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Stovky tisíc lidí napříč světem migruje ze svých domovských zemí k novému životu v
Evropské unii. Někteří mají výborné jazykové znalosti, ale pro jiné je výuka nového jazyka
nutná.

Projekt WELCOME byl navržen na pomoc lidem, kteří mluví málo anebo vůbec jazykem
země, v níž žijí – ať už zde žijí dlouhou dobu, anebo přijeli teprve nedávno.

Projekt vytváří soubor nástrojů online a další zdroje, aby umožnil různým skupinám
komunit otevřít své vlastní Jazykové kluby. Především ovšem doufáme, že se takto podaří
nastartovat síť klubů napříč Evropskou unií.

Partneři projektu WELCOME z České republiky, Francie, Švédska, Velké Británie a Itálie mají
odborné znalosti ve výuce jazyků, sociálních službách a webové komunikaci. Projekt má
společnou podporu programu Erasmus+ Evropské unie.

Uvedení do projektu

WELCOME……..

Více informací na e-mailu:
contact@welcomelanguageclubs.eu

Navštivte náš web k získání nejnovějších zpráv:
www.welcomelanguageclubs.eu

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, v
kterém mohou procvičovat nový jazyk
a získávat jistotu v komunikaci. Kluby
budou flexibilní, tak aby mohly přímo
reagovat na potřeby posluchačů.
Budou se zaměřovat 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
dodatečnou podporu. Kluby budou
buď jako odrazový můstek pro další
učení, nebo jako souběžná podpora k
formálním kurzům pro zvyšování
kvalifikace.



Přípravná fáze výzkumu projektu bude brzy ukončena.

Udělali jsme průzkum analýzy potřeb, ve kterém jsem se dotazovali zástupců migrantů,
kteří žijí v dané zemi nějaký čas, jakož i nových migrantů a žadatelů o azyl. Všichni
zdůrazňovali jako svou hlavní jazykovou potřebu přístup ke zdravotním službám. Následně
pak potřebu umět komunikovat s učiteli svých dětí a pomáhat jim s jejich domácími úkoly.

“Když přijdete do nové země, jste jako nově narozené dítě. Neumíte jazyk a ten se potřebujete 
naučit nejdříve.” Dotazovaný z Afghánistánu 

Někteří z těch, jichž jsme se dotazovali, uvedli i jiné potřeby, jako např. být schopni
komunikovat se svým synem nebo manželem. Všichni dotázaní si myslí, že neformální učení
bude pro ně přínosné, zejména jako úvod k formálnější výuce nebo jako doplněk k ní.

Většina lidí, s nimiž jsme hovořili, cítila, že by se chtěli daleko více učit specifická témata,
jako například o zdraví, zaměstnávání a nakupování, než všeobecnou konverzaci.

Dosavadní postup……..

ZŮSTAŇTE V KONTAKTU!
Náš výzkum pomůže během příštího roku vyvinout soubor nástrojů
WELCOME. Mezi tím chceme zjistit více o neformální jazykové výuce v
Evropě, například zkušenosti a nápady učitelů, dobrovolníků a studentů
samotných.

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, region syd

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.

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

