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De Multimedia Learning Kit is nu verkrijgbaar!

Werk je met migrantenkinderen op de kleuter- of basischool?
Help je deze kinderen met het leren van Nederlands?
De Multimedia Learning Kit kan daarbij helpen!
De Kit bevat een verscheidenheid aan leermaterialen om Nederlands te leren, met
o.a.: geanimeerde films, stripverhalen, bewegingsspelletjes, bordspelletjes en een
kleurboek. Het materiaal is verpakt in een handige doos, de “WelComm GameBox”.
Alle materialen zijn ook vrij toegankelijk via de website:
www.welcomm-project.com.

You’re welcomm!

De kit kan gebruikt worden door onderwijzers en/of ouders om kinderen te helpen
de lesstof op school beter te begrijpen, hun interesse in het leren te vergroten en
hen te motiveren om de taal te leren. Al het materiaal is met elkaar verbonden en
dus gecombineerd toe te passen binnen de gegeven onderwerpen: familie, huis,
voeding, school, spellen, nummers, kleuren, delen van het menselijk lichaam, dieren,
planten seizoenen etc. De Multimedia Learning Kit is verkrijgbaar in het Bulgaars,
Nederlands, Grieks, Italiaans, Portugees en Spaans.

Huidige activiteiten
In de periode april - juni 2016 organiseren de partners van het WelComm project
workshops en seminars in alle partnerlanden en presenteren en demonstreren de
praktische toepassing van de Multimedia Learning Kit. Tijdens deze workshops zullen
taaldocenten (vrijwillig) worden getraind hoe ze om moeten gaan met de WelComm
producten.

Wat volgt…
Op 9 juni wordt in Sofia, Bulgarije, de laatste bijeenkomst georganiseerd.
Vertegenwoordigers vanuit de migrantengemeenschappen, stakeholders,
taaldocenten en vrijwilligers worden voor deze conferentie uitgenodigd en gevraagd
naar hun ervaringen met de WelComm methodiek en producten. Ook zullen op die
dag de verschillende good practises worden gepresenteerd.
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Voor meer informatie kijk op: www.welcomm-project.com of neem contact op met
Pressure Line, Svetlana Rashkov: svetlana@pressurene.nl
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