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Podívejte se na výsledky InterCultu!
InterCult vyvinul “Interkulturní tréningovou sadu”, která poskytuje různé metodiky a techniky
pro zdokonalování interkulturních dovedností pedagogů pro efektivní jazykové vzdělávání
dospělých migrantů. Kromě sady vyvinul InterCult také sbírku osvědčených postupů na úrovni
EU poskytujících úspěšné metody a přístupy pro práci v multikulturním prostředí, jakož i
školicí program pro školení pedagogů pracujících s migranty, aby mohli používat a aplikovat
sadu ve výukovém procesu.
Výsledky projektu jsou k dispozici na www.intercult-project.eu.
INTERKULTURNÍ TRÉNINGOVÁ SADA
Sada je určena pedagogům pracujícím s
migranty
pro
zdokonalování
jejich
mezikulturních dovedností souvisejících se
vzájemným
porozuměním,
kulturním
dialogem, tolerancí a inkluzí, zvyšováním
povědomí o kulturních specifikách migrantů
a využíváním příležitostí k využití těchto
specifik ve výukovém prostředí. Nástroj
poskytuje
principy
a
praxi
interkulturalismu v jazykové výchově a
pokyny pro práci v multikulturním
prostředí. Zahrnuje více než 20 výukových
technik a také interaktivní prostor, kde si
uživatelé mohou otestovat své znalosti.

češtině a němčině), a to jak na webových
stránkách projektu, tak na nosiči USB.

Sada je k dispozici v 6 jazycích (v angličtině,
francouzštině, bulharštině, španělštině,

SBÍRKA OSVĚDČENÝCH POSTUPŮ
Sbírka obsahuje více než 35 osvědčených
postupů poskytujících úspěšné metody a
přístupy pro práci v multikulturním
prostředí, podporu tolerance, rozmanitost a
začlenění do procesu učení, využívání
mezikulturních
výukových
zdrojů,

zvyšování účasti a výsledků dospělých
migrantů ve vzdělávacím procesu. , atd.
Osvědčené postupy jsou seskupeny do 5
sekcí - Podpora mezikulturních dovedností
pedagogů dospělých; Podpora tolerance,
rozmanitosti a začlenění do procesu učení;
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Aplikace mezikulturních výukových zdrojů;
Zvyšování účasti a výsledků dospělých
migrantů ve vzdělávacím procesu; Školení
učitelé pracující s dospělými migranty.

ŠKOLÍCÍ PROGRAM ŠKOLITELŮ
Tento program je určen pro školení pedagogů pracujících s migranty, aby mohli používat
a aplikovat Interkulturní školící sadu ve výukovém prostředí. Obsahuje 16 hodin osobního
učení a 8 hodin samostatného učení, které zahrnuje dva moduly:
 Modul 1: Podpora vzájemného porozumění a kulturního dialogu
 Modul 2: Podpora interkulturalismu, tolerance a rozmanitosti v procesu učení.

InterCult partneři:
GÉNÉRATIONS SOLIDAIRES VAL-D’OISE, GSVO95 (FR) – koordinátor
BERUFSFÖRDERUNGSINSTITUT OBERÖSTERREICH (AT)
INTHECITY PROJECT DEVELOPMENT (NL)
ALIANCE LEKTORŮ A KONZULTANTŮ (CZ)
INICIATIVAS DE FUTURO PARA UNA EUROPA SOCIAL COOP. V. (ES)
KU TU (BG)
EURORESO (EU)

Další informace o projektu naleznete na www.intercult-project.eu nebo
kontaktujte partnery projektu.
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