consortium
Volkshochschule im Landkreis Cham e.V. // duitsland
www.vhs-cham.de
BEST Institute for Vocational Education
and Personnel Training Ltd // oostenrijk
www.best.at
Hasselt University // belgië
www.uhasselt.be
Business Foundation for Education // bulgarije
www.fbo.bg

young europeans
love languages //
is een eu-project onder
sleutelactiviteit 2 - talen,
multilaterale netwerken

IAL CISL Emilia Romagna // italië
www.ialemiliaromagna.it

ROC Nijmegen // nederland
www.roc-nijmegen.nl
Godalen Vocational College // noorwegen
www.godalen.vgs.no
Valladolid University General Foundation // spanje
www.funge.uva.es
PNM Language Services // verenigd koninkrijk
www.pnmlanguageservices.com
Careers Europe // verenigd koninkrijk
www.careerseurope.co.uk

contact
stichting roc nijmegen
Ida Scholten // Taal Expertise Centrum
Campusbaan 6 // 6512 BT Nijmegen // Nederland
Tel.: 0031 – (0) 248904430
Email: i.scholten@roc-nijmegen.nl

Projectnummer: 143337-LLP-1-DEKA2-KA2NW; Nummer toelageovereenkomst 2008-4283/001-001
Dit project werd gefinancierd met de steun van de Europese
Commissie. De verantwoordelijkheid voor deze publicatie ligt
uitsluitend bij de auteur; de Commissie kan niet aansprakelijk
worden gesteld voor het gebruik van de informatie die erin is vervat.

Design: LABOR 2 – Designagentur – www.labor2.de

Public Service Language Centre (PSLC) // letland
www.vmc.lv

„The best education is the one
you don’t even notice”
„La meilleure education est celle
dont on ne s’aperçoit pas”
Citaat van de Franse auteur
André Malraux (1901 – 1976)

network
Het YELL-Netwerk wil dit bereiken door:
Bestaande succesvolle initiatieven voor het leren van
talen in de partnerlanden te promoten.
Vroegere projecten te zoeken waarin innovatieve en
bruikbare taaltools ontwikkeld, maar niet verder ondersteund
werden. Indien mogelijk zullen zij aangepast worden aan de
specifieke situatie van jonge mensen in niet-formele en
informele omgevingen.

project info
yell – young europeans love languages
is een Talennetwerkproject met een termijn van drie jaar. Het ging
in januari 2009 van start en zal lopen tot december 2011.
Het YELL-netwerk bestaat uit 11 partnerinstellingen uit 10
Europese landen:

duitsland // oostenrijk // belgië
noorwegen // nederland // spanje
italië // letland // en het vk

//

bulgarije

De ontwikkeling van een toolbox voor het leren van
vreemde talen (de tools zullen speciaal aangepast zijn om
in sociale, culturele en sportactiviteiten voor jonge
mensen gebruikt te worden).
Het belang van de culturele en talige diversiteit in
Europa te promoten via thematische seminars en
demonstratie-events en tenslotte een internationale
conferentie.
De samenwerking te verstevigen tussen trainers en
leraren van instellingen voor niet-formeel onderwijs,
culturele, sociale en sportverenigingen, sleutelfiguren
voor levenslang leren, nationale en Europese netwerken
voor levenslang leren en sociale partners.

output
De volgende producten worden beoogd:
Het project heeft ook een groot aantal geassocieerde partners
uit alle deelnemende landen. Zij zullen de projectresultaten
versterken en steunen.

Een virtueel documentatiecentrum dat op de website van
het project ondergebracht wordt www.yell-project.eu
Een handboek “Hoe beste toepassingen implementeren”
Nieuwsbrieven

De hoofddoelstelling van het project is jonge mensen te
stimuleren vreemde talen te leren buiten het formele onderwijs,
door hun een waaier van aantrekkelijke en boeiende
leermethodes en -omgevingen aan te bieden via culturele,
sociale en sportverenigingen.

Thematische seminars over het onderzoek en de
resultaten ervan en tenslotte een internationale conferentie
Demonstratie-events in elk partnerland gericht op de
disseminatie van de projectactiviteiten en –resultaten

www.yell-project.eu

