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Издание 1, декември 2018 г. 

 

InterCult накратко… 

“InterCult: Наръчник за обучители на имигранти” е европейски проект за 
сътрудничество, насочен към подобряване на междукултурните умения на обучители, 
работещи с имигранти, с цел предоставяне на по-ефективно езиково обучение.  

InterCult разработва Наръчник за обучители на имигранти, който включва различни 
методи и техники, свързани с подобряването на взаимното разбирателство, 
междукултурния диалог, толерантността и приобщаването, както и с повишаване на 
осведомеността за културните особености на имигрантите и възможностите за 
използването на тези особености в учебна среда.  

Проектът се финансира по програма Еразъм+ за периода 2018 – 2020 г.  

 

 

 

InterCult първа проектна среща… 

На първата проектна среща, която се проведе на 8-9 ноември 2018 г. в София, България, 
се обсъдиха и планираха дейностите по проекта, както и включването на 
заинтересовани страни и представители на целевите групи. Партньорите съгласуваха 
подхода за събиране на добри практики, предоставящи успешни модели за работа в 
междукултурна среда. Също така бяха избрани и 12 мигрантски общности, които да 
участват в проучване за идентифициране на спецификите и потребностите от обучение 
на различните мигрантски групи.   



 

 

Този проект е финансиран с подкрепата на Европейската комисия. Тази 
публикация отразява само личните виждания на нейния автор и от 
Комисията не може да бъде търсена отговорност за използването на 
съдържащата се в нея информация. 

 

InterCult цели да… 

 повиши междукултурните умения на обучители, работещи с възрастни 
имигранти, чрез разнообразни методи за активно учене и насърчаване на 
междукултурния диалог, толерантността и равенството в учебна среда 

 разработи мултимедийни ресурси за преподаване на езици, които да се прилагат 
при работа с възрастни имигранти 

 подобри ефективността на езиковото обучение и да повиши мотивацията на 
имигрантите да се включат в него 

 обмени добри практики, предоставящи успешни методи за интеграция на 
имигранти на европейско ниво 

 насърчи междукултурния диалог 
 
 

Наръчникът за обучители на имигранти ще предостави… 

 Обучителни техники, свързани с насърчаването на междукултурния диалог, 
идентифицирането на образователните нужди на възрастни имигранти, 
ориентирането и участието на имигранти в учебния процес и т.н. 

 Обучителни техники, свързани с насърчаване на толерантността, равенството, 
многообразието и включването на имигранти в учебния процес.  

 Обучителни техники за прилагане на атрактивни интерактивни методи и 
продукти за езиково обучение, с мултикултурни елементи и видео демонстрации, 
насърчаващи участието на имигрантите в учебния процес. 

  

InterCult партньори… 

GÉNÉRATIONS SOLIDAIRES VAL-D’OISE, GSVO95 (FR) – координатор 

BERUFSFÖRDERUNGSINSTITUT OBERÖSTERREICH (AT) 

INTHECITY PROJECT DEVELOPMENT (NL) 

ALIANCE LEKTORU A KONZULTANTU (CZ) 

INICIATIVAS DE FUTURO PARA UNA EUROPA SOCIAL COOP. V. (ES) 

KU TU (BG) 

EURORESO (EU) 

 

За повече информация относно проекта, моля посетете www.intercult-
project.eu, или се свържете с партньорската организация във вашата 
страна. 

http://www.intercult-project.eu/
http://www.intercult-project.eu/

