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Het WelComm project ontwikkelt
innovatieve leermiddelen voor
het informeel leren van een
taal en ondersteunt (vrijwillige)
docenten en ouders/opvoeders
om kinderen een nieuwe taal
aan te leren. Het project helpt
bij het creëren van gelijke
kansen in het onderwijs voor
migrantenkinderen. Project
partners uit 6 Europese
landen - Bulgarije, Cyprus,
Italië, Nederland, Portugal en
Spanje - hebben de Multimedia
Learning Kit ontwikkeld, met
daarin een verscheidenheid aan
middelen om een taal te leren:
animatiefilms, stripverhalen,
bewegingsspellen, bordspellen
en kleurboeken.
Projectduur:
september 2014 - augustus 2016

THE MULTIMEDIA LEARNING KIT BEVAT:
Animatiefilm “WelComm Family” (miniserie) opgedeeld in thema’s en
geproduceerd als time lapse. Er zijn 5 minseries in elk van de 6 partnertalen,
handelend over thema’s als: familie, huishouden, voeding, school en spellen.
Taalspellen die gebruikt kunnen worden als vervolg op elke miniserie.
De spellen laat kinderen op een leuke manier oefenen met het eerder
gebruikte materiaal.
Luister en beweeg (Bewegingsspel), Familieboom (Bordspel), Memory,
Domino, Klaar voor school (Bordspel), Kleurboek
Stripverhalen
De stripverhalen zijn gebaseerd op bekende sprookjes uit alle partnerlanden.
Elk stripboek bevat sowieso het bekende verhaal van roodkapje. Daarnaast
is er een regionaal verhaal opgenomen. Voor Nederland is dat ‘De held van
Haarlem’. De sprookjes uit de andere landen zijn ‘Opa en turnip’ (Bulgarije),
‘Pinoccio’ (Italy), ‘De rattenvanger van Hamelen” (Spanje), ‘De legende
van de drie rivieren’ (Portugal) en ‘Anaxagoras, de draak en het water van
onsterfelijkheid’, Cyprus.
De kit is verkrijgbaar en verpakt als een handige doos, de WelComm
GameBox. Het bevat onder meer een dvd met de animatiefilms en een video
met de bewegingsspellen, 4 bordspellen en een kleurboek. Al het materiaal
is ook vrij verkrijgbaar via de project website www.welcomm-project.com.
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