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Το Εκπαιδευτικό Πακέτο Πολλαπλών Μέσων είναι τώρα
διαθέσιμο!

Δουλεύετε με παιδιά μεταναστών προσχολικής ηλικίας ή παιδιά δημοτικού;
Βοηθάτε αυτά τα παιδιά να μάθουν Ελληνικά;
Το Εκπαιδευτικό Πακέτο Πολλαπλών Μέσων μπορεί να είναι μεγάλη
βοήθεια για εσάς!
Το πακέτο περιλαμβάνει μια ποικιλία γλωσσικού εκπαιδευτικού υλικού: ταινίες κινουμένων
σχεδίων, κόμικς, παιχνίδια κίνησης, επιτραπέζια παιχνίδια, βιβλίο ζωγραφικής και είναι
διαθέσιμο ως το “WelComm GameBox”, και περιέχει ένα DVD με επεισόδια κινουμένων
σχεδίων και 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.
Το Πακέτο μπορεί να χρησιμοποιηθεί από δασκάλους ξένων γλωσσών και
γονείς/φροντιστές προκειμένου να βοηθήσουν τα παιδιά να καταλάβουν καλύτερα το
περιεχόμενο των διδαχθέντων μαθημάτων και να αυξήσουν το ενδιαφέρον τους και το
κίνητρό τους για την εκμάθηση γλωσσών. Κάθε μέρος τους εκπαιδευτικού υλικού είναι
αλληλοσυνδεόμενο και επιτρέπει διαφορετικούς συνδυασμούς για εκμάθηση και εξάσκηση
στις θεματικές ενότητες οικογένεια, σπίτι, διατροφή, σχολική ζωή, παιχνίδια, νούμερα,
χρώματα, μέρη ανθρωπίνου σώματος, ζώα, φυτά, εποχές κ.λ.π. Το Εκπαιδευτικό Πακέτο

Πολλαπλών Μέσων διατίθεται στα Βουλγάρικα, Ολλανδικά, Ελληνικά, Ιταλικά, Πορτογαλικά
και Ισπανικά.

Τρέχουσες δράσεις
Κατά την περίοδο Απρίλιο – Ιούνιο 2016 οι εταίροι του έργου WelComm θα οργανώσουν
εκπαιδευτικά εργαστήρια και σεμινάρια σε όλες τι χώρες των εταίρων με σκοπό να
παρουσιάσουν την πρακτική εφαρμογή του Εκπαιδευτικού Πακέτου Πολλαπλών Μέσων.
Στη διάρκεια των εργαστηρίων (εθελοντές) δάσκαλοι γλωσσών θα εκπαιδευτούν στην
χρήση των προϊόντων του έργου WelComm.

Τι ακολουθεί…
Στις 9 Ιουνίου 2016 θα πραγματοποιηθεί το τελικό συνέδριο του έργου στη Σόφια,
Βουλγαρία. Εκπρόσωποι από κοινότητες μεταναστών, οργανισμοί που εργάζονται για τους
μετανάστες, ενδιαφερόμενοι φορείς, δάσκαλοι γλωσσών και εθελοντές θα προσκληθούν
για να παρακολουθήσουν το συνέδριο και να μοιραστούν τις εντυπώσεις τους από τα
προϊόντα και τις δραστηριότητες του έργου WelComm. Στη διάρκεια του συνεδρίου θα
παρουσιαστούν καλές πρακτικές ενσωμάτωσης μεταναστών μέσω εκμάθησης γλωσσών και
οι συμμετέχοντες θα μοιραστούν τις εμπειρίες τους.

Εταίροι του έργου
Pressure Line (NL) – συντονιστής
EURORESO
KU TU Ltd. (BG)
Synthesis (CY), IFES (ES)
UNISTRASI (IT)
Inthecity Project Development (NL)
F.L.E.P. (PT)
Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το έργο, παρακαλούμε επισκεφτείτε την
ιστοσελίδα www.welcomm-project.com ή επικοινωνήστε με τον εταίρο του έργου στην
χώρα σας (πληροφορίες για τους εταίρους θα βρείτε στην ιστοσελίδα του έργου).
SYNTHESIS Center for Research and Education
HUB NICOSIA
Tagmatarchou Pouliou 33
Agios Andreas
Nicosia 1101
Cyprus
Tel. (357)99571660 Fax (357) 22776680
http://www.synthesis-center.com

Το έργο χρηματοδοτήθηκε με την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.
Η έκδοση αυτή εκφράζει μόνο τις απόψεις του συγγραφέα και η Επιτροπή δεν
μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνη για οποιαδήποτε χρήση γίνει των πληροφοριών
που περιέχονται σε αυτήν

