
РАЗРАБОТВАНЕ НА ИНОВАТИВЕН ПОДХОД 
ЗА ОБУЧЕНИЕ НА УНИВЕРСИТЕТСКИ 
ПРЕПОДАВАТЕЛИ ЗА РАБОТА В СЪВРЕМЕННА,
РАЗНООБРАЗНА И МЕЖДУКУЛТУРНА СРЕДА

Работите ли 
в интеркултурна или 
междукултурна среда?

Обучавате ли студенти 
от различен етнос 
и от различни култури? 

Интересувате ли 
се да знаете повече 
за успешното педагогическо 
взаимодействие 
в образованието в условията 
на интеркултурна или 
междукултурна среда?

ПРОЕКТЪТ UNICULTURE ЩЕ 
ПРЕДОСТАВИ ИНОВАТИВНА ПОДКРЕПА 
ЗА УНИВЕРСИТЕТСКИ ПРЕПОДАВАТЕЛИ 
И АСИСТЕНТИ КАК ДА РАБОТЯТ 
ЕФЕКТИВНО В ИНТЕРКУЛТУРНА 
И МЕЖДУКУЛТУРНА СРЕДА (ИМС).

ВОДЕЩ ПАРТНЬОР

• Universitatea Transilvania Din Brasov, Румъния

ПАРТНЬОРИ

• Buckinghamshire New University, Великобритания

• Sveuciliste u Zagrebu, Хърватия

• Foundation for the Development of International 
and Educational Activity – FRAME, Полша

• Pax Rhodopica Foundation, България

Този проект е финансиран с подкрепата на Европейската 
комисия. Тази публикация отразява само възгледите 
на автора и Комисията не може да бъде отговорна 
за каквото и да било използване, което може да бъде 
направено от съдържащата се в нея информация. www.uniculture.unitbv.ro

ПАРТНЬОРСТВО ПО ПРОЕКТА

ЗА ПОВЕЧЕ ИНФОРМАЦИЯ ПОСЕТЕТЕ:

www.uniculture.unitbv.ro

и се присъединете към нас във 

https://www.facebook.com/
UniCulture-102164037962233/



ЦЕЛ НА ПРОЕКТА

Основната цел на проекта UniCulture е да разработи 
иновативен, холистичен и интерактивен подход 
за обучение на университетски препода-
ватели и асистенти за провеждане на 
образователен процес в интеркултурна и меж-
дукултурна среда (ИМС).

ЦЕЛЕВА ГРУПА

Университетски преподаватели и асистенти, 
които работят ежедневно в среда, която става все 
по-разнообразна, междукултурна и взискателна.

КАКВО ЩЕ ВИ ПРЕДЛОЖИ ПРОЕКТА

Проектът ще разработи цялостен пакет 
за обучение за:

• повишаване на осведомеността на универси-
-тетските преподаватели и асистенти 
за необходимостта от възприемане на 
актуални стилове на преподаване към 
постоянно променящата се и динамична среда 
в университетите.

• развиване на компетенциите на универси-
-тетските преподаватели и асистенти 
в интеркултурна и междукултурна комуникация 
със студентите по време и извън лекциите.

• подчертаване на важността на правилната 
и адекватна интеркултурна и междукултурна 
комуникация като средство за по-добро 
социално включване на различни културни 
и уязвими групи студенти.

ПАКЕТЪТ ЗА ОБУЧЕНИЕ 
НА UNICULTURE ВКЛЮЧВА

• Наръчник за преподавателския персонал 
за развитие на техните лични и професионални 
компетенции как да работят в ИМС, както 
и как да преодолеят етническите стереотипи 
и предразсъдъци в образователния процес. 
Той ще ръководи преподавателите в областта 
на съвременните подходи, методи и инстру-
менти в етнофилологията, етнофикологията 
и междукултурното образование.

• Наръчник с упражнения за обучителите 
с практически примери и казуси за това 
как научените методи и техники могат да се 
прилагат в ежедневието. Той ще включва 
и интерактивни тестове и упражнения, 
които ще подкрепят обучаемите в процеса 
на обучение.

• Ръководство за обучители за улесняване 
провеждането на курс за обучение съгласно 
методологията на UniCulture.

• Ръководство за междукултурна комуни-
-кация и социално включване, което ще 
осигури връзката между работата в такава 
среда и ще подкрепи включването на 
уязвимите групи. Той ще подкрепи процеса 
на социално включване в университетите.

Материалите ще бъдат преведени 
на български, хърватски, английски, 
полски и румънски.

ДОБАВЕНАТА СТОЙНОСТ 

• Ще бъде създаден UniCulture обучителен 
пакет за подпомагане на университетските 
преподаватели и асистенти за по-нататъшното 
развитие на техните социални и междукултурни 
компетенции.

• Ще осигури необходимите теоретични 
и практически знания за разпознаване 
и прилагане на интерактивни техники 
за различни форми на педагогически 
взаимодействия в ИМС.

Нещо повече, UniCulture ще подобри достъпа 
и активното участие на студенти от уязвими групи 
и малцинства в образователните и социалните 
процеси в университетите. По този начин тя ще 
насърчи социалното включване и ще се бори 
с моделите на дискриминация в обществата.

ПЛАНИРАНИ ДЕЙНОСТИ

• Семинари и конференции във всички 
страни-партньори

• Заключителна международна конференция 
в Брашов, Румъния

Остани с нас!

ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ НА ПРОЕКТА

Ноември 2019 г. - Декември 2021 г.


