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PE SCURT DESPRE WELCOMM 2 EXPLORAȚI EUROPA
Proiectul "Welcomm 2 Explorați Europa: Învățarea lingvistică și culturală integrată la vârste
fragede" folosește patrimoniul regional din întreaga Europă și creează materiale multimedia
destinate copiilor pentru a-i ajuta să afle mai multe despre istoria, natura și cultura țării în
care tocmai își încep viața.

Proiectul se adresează copiilor din școala primară cu vârste cuprinse între 6 și 12 ani, ale căror
competențe lingvistice în limba țării în care trăiesc are nevoie de sprijin, fie pentru că sunt bilingve,
fie au cunoștințe limitate datorită migrației. Copiii de aceeași vârstă interesați de explorarea unei
alte limbi și culturi europene sunt incluse și în grupul țintă. Profesorii școlari, educatorii într-un sens
mai larg (educația migranților și a minorităților / organizațiile sociale, voluntarii care lucrează cu
migranții) și părinții și îngrijitorii copiilor sunt, de asemenea, vizați ca susținători ai învățării limbilor și
a culturii, motivând și încurajând copiii lor să învețe.

KICK-OFF MEETING ÎN SOFIA, BULGARIA
În noiembrie 2018, o echipă entuziastă din șase țări europene (Belgia, Bulgaria, Olanda, România,
Spania și Marea Britanie) s-a reunit pentru o întâlnire de lansare pentru a discuta și a conveni
asupra planului detaliat de implementare a proiectului și a calendarului de îndeplinire a
obiectivelor ambițioase ale proiectului și de a stabili sarcini pe termen scurt.

În cadrul acestei prime întâlniri, partenerii au discutat
și au împărtășit idei despre dezvoltarea primului
produs - proiectul WelComm 2 Explore Europe Board
și testat proiectul de versiune al jocului olandez. Jocul
va cuprinde 5 subiecte: Artă și cultură, Oameni
celebri, Istorie, Peisaje și Gastronomie și va cuprinde
câte 50 de întrebări cu răspunsuri multiple la fiecare
subiect. Jocul va fi dezvoltat în toate cele șase limbi
ale partenerilor.

CE URMEAZĂ ÎN WELCOMM 2
o Lucrări pe versiuniile din fiecare țară parteneră ale jocului de societate și
proiectarea acestuia, respectiv elaborarea a 50 de întrebări cu răspunsuri pentru cele
cinci subiecte: Artă și cultură, Oameni celebri, Istorie, Peisaje și Gastronomie
proiectarea jocului de bord.
o În martie, va avea loc o a doua întâlnire de lucru în Valencia, unde partenerii vor finaliza
jocul de societate și vor organiza un atelier de lucru privind dezvoltarea celui de-al doilea
produs al proiectului - cărțile desenate, bazate pe povestiri urbane, legende locale,
anecdote etc. care prezintă modele de comportament din fiecăre țară în parte.
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Proiectul se desfășoară în perioada 1 septembrie 2018 - 30 septembrie 2020. Pentru mai multe
informații despre proiect, vă rugăm să contactați Fundația Centrul Educațional Spektrum
(www.sec.ro, sec@sec.ro), partenerul local al proiectului.
Acest proiect a fost finanțat cu sprijinul Comisiei Europene. Această
publicație reflectă numai punctul de vedere al autorului, iar Comisia nu
poate fi trasă la răspundere pentru orice utilizare a informațiilor conținute în
acesta.

