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1. Introducere

Proiectul	„WelComm	2	Explore	Europe:	Învățarea	integrată	a	limbii	și	culturii	la	vârste	
fragede”	folosește	patrimoniul	regional	din	toată	Europa	și	creează	materiale	multimedia	
pentru	copii	pentru	a-i	ajuta	să	învețe	mai	multe	despre	istoria,	natura	și	cultura	noilor	lor	
țări.	Proiectul	se	adresează	copiilor	din	școala	primară	cu	vârsta	cuprinsă	între	6-12	ani,	ale	
căror	competențe	lingvistice	în	limba	țării	în	care	trăiesc	au	nevoie	de	sprijin,	fie	pentru	că	
sunt	bilingvi,	fie	au	cunoștințe	limitate	din	cauza	migrației.	WelComm	2	Explore	Europe	a	
dezvoltat	un	set	de	produse	lingvistice	-	un	joc	de	societate,	benzi	desenate	și	videoclipuri,	
care	integrează	o	dimensiune	culturală	în	predarea	și	învățarea	limbilor	străine.

Acest	document	prezintă	metodologia	și	principiile	care	stau	la	baza	produselor	WelComm	2	
Explore	Europe,	conținutul	elementelor	separate,	precum	și	instrucțiunile	pentru	educatorii	
de	limbă	(voluntari)	pentru	a	le	folosi	cu	elevii.
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2. Principiile metodologiei

Metodologia	WelComm	2	Explore	Europe	se	bazează	pe	metodologia	proiectului	de	mare	
succes	„WelComm:	Abilități	de	comunicare	pentru	integrarea	migranților	(	www.welcomm-
project.eu	)	care	a	creat	metode	și	produse	atractive	de	predare	și	învățare	(jocuri,	benzi	
desenate,	filme	de	animație)	etc.)	pentru	dezvoltarea	abilităților	de	limbă	de	bază	în	vorbire	
/	înțelegere	a	copiilor	migranți	de	vârstă	preșcolară.	WelComm	2	Explore	Europe	folosește	
această	metodologie	ca	bază	pentru	dezvoltarea	principalelor	sale	produse,	dar	adaptată	
grupurilor	țintă	mai	largi	și	utilizând	mijloace	tematice	specifice	patrimoniului	cultural.	O	
parte	importantă	și	inovatoare	în	metodologia	proiectului	este	abordarea	transformării	
copiilor	în	co-creatori	ai	conținutului	de	învățare,	în	timp	ce	copiii	au	participat	activ	la	
dezvoltarea	celor	trei	produse	principale.

2.1	 Abordare	didactică
Abordarea	didactică	utilizată	se	referă	la	principiile	învățării	limbilor	străine	la	vârste	fragede	
în	contextul	bilingv	și	al	migrației	și	se	referă	la	cele	mai	eficiente	abordări	de	învățare	a	
limbilor	străine	care	trebuie	incluse	în	cele	trei	rezultate	principale.	Urmează	abordarea	
afectiv-umanistă	combinată	cu	cele	șapte	principii	ale	învățării	multimedia.

Abordarea afectiv-umanistă	se	bazează	pe	următoarele:
 → atenție	la	nevoile	de	comunicare	ale	cursanților						
 → importanța	limbajului	ca	instrument	pentru	auto-exprimare	și	interacțiune	socială	
(cu	o	atenție	deosebită	asupra	factorilor	socio-culturali,	interculturali	și	extra-
lingvistici)						

 → conceptul	de	învățare	ca	proces	constructiv	în	timpul	căruia	cursanții	trebuie	să	se	
angajeze	activ	în	dobândirea	cunoștințelor	lor						

 → conștientizarea	și	aprecierea	diferențelor	dintre	cursanți	rezultate	din	istoria	lor	
personală,	mediul	lor	social,	interesele	lor	specifice,	viața	și	obiectivele	școlare,	
stilurile	lor	cognitive	și	de	învățare						

 →
Răspunsul fizic total	(TPR)	ca	parte	a	abordării	afectiv-umaniste:

 → Util	pentru	începători	și	tineri						
 → Profesorii	dau	comenzi	în	limba	țintă	și	cursanții	răspund	cu	acțiuni	ale	întregului	

corp      
 → Ascultarea	și	răspunsul	cu	acțiuni	au	două	scopuri:						

• Recunoașterea	rapidă	a	sensului	cuvintelor
• Învățarea	pasivă	a	structurii	limbii
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Activități bazate pe joc	ca	parte	a	abordării	afectiv-umaniste:
 → Să	ofere	cursanților	atât	un	ajutor	direct	printr-o	relație	semnificativă,	cât	și	un	
ajutor	indirect	printr-un	mod	cooperativ	de	lucru						

 → Pentru	a	obține	o	învățare	semnificativă,	pentru	a	dezvolta	un	sentiment	de	auto-
eficacitate,	pentru	a	îmbunătăți	stima	de	sine	și	abilitățile	sociale	(limbaj	pentru	
integrare)						

 → Învățarea	bazată	pe	jocuri	combină	următoarele	componente:						
• afectiv	(distracție,	plăcere)
• social	(echipă,	grup,	respectarea	regulilor)
• motor	și	psiho-motor	(mișcare,	coordonare,	echilibru)
• cognitiv	(dezvoltarea	de	strategii	de	joc,	reguli	de	învățare)
• emoțional	(tensiune,	provocare,	libertate,	frică)
• cultural	(reguli	și	proceduri	specifice	de	reacție)
• intercultural

 
2.2	 Principiile	învățării	multimedia
Beneficiile	provenite	din	abordarea	afectiv-umanistă	sunt	combinate	cu	cele	șapte	principii	
ale	învățării	multimedia	incluse	în	produsele	separate	ale	WelComm	2	Explore	Europe:

 → Principiul multimedia	-	elevii	învață	mai	bine	din	cuvinte	și	imagini	decât	doar	din	
cuvinte      

 → Principiul contiguității spațiale	-	elevii	învață	mai	bine	atunci	când	cuvintele	și	
imaginile	corespunzătoare	sunt	prezentate	mai	aproape	de	unul	de	celălalt	pe	
pagină	sau	pe	ecran						

 → Principiul contiguității temporale	-	elevii	învață	mai	bine	atunci	când	cuvintele	și	
imaginile	corespunzătoare	sunt	prezentate	simultan

 → Principiul coerenței -	elevii	învață	mai	bine	atunci	când	cuvintele,	imaginile	și	
sunetele	străine	sunt	excluse	și	nu	incluse						

 → Principiul modalității -	elevii	învață	mai	bine	forma	animației	și	narațiunii	decât	din	
animație	și	textul	de	pe	ecran						

 → Principiul redundanței	-	elevii	învață	mai	bine	forma	animației	și	narațiunii	decât	din	
animație,	narațiune	și	textul	de	pe	ecran						

 → Principiul diferențelor individuale	-	efectele	de	proiectare	sunt	mai	puternice	
pentru	cursanții	cu	cunoștințe	reduse	decât	pentru	cursanții	cu	cunoștințe	înalte	și	
pentru	cursanții	cu	spații	largi,	decât	pentru	cursanții	cu	spații	reduse.
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2.3	 Învățare	prin	intermediul	canalelor	audio	/	video
Această	abordare	este	utilizată	în	videoclipurile	din	WelComm	2	Explore	Europe,	deoarece	
scurt	metrajele	oferă	un	mediu	vizual	și	sunt	potrivite	pentru	activități	de	ascultare	/	
înțelegere,	dar	și	pentru	exerciții	de	limbă	și	cultură.

Utilizarea	tehnologiei,	în	special	a	videoclipurilor,	este	un	instrument	educațional	foarte	
util.	Videoclipurile	din	WelComm	2	Explore	Europe	îmbunătățesc	dezvoltarea	abilităților,	
permițând	copiilor	să	recunoască	fenomene	naturale	(de	exemplu,	comenzi	verbale,	
desfășurarea	activităților,	interacțiuni	sociale	etc.)	în	context;	analizarea	unei	situații,	
utilizând	principiile	introduse	fie	în	înregistrarea	video,	fie	acoperite	în	altă	parte	în	cursul	
învățării	limbilor	străine;	testarea	aplicabilității	sau	relevanței	conceptelor	de	limbaj	în	
contexte	din	lumea	reală	etc.

