Atividades Colaborativas à distância
Interações plurilingues nos grupos de trabalho colaborativo (a serem acompanhadas por
cada formador da nacionalidade do coordenador do grupo)
Caderno de encargos para cada grupo
1.

CANÇÕES

Preparar uma sessão CANÇÕES CINCO com canções aprendidas Módulo 3 e outras à
escolha do grupo (por exemplo as mais comentadas no grupo Facebook CINCO
• quinta-feira, 24 outubro para entretenimento durante o jantar (elementos privados
CINCO)
• sexta-feira, 25 outubro para o público (se não houver o espetáculo de teatro)
Número mínimo de canções – 4 por língua (pelo menos 1 por língua do Módulo 3)
Prever : acompanhamento musical (instrumentos ou Karaoke), distribuição das letras
das canções, direção do grupo durante a sessão, estratégias de integração do público.
Eventualmente, coreografias, ilustrações….
2.

COZINHA

Organizar uma refeição internacional preparada pelos participantes CINCO (o grupo irá recrutar
cozinheiros estagiários) na Sexta-feira, 25 de Outubro.
Orçamento - 1325 € para 53 pessoas + convidados,
Incluir: menu (pratos 5 países), receitas e compra de ingredientes (a comprar em Marseille ou a
trazer de cada país)
Atividades de animação gastronómica - fazer adivinhar os pratos, os ingredientes, .... (por
exemplo, distribuir as receitas na língua original e fazer descobrir a que pratos correspondem)
3. BRASSAGE INTERCULTUREL
Preparar uma apresentação para a sessão oficial de apresentação CINCO (quinta - feira, 24 de
outubro) - duração de 20 minutos.
Mostrar como Marselha e sua região têm sido o ponto de encontro das culturas latinas ao longo
dos tempos: encontrar vestígios de línguas e culturas CINCO Marselha e / ou arredores.
Prever: Suporte da apresentação (visual, áudio, multimédia ....) e papéis a desempenhar nesta
apresentação pelos membros do grupo (distribuir tarefas e responsabilidades). Zelar para que
a apresentação seja plurilingue e que estratégias de interprodução sejam mobilizadas.
4 ET 5. JOGOS PLURILINGUES
Cada grupo deverá preparar um workshop de uma hora (sessão de sexta-feira 25 durante todo
o dia), com atividades divertidas para a descoberta ativa das 5 línguas CINCO. Público a
recrutar pelos média locais e distribuição de panfletos durante o jogo de pistas de quinta de
manhã.
Incluir: atividades curtas A1 que possam envolver o público (20 participantes) e fazê-lo
descobrir e viver ativamente as línguas-alvo. Mínimo 6 atividades (isto é, duração máxima de
cada atividade: 10 minutos) - por exemplo, aula de ginástica em 5 línguas.

Conceber as instruções a dar aos participantes e todos os materiais de apoio necessários.
Confirmar com os membros da Eurocircle as condições da sala e os equipamentos disponíveis
no local.
Todos os resultados destas tarefas serão comunicados ao coordenador nacional de cada grupo
(por exemplo, Davide reporta à Marie-Pierre), até 31 de julho. As atividades serão
apresentadas por um representante do grupo na reunião de Bucareste (4 de Setembro).

