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1. Въведение
Проектът „WelComm 2 Explore Europe: интегрирано изучаване на езици и култура в ранна
възраст“ използва регионално наследство в цяла Европа и създава мултимедийни
материали за деца, които да им помогнат да научат повече за историята, природата и
културата на новия си роден край. Проектът е насочен към деца от начален училищен
етап на възраст 6-12 години, чиито езикови умения за родния език на страната, в която
живеят, се нуждаят от допълнително развиване и подкрепа - или защото са билингви,
или защото имат ограничени познания поради миграцията. WelComm 2 Explore Europe
разработи набор от езикови продукти - настолна игра, комикси и образователни
видеоклипове, които интегрират културно измерение в преподаването и ученето на
езици.ът „WelComm 2 Explore Europe: интегрирано изучаване на езици и култура в ранна
възраст“ използва регионално наследство в цяла Европа и създава мултимедийни
материали за деца, които да им помогнат да научат повече за историята, природата и
културата на новия си роден край. Проектът е насочен към деца от начално училище
на възраст 6-12 години, чиито езикови умения на езика на страната, в която живеят,
се нуждаят от подкрепа, или защото са билингви или имат ограничени познания
поради миграция. WelComm 2 Explore Europe разработи набор от езикови продукти настолна игра, комикси и видеоклипове с опит, които интегрират културно измерение
в преподаването и ученето на езици.
Този документ представя методологията и принципите, които стоят зад продуктите
на WelComm 2 Explore Europe, съдържанието на отделните елементи, както и
инструкции за (доброволчески) езикови преподаватели в използването им по време на
обучителния процес.
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2. Принципи на методологията
Методологията на WelComm 2 Explore Europe се основава на методологията на
изключително успешния проект „WelComm: Комуникационни умения за интеграция
на мигранти (www.welcomm-project.eu), който създаде атрактивни методи и продукти
за преподаване и обучение (игри, комикси, анимационни филми и др.) за развитие
на основни езикови умения за говорене/умения за разбиране на деца мигранти в
предучилищна възраст. WelComm 2 Explore Europe използва тази методология като
основа за разработването на основните си продукти, но е адаптирана към по-широки
целеви групи и използва специфичния тематичен носител на културното наследство.
Важна и иновативна част в методологията на проекта е подходът към превръщането на
децата в съ-създатели на учебното съдържание, докато децата са участвали активно в
разработването на трите основни продукта.
2.1 Дидактически метод
Използваният дидактически подход прави връзка с принципите за изучаване на езици
в ранна възраст в двуезичен и миграционен контекст и приспада към най-ефективните
подходи за изучаване на езици, които трябва да бъдат включени в трите основни
резултата. Те следват хуманистичния подход, съчетан със седемте принципа на
мултимедийното обучение.
Хуманистичният подход се основава на следните елементи:
→ внимание към комуникационните нужди на учащите
→ значението на езика като инструмент за себеизразяване и социално
взаимодействие (с особено внимание към социокултурните, междукултурните
и извън лингвистичните фактори)
→ концепция за обучение като конструктивен процес, по време на който учащите
трябва да бъдат активно ангажирани в изграждането на своите знания
→ осъзнаване и оценяване на различията между обучаемите, произтичащи от
личната им история, тяхната социална среда, техните специфични интереси,
техните житейски и училищни цели, техните познавателни и учебни стилове
Общият физически отговор като част от хуманистичния подход.
→ Полезно за начинаещи и малки деца
→ Учителите дават команди на целевия език, а учащите отговарят с действия на
цялото тяло
→ Слушането и реагирането с действия има две цели:
• Бързо тълкуване на значението на думите
• Пасивно изучаване на структурата на езика
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Игрови дейности като част от хуманистичния подход.
→ Да се предостави на учащите както пряка помощ чрез пълноценна и смислена
връзка, така и непряка помощ чрез съвместен начин на работа
→ За да постигнете стойностно обучение, да развиете чувство за
самоефективност, да подобрите самочувствието и социалните умения (език за
интеграция)
→ Базираното на игри обучение съчетава следните компоненти:
• афективен (забавление, удоволствие)
• социални (екип, група, спазване на правилата)
• двигателни и психомоторни (движение, координация, баланс)
• когнитивни (разработване на игрови стратегии, правила за обучение)
• емоционални (напрежение, предизвикателство, свобода, страх)
• културен (специфични правила и процедури за реакция)
• междукултурен
2.2 Принципи на учене чрез мултимедия
Ползите от хуманистичния подход се комбинират със седемте принципа на
мултимедийното обучение, включени в отделните продукти на WelComm 2 Explore
Europe:
→ Мултимедиен принцип - учениците учат по-добре от думи и картинки,
отколкото само от думи
→ Принцип на непосредствена близост - учениците учат по-добре, когато
съответните думи и картинки се представят близо, а не далеч един от друг на
страницата или екрана
→ Принцип на симултанност - учат по-добре, когато съответните думи и
картинки се представят едновременно, а не последователно
→ Принцип на съгласуваност - учениците учат по-добре, когато чужди думи,
картини и звуци са изключени, а не включени
→ Принцип на модалност - учениците се учат по-добре от анимация и разказ,
отколкото от анимация и текст на екрана
→ Принцип на излишък - студентите се учат по-добре от анимация и разказ,
отколкото от анимация, разказ и екранния текст
→ Принцип на индивидуалните различия - ефектите на дизайна са по-силни
за обучаемите с ниско ниво на знание, отколкото за обучаващите се с високо
такова, както и за учащите с високо пространствено мислене, отколкото за
учениците с ниско пространствено мислене
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2.3 Учене чрез аудио/видео канали
Този подход се използва в образователните видеоклипове на WelComm 2 Explore
Europe, тъй като късометражните филми осигуряват визуална среда и са подходящи за
слушане / разбиране, но също така и за езикови и културни упражнения.