Videoclipurile	se	bazează,	printre	altele,	pe	principiul	modalității	de	potrivire	utilizând	
atât	canalul	audio	/	verbal,	cât	și	canalul	vizual	/	pictural	pentru	dobândirea	și	prelucrarea	
informațiilor.	Astfel,	afișarea	unei	mișcări	pe	ecran	în	timp	ce	se	narează	oferă	cursanților	
fluxuri	de	informații	duale	și	complementare	pentru	a	evidenția	caracteristicile.

2.4	 Învățarea	prin	jocuri	de	societate		
Jocurile	de	societate	„sunt	unice	prin	capacitatea	lor	de	a	aduna	jucători	în	jurul	unui	joc	
comun,	față	în	față,	care	este	atât	de	critic	pentru	dezvoltarea	socială,	și	datorită	mecanicii	
lor	complexe,	conținutului	real	și	temelor	bogate	oferă	experiențe	autentice	și	o	învățare	
durabilă	și	memorabilă	”.	(Mayer,	B.	&	Harris,	C.	(2010).	Bibliotecile	au	un	joc:	aliniați	
învățarea	la	jocurile	de	societate	moderne).	Acestea	se	dovedesc	căile	perfecte	către	
învățarea	ludică	datorită	naturii	lor	duale.	Pe	de	o	parte,	acestea	sunt	structurate,	deschise,	
cu	principii,	astfel	încât	ne	permit	să	acordăm	unele	reguli,	să	stabilim	metodologia	și	să	
îndeplinim	obiectivele	stabilite.	Ne	putem	orienta	și	stabili	limitele	de	joc	,	dar	cursanții	își	
vor	putea	exercita	imaginația	oricum.	Pe	de	altă	parte,	jocurile	de	societate	sunt	activități	
practice	extrem	de	benefice,	care	oferă	învățare	creativă	și	explorare	ludică.

Jocurile	de	societate	au	potențialul	de	a	completa	(și,	în	unele	cazuri,	chiar	de	a	înlocui)	
materialul	educațional	bazat	pe	exerciții	și	metodele	tradiționale	de	instruire.	În	învățarea	
limbilor	străine,	acestea	prezintă	un	nou	tip	de	instrument	/	resursă,	capabil	să	abordeze	
abilitățile	de	învățare	din	secolul	XXI	cu	„rigoare”	și	relevanță.
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Utilizarea	jocurilor	de	societate	îmbogățesc	procesul	de	învățare	în	patru	moduri	
fundamentale:
1)	consolidează	abilitățile	cruciale	sociale	și	de	viață;																		
2)	ele	oferă	experiențe	autentice	elevilor;																			
3)	angajează	cursanții	la	un	nivel	familiar;																		
4)	promovează	alfabetizarea	informațională	și	promovează	gândirea.																		
 
În	contextul	învățării	limbilor	străine,	WelComm	2	Explore	Europe	a	aplicat	această	abordare	la:

 → stabililrea	abilităților	de	bază	de	alfabetizare	necesare	citirii	și	înțelegerii;	
 → dezvoltarea	și	consolidarea	vocabularului	de		bază	al	cursanților;
 → explorarea	nuanțelor	emoționale	ale	limbajului	și	lucrul	la	evaluarea	critică;	
 → oferirea	de	valori	culturale	și	adăugarea	aspectelor	culturale	ale	predării	limbilor	
străine	
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3.	 Metode	de	predare	/	învățare	a	limbii	incluse	în	produsele	din	
cadrul proiectului Welcomm 2 Explore Europe

3.1	 Învățarea	comunicativă
Învățarea	comunicativă	este	o	formă	de	învățare	bazată	pe	interacțiunea	constantă	dintre	
educator	și	cursanți	și	dintre	cursanți	și	alți	cursanți.	Interacțiunea	are	loc	sub	formă	de	
comunicare.	Comunicarea	poate	consta	în	semne,	sunete,	cuvinte,	înfățișări,	fraze,	povești,	
contact	cu	corpul,	scrisori	etc.	Cursanții	ar	trebui	să	aibă	suficient	timp	pentru	a	imita	
exercițiile	demonstrate.	Numai	dacă	cursanții	nu	sunt	în	măsură	să	efectueze	cu	succes	un	
exercițiu	după	mai	multe	încercări,	educatorul	îi	poate	ajuta	și	corecta.	Acest	lucru	trebuie	
făcut	cu	blândețe	și	tact;	elevii	nu	ar	trebui	niciodată	constrânși.
Educatorul	ar	trebui	să	se	asigure	că	cursanții	își	dezvoltă	interesul	și	realizează	beneficiile	
personale	ale	conținutului	lecției	chiar	de	la	început.	Această	realizare	ar	trebui	extinsă	în	
continuare	pe	parcursul	întregii	lecții.	Experiența	personală	ar	trebui	să	joace	un	rol	central	
în	experiența	de	învățare,	iar	oportunitățile	pentru	aplicațiile	personale	ar	trebui	evidențiate	
cât	mai	mult	posibil.

3.2	 Metoda	participativă
Metoda	participativă	este	unul	dintre	principalele	instrumente	de	schimbare	a	focalizării	
metodelor	de	predare	a	limbilor	străine	de	la	expertiza	educatorului	la	atitudinea	
cursanților.	Rolul	cursantului	este	mutat	de	la	obiectul	pasiv	și	„preceptor”al	metodelor	de	
predare	la	participarea	activă	și	acestea	devin	subiectul	procesului	de	învățare.
Educatorul	și	cursantul	devin	parteneri	în	dezvoltarea	procesului	de	învățare,	pășind	înainte	
și	înapoi	cu	experiența	individuală	și	noile	abilități.	Educatorul	facilitează	interacțiunile	
din	cadrul	grupului,	astfel	încât	cursanții	să	poată	învăța	unii	de	la	alții.	Este	necesară	
și	capacitatea	educatorului	de	a	reacționa	la	probleme	neașteptate	care	ar	putea	fi	
transformate	în	material	pentru	învățarea	și	dezvoltarea	abilităților.
 
3.3	 Metoda	de	creștere	a	motivației
Scopul	comunicării	cunoștințelor	de	bază	specifice	subiectului	în	timpul	lecțiilor	este	o	
motivație	sporită	cu	privire	la	conținutul	lecției,	precum	și	o	înțelegere	sporită	a	interacțiunii	
dintre	corp	și	minte.	Exercițiile,	jocurile,	activitățile	teatrale	și	metodele	similare	nu	numai	că	
pot	introduce	varietate	în	secvența	unităților,	ci	și	sporesc	motivația,	pot	crea	o	atmosferă	
relaxată	pentru	a	facilita	comunicarea	și	a	încuraja	activități	independente.	Ar	trebui	să	fie	
folosită	o	abordare	interactivă,	centrată	pe	elev	care	ia	în	considerare	stiluri	diferite	de	
învățare	ale	cursanților	și	oferă	posibilitatea	cursanților	să	se	exprime,	ca	parte	a	procesului	
de	învățare.	Crearea	unei	atmosfere	de	învățare	primitoare,	de	incluziune,	în	care	cursanții	
sunt	motivați	să	participe	activ,	stimulează	un	sentiment	mai	mare	de	apartenență	și	
încurajează	învățarea.
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În	plus,	pentru	a	aplica	cu	succes	produsele	WelComm	2	Explore	Europe	în	procesul	de	
predare	/	învățare,	trebuie	respectate	și	implementate	următoarele	aspecte:

 → Creșterea	stimei	de	sine	și	a	motivației	cursanților						
 → Planificarea	unui	timp	suficient	pentru	aportul	și	înțelegerea	informațiilor						
 → Alocarea	de	timp	pentru	exerciții
 → Oferirea	de	instrucțiuni	clare	și	păstrarea	explicațiilor	simple						
 → Folosirea	de	mijloace	vizuale						
 → Oferirea	de	repetări	frecvente						
 → Includerea	întotdeauna	de	exerciții	simple	pe	care	toată	lumea	le	poate	realiza	cu	
succes						

 
3.4	 Competența	interculturală
Competențele	interculturale	permit	împărtășirea	conștientizării	asemănărilor	și	diferențelor	
între	oameni,	evitând	astfel	riscuri	precum	plasarea	stereotipurilor	și	aruncarea	diversității	
culturale.	Oamenii	din	medii	diverse	au	contribuții	diferite,	dar	la	fel	de	semnificative	
la	o	întâlnire	interculturală	datorită	propriilor	experiențe.	Pentru	ca	interacțiunile	să	se	
desfășoare	fără	probleme	și	pentru	a	evita	neînțelegerile,	situațiile	incomode	și	conflictele,	
atât	membrii	grupului,	cât	și	educatorul	lor	ar	trebui	să	fie	conștienți	de	valorile	diferite,	
credințele	și	atitudinile	reprezentate	în	acest	grup	specific.

