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IATĂ REZULTATELE PROIECTULUI
WELCOMM 2 EXPLORE EUROPE!

WelComm 2 Explore Europe a dezvoltat un set de produse lingvistice
informative și educaționale destinate să ajute copiii care provin din
familii de migranți sau bilingve să învețe mai multe despre limba,
istoria și cultura țării în care trăiesc. Produsele oferă diferite forme
de comunicare sau expresii: jocuri de societate, benzi desenate,
şi videoclipuri scurte. 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 limba națională respectivă (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 copii interesați să învețe una dintre limbile țintă.
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JOC DE SOCIETATE
WELCOMM 2 EXPLORE
Proiectul a dezvoltat 6 jocuri de societate
numite „Explorați…” care creează și
îmbunătățesc cunoștințele lingvistice și
cunoștințele culturale despre Olanda, Belgia,
Bulgaria, Spania, regiunea Transilvaniei din
România și județul Kent din Marea Britanie.
Există un joc de societate pentru fiecare
dintre țările partenere disponibile în limba
locală respectivă. Jocurile includ activități
prin întrebări și provocări care au ca scop
încurajarea copiilor să învețe mai mult despre
țara, limba și cultura lor. Subiectele jocului
sunt Artă / Literatură / Cultură / Sport, Istorie,
Mâncare, Persoane celebre și Natură / Peisaje
/ Monumente / Arhitectură.

BENZI DESENATE
O serie de 6 benzi desenate a fost
dezvoltată cu participarea activă a copiilor
cu vârste cuprinse între 6 și 12 ani din
cele șase țări partenere. Fiecare bandă
desenată reprezintă o poveste bazată pe
o tradiție locală, saga sau mit dintr-una
dintre țări, adaptată și spusă prin aceste
desene de copii înșiși. Ulterior, artiști
profesioniști au folosit benzile desenate
de copii pentru a proiecta desene
originale.
Poveștile din cărți pot fi folosite atât ca
instrumente pentru predarea limbii și
culturii, dar pe lângă aceasta, educatorii
pot folosi abordarea practică a co-creației
ca o modalitate diferită de a implica copiii
în procesul de învățare, explorând atât
patrimoniul cultural local, cât și lumea
benzilor desenate și romanelor grafice.
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VIDEOCLIPURI
DE EXPERIENȚĂ
Există o serie de 19 videoclipuri cu
experiență educațională care arată diferite
povești, obiective turistice și tradiții din
cele 6 țări partenere. 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.
Aceste filme de scurt metraj prezintă
diferite situații / povești de experiență
comună a copiilor, referitoare la
patrimoniul cultural.
Ca un fel de examinare a celor învățate
cu ajutorul videoclipurilor, există un set
de jocuri lingvistice disponibile pe siteul web al proiectului în scopul testării
cunoștințelor dobândite.

GHID PENTRU
EDUCATORI
Ghidul elaborat pentru educatori prezintă
metodologia și principiile care stau la
baza produselor WelComm 2 Explore
Europe, conținutul elementelor separate,
precum și instrucțiunile pentru educatorii
(voluntari) pentru utilizarea materiilor
dezvoltate. Ghidul este disponibil în
limbile țărilor partenere, în engleză,
olandeză, bulgară, spaniolă, franceză și
română.
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Pentru mai multe informații despre proiect, vă rugăm să vizitați www.welcomm-project.com,
sau contactați partenerii proiectului.
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