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WelComm накратко... 
 

Проект “WelComm: Комуникативни умения за интеграция на имигранти” цели да повиши 
осведомеността за значението на образованието за успешното социално включване на 
имигранти от ранна възраст, както и да предостави възможности за равен старт в 
образованието на деца на имигранти. Някои деца израстват в семейства, в които се говори 
само майчиния език на техните родители и те изпитват значителни затруднения по отношение 
на езиковите си умения, когато започват училище. Ранното обучение би спомогнало за 
подобряване на подготовката за училище и придобиването на езикови умения, като позволи 
на децата да влязат в детската градина с по-добри езикови умения и в същото време улесни и 
интеграцията на имигрантски семейства в приемното общество. 

Проект WelComm ще адресира тези цели чрез разработването на Мултимедийно учебно 
помагало за деца на имигранти, развиващо основни комуникативни умения на езика на 
приемната страна. Помагалото ще включва анимирани филми, езикови игри и комикси, при 
които всички теми ще бъдат представени като учебни дейности с активното участие на 
учащите. 

 

      
 

WelComm: Начална среща… 
 

Проектните партньори се събраха на първа среща в Ротердам, Холандия, която се проведе на 
17-18 ноември 2014 г., за да стартират проекта. Срещата протече под знака на разпределяне 
на краткосрочните задачи и отговорности, както и съгласуване на подход за въвличането на 
релевантни организации в изпълнението на проектните дейности. Първият етап на проекта 
предвижда следните дейности: 

 Създаване на фокус групи с представители на мигрантски организации, езикови 
преподаватели, доброволчески организации и т.н. 

 Провеждане на анализ на нуждите сред имигранти и езикови преподаватели, свързани с 
културна и езикова информация за развиване на основни комуникативни умения 

 Селектиране на добри практики, предоставящи подходи за социална интеграция на имигранти 
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 Разработване на брошури с информация за културните специфики на партньорските страни 
като мотивационни материали за родителите с имигрантски произход 

 Разработване на дидактически подход за развиване на основни езикови умения на деца на 
имигранти 

 Разработване на концепция за езиковите материали, както и насоки за тяхното приложение от 
езикови преподаватели 

 

Настоящи задачи 

Партньорите вече работят за събирането на информация за нуждите на имигранти, културни 
особености на шестте целеви държави и добри практики за интеграция на имигранти чрез 
езикови умения. Проектът се изпълнява в България, Кипър, Италия, Португалия, Испания и 
Холандия и цели да предостави възможности за социално включване на имигранти от 
различни националности в обществата на тези държави.  

 

Какво следва… 

Втората проектна среща ще се проведе на 5-6 февруари 2015 г. в Сиена, Италия, където 
партньорите ще обсъдят резултатите от проведения анализ на нуждите и селекцията на добри 
практики, както и ще поставят основите за разработването на методическата рамка на 
проектните продукти.  

 

Проектни партньори 

Pressure Line (NL) – координатор 
KU TU Ltd. (BG) 
UNISTRASI (IT) 
IFES (ES) 

F.L.E.P. (PT)  
SYNTHESIS (CY)  
Inthecity Project Development (NL) 
EURORESO (IT) 

 

За повече информация за проекта, моля посетете www.welcomm-project.com  или се 
свържете с: 

             КУ ТУ ООД 
бул. Витоша 52, София 1000, България 
тел: 02 / 981 61 43 
email: office@kutu-bg.eu    
website: www.kutu-bg.eu  
 

 
 

 

 

 

 

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. 
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