Educatorul	competent	din	punct	de	vedere	intercultural	este	capabil	să	înțeleagă,	să	
evalueze	și	să	se	raporteze	la	situații	interculturale	ambigue	și	incerte,	realizând	validitatea	
relativă	a	propriului	cadru	de	referință	și	capabil	să	selecteze	și	să	utilizeze	stiluri	și	
comportamente	de	comunicare	care	se	potrivesc	unui	context	local	și	intercultural	specific.	
Nivelul	competenței	interculturale	a	educatorilor,	activitatea	sau	pasivitatea	lor	în	aria	
larg	înțeleasă	a	culturii,	au	un	impact	incontestabil	asupra	atitudinilor	cursanților	față	de	
construirea	procesului	de	învățare	și	crearea	unui	mediu	de	lucru	de	toleranță,	încredere	și	
deschidere.

Modalitățile	de	dezvoltare	a	competențelor	interculturale	includ:
 → programe	de	proiectare	intenționată	și	de	dezvoltare	secvențială	ale	învățării						
 → provocare	și	sprijin	echilibrat,	ceea	ce	duce	la	reducerea	anxietății	la	întâlnirile	

interculturale      
 → facilitarea	învățării	înainte,	în	timpul	și	după	experiențele	interculturale						
 → profunzimea	experiențelor	interculturale	și	imersiunea	lingvistică						
 → instruirea	competențelor	interculturale						
 → cultivarea	curiozității	și	flexibilității	cognitive						
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Competență	interculturală	esențială	pentru	predarea	între	culturi	(Bennett	2011):

Educatorul	intercultural	eficient	ar	trebui	să	aibă	capacitatea	de	a:
 → Înțelege	rolul	predării	în	cultura	cursantului						
 → Comunica	clar	vorbitorilor	non-nativi	ai	limbii	utilizate	în	predare						
 → Facilita	grupurilor	multiculturale	(inclusiv	participarea	pe	rând,	participarea,	
utilizarea	tăcerii	etc.)						

 → „Schimba	codul”	de	la	un	stil	de	comunicare	la	altul						
 → Parafraza	afirmații	circulare	sau	indirecte	cu	respect	pentru	membrii	grupului	liniari	
și	direcți						

 → Exprima	entuziasmul	pentru	subiect	în	moduri	culturale	adecvate						
 → Suspenda	judecăți	normelor	culturale	alternative						
 → Recunoaște	și	aborda	factorii	de	risc	specifici	culturii	pentru	cursanți	(pierderea	
identității	grupului	etc.)						

 → Elabora	mai	multe	cadre	de	referință	pentru	interpretarea	situațiilor	interculturale						
 → Demonstra	o	bună	judecată	în	selectarea	celei	mai	potrivite	interpretări	într-o	
situație	transculturală						

 → Pune	întrebări	formulate	sensibil,	evitând	în	același	timp	închiderea	prematură						
 → Evita	limbajele	etnocentrice,	argoul	și	aforismele						
 → Intervieva	un	informator	cultural	pentru	a	obține	informațiile	necesare	despre	
cultura	subiectivă						

 → Recunoaște	etnocentrismul	în	scopuri,	obiective,	conținut,	proces,	materiale	media	
și	cursuri,	precum	și	interacțiunea	de	grup						

 → Motiva	cursanții	pe	baza	propriilor	valori						
 → Oferi	cursuri	într-o	varietate	de	metode						
 → Interpreta comportamentul nonverbal în moduri adecvate din punct de vedere 

cultural      
 → Monitoriza	utilizarea	umorului	pentru	adecvarea	culturale						
 → Afișa	umilință	culturală						

 → Fi	conștient	din	punct	de	vedere	cultural
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4. Tehnici de lucru cu copiii

Copiii,	în	special	copiii	bilingvi	și	migranți,	au	nevoi	speciale	de	învățare	și	necesită	o	
abordare	adaptată	a	predării.	Educația	lor	este	cea	mai	eficientă	atunci	când	este	centrată	
pe	experiență,	legată	de	mediul	înconjurător	și	dirijată	de	elevii	înșiși.	Strategiile	care	pot	
ajuta	la	realizare	includ:

 → structuri de învățare  prin cooperare -	profesorii	pot	folosi	o	abordare	centrată	
pe	elev.	Învățarea	prin	cooperare	promovează	implicarea	la	clasă,	încurajând	
interacțiunea	dintre	elevii	înșiși.	Educatorul,	decât	să	apeleze	la	un	elev	la	un	
moment	dat,	le	permite	copiilor	să	lucreze	la	materialele	de	la	clasă	cu	colegii	sau	în	
grupuri,	maximizând	astfel	nivelul	de	participare.	Rolul	educatorului		devine	cel	al	
unui	facilitator,	ceea	ce	duce	la	realizări	superioare,	promovând	în	același	timp	atât	
echipa,	cât	și	construirea	clasei.

 → instruirea diferențiată	-	educatorii	pot	adapta	experiențe	de	învățare	pentru	a	
diferenția	nevoile	individuale	ale	elevilor	de	la	clasă.	Există	trei	stiluri	principale	de	
învățare:	vizual,	auditiv	și	kinestetic.	Educatorii	se	pot	diferenția	și	prin	potrivirea	
sarcinilor	cu	nivelurile	de	pregătire,	oferind	intervenții	adecvate	sau	activități	de	
extindere,	în	funcție	de	nevoi.	Permiterea	copiilor	de	a	selecta	activități	în	funcție	
de	domeniile	de	interes	este	o	altă	modalitate	excelentă	de	diferențiere.	Oferirea	
de	opțiuni	este	un	motivator	excelent	pentru	copii.	Munca	în	grupuri	mici	este	una	
dintre	cele	mai	eficiente	modalități	de	a	satisface	nevoile	cursanților	diferiți	în	cadrul	
unor	clase	mari.

 → stabilirea obiectivelor	-	implicarea	copiilor	în	procesul	de	stabilire	a	obiectivelor	
este	o	modalitate	excelentă	de	a-i	încuraja	să-și	însușească	învățarea.	În	primele	
etape,	stabilirea	obiectivelor	trebuie	făcută	într-un	mod	foarte	clar	și	simplist	-	de	
exemplu,	conversații	frecvente	în	ambele	sensuri	cu	copiii	despre	progresul	lor	în	
domenii	specifice.	Ajutarea	copiilor	să-și	atingă	obiectivele	solicită	educatorilor	să	
ofere	feedback	specific,	frecvent,	precum	și	timp	suficient	pentru	auto-reflecție.			
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5.	 Grupuri	țintă	și	nivelul	de	copetență	al	limbii	cursanților	

Produsele	WelComm	2	Explore	Europe	sunt	concepute	pentru	dezvoltarea	și	modernizarea	
abilităților	lingvistice	ale	cursanților	de	livel	B1	și	B2	(și	peste)	în	conformitate	cu	Cadrul	
european	comun	de	referință	(CEFR).
Grupul	țintă	principal	pentru	aplicarea	produselor	sunt	copiii	bilingvi	și	migranți	de	vârsta	
școlii	primare	(6-12	ani),	dar	aplicarea	produselor	poate	fi	extinsă	și	către	următoarele	
grupuri	de	cursanți:

