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Den 16 oktober 2018

Du kan delta i konferensen även om du inte kan vara på plats I Bryssel. Vi kommer att sända

live på vår Facebboksida från klockan 09:00.

Konferensprogram:

• Presentation av verktygslådan.

• Varje projektpartner berättar som sina erfarenheter

• Ladda ner hela programmet here.

Vi är glada att tillkännage att det kommer att vara två föredragshållare från

Europaparlamentet, Julie Ward (GB) and Tomáš Zdechovský (CZ).

Verktygslådan

Vår webbsida, med alla aktiviteter finns tillgänglig på

fyra olika språk. Webbsidan är användarvänlig, med 

korta filmer, manualer och kontakter till andra

organisationer som jobbar med nyanlända och flyktingar

och mycket mer…

Nästan i hamn

Vårt mål är att hålla i gång språkklubbarna, även efter att projektet i sig är avslutat. 

–nu är det upp till ideella organisationer och volontärer att använda materialet på

språkklubbarna. Du som jobbar i en ideell organization, bibliotek eller liknande och

funderar på att starta upp en språkklubb, ta en titt på www.welcomelanguageclubs.eu, där

du kan hitta värdefullt material och användbara verktyg. 

Avslutande konferens i

Bryssel
……..

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 flexibelt 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

språkutveckling eller som ett parallellt

spår till formell språkundervisning. Håll

tid uppdaterad på vår webb:

www.welcomelanguageclubs.eu



En kort sammanfattning om vad du kan hitta i Welcomes verktygslåda:
1) Grundläggande för språkklubbar

• Du kan registrera din klubb på vår webbsida – vi strävar efter att etablera ett
nätverk för klubbar.

• Marknadsföring av klubben – hur du värvar deltagare, volontärer, ett ställe att
vara på….

• Manualer om hur man sätter upp och arrangerar en språkklubb.
2) Resurser, material och metod

• Mer än 170 gratis aktiviteter på fyra olika språk, producerade av behöriga
språklärare.

• Länkar till webbplatser med fler aktiviteter och metoder.

3) Viktiga dokument
• Närvarolista, anmälningsformulär, bedömningsformulär,
• Intyg och utvärdering,
• Överenskommelser, policies och cookies.

4) Forum

www.welcomelanguageclubs.eu

www.facebook.com/Project.WelcomeLanguageClubs/

Lite om verktygslådan
……..

Håll dig uppdaterad!

Vi har ett forum på vår webbsida och vi uppskattar alla former av erfarenhetsutbyte

och idéer från lärare, volontärer eller deltagare. Om du har några frågor kommer vi

eller våra hadledare att besvara dem i vårt forum.

Håll dig uppdaterad!

Vi har ett forum på vår webbsida och vi uppskattar alla former av erfarenhetsutbyte

och idéer från lärare, volontärer eller deltagare. Om du har några frågor kommer vi

eller våra hadledare att besvara dem i vårt forum.

Projekt

Partners
……..
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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