Използването на технология и по-специално на видео е мощен образователен
инструмент. Образователните видеоклипове на WelComm 2 Explore Europe подобряват
развитието на умения, като позволяват на децата да разпознават естествено срещащи
се явления в определен контекст (например вербални команди, изпълнение на
дейности, социални взаимодействия и др.); анализира ситуация, като използва
принципи, въведени във видеозаписа или покрити другаде в процеса на изучаване на
езици; проверява приложимостта или уместността на езиковите концепции в контекста
на реалния свят и т.н.
Образователните видеоклипове се основават, наред с други, на принципа на
модалността, като се използват както аудио / вербалният канал, така и визуалният
/ изобразителният канал за събиране и обработка на информация. По този начин
показването на движение на екрана, докато разказвате, предлага на учащите двойни и
допълващи се потоци от информация, за да подчертаят основните характеристики.
2.4 Учене чрез настолни игри
Настолните игри „са уникални по способността си да събират играчи лице в лице
около една игрална маса и която способност е толкова важна за социалното развитие.
Освен това са много подходящи и стойностни поради тяхната сложна механика,
реалистичното съдържание и богатите теми осигуряват автентичен, дълготрайно и
запомнящо се обучение. “ (Mayer, B. & Harris, C. (2010). Libraries Got Game: Align Learning
Through Modern Board Games). Те разкриват чудесни пътища към игривото учене поради
своята двойствена природа. От една страна, те са структурирани, отворени, принципни,
така че ни позволяват да предоставим някои правила, да зададем методология
и да изпълним поставените цели. Можем да ориентираме играта и да поставяме
граници, но обучаемите така или иначе ще упражняват въображение. От друга страна,
настолните игри силно обогатяват практически дейности, които осигуряват творческо
обучение и игриво изследване.
Настолните игри могат да допълнят (а в някои случаи дори да заменят) по-сухите
учебни материали и традиционни методи на обучение. При изучаването на чужд език
и втори език те представят нов тип инструмент / ресурс, способен да обърне внимание
на уменията за учене на двадесет и първи век чрез “взискателност“ и актуалност.

6

Използването на настолни игри обогатява учебния процес по четири основни начина:
1) засилват ключови социални и житейски умения;
2) осигуряват автентични преживявания за учащите;
3) ангажират учащите на познато ниво;
4) насърчават информационната грамотност и насърчават мисленето от висок ред.
В контекста на чуждоезиковото обучение ( или изучаването на втори език) WelComm 2
Explore Europe приложи този подход към:
→ установяване на основните умения за грамотност, необходими за четене и
разбиране;
→ развиват и укрепват речниковата основа на учащите;
→ изследват емоционалните нюанси на езика и подобряват уменията за критична
оценка;
→ предоставят културни ценности и добавят културни аспекти на преподаването
на чужди езици
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3. Езиково обучение/обучителни методи, използвани в
продуктите на проекта Welcomm2 Explore Europe
3.1 Комуникативен метод
Комуникативното обучение е форма на обучение, основаващо се на постоянно
взаимодействие между преподавателя и обучаемите и между обучаемите с
другите учащи се. Взаимодействието се осъществява под формата на комуникация.
Комуникацията може да се състои от знаци, звуци, думи, погледи, фрази, истории,
телесен контакт, писма и др. Обучаващите се трябва да имат достатъчно време да
имитират представените упражнения. Само ако обучаемите не могат успешно да
изпълнят упражненията след няколко опита, педагогът може да им помогне и да ги
насочи/коригира. Това трябва да се прави деликатно и тактично; учащите никога не
трябва да бъдат принуждавани.
Преподавателят трябва да се увери, че обучаемите проявяват интерес и осъзнават
личните ползи от съдържанието на урока в самото му начало. Това осъзнаване трябва
да се разширява допълнително през целия урок. Личният опит трябва да играе
централна роля в учебния опит и възможностите за лични приложения трябва да
бъдат посочени колкото се може повече.
3.2 Метод на участието
Методът за участие е един от основните инструменти за промяна на фокуса на
методите за преподаване на езици от експертизата на преподавателя към нагласата
на обучаемите. Ролята на обучаемите се прехвърля от пасивния обект и „рецептор” на
преподаване към активно участие и те стават субект на учебния процес.
Педагогът и учащият стават партньори в развитието на учебния процес, преминавайки
през индивидуалния опит и новите умения. Педагогът улеснява взаимодействията в
групата, така че учащите да могат да се учат един от друг. Изисква се и способността на
педагога да реагира при възникването на неочаквани проблеми, които биха могли да
се превърнат в повод за учене и развитие на умения.
3.3 Метод за повишаване на мотивацията
Целта на комуникацията на специфични за предмета знания по време на уроците е
повишена мотивация относно съдържанието на урока, както и по-добро разбиране
на взаимовръзката между тялото и ума. Упражнения, игри, драматични дейности и
други подобни методи могат не само да внесат разнообразие в последователността
на учебните единици, но и да повишат мотивацията, създавайки спокойна атмосфера
за улесняване на комуникацията и насърчаване на независими дейности. Трябва да
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се използва интерактивен подход, ориентиран към ученика, който отчита различните
стилове на обучение на обучаемите и предоставя широка възможност на учащите
да се изразят като част от процеса на обучение. Създаването на приветлива учебна
атмосфера на приемственост, в която учащите са мотивирани да участват активно,
насърчава по-голямото чувство за принадлежност и насърчава ученето.