 → Copii	nativi	cu	vârsta	cuprinsă	între	6-12	ani	din	țara	gazdă	atât	în	scopul	învățării	și	
stăpânirii	limbii	materne,	cât	și	al	dezvoltării	competențelor	într-o	limbă	străină						

 → Educatori:	profesori	din	învățământul	primar,	profesori	de	limbi	străine,	formatori	
de	integrare,	educatori	sfter-school	în	scopul	aplicării	produselor	cu	copiii	cu	care	
lucrează						

 → Părinții	copiilor	bilingvi	și	migranți	în	scopul	învățării	limbii	țării	gazdă	și	implicării	
într-un	proces	de	învățare	intergenerațională						

 → Migranții	adulți	de	nivel	B1-B2	pentru	dezvoltarea	și	perfecționarea	abilităților	în	
limba	țării	gazdă						

 → Adulți	nativi	de	nivel	B1-B2	pentru	dezvoltarea	și	perfecționarea	abilităților	într-o	
limbă	străină						
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6. Procesul didactic

Mai	jos	sunt	prezentate	câteva	aspecte	care	trebuie	luate	în	considerare	de	către	educatorii	
care	lucrează	cu	copii	bilingvi	și	migranți:

 → Educatorul	ar	trebui	să	folosească	un	limbaj	clar	și	simplu	pentru	predare,	pentru	a	
facilita	înțelegerea	cursanților						

 → Educatorii	trebuie	să	fie	bine	pregătiți	în	ceea	ce	privește	comunicarea	interculturală	
și	mediul	social	și	cultural	al	cursantului.	Limbajul	corpului	și	contactul	corporal	sunt,	
de	asemenea,	considerate	o	parte	considerabilă	a	aptitudinilor	educatorilor

 → Simțul	umorului,	gândirea	pozitivă,	fiabilitatea	educatorilor	și	o	atmosferă	bună	în	
grup	creează	un	mediu	de	învățare	de	susținere	și	un	proces	de	învățare	și	scade	
golurile	culturii	și	barierele	în	calea	învățării	limbilor	străine						

 → Sărbătorirea	succesului	în	ceea	ce	privește	exprimarea	realizării	obiectivelor	și	
participării	periodice	necesare	este	instrumentul	de	motivație	la	mijlocul	și	la	
sfârșitul	lecției						

 → Un	avantaj	în	munca	cu	copiii	bilingvi	și	migranți	ar	putea	fi	acela	de	a	avea	educatori	
bilingvi	sau	educatori	calificați	specializați	în	lucrul	cu	migranți	și	/	sau	persoane	cu	
origini etnice diferite.
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7.	 Instrucțiuni	de	utilizare	a	produselor	Welcomm	2	Explore	Europe

WelComm	2	Explore	Europe	a	dezvoltat	trei	produse	educaționale	separate	care	pot	fi	
folosite	de	profesorii	(voluntari)	de	limbi	străine	și	/	sau	părinți	pentru	a-i	ajuta	pe	copii	să	
înțeleagă	mai	bine	conținutul	lecțiilor	predate,	să	își	sporească	interesul	pentru	beneficiile	
învățării,	să	crească	motivația	și	să	creeze	interesul	pentru	oportunitățile	educaționale.

Produsele	WelComm	2	Explore	Europe	oferă	diferite	forme	de	comunicare	sau	exprimare:	
jocuri	de	societate,	benzi	desenate,	scurte	videoclipuri.	Toate	cele	trei	produse	sunt	
dezvoltate	în	mod	unic	și	separat	pentru	țările	partenere	implicate	în	proiect	-	Olanda,	
Bulgaria,	România,	Spania,	Belgia	și	Marea	Britanie	și	sunt	dezvoltate	în	limbile	naționale	
respective	(olandeză,	bulgară,	română,	spaniolă,	franceză	și	engleză).	Produsele	sunt	
disponibile	într-o	formă	tangibilă	și	răspândite	printre	profesioniști	și	voluntari	care	lucrează	
cu	copii	bilingvi	și	/	sau	migranți,	precum	și	cu	copii	interesați	să	învețe	una	dintre	limbile	
țintă.
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7.1 Jocul de societate WelComm 2 Explore 
Jocurile	de	societate	ale	seriei	„Explore”	dezvoltă	competențe	lingvistice	și	cunoștințe	
culturale	despre	Olanda,	Belgia,	Bulgaria,	Spania,	regiunea	Transilvania	din	România	și	
regiunea	Kent	din	Marea	Britanie.	Există	un	joc	de	societate	pentru	fiecare	dintre	țările	
disponibile	în	limba	locală	respectivă:

• „Ontdek	Nederland”	este	despre	Olanda	folosind	limba	olandeză						
• „Explore	la	Belgique	”este	despre	Belgia	care	folosește	limba	franceză
• „Опознай	България”	este	despre	Bulgaria	care	folosește	limba	bulgară						
• „Explora	España”	este	despre	Spania	care	folosește	limba	spaniolă						
• „Transilvania”	este	despre	Transilvania	folosind	limba	română						
• „	Explore	Kent	”este	despre	regiunea	Kent	folosind	limba	engleză

Fiecare	joc	de	societate	este	conceput	pentru	până	la	7	jucători	și	include	activități	prin	
întrebări	și	provocări	prin	care	copiii	vor	trebui	să	treacă	pentru	a	câștiga.
 
Scopul	principal	al	jocurilor
Cu	aceste	jocuri	de	societate	dorim	să	stimulăm	copiii	să	învețe	mai	multe	despre	țara	lor,	
limba	și	cultura	lor.	În	plus,	jocurile	stimulează	și	curiozitatea	și	interacțiunea	cu	copiii	din	
alte	culturi.	Prin	această	metodă	pregătim	copiii	pentru	viitorul	lor	și	pentru	viața	de	adult,	
despre	cum	să	interacționăm	cu	oameni	din	diferite	culturi	și	să-i	tratăm	cu	respect.
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Conţinutul
Jocurile	sunt	concepute	pentru	a	preda	limba	și	cultura	orașului,	regiunii	sau	țării	locale.	
Astfel,	fiecare	dintre	jocurile	de	societate	(de	ex.	Întrebări,	provocări,	descrieri,	instrucțiuni)	
este	dezvoltat	în	limba	națională	respectivă.	Trecând	prin	jocul	de	societate,	copiii	pot	
învăța	cuvinte,	expresii,	povești	și	ziceri	locale	și	fapte	culturale	despre	țara	sau	regiunea	lor.	
Subiectele	jocului	sunt:

• Artă	/	literatură	/	cultură	/	sport						
• Istorie						
• Mâncare						
• Oameni	celebri						
• Natura	/	peisaje	/	monumente	/	arhitectură						

 
Există	50	de	întrebări	/	răspunsuri	pe	subiect	sau	un	total	de	250	de	întrebări	/	răspunsuri	
pentru	un	joc.	Poveștile,	faptele	și	materialele	locale	sunt	folosite	ca	referințe	culturale	
pentru	întrebări	și	designul	artistic	al	jocurilor.	Toate	jocurile	sunt	concepute	în	același	stil,	
cu	componente	unice	(până	la	cele	mai	mici	detalii,	cum	ar	fi	borduri	și	forme),	reprezentând	
moștenirea	culturală	a	fiecărei	țări	/	regiuni.	În	plus,	31	de	întrebări	bonus	/	mini-jocuri	sunt	
incluse	în	fiecare	joc	pentru	a	provoca	interacțiunea	și	comunicarea	dintre	jucători.

