
 

 

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. 
 

 
 

 

Издание 2, декември 2020 г. 
 

Вижте резултатите от InterCult! 

InterCult разработи Наръчник за обучители на имигранти, който предоставя различни 
методи и техники за подобряване на междукултурните умения на преподавателите за 
осигуряване на ефективно езиково обучение на възрастни мигранти. В допълнение към 
наръчника, InterCult разработи и колекция от добри практики на европейско ниво, 
предоставящи успешни методи и подходи за работа в мултикултурна среда, както и 
програма за обучение на преподаватели, работещи с мигранти как да използват и 
прилагат Наръчника в учебния процес. 

Резултатите от проекта са достъпни на www.intercult-project.eu.  

 

НАРЪЧНИК ЗА ОБУЧИТЕЛИ НА ИМИГРАНТИ 

Наръчникът е предназначен за 
преподаватели, работещи с мигранти, за 
подобряване на техните междукултурни 
умения, свързани с взаимно 
разбирателство, културен диалог, 
толерантност и приобщаване, 
повишаване на осведомеността относно 
културните специфики на мигрантите и 
възможностите за използване на тези 
специфики в учебна среда. Този 
инструмент предоставя теория и 
практика, свързани с междукултурния 
диалог в езиковото образование, както и 
насоки за работа в мултикултурна среда. 
Той включва над 20 техники за 
обучение, както и интерактивно 
пространство, където потребителите 
могат да тестват знанията си.  

Наръчникът е наличен на 6 езика 
(английски, френски, български, 
испански, чешки и немски), както на 
уебсайта на проекта, така и на USB 
носител.

 
 

КОЛЕКЦИЯ ОТ ДОБРИ ПРАКТИКИ

Колекцията включва над 35 добри 
практики, осигуряващи успешни методи 
и подходи за работа в междукултурна 
среда, насърчаване на толерантността и 

многообразието, и включването в 
учебния процес, прилагането на 
междукултурни учебни ресурси, 

http://www.intercult-project.eu/
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повишаване участието на възрастни 
мигранти в образователния процес и т.н. 

Добрите практики са групирани в 5 
раздела – Подобряване на 
междукултурните умения на 
преподаватели на възрастни; 
Насърчаване на толерантността, 
разнообразието и включването в 
учебния процес; Прилагане на 
междукултурни учебни ресурси; 
Повишаване на участието на възрастни 
мигранти в образователния процес; 
Обучение на обучители, работещи с 

възрастни мигранти.

 

 

ПРОГРАМА ЗА ОБУЧЕНИЕ НА ОБУЧИТЕЛИ 

Програмата е предназначена за обучение на преподаватели, работещи с мигранти, които 
да могат да използват и прилагат Наръчника за обучители на имигранти в учебна среда. 
Състои се от 16 часа присъствено обучение и 8 часа самообучение, обхващащо два 
модула: 

 Модул 1:     Насърчаване на взаимното разбирателство и културния диалог 
 Модул2: Насърчаване на междукултурния диалог, толерантността и 

многообразието в учебния процес.  
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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/