Освен това, за успешното приложение на продуктите на WelComm 2 Explore Europe в
процеса на обучение / преподаване, трябва да се спазват и прилагат следните аспекти:
→
→
→
→
→
→
→

Повишаване на самочувствието и мотивацията на обучаемите
Планиране с оглед достатъчно време за приемане и разбиране на информация
Отделяне на повече време за практика
Даване на ясни инструкции и опростяване на обясненията
Използване на нагледни помагала
Чести повторения
Винаги включват прости упражнения, които всеки може да изпълни успешно

3.4 Междукултурна компетентност
Междукултурните компетенции позволяват споделено осъзнаване на приликите и
разликите между хората, като по този начин се избягват рискове като поставяне на
етикети и изхвърляне на културното многообразие. Хората от различен произход
имат различен, но също толкова важен принос към междукултурна среща поради
собствения си опит. За да могат взаимодействията да протичат гладко и да се избегнат
недоразумения, неудобни ситуации и конфликти, както членовете на групата, така и
техният възпитател трябва да са наясно с различните ценности, убеждения и нагласи,
представени в тази конкретна група.
Междукултурно-компетентният преподавател е в състояние да разбере, оцени
и вникне в двусмислени и несигурни междукултурни ситуации, осъзнавайки
относителната валидност на собствената референтна рамка и е способен да избере
и използва стилове на комуникация и поведение, които отговарят на специфичен
местен и междукултурен контекст. Нивото на междукултурна компетентност на
преподавателите, тяхната активност или пасивност в широката област на културата
оказват неоспоримо въздействие върху нагласите на обучаемите към изграждането на
учебния процес и създаването на работна среда на толерантност, доверие и откритост.
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Начините за развитие на междукултурни компетенции включват:
→ преднамерен и последователно разработен дизайн на обучението
→ балансирано предизвикателство и подкрепа, водещи до намаляване на
тревожността при междукултурни срещи
→ улесняване на ученето преди, по време и след междукултурни преживявания
→ дълбочина на междукултурния опит и езиковото потапяне
→ обучение за междукултурна компетентност
→ развиване на любопитство и когнитивна гъвкавост
Междукултурна компетентност, необходима за преподаване в различни култури
(Bennett 2011):
Ефективният междукултурен педагог трябва да има способността:
→ Разбере ролята на преподаването в културата на обучаемия
→ Комуникира ясно с чужди носители на езика, използван в преподаването
→ Улеснява работата на мултикултурните групи (включително включване,
участие, използване на мълчание и др.)
→ „Кодова смяна“ от един стил на комуникация в друг
→ Перифразира кръгови или индиректни изявления с уважение за линейни и
директни членове на групата
→ Изразява ентусиазъм по темата по подходящ за културата начин
→ Въздържа се от преценка, отнасяща се до алтернативни културни норми
→ Разпознава и разглежда специфични за културата рискови фактори за учащите
(загуба на лице, групова идентичност и т.н.)
→ Разработва множество референтни рамки за тълкуване на междукултурни
ситуации
→ Демонстрира добра преценка при избора на най-подходящата интерпретация в
междукултурна ситуация
→ Задава чувствително формулирани въпроси, като същевременно избягва
преждевременно приключване/затваряне
→ Избягва етноцентричните идиоми, жаргон и афоризми
→ Интервюира културен източник, за да получите необходимата информация за
субективната култура
→ Разпознава етноцентризма в цели, задачи, съдържание, процес, медии и
материали за курса, както и групово взаимодействие
→ Мотивира учащите въз основа на собствените им ценности
→ Провежда курсове по различни методи
→ Интерпретира невербалното поведение по подходящи за културата начини
→ Наблюдава употребата на хумор за културна целесъобразност
→ Проявява културно смирение
→ Е културно осъзнат
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4. Техники за работа с деца
Децата, и по-специално билингвите и децата мигранти, имат специални образователни
потребности и изискват адаптиран подход на преподаване. Тяхното образование е
най-ефективно, когато е ориентирано към опит, свързан с заобикалящата ги среда и
насочен от самите тях. Стратегии, които могат да помогнат за постигането, включват:
→ Структури за съвместно обучение - Преподавателите могат да използват
подход, ориентиран към ученика. Кооперативното обучение насърчава
ангажираността в класната стая, като насърчава взаимодействието между
самите обучаеми. Педагогът, вместо да се обръща към учениците един по
един, позволява на децата да работят върху учебни материали със съученици
или в групи, като по този начин максимизират нивото на участие. Ролята
на преподавателя става ролята на фасилитатор, което води до по-високи
постижения, като същевременно насърчава изграждането на сплотеност.
→ Диференцирано обучение - Преподавателите могат да приспособят учебния
опит, за да разграничат индивидуалните нужди на обучаемите в класната
стая. Има три основни стила на обучение: визуален, слухов и кинестетичен.
Преподавателите могат също да диференцират, като съпоставят заданията с
нивата на подготовка, като предлагат подходяща намеса или разширяване на
дейностите, ако е необходимо. Разрешаването на децата да избират дейности,
въз основа на техните интереси, е друг чудесен начин за диференциация.