Co-creare	și	participare	la	dezvoltare	și	testare
Au	fost	create	grupuri	de	co-creație	cu	copii	și	educatori	implicați	în	fiecare	țară	parteneră	
în	timp	ce	lucrau	la	întrebări.	43	de	copii,	19	educatori	(profesori	și	experți	în	limbi	străine)	
și	8	părinți	au	fost	implicați	în	etapa	de	dezvoltare	a	jocului	de	societate.	Întrebările	au	fost	
elaborate,	scrise	de	către	parteneri	,	împreună	cu	profesori	/	părinți	pentru	fiecare	subiect	
și	a	prezentat	în	cele	din	urmă	la	expertul	lingvistic	care	le-a	finalizat,	ajustând	întrebările	și	
nivelul	de	dificultate	la	nivelul	de	cunoștințe	al	copiilor.	O	revizuire	finală	de	către	parteneri	
a	fost	realizată	de	parteneri	și	educatori	pentru	a	verifica	conținutul	/	subiectul,	limba	și	
relevanța	vârstei.

Feedback-ul	general	din	toate	sesiunile	de	pilotaj	este	că,	fără	îndoială,	jocul	este	amuzant,	
educativ	și	ușor	de	urmat	în	ceea	ce	privește	gameplay-ul,	regulile	etc.	Mulți	copii	au	întrebat	
de	unde	ar	putea	cumpăra	jocul,	ceea	ce	este	un	semn	clar	al	succesului.	Feedback-ul	din	
partea	educatorilor	este	că	jocurile	de	societate	pot	fi	utilizate	cu	ușurință	în	școli	ca	parte	a	
procesului	de	învățare.
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7.2	 Cărți	de	benzi	desenate
Welcomm	2	Explore	Europe	a	dezvoltat	o	serie	de	6	benzi	desenate	cu	participarea	activă	
a	copiilor	cu	vârste	cuprinse	între	6	și	12	ani	din	cele	șase	țări	partenere	-	Olanda,	Bulgaria,	
Spania,	România,	Belgia	și	Marea	Britanie.	Fiecare	bandă	desenată	reprezintă	o	poveste	
dintr-una	din	țări,	adaptate	și	spuse	de	copii	înșiși	prin	desene.	Artiștii	profesioniști	au	folosit	
apoi	benzile	de	benzi	desenate	pentru	copii	pentru	a	proiecta	desene	originale,	ceea	ce	a	
condus	la	ilustrațiile	finale	incluse	în	cărțile	de	benzi	desenate.

Fiecare	poveste	este	diferită	și	se	bazează	pe	o	tradiție,	saga	sau	mit	local	(poveștile	
originale	sunt	anexate).	Deși	toate	poveștile	duc	cititorul	înapoi	în	timp,	umorul	copiilor	și	
ideile	inovatoare	îi	fac	să	fie	și	mai	contemporani.	De	exemplu,	poveștile	includ	telefoane	
mobile	care	datează	de	secole	în	urmă	și	folosesc	un	limbaj	simplu	și	modern	în	loc	de	
moduri	de	scriere	complexe	și	tradiționale.

Valoare	educațională
Fiind	dezvoltate	de	copii	și	adolescenți,	cărțile	
de	benzi	desenate	pot	fi	folosite	pentru	a	preda	
limba	și	cultura	țărilor	implicate.	Valoarea	
educațională	este	dublă:	Poveștile	din	cărți	pot	
fi	folosite	atât	ca	instrumente	pentru	predarea	
limbii,	cât	și	a	culturii,	dar	educatorii	pot	folosi	
și	abordarea	practică	a	co-creației	ca	un	mod	
diferit	de	a	implica	copiii	în	procesul	de	învățare,	
explorând	atât	patrimoniul	cultural	local	și	
lumea	benzilor	desenate	și	a	romanelor	grafice.

Co-creare	și	participare	la	dezvoltare
Partenerii	au	făcut	cercetări	în	ceea	ce	privește	
poveștile	locale	și	poveștile	selectate	cu	care	să	
lucreze.	Suntem	încântați	să	vedem	că	avem	o	
varietate	de	teme	,	de	exemplu	România	a	folosit	
tema	naturii	,	Belgia	-	o	temă	de	istorie	și	peisaj	
folosind	o	statuie	celebră,	Spania	-	o	festivitate	
locală,	Bulgaria	-	o	tradiție	locală,	regiunea	Kent	-	
peisaj	și	Olanda	au	ales	trei	personaje	legendare.	
Poveștile	selectate	au	fost	revizuite	și	evaluate	pentru	a	se	asigura	că	există	consistență	în	
concentrare	și	conținut.
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Ca	pas	următor,	parteneriatul	a	construit	echipe	de	acțiune	locală,	inclusiv	grupurile	țintă	
(copii,	educatori	și	parteneri).	În	această	etapă,	partenerii	i-au	încurajat	și	i-au	pregătit	pe	
copii	să	deseneze	benzi	desenate	bazate	pe	legenda	selectată	folosind	o	îndrumările.	Acest	
lucru	a	fost	realizat	în	cadrul	a	8	ateliere	organizate	în	5	țări.

În	general,	scenariul	atelierelor	a	fost:	prezentarea	despre	cărțile	de	benzi	desenate,	arătând	
copiilor	ce	înseamnă	să	desenezi	o	carte	de	benzi	desenate;	prezentarea	(citirea	de	către	
facilitator)	a	legendei;	în	care	copiii	aveau	diferite	medii	lingvistice	-	au	fost	identificate	și	
explicate	cuvinte	necunoscute	și	conținut	cultural.	Copiii	au	lucrat	individual	sau	în	echipe.	Li	
s-a	cerut	să	se	gândească	la	o	poveste	„modernă”	pe	baza	legendei	sau	la	un	personaj	fictiv	
care	să	fie	inclus	în	poveste.	Aceștia	au	desenat	povestea	în	diferitele	blocuri	și	a	scris	sub	
fiecare	bloc	sau	într	-	un	balon	de	text	ce	sa	întâmplat	și	ceea	ce	au	spus	personajele.	După	
ateliere,	echipele	locale	de	proiect	au	analizat	poveștile	copiilor	și	au	ales-o	pe	cea	care	
părea	cea	mai	autentică	și	interesantă	în	același	timp.
 
Cărțile
Ultimele	povești	din	benzi	desenate	Welcomm	2	Explore	sunt:

• Râurile	gemene	(adaptată	după	legenda	populară	din	Transilvania	intitulată	
„Nașterea	Mureșului	și	Oltului“)						

• Noua	legendă	a	Manneken	Pis	din	Belgia						
• Trei	povești	despre	Holle	Bolle	Gijs	din	Olanda						
• Legenda	martenitsa	din	Bulgaria						
• Originea	„Las	Fallas”	din	Spania						
• Grota	misterioasă	a	lui	Margate	din	Kent,	Marea	Britanie						

 
Textele	și	dialogurile	tuturor	poveștilor	au	fost	adaptate	și	editate	de	către	un	profesionist	
într-un	stil	de	benzi	desenate	și	respectând	conținutul	lingvistic	în	limba	engleză;	apoi	
textele	au	fost	traduse	/	adaptate	în	limbile	țărilor	partenere.	Producția	artistică	și	designul,	
inclusiv	literele	în	toate	limbile,	au	fost	realizate	pe	deplin	de	artiști	profesioniști,	care	au	
desenat	personaje	de	benzi	desenate	și	medii	pentru	a	le	face	să	arate	mai	mult	sau	mai	
puțin	ca	cele	imaginate	de	copiii.

Există	în	total	6	cărți	de	benzi	desenate,	fiecare	conținând	toate	cele	6	benzi	desenate	în	
limba	partenerului	local	-	olandeză,	bulgară,	spaniolă,	română,	franceză	și	engleză.	Cărțile	
au	designul	copertei	comun	și	în	fiecare	poveste	sunt	incluse	texte	introductive.	Sunt	
disponibile	ca	produse	fizice	și	distribuite	organizațiilor	interesate	și	părților	interesate	din	
țările	partenere.
 
