
 

 
 
Издание 2, април 2016      

      www.welcomm-project.com  
 

Мултимедийното учебно помагало е готово! 
 

 
 

Работите ли с деца с имигрантски произход в предучилищна и начална 
училищна възраст? 

Помагате ли на тези деца да учат български език? 

Мултимедийното учебно помагало може да ви бъде от голяма помощ! 

Помагалото е достъпно като физически продукт, наречен „WelComm GameBox”, който 
включва DVD с анимационни филми и демонстрационно видео с подвижни игри, 4 
настолни езикови игри и книжка за оцветяване. Помагалото може да се използва и в 
комбинация с езиковите комикси на WelComm, включващи 2 адаптирани приказки, 
широко разпространени в България – „Червената шапчица” и „Дядо и ряпа”. Всички 
дигитални компоненти на продукта са достъпни свободно на уебсайта на проекта 
www.welcomm-project.com.  
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Помагалото може да бъде използвано както от езикови обучители, така и от родители, 
за да подпомогнат децата на имигранти да усвояват по-добре съдържанието на 
уроците и да повишат интереса и мотивацията им към ученето на български език. 
Всички разработени материали са свързани помежду си и позволяват различни 
комбинации за учене и упражняване на езикова информация от темите семейство, 
къща, хранене, училищен живот, игри, числа, цветове, части на човешкото тяло, 
животни, растения, сезони и т.н.  

Мултимедийното езиково помагало е достъпно на български, гръцки, испански, 
италиански, португалски и холандски език. 

Настоящи дейности 

В периода април - юни 2016 г., партньорите ще организират обучения и семинари във 
всички участващи държави, за да представят и демонстрират практическото 
приложение на Мултимедийното учебно помагало. По време на обученията езикови 
обучители, работещи с деца с имигрантски произход, ще бъдат обучени да използват 
продуктите на WelComm като част от процеса на езиково обучение.  

Какво следва… 

На 9 юни 2016 г. ще се проведе финалната конференция на проекта в София, България. 
Представители на мигрантски общности, организации, работещи с имигранти, езикови 
обучители и доброволци ще бъдат поканени да вземат участие в конференцията и да 
споделят впечатленията си от продуктите и дейностите на WelComm. По време на 
конференцията ще бъдат представени и добри практики за интеграция на имигранти 
чрез езиково обучение и участниците ще имат възможност да споделят своя опит.  

Проектни партньори 

Pressure Line, Холандия – координатор 
КУ ТУ ЕООД, България 
UNISTRASI, Италия 
IFES, Испания 
F.L.E.P., Португалия 
Synthesis, Кипър 
Inthecity Project Development, Холандия 
EURORESO, Италия 

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

             КУ ТУ ЕООД 
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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