
 

Бюлетин 3 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 с Наръчника и Сборника 

Двата първи резултата: Наръчникът (IO2) и Сборника (IO3) са готови на 

английски език! В момента партньорите ги превеждат на националните 

си езици. 

Основната цел на Наръчника е да представи 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. 

Сборникът допълва Наръчника, представяйки казуси, примери и 

сценарии, както и интерактивни тестове, викторини и упражнения, които 

да се използват за преподаване, оценка и самооценка. 

Срещи по проекта 

Въпреки че пандемията на COVID-19 изглежда, че отслабва, 

партньорството не може да се срещне лично, така че партньорите 

остават свързани и се фокусират върху проекта с помощта на виртуални 

срещи. 

 

 

 

Финализиране на Ръководството и Стратегията 
Ръководството за обучители (IO4) има за цел да улесни провеждането на 

UniCulture курса по най-подходящия и ефективен начин, с насоки за 

процеса на обучение, оценка на участниците и събиране на обратна 

връзка. Партньорите завършват този резултат заедно със Стратегията за 

междукултурна комуникация и социално приобщаване (IO5), което ще 

осигури връзката между работата в околната среда и ще подкрепи 

включването на уязвими групи. 

 

 

КАКВО СЛЕДВА? 

Пилотиране във всички страни партньори 

Консорциумът възнамерява да пилотира основните си резултати с 

университетски преподаватели и асистенти. 

 

Интересувате ли се да вземете участие в курса 

UniCulture? 
Щастливи сме да Ви поканим да вземете участие в пилотния процес на 

UniCulture. Може би сте първият, който ще използва резултатите на 

UniCulture на практика във вашия университет! 

Вашите отзиви ще спомогнат за допълнителното подобряване на 

съдържанието на курса! 

 

Семинари на UniCulture 

След летни ваканции във всички страни партньори ще бъдат организирани 

семинари за представяне на проектните резултати. Това ще бъде чудесен 

шанс за участниците да обсъдят преподаването в междукултурна среда и 

да споделят коментари относно възможни подобрения на представените 

резултати на UniCulture. 

Датите на семинарите ще бъдат обявени през август на нашата FB 

страница и на уебсайтовете на партньорите по проекта.  

 

Ще се видим на семинари на UniCulture! 

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. 

. 
 

 

Лято 2021  

•   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! 

 

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 
 

 

 

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

