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Över hela världen migrerar manga hundratusentals människor från sina hemländer till nya
liv i Europeiska unionen. Vissa 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.

Introduktion av WELCOME
……..

För mer information mejla:
contact@welcomelanguageclubs.eu

Besök vår webbsida för uppdateringar:
www.welcomelanguageclubs.eu

Språkklubbar
……..

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.

WELCOME modellen 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.



Projektets inledande fas närmar sig sitt slut och några gemensamma punkter har
framkommit.

Vi har intervjuat migranter som har bott i landet en längre tid, migranter som är nyanlända
samt asylsökande. De framhöll alla tillgången till hälso- och sjukvårdstjänster som deras
huvudbehov, tätt följt av behovet att kunna prata med sina barns lärare och att hjälpa till
med läxor.

“Du är som ett nyfött barn när du kommer till ett nytt land. Du förstår inte språket och du
behöver lära dig det först” Intervju med person från Afghanistan.

En del av dem vi intervjuade hade mycket omedelbara och personliga skäl som till exempel
viljan att kunna prata med sin son eller make. Alla trodde att informellt lärande skulle vara
till hjälp, främst som en introduktion eller som ett komplement till ett mer formellt
lärande.

De flesta vi pratade med ville lära sig språket inom specifika områden som till exempel
inom hälsa, arbete och att handla mer än allmän konversation.

Framsteg hittills
……..

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. Kontakta oss gärna:

www.welcomelanguageclubs.eu

Projektets 

partner ……..

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

Borgorete Cooperativa Sociale
Perugia, Italy
www.borgorete.it

EDUCA - vzdělávací centrum, s.r.o.
Jablonec nad Nisou, Czech Republic
www.educa-jbc.cz

Folkuniversitetet, region syd
Sweden
www.folkuniversitetet.se

GIDE
Nantes, France
www.gide.net /

Detta projekt finansieras med

hjälp från Europeiska

kommissionen och det här

informationsbladet reflekterar

bara författarnas åsikt,

Europeiska kommissionen kan inte

hållas ansvarig för användandet av

informationen som står i

informationsbladet.,

.

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

