
2009г. Проект " Местното става глобално - Изкуства, Традиции, 
Обучения, Наследство, Култура" 
 
1. Данни за проекта 

 
Заглавие на проекта „Местното става глобално – Изкуства, Традиции, 

Обучения, Наследство, Култура” 
 
Координатор на проекта ИНФОЦЕНТЪР ЕООД 

 
Лице за контакти Калина Тотева 

 
Партньори 1. Датско занаятчийско общество – Свентборг, Дания 

2. Център за разпространение и изучаване на 
народни приказки – о. Кеа, Гърция 
3. Асоциация за култура и изкуства „Харитас” – 
Валмиера, Латвия 
4. Средно училище за ученици и възрастни – Мелиде, 
Испания 

 
Целеви езици Работен език: английски език 

Други застъпени езици при реализацията на проекта: 
български, гръцки, датски, латвийски, галисийски (galego) 

 
Целева група Целевата група на проекта са възрастни, работещи в 

сферата на изкуствата, занаятите и културното 
наследство, създатели или разпространители на 
туристически продукти и услуги, свързани с традициите и 
културните дадености. Целева група са също и възрастни 
с интереси в областта на културните традиции на 
европейските народи, търсещи да опознаят нови страни и 
култури и хора от маргинализирани групи. 

 
Продължителност 2 години 

 
Интернет страница http://attic.tryavna.biz 

 
 
2. Резюме на проекта  
 
Цели: 
■ Да провокира развитието на езиковите компетенции на възрастни чрез 
междукултурен диалог, подкрепен от ИКТ, по темите Занаяти, Приказки, Легенди, 
Митове и традиционни игри, като акцентира върху връзката между културите и 
обучението; 
■ Да разшири хоризонта на обучаемите и повиши европейското измерение на 
участващите институции, като предостави нетрадиционни възможности за учене чрез: 

- практически   ориентирани   езикови   курсове,   в   които   обучаемият   е 
централна фигура; 
- участие в международни културни фестивали по места - обучаемите учат, 
докато свирят, играят, танцуват или демонстрират занаяти заедно с хора от 
други европейски държави (учене чрез правене, учене чрез игра, учене чрез 



танци). 
Дейностите са насочени към подобряване на езиковите умения за комуникация в 
междукултурна среда, както и към използването на компютърни и интернет-базирани 
учебни материали: изготвяне на материали за създаване на уеб сайт (attic.tryavna.biz); 
изготвяне на презентации и видео клипове върху местните занаяти и културни 
традиции; събиране и превод на игри, приказки, легенди, песни и танци, създаване на 
аудио файлове; драматизации и разказване на приказки; участия в международни 
срещи и фестивали и споделяне на създадените материали; педагогическо ателие за 
обучители и др. 
Езиковите материали са изготвени на база застъпените теми, еднакви за всички 
участници. При определяне на темите и селектирането на ресурсите са взети под 
внимание езиковите нужди на целевите групи за успешно популяризиране на местните 
култури, занаяти и традиции в чуждоезикова среда. 
Обучителните методи са практически ориентирани и насочени към обучаемите, които 
получават реални задачи, в реални ситуации и постигат реални, полезни и 
широкодостъпни резултати   Обучаемите използват житейския си опит за целите на 
обучението и се чувстват съществена част от процеса на учене. Подготовката и 
участието в международни срещи е успешна реализация на метода „учене чрез 
правене” (чрез песни, чрез танци, чрез игра, чрез разказване), който гарантира учене в 
комфортна и забавна атмосфера и с усещането за нещо полезно. 
Използвани са автентични и специално създадени езикови материали, лесно достъпни 
от уеб-сайта на проекта. Обучаемите са част от цялостния учебен процес - от 
планирането до крайния резултат и оценката. 
Продукти: 

� уеб сайт (attic.tryavna.biz) и уеб-базирани материали по темите на 
проекта от 5 държави и на 6 езика в текстови и звуков формат, видео 
клипове, снимки, презентации; 

� DVD с народни песни от 5 държави, с музика, текстове на песните на 5 
езика (български, гръцки, датски, испански (galego), латвийски) и резюме 
на съдържанието на английски език; 

� Каталог с традиционни игри от 5 държави на английски език;  
� Наръчник с митове, приказки, гатанки и поговорки на 6 езика; 
� Пакет с педагогически и учебни материали за възрастни на английски 

език. 
Създадените продукти са лесни за надграждане и адаптиране към различен контекст и 
са подходящи за самообучение, за “ice-breakers”, “тийм билдинг тренинги” и др. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