Предлагането на избор е отличен мотиватор за децата. Работата в малки групи
е един от най-ефективните начини за задоволяване на нуждите на различните
обучаващи се в големи класове или групи.
→ Поставяне на цели - включването на децата в процеса на поставяне на цели е
отличен начин да ги насърчите да поемат отговорността и участието в своето
обучение. В ранните етапи поставянето на цели трябва да се извършва по
много ясен и опростен начин - например чести разговори с децата за напредъка
им в конкретни области. Помагането на децата да постигнат целите си изисква
преподавателите да предоставят конкретна, честа обратна връзка, както и
достатъчно време за саморефлексия.
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5. Таргет групи и ниво на владеене на език
Продуктите на WelComm2 Explore Europe са предназначени за разработване и
надграждане на езикови умения на изучаваните езици от нива B1 и B2 (и по-горе)
съгласно Общата европейска референтна рамка (CEFR).
Основната целева група за прилагане на продуктите са билингви и деца мигранти в
начална училищна възраст (6-12 години), но приложението на продуктите може да се
разшири и към следните групи учащи:
→ Деца на възраст 6-12 години от приемащата държава, както за целите на
изучаването и овладяването на майчиния си език, така и за развиване на
умения по чужд език
→ Преподаватели: учители в начални училища, учители по езици, обучители
по интеграция, преподаватели след училище за целите на прилагането на
продуктите с децата, с които работят
→ Родители на деца билингви и деца мигранти за целите на изучаването на
езика на страната домакин и включването им в процес на обучение между
поколенията
→ Възрастни мигранти на ниво B1-B2 за развиване и надграждане на умения на
езика на приемащата държава
→ Местни възрастни на ниво B1-B2 за развиване и надграждане на умения по
чужд език
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6. Обучителен процес
По-долу са дадени някои аспекти, които да бъдат разгледани от преподавателите,
работещи с деца билингви и деца мигранти:
→ Преподавателят трябва да използва ясен и прост език за обучение, за да улесни
разбирането на учащите
→ Преподавателите трябва да бъдат добре подготвени по отношение на
междукултурната комуникация и социалния и културен произход на учащите.
Езикът на тялото и телесният контакт също се считат за значителна част от
уменията на преподавателите.
→ Чувството за хумор, позитивното мислене, надеждността на преподавателите
и добрата атмосфера в групата създават благоприятна учебна среда и процес
на обучение и намаляват културните пропуски и бариери пред изучаването на
езици
→ Празнуването на успеха по отношение на изразяването на постигането на
целите и необходимото редовно участие е мотивационният инструмент в
средата и в края на урока
→ Предимство в работата с билингвални деца и деца мигранти може да бъде
наличието на билингвални възпитатели или квалифицирани преподаватели с
миграция и / или етнически произход
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7. Инструкции за работа с продуктите
WelComm 2 Explore Europe разработи три отделни образователни продукта, които
могат да се използват от (доброволци) езикови преподаватели и / или родители, за да
помогнат на децата да разберат по-добре съдържанието на преподаваните уроци, да
засилят интереса им към ползите от ученето, да повишат мотивацията и да създадат
интерес към образователните възможности.
Продуктите на WelComm 2 Explore Europe предоставят различни форми на комуникация
или изразяване: настолна игра, комикси, кратки видеоклипове. И трите продукта са
уникално и поотделно разработени за страните партньори, участващи в проекта Холандия, България, Румъния, Испания, Белгия и Великобритания, и са разработени
на съответните национални езици (холандски, български, румънски, испански,
френски и английски). Продуктите се предлагат в осезаема (материална) форма и се
разпространяват сред професионалисти и доброволци, работещи с билингви и / или
деца мигранти, както и деца, които се интересуват от изучаването на един от целевите
езици.

14

7.1 Настолна игра
Настолните игри от поредицата „Explore“ развиват езикови умения и културни
познания за Холандия, Белгия, България, Испания, регион Трансилвания в Румъния
и окръг Кент във Великобритания. Има една настолна игра за всяка от страните на
съответния местен език:
• „Ontdek Nederland“ е за Холандия, използваща холандски
• „Explore la Belgique“ е за Белгия, използваща френски
• “Опознай България” е за България, използваща български
• „Explora España“ е за Испания, използваща испански
• „Трансилвания“ е за Трансилвания, използвайки румънски
• „Explore Kent“ е за Кент, използващ английски

Всяка настолна игра е предназначена за до 7 играчи и включва дейности чрез въпроси
и предизвикателства, през които децата ще трябва да преминат, за да спечелят.
Основна цел на игрите
С тези настолни игри искаме да насърчим децата да научат повече за своята страна,
езика и културата. Освен това игрите стимулират любопитството и взаимодействието
с деца от други култури. Чрез този метод ние подготвяме децата за техния бъдещ и
възрастен живот, за това как да взаимодействат с хора от различни култури и да се
отнасят с уважение към тях.
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Съдържание
Игрите са предназначени да преподават езика и културата на местния град, регион или
държава. По този начин всяка от настолните игри (напр. Въпроси, предизвикателства,
описания, инструкции) е разработена на съответния национален език. Преминавайки
през настолната игра, децата могат да научат думи, изрази, местни истории и
поговорки и културни факти за своята държава или регион. Темите на играта са:
•
•
•
•
•

Изкуство / литература / култура / спорт
История
Храна
Известни личности
Природа / пейзажи / паметници / архитектура

Има 50 въпроса / отговора на тема или общо 250 въпроса / отговора за игра.
