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Издание 2, септември 2020 година

WelComm 2 Explore Europe разработи набор от информационни 
и образователни езикови продукти, предназначени за  деца 
от мигрантски или двуезичен произход, с помоща на които да 
научат повече за езика, историята и културата на страната, в която 
живеят. Продуктите предоставят различни форми за общуване 
или изразяване: настолна игра, комикси , кратки видеоклипове. 
И трите продукта са уникално и индивидуално разработени за 
страните партньори, участващи в проекта - Холандия, България, 
Румъния, Испания, Белгия и Великобритания, и са на съответния 
национален език (холандски, български, румънски, испански, 
френски и английски).

Продуктите се предлагат на материален носител и се 
разпространяват сред професионалисти и доброволци, работещи 
с деца от мигрантски или двуезичен произход, както и деца, 
заинтересовани от изучаването на един от целевите езици.

ВИЖТЕ РЕЗУЛТАТИТЕ OT ПРОЕКТ 
WELCOMM 2 EXPLORE EUROPE!
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ЗАПОЗНАЙТЕ СЕ С 
НАСТОЛНАТА ИГРА 
WELCOMM 2
По време на проекта бяха разработени 5 
езикови версии на настолни игри, с името 
„Опознай България/Испания/Румъния...и 
т.н”. Те са предназначени да създават и 
надграждат езикови умения и културни 
познания за Холандия, Белгия, България, 
Испания, регион Трансилвания в Румъния 
и окръг Кент във Великобритания. За 
всяка от страните има по една настолна 
игра на съответния местен език. Игрите 
включват дейности, чрез въпроси и 
предизвикателства, които имат за цел 
да стимулират децата да научат повече 
за своята страна, за езика и културата. 
Темите на играта са: изкуство, литература 
и култура/ известни хора и спорт/ история/ 
храна/ и природа, пейзажи, паметници и 
архитектура.

КОМИКСИ
В рамките на проекта бяха разработени 
и поредица от 6 комикса, в шестте 
партьорски страни, с активното участие 
на деца на възраст между 6-12 години. 
Всеки комикс представлява история, 
базирана на местна традиция, сага или 
мит за съответната държава или регион, 
адаптирана и разказана от самите деца 
чрез рисунки. Професионални художници 
използваха детските комикси, за да 
направят оригинални илюстрации.
Историите в комиксите могат да се 
използват, както като инструменти за 
преподаване на език и култура, така и като 
начин, с помоща на който преподавателите 
могат да използват  практическия подход 
за съвместна работа, като различен 
начин за ангажиране на децата в учебния 
процес, чрез изследване както на местното 
културно наследство, така и на света на 
комиксите и илюстрованите книги.
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ОБУЧИТЕЛНИ 
ВИДЕОКЛИПОВЕ
Разработената поредица от 19 
образователни видеоклипа, показжат 
различни истории, забележителности 
и традиции в 6-те партньорски 
страни. Има по 3 видеоклипа за всяка 
страна, на съответния национален 
език ( за Холандия са 4, на холандски 
език), в които децата участват в 
разработването на сценариите, и като 
основни действащи лица. Кратките 
филми представят различни ситуации /
истории от опита на децата, свързани с 
културното наследство/.

Като продължение на видеоклиповете, 
на уебсайта на проекта са достъпни 
набор от езикови игри, с цел тестване 
на придобитите знания.

РЪКОВОДСТВА ЗА 
ОБУЧИТЕЛИ
Разработените насоки за 
преподаватели, съдържат 
методологията и принципите, 
залегнали в основата на продуктите 
на WelComm 2 Explore Europe, 
съдържанието на отделните елементи, 
както и инструкции за преподаватели 
по езици, които да използват в работата 
си с учащите. Насоките са достъпни 
на английски, холандски, български, 
испански, френски и румънски език.
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За повече информация за проекта, моля посетете www.welcomm-project.com, 
или се свържете с местната партньорска организация.
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