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BEKIJK DE RESULTATEN VAN
WELCOMM 2 EXPLORE EUROPE!

Voor het project WelComm 2 Explore Europe zijn een drietal
informatieve en educatieve taalproducten ontwikkeld om kinderen
met een migranten- of tweetalige achtergrond te helpen meer te
leren over de taal, geschiedenis en de cultuur van het land waarin
ze leven: een bordspel, een serie stripboeken en korte video’s. Alle
drie de producten zijn uniek en afzonderlijk ontwikkeld door de
partners uit de landen die bij het project betrokken zijn: Nederland,
Bulgarije, Roemenië, Spanje, België en het VK en in de volgende
talen verkrijgbaar: Nederlands, Bulgaars, Roemeens, Spaans, Frans en
Engels.
De producten zijn zowel digitaal als fysiek beschikbaar en worden
verspreid onder professionals en vrijwilligers die werken met
tweetalige en / of migrantenkinderen, evenals kinderen die
geïnteresseerd zijn in het leren van een van de doeltalen.
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WELCOMM 2
EXPLORE BORDSPEL
Voor het project zijn 6 bordspellen
ontwikkeld, met de naam “Explore (ontdek)…
(land)”. Deze spellen dragen bij aan de
taalvaardigheid en de culturele kennis over
Nederland, België, Bulgarije, Spanje, de regio
Transsylvanië in Roemenië en Kent County
in het Verenigd Koninkrijk. Voor elk land is
er één bordspel in de respectievelijke lokale
taal. De spellen bestaan uit activiteiten
door middel van vragen en uitdagingen die
bedoeld zijn om kinderen te stimuleren meer
te leren over hun land, de taal en cultuur.
De spelonderwerpen zijn kunst / literatuur
/ cultuur / sport / geschiedenis / eten /
bekende mensen en natuur / landschappen /
monumenten / architectuur.

STRIPBOEKEN
Er zijn zes stripverhalen ontwikkeld.
Deze zijn mede tot stand gekomen door
de actieve deelname van kinderen van
6-12 jaar uit de zes partnerlanden. Elk
stripverhaal is gebaseerd op een lokale
traditie, sage of mythe uit een van de
landen, bewerkt en verteld door de
kinderen zelf door middel van tekeningen.
Professionele kunstenaars hebben
aan de hand van deze verhalen unieke
illustraties gemaakt. De verhalen kunnen
op verschillende manier gebruikt worden:
als hulpmiddel bij het onderwijzen van taal
en cultuur, maar de praktische benadering
van co-creatie kan ook ingezet worden als
manier om kinderen bij het leerproces te
betrekken.
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ERVARINGSVIDEO’S
Er is een serie gemaakt van 19
educatieve ervaringsvideo’s. Hierin
worden verschillende verhalen,
oriëntatiepunten en tradities uit de 6
partnerlanden getoond. Per land zijn 3
video’s beschikbaar in de respectievelijke
landstaal (4 voor Nederland), waarin
kinderen als hoofdrolspelers deelnemen
aan de ontwikkeling van de scenario’s. De
korte films geven inzicht in verschillende
situaties / verhalen van de van kinderen
met betrekking tot het cultureel erfgoed.
Om de opgedane kennis te testen is er
een reeks taalspelletjes beschikbaar op de
projectwebsite.

RICHTLIJNEN VOOR
ONDERWIJZERS
In de ontwikkelde Richtlijnen voor
onderwijzers staan de methodiek en
principes achter de producten van
WelComm 2 Explore Europe, de inhoud
van de afzonderlijke elementen en
instructies voor (vrijwillige) taalpedagogen
om deze te gebruiken bij studenten. De
richtlijnen zijn beschikbaar in het Engels,
Nederlands, Bulgaars, Spaans, Frans en
Roemeens.
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Kijk voor meer informatie over het project op de website www.welcomm-project.com,
of neem contact op met de lokale project partner.
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