Местните истории, факти и материали се използват като културни справки за
въпросите и художествения дизайн на игрите. Всички игри са проектирани в един и
същи стил с уникални компоненти (до най-малките детайли като граници и форми),
представляващи културното наследство на всяка от страните / регионите. Освен
това във всяка игра са включени 31 бонус въпроса / мини игри, за да провокират
взаимодействие и комуникация между играчите.
Съвместно създаване и участие в разработка и тестване
По време на работата по въпросите бяха създадени групи за съвместно създаване с
деца и преподаватели, участващи във всяка страна партньор. 43 деца, 19 педагози
(учители и езикови експерти) и 8 родители бяха включени на етапа на развитие на
настолната игра. Въпросите са изготвени, записани от партньори заедно с учители
/ родители за всяка тема и представени накрая на езиковия експерт, който ги
финализира, приспособявайки лексиката на въпросите и нивото на трудност към
нивото на знанията на децата. Финален преглед от партньори беше извършен
от партньори и преподаватели, за да се провери съдържанието / темата, езика и
значението на възрастта.
Общата обратна връзка от всички пилотни сесии е, че играта несъмнено е забавна,
образователна и лесна за следване от гледна точка на механиката на играта, правилата
и др. Много деца попитаха откъде могат да закупят играта, което е ясен знак за
успех. Обратната връзка от преподавателите е, че настолните игри могат лесно да се
използват в училищата като част от учебния процес.
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7.2 Комикси
Welcomm 2 Explore Europe разработи поредица от 6 комикса с активното участие на
деца на възраст 6-12 години в шестте партньорски държави - Холандия, България,
Испания, Румъния, Белгия и Великобритания. Всеки комикс представлява история
от една от страните, адаптирана и разказана от самите деца чрез рисунки. След
това професионалните художници използваха детските комикси за проектиране на
оригинални рисунки, което доведе до финалните илюстрации, включени в комиксите.
Всяка история е различна и се основава на местна традиция, сага или мит
(оригиналните истории са приложени). Въпреки че всички истории връщат читателя
назад във времето, хуморът на децата и иновативните идеи ги правят възможно найсъвременни. Например историите включват мобилни телефони, които са от векове
назад и използват прост и модерен език, вместо сложни и традиционни начини на
писане.
Образователна стойност
Разработени от деца и тийнейджъри,
комиксите могат да се използват за
преподаване на езика и културата на
участващите държави. Образователната
стойност е двупластова: Историите в книгите
могат да се използват едновременно като
инструменти за преподаване на език и култура,
но преподавателите могат да използват
и практическия подход на съвместното
създаване като различен начин за ангажиране
на децата в учебния процес, като изследват и
двете местното културно наследство и светът
на комиксите и графичните романи.
Съвместно създаване и участие в развитието
Партньорите са направили проучване на
местни истории и избрани истории, с които
да работят. Радваме се да видим, че имаме
различни теми, напр. Румъния е използвала
темата за природата, Белгия - история и
пейзаж, използвайки известна статуя, Испания - местно тържество, България - местна
традиция, Кент - пейзаж, а Холандия е избрала за трима легендарни герои. Избраните
истории са прегледани и оценени, за да се гарантира последователност във фокуса и
съдържанието.
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Като следваща стъпка партньорството изгради местни екипи за действие, включващи
целевите групи (деца, възпитатели и партньори). По време на този етап партньорите
насърчавали и подготвяли децата да нарисуват комикс въз основа на избраната
легенда, използвайки насоки. Това е направено в рамките на 8 семинара, организирани
в 5 държави.
Като цяло сценарият на семинарите беше: презентация за комиксите, показваща на
децата какво означава да нарисувате комикс; представяне (четене от фасилитатор)
на легендата; където децата бяха с различен езиков произход - бяха идентифицирани
и обяснени непознати думи и културно съдържание. Децата работеха индивидуално
или в екип. Те бяха помолени да мислят за „модерна“ история въз основа на легендата
или за измислен персонаж (и), които да бъдат включени в историята. Те нарисуваха
историята в различните блокове и написаха под всеки блок или в текстов балон какво
се е случило и какво са казали героите. След семинарите местните екипи на проекта
анализираха историите от детската работа и избраха тази, която изглеждаше найавтентичната и интересна едновременно.
Книгите
Последните истории в комикса Welcomm 2 Explore са:
• Речните сестри (адаптирано от фолклорната легенда за Трансилвания,
озаглавено „Раждането на Марос и реките Олт“)
• Новата легенда за Манекен Пис от Белгия
• Три истории за Холе Боле Гийс от Холандия
• Легендата за българската мартеница от България
• Произходът на „Лас Фалас“ от Испания
• Загадъчният пещер на Маргате от Кент, Великобритания
Текстовете и диалозите на всички истории са адаптирани и редактирани от
професионалист в комичен стил и зачитащ рамката на езиковото съдържание на
английски език; след това текстовете бяха преведени / адаптирани на партньорските
езици. Художествената продукция и дизайн, включително надписи на всички езици,
са изцяло изпълнени от професионални художници, които рисуват комичните герои
и обкръжението, за да изглеждат повече или по-малко като децата, които са си
представяли.
Има общо 6 комикса, всеки от които съдържа всичките 6 комикса на местния
партньорски език - холандски, български, испански, румънски, френски и английски.
