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InterCult v krátkosti…
“InterCult: Interkulturní školící sada pro vzdělavatele migrantů" je projekt evropské spolupráce
zaměřený na zlepšení interkulturních dovedností vzdělavatelů v poskytování efektivního
jazykového vzdělávání dospělým migrantům. InterCult vytváří sadu nástrojů pro interkulturní
vzdělávání, která bude poskytovat různé metodiky a techniky pro zlepšení dovedností
vzdělavatelů v oblasti vzájemného porozumění, kulturního dialogu, tolerance a inkluze,
zvyšování povědomí o kulturních specifikách migrantů a využívání příležitostí k začlenění
těchto specifik do vzdělávacího prostředí .
Tento projekt je financován z programu Erasmus+ na období 2018-2020.

InterCult zahajovácí setkání…
Zahajovací projektové setkání se konalo ve dnech 8.-9. listopadu 2018 v Sofii v Bulharsku a
sloužilo k diskusi a plánování projektových aktivit a zapojení příslušných zúčastněných stran a
zástupců cílových skupin. Partneři se dohodli na přístupech k shromažďování osvědčených
postupů, které poskytují úspěšné modely práce v multikulturním prostředí a zároveň vybrali
12 komunit migrantů, které mají být zapojeny do průzkumu zaměřeného na určení
vzdělávacích potřeb a specifik různých skupin migrantů.

This project has been funded with support from the European Commission. This
publication reflects the views only of the author, and the Commission cannot be held
responsible for any use which may be made of the information contained therein.

InterCult má za cíl…
 zlepšit mezikulturní dovednosti vzdělavatelů dospělých pracujících s migranty
prostřednictvím různých aktivních učebních metod k podpoře interkulturalismu,
tolerance a rovnosti ve třídě
 vytvořit multimediální prostředky pro mezikulturní jazykovou výuku, které mají být
aplikovány u dospělých migrantů
 zlepšit efektivitu procesu výuky jazyků a motivovat tak migranty, aby se zapojili do
učení
 vyměňovat si zkušenosti a osvědčené postupy týkající se úspěšných metodik pro
integraci migrantů na evropské úrovni
 podporovat mezikulturní dialog

Interkulturní školící sada poskytne …
 Techniky výuky pro podporu kulturního dialogu, určení vzdělávacích potřeb dospělých
migrantů, poznání vzdělávacích kultur dospělých migrantů, podpora orientace na žáka a
jeho účast v procesu učení atd.
 Učební techniky pro podporu tolerance, rovnosti, rozmanitosti a začlenění dospělých
migrantů do procesu učení
 Techniky výuky pro aplikaci interaktivních a atraktivních jazykových výukových metod
a produktů s interkulturními prvky a videonahrávkami pro zatraktivnění procesu učení
a pro podporu účasti

InterCult partneři…
GÉNÉRATIONS SOLIDAIRES VAL-D’OISE, GSVO95 (FR) – koordinátor
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Pro více informací o projektu prosím navštivte www.intercult-project.eu nebo
kontaktujte partnery projektu.
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