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Över världen är hundratusentals människor på flykt från sina hemländer till nya liv i ett EU
land. En del har utmärkta språkkunskaper, men för andra kan det vara kämpigt att lära sig ett
nytt språk.

Projekt WELCOME har initierats för att stötta personer som har ringa eller inga alls kunskaper
i det nya landets språk – oavsett om de har bott i landet länge eller nyss anlänt.

Welcome training workshop
Projekt Welcome träffades i april i Jablonec nad Nisou, Tjeckien. Det var dags för EDUCA -
vzdělávací centrum, s.r.o. att bjuda in övriga partners i projektet för ett gemensamt workshop.
Deltagarna var lärare från varje land som är representerat i projektet och syftet var att gå
igenom och testa det material som tagits fram inom ramen för projekt WELCOME.

Webben
Vår webb finns tillgänglig på fyra språk. Det mesta av materialet kommer också att finnas på
fyra olika språk. För projektet är det varit viktigt att materialet är lätt att hitta och
användarvänligt. Vi har arbetat med att utveckla webben och har även spelat in korta filmer
som kommer att finnas tillgängliga på webben via You Tube. 

Målsättning
WELCOME utvecklar och testar material till språkklubbar. Dessa vänder sig till de som har
ringa eller ingen alls kunskap I det nya språket. Klubbbarna kommer att vara förlagda runt om 
i det omgivande samhället och leds av volontärer, coachade av professionella språklärare. 

WELCOME
……..

Språkklubbar
……..

Språkklubbar är infomella grupper som
träffas i olika lokaler eller
organisationer i samhället. De vänder
sig till dem som har ringa eller ingen
alls kunskap det språk som talas i det
land de bor i.

Språkklubbarna erbjuder en avslappnad
och trygg miljö för de som vill lära sig
eller träna sitt nya språk. De arrangeras
på ett flexiblet sätt för att kunna
anpassas efter deltagarnas behov och
kommer att fokusera på ämnesområde
från vardagsliv till arbetsliv.

Modellen för WELCOME klubbarna är
att de tillvaratar erfarenheter från de
olika organisationerna som är partners i
projektet. Det är inte tänkt att det ska
ersätta formell språkinlärning utan ska
ses som ett komplement, antingen som
en språngbräda för fortsatt
språkutvecklining eller som ett parallellt
spår till formell språkundervisning.

Håll tid uppdaterad på vår webb:
www.welcomelanguageclubs.eu



En språkklubb i verkliga livet

På översta våningen på bilioteket i Jablonec nad Nisou fick vi möjlighet att besöka en
språkklubb som var I full gång.

Här pluggades det tjeckiska, med deltagare från flera olika länder, med enkla verktyg, men
med mycket skratt och känsla av gemenskap. En engagerad klubbledare visade tydligt för
oss att metoden faktiskt fungerar.

Ämnen för dagen var att träna olika verb med hjälp av kroppssråket och även att prata om
familjemedlemmar.

Samtliga deltagare verkade ha roligt i gruppen och vårt besök påverkade inte deras
ambition att lära sig. Welcome pilotklubbar har även startat i Sverige, Storbritannien och
Italien, där vi testar av materialet som tagits fram inom ramen för project WELCOME.

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

Framsteg så här långt
……..

Följ vårt arbete!
Vi kommer att utveckla WELCOME verktygslåda under projektperioden. Under den tiden
vill vi skaffa oss mer kunskap om informell språkinlärning I Europa, till exempel genom
andras erfarenheter och genom idéer från lärare, organisationer, voluntärer eller från
deltagare i språkklubbar eller liknande.

Följ vårt arbete på länkarna nedan!
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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 
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