Книгите имат общ дизайн на корицата и уводни текстове, включени за всяка история.
Те се предлагат като физически продукти и се разпространяват сред заинтересовани
организации и заинтересовани страни в страните партньори.
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7.3 Образователни видеоклипове
WelComm 2 Explore Europe разработи поредица от 19 видеоклипа с образователен
характер, показващи различни истории, забележителности и традиции от 6-те страни
партньори - Холандия, България, Испания, Румъния, Белгия и Великобритания. На
разположение са 3 видеоклипа за всяка държава на съответния национален език (4 за
Холандия на холандски), в които децата участват в разработването на сценариите като
основни действащи лица. Кратките филми представят различна ситуация / истории за
споделен опит на децата, свързани с културното наследство, например: деца в музей
/ художествена галерия, в замък или дворец, в природен парк; деца, които приготвят
традиционна храна с бабите и дядовците или участват в градско събитие. В някои
от филмите децата действат и като ръководства за културата, езика и наследството
на своя град / държава. Сценариите са разработени по начин, който оставя място
за детското творчество, така че не е нужно да учат реплики, но могат да действат /
реагират, говорят и споделят свободно и импулсивно.
Като продължение на видеоклиповете има набор от езикови игри, достъпни на
уебсайта на проекта за целите на тестването на придобити знания. Определеното
езиково съдържание (свързано с думите и фразите на темата на филма) за всеки от
филмите е основата за тези игри. За всеки филм са разработени три упражнения: игра
за запомняне, за попълване на липсващи думи в изречение и за поставяне на думите в
правилния ред, за да се направи изречение.
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Образователна стойност
Видеоклиповете имат за цел да се използват за развитие на езикови умения и
културни познания за страните партньори като начин за ангажиране на поколението на
YouTube и социалните медии при изучаване на разказ на чужд език. Късометражните
филми осигуряват визуална среда и са подходящи за дейности по слушане / разбиране,
но също така и за езикови и културни упражнения, тъй като децата могат да бъдат
помолени да записват основни бележки върху сюжета, героите или обстановката,
докато гледат филма. Езиковите игри, свързани с всяко видео, улесняват ученето и
гарантират, че децата научават някои фрази и културни факти чрез филма, който токущо са гледали.
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Приложение - всички легенди, използвани за съставянето на
комиксите
Холандия
Holle Bolle Gijs (Plumpy Chunky Chuck)
Чували ли сте някога за вагона Холе Боле?
Вагонът на Холе Боле Гийс?
Можеше да яде и да се подиграва,
Крава и теле и цял кон и половина,
Вол и бик и седем бъчви бира,
Лодка с чипс и църква, пълна с овце,
Но той все още беше толкова гладен, че Гийс не можеше да заспи.
Този стих е основното описание на Холе Боле Гийс. От този стих децата могат да
направят своя собствена легенда за Холе Боле Гийс.
Witte Wieven (White Wives)
Witte Wieven са женски бели същества, които могат да помогнат или да изплашат
хората. Witte Wieven може да се види в гори, гробища, в долмени и близо до
холандския Hunnebedden. Witte wieven може да се разглежда като духове или като
феи.
С това описание децата могат да направят своя собствена легенда за Witte Wieven.
Bokkenrijders (Goat Riders)
Bokkenrijders са мъже / момчета, които летят на кози. Bokkenrijders са разбойници и
бандити, те нахлуват, крадат и плашат хората. Те причиняват смущения в селата, като
летят наоколо с козите си.
С това описание децата могат да направят своя собствена легенда за Бокенрейдърите.

България
Легендата за българската мартеница
Към края на живота си българският владетел хан Кубрат събрал своите 5 сина. Той
държал връзка пръчки, свързани заедно. Хан Кубрат извадил една от пръчките и лесно
я строшил на две. Когато след това се опитал да счупи цялата връзка, той не успял.
Това било наследството му за синовете му: че ако останат единни, нищо не може да ги
сломи.
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Скоро след смъртта на хана хазарските племена нападнали българите и пленили
дъщеря му Хуба. Хазарският водач Ашина поискал от синовете на хан Кубрат да го
приемат за свой лидер - единственото условие, при което той щял да освободи сестра
им и да им остави земите им.
Най-големият от синовете Баян се съгласил да приеме хазарското ръководство и
да остане с пленената си сестра. Останалите четирима синове обаче не изпълнили
заповедите на покойния си баща и се разделили в търсене на нова земя за своите
племена. Един от тях тръгнал на север, а останалите трима (Аспарух, Кубер и Алцек)
се насочиха на юг, като всеки поел по различен маршрут. Преди да тръгнат по пътя
си, всичките 5 брат и сестра се споразумяли, че Баян и Хуба ще останат при хазарския
водач, докато останалите намерят нови земи за българите. Според споразумението
Аспарух трябвало да изпрати птица със златна нишка, завързана на крака. Това щяло да
бъде знакът за Хуба и Баян да избягат от Ашина и да последват братята си.
Не след дълго те си тръгнали, Хуба видял птицата с обещаната златна нишка на крака
си. Щастливи, тя и Баян избягали от хазарите и стигнали до земите близо до река
Дунав. Те нямали представа по кой път да поемат и птицата била единствената, която
знаела къде са братята им. За да изпрати знак, Баян уловил птицата и завързал на
крака си бяла вълнена нишка. Докато той завързвал нишката, войници от племето
хазарци стигнали до брат му и сестра му и ги нападнали със стрели. Ранен, Баян
оставил червена следа от кръвта си в края на нишката точно преди да пусне птицата да
лети и да намери братята си. Точно в този момент Аспарух се появил от другата страна
на реката заедно с войската си.
