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ЕЗИКОВОТО ПОМАГАЛО ЗА ТРУДОВА ИНТЕГРАЦИЯ НА 
ИМИГРАНТИ Е ГОТОВО!  

Лесен за използване инструмент за езиково обучение, 
кариерно ориентиране и включване на имигранти на пазара 

на труда 

 

 

 

Езиковото помагало за трудова интеграция на имигранти е езиков инструмент с 
образователен и информативен характер, разработен като мултимедиен продукт. 
Той цели да повиши езиковите и комуникативни умения на имигранти, свързани с 
пазара на труда, посредством подходи за езиково обучение в различни форми – 
материали на хартиен носител, интерактивни инструменти и мобилно приложение, 
достъпни чрез уебсайта на проекта www.workit-project.eu.  

Продуктът ще бъде предоставен безвъзмездно както на имигранти, така и на 
езикови и обучителни организации, работещи с имигранти. 
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Текущи дейности 

В периода април-юни 2017 г., партньорите по проект WorKit ще организират 
обучения и експлоатационни семинари във всички партньорски страни, за да 
представят и разпространят продуктите по проектa.  

Обученията ще бъдат организирани за езикови преподаватели, работещи с 
имигранти, които ще бъдат запознати с техники за прилагане на Езиковото помагало 
и неговите онлайн и офлайн приложенията в учебна среда.    

Целта на експлоатационните семинари е да представят продуктите и резултатите от 
проекта и да създадат възможности за съвместна работа между заинтересовани 
организации, работещи в областта на езиковото обучение и интеграцията на 
имигранти. Семинарите ще се организират за организации, работещи с имигранти, 
организации за обучение на възрастни, езикови центрове, имигрантски общности, 
НПО и организации, занимаващи се с въпросите на интеграцията, доброволчески 
организации, организации за професионално образование и обучение, 
работодатели, работнически съюзи и др.  

Какво следва… 

Финалната конференция по проект WorKit ще се проведе на 7 юни 2017 г. в 
Ротердам, Холандия. Ще бъдат поканени представители на имигрантски общности, 
организации, работещи за имигранти, езикови преподаватели и доброволци, които 
ще имат възможност да споделят впечатленията си от продуктите и дейностите по 
проекта. По време на конференцията ще бъдат представени примери за добри 
практики за интеграция на имигранти чрез езиково обучение и участниците ще 
споделят своя опит. 

Проектни партньори: 

PRESSURE LINE (NL) – координатор 
DONA DARIA (NL) 
UNISTRASI (IT)  
TRADIGENIA (ES) 

JEST (BG) 
MI GEN (UK) 
INTHECITY PROJECT DEVELOPMENT (NL) 

EURORESO
 

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

ДЖЕСТ ЕООД  
бул. Витоша 52, София 1000, България 
тел: 02 / 981 61 43 
email: raya.stanachkova@gmail.com     

 
 

 
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. 
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