulle vara till nytta, främst som en introduktion till eller som ett
complement till ett mer formellt lärande

Framsteg hittills: vår 

undersökning 
……..

HÖR AV DIG!
Är du lärare, lär du dig språk, voluntär, en organisation – någon med ett
språk- och migrationintresse. Vi vill höra av dig.

Följ oss på Facebook
wwww.welcomelanguageclubs.eu

Projekt

Partners
……..

City of London Corporation
London, UK
www.cityoflondon.gov.uk

Borgorete
Perugia, Italien
www.borgorete.org.it

Educa
Jablonecs nad Nissou, Tjeckien
www.educa-jbc.cz

Folkuniversitetet Lund
Lund, Sverige
www.folkuniversitetet.se/Har-finns-
vi/Lund

GIDE
Nantes, Frankrike
www.gide.net /

Detta projekt finansieras med

hjälp från Europeiska

kommissionen och det här

informationsbladet reflekterar

bara författarnas åsikt,

Europeiska kommissionen kan inte
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informationen som står i

informationsbladet.,

http://www.folkuniversitetet.se/Har-finns-vi/Lund/


Europeiska språkdagen
http://edl.ecml.at

Den här dagen arrangeras olika event runt
om i Eruopa: aktiviteteter för och med barn,
• teve- och radioprogram
• språkkurser och
•konferenser

Nationella myndigheter och olika partners
har fria händer att organisera aktiviteter.

Fem familjer från Syrien går på språklektioner på City of London Corporation’s Community
Learning Centre. En av dessa familjer, Ayman och Susan och deras tre barn, har bott i
London i nästan tre månader. Trots att de fick lämna många älskade vänner, familj och
dyrbara ägodelar bakom sig i Syrien, delar de med sig av sina minnen genom att använda
Ayman’s Instagram konto.

Ayman var lärar I Syrien och skrev en pocketbook, en textbook på arabiska, för att hjälpa
förskolebarn med deras kognitiva utveckling. Han bär alltid med sig den här boken i sin
ficka, och tar ofta fram den för att visa andra sitt arbete. Den lilla textboken är sliten, men
har blivit en del av Aymans identitet i UK. Det är mycket viktigt för honom, eftersom det
visar världen att han inte bara är en “migrant” eller bara någon med “behov”. Han är en
person med ett förflutet, med en utbildning, med en viktig roll I samhället och han känner
att han kan vara en resurs i sitt nya land.

Ayman är mycket anelägen att använda sin erfarenhet som lärare och kommer att hjälpa till
att testa WELCOMEs språklåda när studien startar i januari 2018.

För att läsa mer om Ayman, läs vårt nästa nyhetsbrev eller besök vår webbsida  där vi 
kommer att skriva mer om deltagare i Uk, Sverige, Tjeckien och Italien.

Huvudartikel: Syriska 

familjer lär sig engelska 

med CoL 
……..
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