Смелите войници преминали реката и победили хазарците, спасявайки Баян и Хуба.
Когато накрая братята и сестрата се обединили, Аспарух взел бяло-червената нишка
от крака на птицата и завързал малко парче от нея на всеки от хората си. След това
той призна, че той и братята му не били послушали съвета на баща си и били платили
с кръвта си за разделянето. Те нарекли тази бяло-червена нишка мартеница и
решили, че от този ден нататък нишката никога няма да се реже, защото тя винаги ще
обединява българите.
Мартеницата станала символ на късмет, здраве, любов и радост, който обединява
българите по целия свят на 1 март всяка година.
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Испания
Произходът на „Лас Файас“
Това е една от най-известните „фиести“ в Испания и най-важният фестивал във
Валенсия.
Фестивалът продължава повече от няколко дни, завършвайки с впечатляващото
изгаряне на забавните, ярко оцветени и огромни фигури или „ninots“, както са
известни. Следователно няма да разказваме какво е Лас Файас, а по-скоро къде е
възникнал фестивалът.
Започвайки с името, „Falla“ на средновековен валенсийски означава „факел“. Лас
файас едно време, много години назад не бил нищо повече от старите факли, които
били поставени в кулите на часовоите, които защитавали града. Въпреки това, в „Llibre
dels feits“ (книга, написана между 13 и 14 век), се разказва история за хората на крал
Хайме I, които носели факли, за да го запалят. Продължавайки оттам, тези факли се
използвали и за осветяване на фиести, поради което името „falla“ в крайна сметка се
използва като наименование, синоним на тържеството.
Легендата разказва, че дърводелците щели да проведат „фиеста“ в деня на своя
покровител - Сан Хосе на 19 март и да изгорят дървесни стърготини на праговете на
своите работилници, за да отпразнуват зимата, която отивала към края си. За това те
използвали лампа, наречена „parot“. С течение на времето дърводелците се опитвали
да се надминат, украсявайки огньовете си и дори обличайки „парота“ като човек или
клиент, който им бил особено досаден през цялата година. Този обичай продължил да
се развива и всяка година наблюдаваните монтажи ставали по-сложни и ефектни от
преди.
Има и такива, които казват, че Лас Фалас идва от далеч по-опростен произход вариация на други популярни фестивали, при които образи били хвърлени в огъня, за
да представят непопулярен човек като демон или олицетворение на зимния сезон.
Нито една от тези теории никога не е доказана поради липса на историческа
документация. Първата писмена документация на Лас Файас датира от 1784.
Интересното е, че в градските преписи от властите се отбелязва, че е забранено да
се изгарят „факли“ по улиците на града и вместо това трябва да се поставят в зони с
достатъчно пространство .
Какъвто и да е техният произход, Лас Файас се празнува повече от 200 години ... и все
още има много дърва за изгаряне.
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Румъния
Легендата за реките Марос и Олт
Над Балан Баня има огромна планина, наречена Тарко. Той е кръстен на фея, живяла
там в златен дворец преди 1000 години. Феята Тарко имала всичко, включително две
красиви дъщери - Марос и Олт, но въпреки това тя винаги била тъжна. Седяла пред
прозореца със сълзи на очи. Сестрите много се карали: Марос била по-спокойна от
сестра си Олт, която била избухлива и искала да бъде първа във всичко.
Това, което наистина накарало феята да се натъжи, било отсъствието на съпруга ѝ. Той
бил пропъден от своя крал, след като се осмелил да му противоречи. След това не му
било позволено да вижда жена си отново - той трябвало да живее в морето, докато
жена му трябвало да живее на сушата.
Когато дъщерите забелязали колко тъжна е майка им, те започнали да я питат каква
била причината. Тя им казала, че любимият й съпруг живее далеч край Черно море и не
й било позволено да го вижда.
”А какво да кажем за нас? Имаме ли право да отидем там? ”, Попитали момичетата.
Майка им отговорила, че ако можели да се договорят помежду си, щяла ги превърне
в две реки, за да могат да стигнат до баща си. Но когато ги оставила в стаята, те
започнали да се карат за това чие име трябвало да носи пътуването. Те не можели
да се споразумеят и решили да пътуват отделно. Майка им не знаела нищо за това,
прегърнала ги и те се превърнали в потоци. Тогава тя осъзнала, че дъщерите й
заминават за Черно море в различни посоки, но не можела да ги спре. Олт побързала,
но по-късно тя се уморила и станала слаба. Тогава тя чула гласа на сестра си Марос,
която пристигала по-бавно, но с много повече сила и вода. Олт помолил Марос да я
занесе до Черно море и те стигнали до морето заедно. Те зърнали погледа на баща си,
който стоял до морето на мястото, където Дунав се влива в морето. Те започнали да
плачат на баща си, но потънали в морето.

Белгия
7-те легенди за Mannenken Pis
Първа легенда
Точно както при Хари Потър, първият разказва как стара вещица, живееща на улицата
на фурната, е осъдила малко момче на много тъжна съдба. За да облекчи неотложната
естествена нужда от вратата, той трябвало да изпълнява този акт вечно под формата
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на каменна статуя. За щастие в този момент добрият старец се появил със статуетка,
сравнима с хлапето, което сложил на мястото на малкото момче.
