
 

Бюлетин 2 на проект UniCulture 

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

UNICULTURE накратко 

Проектът UniCulture Erasmus + има за цел да разработи 

иновативен, холистичен и интерактивен подход за обучение на 

университетски преподаватели и преподавателски персонал за 

провеждане на образователен процес в междукултурна и 

междукултурна среда (ММС). Комплектът за обучение, 

разработен в рамките на проекта, включва Наръчник, 

предоставящ теоретична основа за преподаване в ММС, Сборник 

с казуси, тестове и сценарии за упражнение и Наръчник за 

обучителя, за да се улесни провеждането на курса UniCulture. 

Напредък на Наръчника 

Основната цел на Наръчника е да предостави теоретичната 

основа, необходима на университетските преподаватели и 

асистенти да развият своите лични и професионални 

компетенции и да се научат как да работят по-добре и по-

ефективно в разнообразна и междукултурна среда. Наръчникът 

е структуриран в 4 модула и 19 глави, представящи ключови 

концепции и терминология и очертаващи теоретични модели на 

заземяване. Партньорите разработиха съдържание на 

Наръчника, което ще бъде пилотно и тествано във всяка страна 

партньор. 

Напредък със Сборника 

Сборникът допълва Наръчника, представяйки казуси, примери и 

сценарии, както и интерактивни тестове, тестове и упражнения, 

които да се използват за преподаване, оценка и самооценка. 

Сборникът следва структурата на Наръчника (4 модула и 19 

глави), предоставяйки възможност за практически упражнения. 

Съдържанието на Сборника е в процес на разработване и ще 

бъде пилотиран през 2021 г. и ще бъде разработен на английски, 

румънски, български, хърватски и полски език. 

Срещи по проекта 

Въпреки че епидемията от пандемия на COVID-19 в Европа 

донесе промени за всички нас, екипът на UniCulture остана 

фокусиран върху проекта. Всички срещи по проекта бяха 

организирани онлайн по план, като бяха използвани 

видеоконференции и виртуални инструменти за комуникация и 

съвместна работа. 

 

 

 

Осигуряване на качество накратко 

Планът за управление на качеството (ПУК), разработен в рамките 

на проекта, очертава методологията за осигуряване на качеството, 

прилаганите методи, както и различните отговорности за 

постигане на необходимите нива на качество по време на 

изпълнението на проекта. Целта на оценката на качеството в 

рамките на проекта е: (1) да се определи дали целите на проекта, 

приоритетите и нуждите на целевите групи са изпълнени; (2) да 

се гарантира, че управлението на проекти се следва по подходящ 

начин и интелектуалните резултати и събития отговарят на 

съответните им заявени изисквания. По-конкретно, процесите на 

оценка се отнасят до: вътрешните процеси на проекта, 

интелектуалните резултати на проекта, устойчивостта на 

резултатите от проекта. 

Роли при управлението на качеството  

Процесът на управление на качеството на UniCulture се ръководи 

от Фондация Пакс Родопика. Пакс ще си сътрудничи тясно с коор-

динатора на проекта, както и с всички други партньори по проекта 

и с всички заинтересовани страни за осигуряването на качеството. 

Качествени индикатори  

По време на процеса на управление на качеството ще бъдат 
приложени два набора от показатели:  

• количествени (по отношение на действителните резултати от 
реализацията на проекта) 

• качествени (по отношение на качеството на постигнатите 
резултати и на процеса). 

Международно партньорство : 

Водещ партньор: Transilvania University of din Brasov, Румъния 

Партньори: 

 Buckinghamshire New University, Великобритания 
 University of Zagreb, Хърватска 
 Foundation for the Development of International and Educational 

Activity – FRAME, Полша 
 Pax Rhodopica Foundation, България 

Посетете уеб-страницата на UNICULTURE  

За да научите повече за дейностите и резултатите от проекта, 
посетете нашия уебсайт, достъпен на английски, румънски, 
български, хърватски и полски. 

www.uniculture.unitbv.ro  

Последвайте ни във FACEBOOK  

www.facebook.com/UNICULTUREproject/ 

 

 

 

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. 

. 
 

 

Зима 2020  

•   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? 

Ако сте отговорили на поне един въпрос с ‘да’, значи този проект е за Вас! 

 

http://www.uniculture.unitbv.ro/
http://www.facebook.com/UNICULTUREproject/

