
ЕSMOVIA  

Sistema Practices s.l. 

е испанска компания, намираща се във 

Валенсия, Испания, с опит в ръководст-

вото на европейски проекти за мобил-

ност.  

Тя се е специализирала в осигуряването 

на стажове, обучителни сесии, образова-

телни програми и учебни посещения за 

младежи и възрастни от цяла Европа.  

Компанията предлага широка гама от 

услуги: от повишаване на професионал-

ната ориентация на фона на променяща-

та се работна среда до мерки за насърча-

ване на иновативни подходи в обучение-

то през целия живот.  

КОНТАКТИ: 

C/ Pintor Martinez Cubells, 2, pta 6 

Валенсия, Испания 

www.esmovia.es 

Тел.: +34963384620 

 

 

 

Проект  
„Междукултурно 

образование на 
младежи в 
училище” 

Програма „Еразъм +”,  

Ключова дейност 1,  
„Образователна мобилност на 

граждани“,   

Сектор „Училищно образование“ 

Договор № 2019-1-BG01-KA101-061582 

Партньор 

Проектът се реализира с финансовата  

подкрепа на Европейския съюз по програма 

“Еразъм+”  

Мобилност в град Валенсия, 

Испания 

Подкрепата на Европейската комисия за изготвянето на настоящата 

публикация не представлява одобрение на съдържанието, което отра-

зява гледните точки само на авторите и не може да се търси отговор-

ност от Комисията за всяка употреба, която може да бъде използвана 

за информацията, съдържаща се в нея. 



Описание на проекта 

   Проектът "Междукултурно образование на 

младежи в училище", иницииран от Профе-

сионална гимназия по икономика "Алеко 

Константинов" - Кърджали, България, се реа-

лизира съвместно с партньорската организа-

ции ESMOVIA - Валенсия (Испания). Евро-

пейската мобилност по проекта е с цел обу-

чение и обмяна на опит - едноседмичен пе-

риод за участие в структуриран курс и профе-

сионални посещения и наблюдения в учили-

ща и организации в сферата на образование-

то. Обучителният курс бе на тема 

"Въведение в междукултурното образова-

ние” и бе реализиран в периода от  

28.09.2020 г. до 02.10.2020 г., с участието на 

4 учители. 

   С цел популяризиране на проекта и резул-

татите от неговото изпълнение е разработен 

блог на проекта : 

https://multiculturalyes.blogspot.com/ 

    Със стартирането на проекта бе отворен и 

съпътстващ проект в платформата eTwinning:  

https://twinspace.etwinning.net/106056/home  

Цели на проекта  

 повишаване на професионалните умения и 

компетентности на участниците в областта на 

културното многообразие, неговите предизвика-

телства и възможности 

 насърчаване на взаимното разбирателство, 

диалога и уважението между хората от различни 

култури в образователна, работна и социална 

среда 

 разпознаване на различни стилове на комуни-

кация, базирани на културата 

 насърчаване на междукултурното образова-

ние като начин за справяне с дискриминацията и 

ксенофобията в училище и в обществото като 

цяло 

 изучаване на методите за неформално учене и 

тяхното прилагане в междукултурното образова-

ние 

 интернационализация, създаване на трайни 

контакти и обмен на идеи с учители от сродни 

училища в европейски държави 

 разпространение на добри практики за работа 

Резултати 

 повишаване нивото на професионалните 

умения и компетентности чрез запознаване с 

добри практики и прилагането им в уроците 

чрез методи и инструментариуми, свързани с 

междукултурното образование и обучение на 

младите хора в училище 

 усвояване и мултиплициране на тези нови 

методи и по-успешни инструментариуми 

 подобряване на качеството на преподаване 

и учене и постигане на по-високи учебни резул-

тати 

 създаване на положителна образователна 

среда, осигуряваща условия за изява и разви-

тие на ученици от различни етнически, култур-

ни, религиозни групи, чрез прилагане на прин-

ципите на толерантността и уважението на раз-

личния 

 предоставяне на атрактивно, модерно и 

ефективно образование, водещо до повече 

ативни ученици в класната стая 

 интернационализация, създаване на трайни 

контакти и обмен на идеи с учители от училища 

в европейски държави 

 разширяване на възможностите за последва-

що разпространение на добри практики с коле-

ги на местно и регионално ниво. 

https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwi9wZDMsPjwAhU4hv0HHVCkC2cQjBAwAXoECAQQAQ&url=https%3A%2F%2Fwww.etwinning.net%2Fbg%2Fpub%2Findex.htm&usg=AOvVaw0ciTwRC-PEc64dLt_bfugP
https://twinspace.etwinning.net/106056/home