Втора легенда
Втората също е история на диво пикаене ... Хлапе с три ябълки, Малкият Жулиен, се
облекчил срещу вратата на килията на свят отшелник. Старецът бил предупреден от
странния шум, идващ от дома му, превърнал малкото момче в каменна статуя и го
осъдил да продължи завинаги своята нескромна постъпка. Краят на легендата обаче е
променен, за да не плаши децата. Бащата създал статуетка, наподобяваща малкото му
дете и когато я показал, малкото му момче оживяло.
Трета легенда
Третата легенда разказва героични факти. Разказва се историята на изпадналия в беда
Брюксел, който се съпротивлявал няколко дни. Обсаждащите запалили фитил преди
заминаването си, за да изгорят Брюксел. За щастие малко момче, което минавало
покрай улица de l’Étuve, видяло фитила да гори. Тъй като не знаело къде да намери
вода за гасене на фитила, то не се поколебало нито секунда и започнало да полива
огъня, който веднага угаснал. Фактът бил докладван бързо и в негова чест буржоата
издигнал статуетка, пресъздавайки героичния му акт.
Четвърта легенда
Четвъртият, пакостлив герой, се намира във времето на кръстоносните походи. В
Брюксел живеели граф дьо Хов, съпругата му и синът му Годефройд. Последният
редовно предлагал гостоприемство на тези славни бойци, изпратени да се срещнат с
петгодишния му син, много находчиво дете, за да ги посрещне. Но хлапето, пакостливо
по душа, не спряло да полива шествието. За да изкупят оскърблението, нанесено на
бойците, графът и графинята издигнали изкупителна статуетка.
Пета легенда
Петата легенда разказва историята на буржоазно дете, загубило се сред тълпата.
Опитвайки се да го намери по улиците на Брюксел, бащата го открил, след пет дни
търсене, на ъгъла на улица de l’Etuve и rue du Chene, да облекчава належащата си
нужда. Радвайки се, че е намерил сина си, буржоата построил статуя, обезсмъртяваща
този момент.
Шеста легенда
Шестата легенда, датира от 8 век. Съпругата на един лорд родила бебе, чиято първа
проява била “толкова високо пикаене“, че брадата на Виндисиен, епископ на Арас,
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била изпръскана. Този наглец се казвал Manneken-Pis. Малко след това Виндикатор
починал. Къде можело да се организира кръщелната церемония и кой би я осветил?
Някой си Гудул се съгласил да благослови малкото дете. Но съблазнен от Гудул, лордът
напуснал дома си, отишъл в къщата на Гудуле, който го приветствал, без да подозира за
намеренията му! Гюдул бил възмутен и обявил да бъде наказан: „Единственият ви син
ще порасне и ще спре да пикае“.
Седма легенда
И накрая, най-правдоподобната от всички легенди се основава на исторически факти.
През 1142 г. се ражда Годефройд III, херцог на Лотарингия. За съжаление баща му,
Годефройд II починал скоро след това. Двамата васали, Готие Берту и брат му Жерар
дьо Гримберген, преценили, че моментът бил благоприятен, за да вдигнат оръжие
срещу сюзерена си в люлката. Лордът на Гасбек поискал младият херцог да се яви на
бойното поле.
По този начин люлката била провесена на клона на млад дъб на мястото на битката
при Рансбек. Четири пъти отблъсната, армията на бебето, за което битката изглеждала
загубена, внезапно беше вдъхновена от вида на детето, което тихо изпълнявало все
още известния жест. За отбелязване на победата в Брюксел бил издигнат фонтан с
името Manneken-Pis. Освен това младият дъб бил изкоренен и преместен на мястото
на Rue du Chêne.

Обединено кралство
Пещерата на черупката: мистериозно откритие
През 1835 г. в една къща, наречена Belle Vue Маргейт, Кент ...
Къщата наскоро била закупена от джентълмен на име Джеймс Нюлав, който искал да
направи някои промени. Той наел няколко работници, които да му помогнат в работата
при патешкото езеро близо до къщата.
‘Можеш ли да изкопаеш няколко метра тук, благодаря ти’
‘Господине, моля, елате тук, трябва да видите това!’ [Изненадани работници викали]
Господинът се обадил на сина си:
‘Джошуа, моля те, ела тук. Ще ви помогна да влезете в тази дупка, за да видите какво
има под това езерце “
Господинът спуснал малкия си син Джошуа в дупка в земята на къщата си. Джошуа
излязъл учуден.
‘Татко, има тунели, покрити с черупки, има милиони от тях. Толкова е красиво!’
[Бащата го изгледал озадачен]
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‘Какво имаш предвид с милиони от тях? Какво е това?’
[Синът продължил]
‘Това е като рай за черупки. Всички стени са украсени със странни символи, приличащи
на мозайки. Казвам ви, че там има милиони черупки.
Появило се младо момиче, сестрата на Джошуа Фани
‘Татко, Джошуа и аз знаехме за този мистериозен пасаж преди малко. Открихме го
един ден, докато играехме край езерото. Обичаме да се губим там “.
Фани продължила „толкова е красиво. Има милиони черупки и се образуват толкова
много различни видове мозайки. Изглежда като произведение на изкуството ’.
Древен езически храм ли е това? Място за среща на някакъв таен култ? Никой не може
да обясни кой е построил това невероятно място или пък защо, но от случайното му
откриване насам посетители от цял свят се захласват по неразгаданата мистерия.
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