 



19

7.3	 Experiența	clipurilor	video
WelComm	2	Explore	Europe	a	dezvoltat	o	serie	de	19	videoclipuri	educaționale	care	
arată	diferite	povești,	repere	și	tradiții	din	cele	6	țări	partenere	-	Olanda,	Bulgaria,	Spania,	
România,	Belgia	și	Marea	Britanie.	Sunt	disponibile	3	videoclipuri	pentru	fiecare	țară	
în	limba	națională	respectivă	(4	pentru	Olanda	în	olandeză)	,	în	care	copiii	participă	la	
dezvoltarea	scenariilor	ca	actori	principali.	Scurt	metrajele	prezintă	situații	/povești	diferite	
din	experiența	comună	a	copiilor	legată	de	patrimoniul	cultural,	de	exemplu:	copii	într-un	
muzeu	/	galerie	de	artă,	într-un	castel	sau	palat,	într-un	parc	natural;	copiii	care	pregătesc	
mâncare	tradițională	cu	bunicii	sau	participă	la	un	eveniment	de	oraș.	În	unele	dintre	filme,	
copiii	acționează	și	ca	ghizi	pentru	orașul	lor	/	cultura	țării,	limba	și	moștenirea.	Scenarii	au	
fost	dezvoltate	într-un	mod	care	lasă	spațiu	pentru	creativitatea	copiilor,	deci	nu	trebuie	să	
învețe	linii,	dar	pot	acționa	/	reacționa,	vorbi	și	împărtăși	liber	și	impulsiv.

Ca	o	activitate	ulterioară	urmăriri	videoclipurilor,	există	un	set	de	jocuri	lingvistice	
disponibile	pe	site-ul	web	al	proiectului	în	scopul	testării	cunoștințelor	dobândite.	Conținutul	
limbajului	definit	(relevant	pentru	cuvintele	și	expresiile	temei	filmului)	pentru	fiecare	dintre	
filme	este	baza	acestor	jocuri.	Pentru	fiecare	film	sunt	dezvoltate	trei	exerciții:	un	joc	de	
memorie,	pentru	a	completa	cuvintele	lipsă	dintr-o	propoziție	și	pentru	a	pune	cuvintele	în	
ordinea	corectă	pentru	a	face	o	propoziție.
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Valoare	educațională
Videoclipurile	au	scopul	de	a	fi	utilizate	pentru	dezvoltarea	competențelor	lingvistice	și	
a	cunoștințelor	culturale	pentru	țările	partenere	ca	o	modalitate	de	a	implica	generația	
YouTube	și	a	rețelelor	sociale	atunci	când	studiază	narațiunea	într-o	limbă	străină.	
Scurtmetrajele	oferă	un	mediu	vizual	și	sunt	potrivite	pentru	activități	de	ascultare	/	
înțelegere,	dar	și	pentru	exerciții	de	limbă	și	cultură,	deoarece	copiilor	li	se	poate	cere	să	
noteze	notele	de	bază	despre	complot,	personaje	sau	decor	în	timp	ce	vizionează	filmul.	
Jocurile	lingvistice	referitoare	la	fiecare	clip	facilitează	învățare	și	asigură	că	copiii	învață	
unele	fraze	și	fapte	culturale	prin	intermediul	filmului,	pe	care	tocmai	l-au	vizionat.
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Anexa	I	-	Legendele	complete	utilizate	pentru	benzile	desenate	

Olanda

Holle Bolle Gijs 
Ai auzit vreodată de căruța Holle Bolle?
Căruța lui Holle Bolle Gijs? 
El putea mânca și batjocori,
O vacă și un vițel și cal întreg și jumătate,
 
Un bou și un taur și șapte butoaie de bere,
O grămadă de jetoane și o biserică plină de oi,
Dar era încă atât de flămând, încât Gijs nu putea să doarmă.
 
Acest	verset	este	descrierea	de	bază	a	lui	Holle	Bolle	Gijs.	Din	acest	verset,	copiii	își	pot	face	
propria	legendă	despre	Holle	Bolle	Gijs.
 
Witte Wieven (Zâne albe)
Witte	Wieven	sunt	ființe	albe	care	pot	ajuta	sau	speria	oamenii.	Witte	Wieven	pot	fi	văzute	
în	păduri,	cimitire,	în	dolmeni	și	în	apropierea	Hunnebedden	olandez.	Witte	wieven	pot	fi	
văzute	ca	spirite	sau	ca	zâne.	
Cu	această	descriere,	copiii	își	pot	face	propria	legendă	despre	Witte	Wieven.
 
Bokkenrijders (Călăreți de capră)
Bokkenrijderii	sunt	bărbați	/	băieți	care	zboară	pe	capre.	Bokkenrijderii	sunt	tâlhari	și	bandiți,	
fac	raiduri,	fură	și	sperie	oamenii.	Aceștia	provoacă	deranj	în	sate,	zburând	pe	capre.
Cu	această	descriere,	copiii	își	pot	crea	propria	legendă	despre	Bokkenrijders.	
 

Bulgaria

Legenda Martenitsa
Spre	sfârșitul	vieții	sale,	domnitorul	bulgar	Khan	Kubrat	și-a	adunat	cei	5	fii.	Ținea	un	pachet	
de	bețe	legate	între	ele.	Khan	Kubrat	a	scos	unul	dintre	bețișoare	și	l-a	rupt	în	două.	Atunci	
când	a	încercat	să	rupă	întregul	pachet,	nu	a	reușit.	Aceasta	a	fost	moștenirea	sa	pentru	fiii	
săi:	că,	dacă	rămân	uniți,	nimic	nu	îi	poate	desparte.

La	scurt	timp	după	moartea	Khanului,	triburile	khazare	au	atacat	bulgarii	și	au	ținut-o	captivă	
pe	fiica	sa,	Huba.	Liderul	khazarian,	Ashina,	a	cerut	ca	fiii	lui	Khan	Kubrat	să-l	accepte	ca	lider	
-	singura	condiție	pusă	pentru	a	le	elibera	sora	și	le	va	părăsi	pământurile.
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Cel	mai	mare	dintre	fii,	Bayan,	a	fost	de	acord	să	accepte	conducerea	khazariană	și	să	rămână	
cu	sora	lui	captivă.	Cu	toate	acestea,	ceilalți	patru	fii	nu	s-au	conformat	ordinelor	răposatului	
lor	tată	și	s-au	despărțit	într-o	căutare	de	pământ	nou	pentru	triburile	lor.	Unul	dintre	ei	a	
plecat	spre	nord,	iar	ceilalți	trei	(Asparuh,	Kuber	și	Altsek)	s-au	îndreptat	spre	sud,	luând	
fiecare	o	rută	diferită.	Înainte	de	a	pleca,	toți	cei	5	frați	și	sora	au	fost	de	acord	că	Bayan	și	
Huba	vor	rămâne	cu	liderul	khazarian	până	când	restul	vor	găsi	noi	pământuri	pentru	bulgari.	
Conform	acordului,	Asparuh	urma	să	trimită	o	pasăre	cu	un	fir	de	aur	legat	de	picior.	Acesta	
ar	fi	semnul	pentru	Huba	și	Bayan	de	a	scăpa	de	Ashina	și	de	a-și	urma	frații.

Nu	după	mult	timp	după	ce	au	plecat,	Huba	a	văzut	pasărea	cu	firul	auriu	promis	pe	picior.	
Fericiți,	ea	și	Bayan	au	scăpat	de	khazari	și	au	ajuns	pe	ținuturile	din	apropierea	fluviului	
Dunărea.	Nu	aveau	idee	ce	cale	să	ia	și	pasărea	era	singura	care	știa	unde	sunt	frații	lor.	
Pentru	a	trimite	un	semn,	Bayan	a	prins	pasărea	și	i-a	legat	un	fir	de	lână	albă	pe	picior.	În	
timp	ce	lega	firul,	soldații	din	tribul	khazarian	au	ajuns	la	fratele	și	sora	lui	și	i-au	atacat	
cu	săgeți.	Rănit,	Bayan	a	lăsat	o	urmă	roșie	a	sângelui	pe	capătul	firului	chiar	înainte	să	
elibereze	pasărea	să	zboare	și	să-și	găsească	frații.	În	acest	moment,	Asparuh	a	apărut	de	
cealaltă	parte	a	râului	împreună	cu	armata	sa.

