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1 . Vad är Moving Languages-projektet?
I detta Erasmus + internationella projekt utvecklar vi en mobilapplikation för att lära sig engelska,
spanska, italienska, tyska, svenska och finska språkappen som skapats för migranter och andra som
just har anlänt till sitt nya land i Europa.
Vi förstår att människor som kommer till Europa har olika bakgrunder och har olika modersmål. Det
är därför vi erbjuder översättningar på över 20 språk i vår mobilapplikation.
Vi hoppas att vår produkt kommer att hjälpa användarna att bekanta sig med nya språk och
kulturella koncept i sina värdländer. Appen är utformad för att tillgodose olika nivåer av språklig
kompetens, den kommer också att vara användbar för personer som redan har bott och arbetat i
sitt nya hemland under en tid.
Vi strävar efter att skapa en mobil lösning som kommer att erbjuda det mest väsentliga
språkinnehållet och kommer att vara mycket enkel att använda samtidigt så innehåller
mobilapplikationen ämnen som är viktiga under de första tiden man bor i det nya värdlandet med
innehåll av över 6000 objekt och över 3000 illustrationer för enkel konceptigenkänning. Kategorin
inkluderar grundläggande ord samt mer specialiserade vokabulär relaterad till t.ex. studier,
sysselsättning, hälso- och sjukvård och rättsliga frågor.
Den här applikationen kommer att vara tillgänglig för nedladdning från alla större appbutiker från
juni 2018 och kommer att vara gratis.
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2 . Vå r a p r o j e k t r a p p o r t e r
Rapport om invandrare,
modersmål och behovsanalys för
applikationerna PDF

O1

Partnerna I projektet utförde undersökningar
om situationen i sitt eget land angående
invandring. Behovsanalys skapades för att få
mer information vad som skulle vara relevant
innehåll i en ny språkapp. Baserat på denna
undersökning valde vi de språk som kommer
att översättas till och användas i appen.

O2

Rapport om mobila

språklösningar PDF

Parterna undersökte tillgängligheten av
språkappar i sina länder, och den kollektiva
rapporten är en slutsats av vad som är
tillgängligt, innehållet och kostnaden för
språkapplikationerna för Android och IOS.
Baserat på den här undersökningen som
vi genomfört har vi valt de mest relevanta
övningstyperna och språkinnehållet för vår
mobilapp.

3. Mobil applikationsutveckling

4. Sociala medier

Vi är glada att berätta att vi redan har
en prototyp av appen för både Android
och IOS mobiler. Du hittar detaljerna i
mobilapplikationsutvecklingen på vår
projektplats, i nyhetssektionen här
movinglanguages.eu/index.php/news-swedish

Om du är intresserad av projektet och vill få
uppdateringar om vår mobilapplikation, följ vår
Facebook-grupp
www.facebook.com/movinglanguages

5. Projektmöten

6. Nästa steg

Inom ramen för projektet har vi redan haft
3 projektmöten: i Helsingfors, Palermo och
Malmö.Du kan läsa mer om dem på vår
webbplats i Nyhetssektionen
movinglanguages.eu/index.php/news-swedish

Eftersom vi skulle vilja göra vår mobilapp ännu
mer användarvänlig arbetar vi med nästa
viktiga steg i utvecklingen med ljudmaterialet
till appen. Ljudfilerna kommer att spelas in på
projektpartnernas språk.
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