WELCOME
Jazykové kluby
pro lidi, kteří si
chtějí zdokonalit
své každodenní
jazykové
dovednosti pro
život a práci
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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 učení nového
jazyka obtížné.
Projekt WELCOME byl vytvořen na pomoc lidem, kteří mluví málo anebo nemluví vůbec
jazykem země, v níž žijí – ať už zde žijí dlouhou dobu nebo přijeli teprve nedávno.
Vítejte na školicím workshopu
V dubnu se partneři projektu Welcome sešli v Jablonci nad Nisou v České republice.
Společnost EDUCA - vzdělávací centrum s.r.o. zde přivítala ostatní partnery. Účastníky byli
učitelé z každé země a na společném workshopu sdíleli a testovali materiály pro online
výukové nástroje.

Naše internetové stránky
Naše internetové stránky budou dostupné ve čtyřech jazykových verzích, stejně tak jako
velká část vyukového matriálu. Je velice důležité, aby všechno bylo co nejdostupnější a
uživatelsky vstřícné. Spolupracovali jsme na tvorbě stránek a také jsme natočili krátké filmy
v každém jazyce, které lze shlédnout přes YouTube.
Náš cíl
WELCOME vyvine a zahájí pilotní verzi jazykových "klubů" pro lidi, kteří hovoří málo nebo
nehovoří vůbec jazykem země, v níž žijí. Kluby budou působit na úrovni komunit a budou
vedeny dobrovolníky s podporou profesionálních učitelů jazyků.

Jazykové kluby
……..
Jazykové kluby jsou neformální skupiny,
které se schází na úrovni komunity, a
jsou určeny lidem, kteří hovoří málo
anebo vůbec jazykem země, v níž žijí.
Jazykové kluby nabízejí studentům
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 z každodenního života a práce.
Model WELCOME kombinuje nejlepší
zkušenosti z partnerských projektů.
Nejde o to nahradit formální výuku
jazyků, ale nabídnout doplňkovou
podporu. Kluby budou buď sloužit jako
odrazový můstek pro další vzdělávání
nebo jako souběžná podpora k
formálním kurzům pro zvyšování
kvalifikace.
Aktuální informace najdete na našich
stránkách:
www.welcomelanguageclubs.eu

Dosavadní vývoj
……..
Jazykový klub v reálném životě
V nejvyšším patře knihovny v Jablonci nad Nisou jsme měli možnost navštívit jeden z
jazykových klubů.
Účastníci z několika různých zemí se tu učí češtinu s malým počtem výukových nástrojů,
zato s humorem a pocitem sounáležitosti. Zapálená vedoucí klubu nám ukázala, jak to
vlastně funguje.
V rámci témat dne procvičovali různá slovesa s pomocí gestikulace a pantomimy také
rozhovor o členech rodiny.
Všechny účastníky učení ve skupině zjevně bavilo a naše přítomnost nijak nenarušila jejich
chuť učit se.

Pilotní kurzy WELCOME byly zahájeny také ve Spojeném království, Švédsku a Itálii, kde
právě testujeme jazykové materiály
ZŮSTAŇTE V KONTAKTU!
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.

www.welcomelanguageclubs.eu
www.facebook.com/Project.WelcomeLanguageClubs/

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, Czech Republic
www.educa-jbc.cz
Folkuniversitetet, jižní region
Lund, Švédsko
www.folkuniversitetet.se
GIDE
Nantes, Francie
www.gide.net /
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