‘Signs’ in het kort…
Met Signs Goes North leren vluchtelingen en migranten op een vernieuwende manier de taal, de
cultuur en het leven in hun nieuwe stad kennen.
Door gebruik te maken van foto’s van verkeersborden, restaurants, musea en allerlei andere
gebouwen in het publieke domein, biedt Signs Goes North een innovatieve en speelse manier van
leren in levensechte situaties
Signs Goes North maakt het leren van de taal en het aanpassen aan de nieuwe omgeving voor
vluchtelingen en nieuwkomers zo eenvoudig mogelijk. Er doen vijf Europese steden mee aan dit
initiatief: Rotterdam in Nederland, Söderhamn en Bollnäs in Zweden, Vejle in Denemarken en
Reykjavik in IJsland. Op deze manier wordt het leren van respectievelijk Nederlands, Zweeds, Deens
en IJslands gepromoot.
Tijdens dit project worden innovatieve producten ontwikkeld op basis van de succesvolle Signs
methodiek, welke in 2004 is ontwikkeld en door de Europese Commissie is onderscheiden met twee
officiële taal labels (?).
De vier deelnemende noordelijke landen sluiten zich door hun deelname aan bij een netwerk van 10
andere steden in Zuid-, Centraal- en Oost-Europa, te weten: Alcalá de Henares en Barcelona in Spanje,
Bad Radkersburg en Gornja Radgona in Duitsland en Slovenië, Birgu in Malta, Dobrich in Bulgarije,
Gdansk in Polen, Izmir in Turkije, Miercurea Cuic en Csíkszereda voor Roemenië en Hongarije en
Nafplio voor Griekenland.
December 2017 Kick-off bjeenkomst in Miercurea Cuic, Roemenië

Begin december 2017 kwam een enthousiaste groep partners uit zes verschillende landen bijeen in
Roemenië. Deze bijeenkomst was de aftrap voor een nieuw Signs project. De partners van gastland
Roemenië - Spectrum, die in eerdere Signs projecten participeerden - organiseerden een
demonstratietoer van de methodiek: ‘Signs in Miercurea Cuic’: een educatieve wandeling door de stad
waarin kennis werd gemaakt met de taal en cultuur aan de hand van stadsborden.

Januari 2018 Behoefteanalyse
Om een beter beeld van de doelgroep(en) te krijgen zijn de partners aan een behoefteanalyse
begonnen. De focus ligt hierbij op het inwinnen van informatie over de vier doellanden, Nederland,
Zweden, Denemarken en IJsland, door middel van enquêtes en het afnemen van interviews. Er wordt
gewerkt aan een relevant netwerk met lokale partners en andere belanghebbenden en er wordt
onderzoek gedaan naar representatieve plekken in de verschillende steden die gebruikt kunnen
worden voor de Signs methodiek.
De volgende stap…
De volgende projectbijeenkomst vindt plaats op 10 april in Rotterdam. De partners zullen hier de
resultaten van het behoeftenonderzoek bespreken en de methodiek hierop aanpassen. Van 11 tot 14
april zal de werkgroep filmen en foto’s maken van de geselecteerde plekken in Rotterdam.
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Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Svetlana Rashkov, Pressure Line: svetlana@pressureline.nl.
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