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За проекта
Многоезичието отваря вратите в разбирането на други култури, което е от съществено
значение за уважението, толерантността и допринася за различните начини на мислене
и разширява собствената културна перспектива.
Нашите целеви групи ще бъдат детски градини, педагози в училище и детска градина,
както и родители по отношение на езиковото обучение. Също така бихме искали да
ангажираме общината и да укрепим сътрудничеството между различни партньори в
местната среда, за да подобрим качеството на живот в регион с ограничени ресурси и
възможности. Проектът трябва да се осъществява транснационално, за да се научи чрез
обмен на практики, учене чрез практикуване, обучение на нещата в учебна професия и
езикови умения, в международна среда и по този начин по-добро разбирателство между
различните култури. Този проект е иновативен, тъй като искаме да допринесем или
поне да дадем представа за това как да разработим модел - собствен подход за
изучаване на езици и интердисциплинарен подход в предучилищното образование.
Цели
С няколко дейности ние искаме да засилим информираността за мултикултурализма в
нашето общество. Искаме да обърнем внимание на педагозите, децата, родителите и
местната среда. С европейските партньори ще работим за:
• да подобрим социалните умения на нашите деца и да допринесем за по-силното
социално приобщаване на учениците
• обогатяваме нашата професионална практика
• развиване интерес на семействата и местните партньори за разнообразието и
богатството на европейските страни
Освен това проектът ще подкрепи и подчертае някои области от различни национални
учебни програми:
• да се научиш да бъдеш европейски гражданин (да развиваш истинско чувство за
принадлежност към Европа и привързаност към това същество.
- Въвеждане на чужди езици (Обучението по английски език има смисъл при
работа по европейски проект. Във всички училища се дават някои английски
уроци на учениците.
- Социално и културно образование за по-добро разбиране на мултикултурното
• използване на нови технологии.

Работен процес:
Проектът стартира с обучение по английски език за учителите.
Създаване на център по проекта, кът по английски език във всяка група, лого, химн ...
Създадени са Facebook страница по проекта и eTwinning, който ще бъде онлайн
работната среда. На по-късен етап ще се създаде и сайт за проекта.
Децата ще се запознаят с различни мултикултурни теми (етика, ценност, социални
умения, морално вземане на решения, по-добро разбиране за себе си и за околната
среда, включително нашите европейски приятели) по проекта като прилики с други
страни и ще открият и приветстват различията в обмена и дейностите, които ще
споделят с новите си приятели. Ще научат за културата на страните (песни, изкуства,
ястия, език) и националните символи (знаме, национален химн, пари и др.).
Те ще научат как английският има смисъл, когато общува със своите приятели и
педагози от цяла Европа. Те ще реализират заедно: представяне на работата с нови и
интерактивни инструменти (например компютърни програми, които могат да се
използват от малки деца в клас, които все още не са читатели и не говорят на същия
майчин език.
Очаквани резултати:
обмен за педагогическите практики
• развиване на нови умения по чужди езици и използване на различни дейности и
инструменти (социални умения, учене чрез правене и с движение, социални игри и
социално осъзнаване)
• откриват нови педагогически методи (споменати по-горе), за да експериментират в
собственото си училище
• да споделят трудностите, пред които са изправени, и да се опитат да ги решат заедно,
използвайки различен произход.

