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Το έργο WelComm προσφέρει
ευκαιρίες για ισότιμη έναρξη
στην εκπαίδευση για παιδιά
μεταναστών στην προδημοτική
και δημοτική ηλικία, δημιουργεί
καινοτόμα εργαλεία για μη-τυπική
εκμάθηση γλωσσών και βοηθά
(εθελοντές) δασκάλους και
γονείς/φροντιστές στην δουλειά
τους με τα παιδιά που μαθαίνουν
τη γλώσσα της χώρας υποδοχής.
Εταίροι από 6 Ευρωπαϊκές
χώρες - Βουλγαρία, Κύπρο,
Ιταλία, Ολλανδία, Πορτογαλία και
Ισπανία - έχουν δημιουργήσει το
Εκπαιδευτικό Πακέτο Πολλαπλών
Μέσων το οποίο περιλαμβάνει μια
ποικιλία εκπαιδευτικού γλωσσικού
υλικού: κινούμενα σχέδια, κόμικς,
παιχνίδια κίνησης, επιτραπέζια
παιχνίδια, βιβλίο ζωγραφικής.
Διάρκεια έργου:
Σεπτέμβριος 2014 - Αύγουστος 2016.

ΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΌ ΠΑΚΈΤΟ ΠΟΛΛΑΠΛΏΝ ΜΈΣΩΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΆΝΕΙ:
Ταινία κινουμένων σχεδίων “WelComm Family” (μίνι σειρά) χωρισμένη σε
θεματικές ενότητες. Υπάρχουν 5 επεισόδια στις 6 γλώσσες των εταίρων που
ασχολούνται με τις ενότητες οικογένεια, σπίτι, διατροφή, σχολική ζωή και
παιχνίδια.
Γλωσσικά παιχνίδια τα οποία μπορούν να χρησιμοποιηθούν μετά από κάθε
επεισόδιο της ταινίας προσφέροντας διασκεδαστικές δραστηριότητες για
εξάσκηση των γλωσσικών πληροφοριών που έχουν ήδη διδαχθεί προσθέτοντας
παράλληλα νέο γλωσσικό περιεχόμενο από άλλες ενότητες.
Άκου και κινήσου (Motion game), Οικογενειακό δέντρο (Επιτραπέζιο παιχνίδι),
Κάρτες μνήμης, Domino, Έτοιμοι για το σχολείο (Επιτραπέζιο παιχνίδι), Βιβλίο
ζωγραφικής
Κόμικς
Τα κόμικς βασίζονται σε παραμύθια τυπικά για κάθε χώρα των εταίρων. Κάθε
κόμικ περιλαμβάνει το παραμύθι «Η Κοκκινοσκουφίτσα» μεταφρασμένο και
ένα παραδοσιακό παραμύθι της ίδιας χώρας - “Ο Μικρός ήρωας του Χάρλεμ”
(Ολλανδία), “Ο παππούς και το γογγύλι” (Βουλγαρία), “Πινόκιο” (Ιταλία), “Ο
παρδαλός αυλητής του Hamelin” (Ισπανία), “Ο θρύλος των τριών ποταμών”
(Πορτογαλίαl), “Ο Αναξαγόρας, ο δράκος και το αθάνατο νερό” (Κύπρος).
Το Πακέτο είναι διαθέσιμο ως το “WelComm GameBox” και περιέχει ένα
DVD με επεισόδια κινουμένων σχεδίων, ένα βίντεο με παιχνίδια κίνησης,
4 επιτραπέζια παιχνίδια και ένα βιβλίο ζωγραφικής. Όλα τα ψηφιακά μέρη
του πακέτου μπορείτε να τα βρείτε στην ιστοσελίδα του έργου με ελεύθερη
πρόσβαση www.welcomm-project.com.
Εταίροι του έργου
PRESSURE LINE (NL) - συντονιστής, KU TU (BG), UNISTRASI (IT),
IFES (ES), F.L.E.P. (PT), SYNTHESIS (CY), INTHECITY (NL), EURORESO
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