Soldații	curajoși	au	trecut	râul	și	i-au	învins	pe	khazari,	salvându-i	pe	Bayan	și	Huba.	Când	
frații	și	sora	s-au	unit	în	cele	din	urmă,	Asparuh	a	luat	firul	alb-roșu	de	pe	piciorul	păsării	și	a	
legat	o	bucățică	de	el	pe	fiecare	dintre	oamenii	săi.	El	a	recunoscut	apoi	că	el	și	frații	săi	nu	
au	ascultat	sfaturile	tatălui	lor	și	au	plătit	cu	sângele	lor	că	s-au	despărțit.	Ei	au	numit	acest	
fir	alb-roșu	martenitsa	și	au	decis	că	din	această	zi	firul	nu	va	mai	fi	tăiat	niciodată,	deoarece	
va uni întotdeauna bulgarii.

Martenitsa	a	devenit	simbolul	norocului,	sănătății,	iubirii	și	bucuriei,	care	îi	unește	pe	bulgarii	
din	întreaga	lume	la	1	martie	în	fiecare	an.
 

Spania

Originea „Las Fallas”
Este	una	dintre	cele	mai	cunoscute	„fieste”	din	Spania	și	cel	mai	important	festival	din	
Valencia.

Festivalul	durează	mai	multe	zile,	terminând	cu	arderea	impresionantă	a	figurilor	distractive,	
viu	colorate	și	de	dimensiuni	enorme,	sau	„ninotilor”,	așa	cum	se	știe.	Prin	urmare,	nu	vom	
spune	ce	este	Las	Fallas,	ci	mai	degrabă	de	unde	își	are	originea	festivalul.
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Începând	cu	numele,	„Falla”	în	valencianul	medieval	înseamnă	„torță”.	Las	fallas	la	un	
moment	dat,	cu	mulți	ani	în	urmă,	nu	reprezenta	altceva	decât	vechile	făclii	care	erau	
așezate	în	turnurile	de	veghe	care	apărau	orașul.	Cu	toate	acestea,	în	„Llibre	dels	feits”	(o	
carte	scrisă	între	secolele	al	XIII-lea	și	al	XIV-lea),	se	spune	o	poveste	despre	oamenii	regelui	
Jaime	I	care	ar	purta	torțe	pentru	a	le	aprinde.	Continuând	de	acolo,	aceste	făclii	au	fost	
folosite	și	pentru	iluminarea	fiestelor,	motiv	pentru	care	numele	„falla”	a	ajuns	să	fie	folosit	
ca	nume	sinonim	cu	sărbătoarea.

O	legendă	spune	că	tâmplarii	aveau	să	organizeze	o	„sărbătoare”	în	ziua	sfântului	lor	patron	
-	San	José	pe	19	martie	și	ardeau	așchii	de	lemn	în	ușile	atelierelor	lor	pentru	a	sărbători	
iarna	care	ajungea	la	sfârșitul	ei.	Pentru	aceasta,	ei	ar	folosi	o	lampă	numită	„parot”.	De-a	
lungul	timpului,	tâmplarii	au	încercat	să	se	depășească	unii	pe	alții,	împodobindu-și	focurile	și	
chiar	îmbrăcând	„parotul”	ca	o	persoană	sau	client	care	le-a	fost	deosebit	de	enervant	pe	tot	
parcursul	anului.	Acest	obicei	a	continuat	să	evolueze	și	în	fiecare	an	montajele	văzute	sunt	
mai	complicate	și	mai	spectaculoase	decât	înainte.

Există,	de	asemenea,	cei	care	spun	că	Las	Fallas	provine	dintr-o	origine	mult	mai	simplă	-	o	
variație	a	altor	festivaluri	populare	în	care	efigii	ar	fi	aruncate	în	foc	pentru	reprezentarea	
unei	persoane	nepopulare,	cum	ar	fi	un	demon	sau	personificarea	sezonului	de	iarnă.

Niciuna	dintre	aceste	teorii	nu	a	fost	dovedită	vreodată	din	cauza	lipsei	de	documentație	
istorică.	Prima	documentație	scrisă	despre	Las	Fallas	datează	din	1784.	Interesant	este	faptul	
că	în	transcrierile	orașului	se	constată	că	autoritățile	au	interzis	arderea	„fallelor”	pe	străzile	
orașului	și,	în	schimb,	trebuie	plasate	în	zone	cu	spațiu	suficient.	

Oricare	ar	fi	originea	lor,	Las	Fallas	este	sărbătorit	de	peste	200	de	ani	...	și	a	mai	rămas	o	
mulțime	de	lemn	de	ars.
 

România 

Legenda râurilor Mureș și Olt
Deasupra	orașului	Bălan	există	un	munte	uriaș	numit	Tarkő.	A	fost	numit	după	o	zână	care	
locuia	acolo	într-un	palat	de	aur	acum	1000	de	ani.	Zâna	Tarkő	avea	totul,	inclusiv	două	fiice	
frumoase	-	Mureș	și	Olt	-,	dar	în	ciuda	acestui	fapt,	ea	era	întotdeauna	tristă.	Ea	avea	să	stea	
în	fața	ferestrei	cu	lacrimi	în	ochi.	Surorile	se	certau	mult:	Mureș	era	mai	liniștită	decât	sora	
ei,	Olt,	care	era	temperamentală	și	dorea	să	fie	prima	în	toate.

Ceea	ce	a	întristat-o	cu	adevărat	pe	zână	a	fost	absența	soțului	ei.	El	a	fost	exclus	de	regele	
său	după	ce	a	îndrăznit	să-l	contrazică.	După	aceea,	nu	i	s-a	mai	permis	să-și	revadă	soția	-	a	
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trebuit	să	trăiască	în	mare,	în	timp	ce	soția	sa	a	trebuit	să	locuiască	pe	uscat.
Când	fiicele	au	observat	cât	de	tristă	era	mama	lor,	au	început	să	o	întrebe	despre	motiv.	
Le-a	spus	că	iubitul	ei	soț	trăia	departe	la	Marea	Neagră	și	că	nu	avea	voie	să-l	vadă.

”Și	ce	zici	de	noi?	Avem	voie	să	mergem	acolo?	”,	Au	întrebat	fetele.	Mama	lor	a	răspuns	că,	
dacă	ar	putea	fi	de	acord	unul	cu	celălalt,	i-ar	transforma	în	două	râuri,	astfel	încât	să	poată	
ajunge	la	tatăl	lor.	Dar	când	le-a	lăsat	în	cameră,	au	început	să	se	certe	despre	al	cui	nume	
ar	trebui	să	poarte	călătoria.	Nu	au	putut	ajunge	la	un	acord	și	au	decis	să	călătorească	
separat.	Mama	lor	nu	știa	nimic	despre	asta,	le-a	îmbrățișat	și	le-a	transformat	în	râuri.	Apoi	
și-a	dat	seama	că	fiicele	ei	plecau	spre	Marea	Neagră	în	direcții	diferite,	dar	nu	le-a	putut	
opri.	Olt	s-a	grăbit,	dar	mai	târziu	a	obosit	și	a	devenit	slabă.	Apoi	a	auzit	vocea	surorii	sale	
Mureș,	care	venea	mai	încet,	dar	cu	mult	mai	multă	putere	și	apă.	Olt	a	implorat-o	pe	Mureș	
să	o	ducă	la	Marea	Neagră	și	au	ajuns	împreună	la	mare.	Și-au	văzut	tatăl,	care	stătea	lângă	
mare	în	punctul	în	care	Dunărea	se	revărsa	în	mare.	Au	început	să	plângă	la	tatăl	lor,	dar	s-au	
scufundat	în	mare.
 

Belgia

Cele 7 legende diferite despre Mannenken Pis

Prima legendă
Chiar	din	pălăria	lui	Harry	Potter,	prima	povestește	este	despre	cum	o	vrăjitoare	bătrână	care	
trăia	pe	strada	cuptorului	a	condamnat	un	băiețel	la	o	soartă	foarte	tristă.	Pentru	a	ușura	o	
nevoie	naturală	apăsătoare	pe	ușă,	acesta	va	trebui	să	efectueze	acest	act	etern,	sub	forma	
unei	statui	de	piatră.	Din	fericire	în	acest	moment	bătrânul	bun	a	apărut	purtând	o	statuetă	
comparabilă	cu	puștiul	pe	care	l-a	pus	în	locul	băiețelului.
 
A doua legendă
A	doua	este,	de	asemenea,	o	poveste	de	pipi	sălbatic	...	Un	puști	ca	trei	mere,	Micul	Julien,	
s-a	ușurat	pe	ușa	celulei	unui	sfânt	pustnic.	Bătrânul	a	fost	alertat	de	zgomotul	ciudat	care	
venea	de	la	el	de	acasă	și	l-a	schimbat	pe	băiețel	într-o	statuie	de	piatră	și	l-a	condamnat	
să-și	continue	actul	nemilos	pentru	totdeauna.	Cu	toate	acestea,	sfârșitul	legendei	a	fost	
schimbat	pentru	a	nu	speria	copiii.	Tatăl	a	realizat	o	statuetă	asemănătoare	copilului	său	și	la	
prezentarea	băiețelului	său	și-a	găsit	viața.
 
A treia legendă
A	treia	legendă	relatează	fapte	eroice.	Acesta	spune	povestea	asediatului	Bruxelles,	care	a	
rezistat	câteva	zile.	Asediatorii	au	aprins	un	fitil	înainte	de	plecare	pentru	a	arde	Bruxellesul.	
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Din	fericire,	un	băiețel	care	trece	pe	lângă	rue	de	l’Étuve	vede	fitilul	arzând.	Deoarece	nu	știa	
unde	se	găsea	apă	pentru	a	stinge	fitilul,	nu	a	ezitat	o	secundă	și	a	început	să	ude	focul,	care	
s-a	stins	imediat.	Faptul	a	fost	raportat	rapid	și,	în	cinstea	sa,	burghezul	a	ridicat	o	statuetă	
reproducând	actul	său	eroic.
 
A patra legendă
A	patra,	răutăcioasă,	este	în	timpul	cruciadelor.	La	Bruxelles	locuiau	contele	de	Hove,	soția	
și	fiul	său	Godefroid.	Acesta	din	urmă	oferă	în	mod	regulat	ospitalitate	acestor	glorioși	
luptători,	trimiși	în	întâmpinarea	fiului	său	de	cinci	ani,	un	copil	foarte	inventiv,	pentru	a-i	
întâmpina.	Dar	acesta	din	urmă,	răutăcios	la	suflet,	nu	s-a	oprit	din	udarea	procesiunii.	
Pentru	a	răscumpăra	afrontul	provocat	combatanților,	contele	și	contesa	au	ridicat	o	
statuetă	expiatorie.
 
A cincea legendă
A	cincea	spune	povestea	unui	copil	burghez	care	s-a	pierdut	în	mulțime.	Încercând	să-l	
găsească	pe	străzile	din	Bruxelles,	tatăl	l-a	descoperit,	după	cinci	zile	de	căutări,	la	colțul	
străzii	de	l’Etuve	și	rue	du	Chene,	ușurându-se	de	o	nevoie	urgentă.	Încântat	că	si-a	găsit	fiul,	
burghezii	ar	fi	ridicat	o	statuie	care	imortaliza	momentul.
 
A șasea legendă
A	șasea	datează	din	secolul	al	VIII-lea.	Soția	unui	lord	a	născut	un	bebeluș	a	cărui	primă	
manifestare	a	fost	„că	a	făcut	pipi	atât	de	sus”	încât	barba	lui	Vindicien,	episcopul	Arrasului,	
a	fost	stropită.	Acest	copil	s-a	numit	Manneken-Pis.	La	scurt	timp	după	aceea,	Vindicator	a	
decedat.	Unde	să	organizeze	ceremonia	de	botez	și	cine	ar	oficia-o?	Unii	Gudule	au	fost	de	
acord	să	binecuvânteze	copilul.	Sedus	de	Gudule,	lordul	și-a	părăsit	casa,	s-a	dus	la	casa	lui	
Gudule,	care	l-a	întâmpinat	fără	să	bănuiască	intențiile	sale	precise!	Gudule	s-a	indignat,	a	
decis	să-l	pedepsească:	„Singurul	tău	fiu	va	crește	și	va	înceta	din	nou	să	te	supere”.
 
A șaptea legendă
Și	în	cele	din	urmă	cea	mai	plauzibilă	dintre	toate	legendele,	se	bazează	pe	fapte	istorice.	În	
1142	s-a	născut	Godefroid	al	III-lea,	ducele	de	Lotharingie.	Din	păcate,	tatăl	său,	Godefroid	II	
a	murit	la	scurt	timp.	Momentul	a	fost	considerat	propice	de	doi	vasali,	Gauthier	Berthout	și	
fratele	său	Gérard	de	Grimbergen,	pentru	a	ridica	armele	împotriva	suzeranului	lor	în	leagăn.	
Lordul	de	Gaasbeek	a	cerut	prezența	tânărului	duce	pe	câmpul	de	luptă.

Leagănul	a	fost	astfel	spânzurat	pe	ramura	unui	tânăr	stejar	la	locul	bătăliei	de	la	Ransbeek.	
De	patru	ori	respinsă,	armata	bebelușului,	pentru	care	bătălia	părea	pierdută,	a	fost	brusc	
galvanizată	de	vederea	copilului	efectuând	în	liniște	gestul	încă	faimos.	Pentru	a	comemora	
victoria,	la	Bruxelles	a	fost	ridicată	o	fântână	care	poartă	numele	de	Manneken-Pis.	În	plus,	
tânărul	stejar	a	fost	dezrădăcinat	și	mutat	pe	locul	din	Rue	du	Chêne.
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Grota obuzului: o descoperire misterioasă
Înapoi	în	1835	într-o	casă	numită	cabana	Belle	Vue	din	Margate,	Kent	...
Casa	a	fost	cumpărată	recent	de	un	domn,	domnul	James	Newlove,	care	dorea	să	facă	unele	
modificări.	A	angajat	câțiva	muncitori	care	să-l	ajute	cu	lucrările	la	iazul	de	rațe	al	casei.
„Poți,	te	rog,	să	sapi	câțiva	metri	aici,	mulțumesc”
-	Domnule,	vă	rog	să	veniți	aici,	trebuie	să	vedeți	asta!	[Muncitori	surprinși	strigând]
Domnul	își	cheamă	fiul:
-	Joshua	,	te	rog,	vino	aici.	Te	voi	ajuta	să	intri	în	această	gaură	pentru	a	vedea	ce	este	sub	
acest	iaz	”
Domnul	l-a	lăsat	pe	tânărul	său	fiu	Iosua	într-o	gaură	în	pământul	casei	sale.	Joshua		iese	
uimit.
‘Părinte,	există	tuneluri	acoperite	cu	scoici,	sunt	milioane.	E	atât	de	frumos!’
[Tatăl	pare	nedumerit]
‘Ce	vrei	să	spui	cu	milioane	de	scoici?	Ce	este	asta?’
[Fiul	continuă]
‘Este	ca	un	paradis	al	scoicilor.	Toți	pereții	sunt	decorați	cu	simboluri	ciudate,	arată	ca	
mozaicuri.	Există	milioane	de	scoici	acolo,	vă	spun.’
O	fată	tânără,	Fanny	sora	lui	Joshua	apare	
‘Tată,	Joshua		și	cu	mine	știam	despre	acest	pasaj	misterios	de	ceva	vreme.	Am	descoperit-o	
într-o	zi	în	timp	ce	ne	jucam	lângă	iaz.	Ne	place	să	ne	petrecem	timpul	pe	acolo’.
Fanny	continuă	...e	atât	de	frumos.	Există	milioane	de	scoici	și	atât	de	multe	tipuri	diferite	de	
mozaicuri	formate.	Pare	o	operă	de	artă’.
Este	un	vechi	templu	păgân?	Un	loc	de	întâlnire	pentru	un	cult	secret?	Nimeni	nu	poate	
explica	cine	a	construit	acest	loc	uimitor	sau	de	ce,	dar	de	la	descoperirea	sa	accidentală,	
vizitatorii	din	întreaga	lume	au	fost	intrigați	de	misterul	nerezolvat.
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