
 

Бюлетин 4 на проект UniCulture 

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

Резултатите на UNICULTURE са ГОТОВИ! 

Проектът UniCulture има за цел да развие знания и умения на 

университетските преподаватели за работа в мултикултурна среда. 

Чрез комбиниране на основните теории с упражнения, насоки, 

примери и добри практики, UniCulture предлага пълен пакет за 

развитие, увеличаване и поддържане на приобщаваща 

мултикултурна среда в университетите. Освен това, всеки резултат 

може да се използва отделно, в зависимост от нуждите на 

заинтересованите страни. 

Пакетът на UniCulture се състои от пет различни материала: 

• Рамка с кратко, но пълно описание на методологията на целия 

проект. 

• Наръчник с набор от знания, разделени в четири основни глави: 

Социокултурни компетенции в мултикултурна и интеркултурна 

среда, Модели за обучение, Теоретични подходи и технологии на 

взаимодействие с многоезични студенти и Социално включване в 

университета. 

• Сборник с казуси, упражнения, примери и добри практики, 

разделени съответно и свързани с темите в Наръчника. 

• Ръководство за обучители, в който методологията и подходите са 

обяснени за обучителите, за да могат да подпомогнат използването 

на Наръчника и Сборника. 

• Ръководство за междукултурна комуникация и социално 

включване, което е кратък и лесен за преглед документ, който 

представлява набор от най-важната информация за 

комуникационните умения и въпроси, разгледани в Наръчника и 

Сборника. 

Всички резултати са налични на EN, BG, RO PL, CH и могат да бъдат 

свалени безплатно от тук: https://uniculture.unitbv.ro/outputs-tkit-en/  

 

Срещи по проекта 

Финалната среща по UNICULTURE се проведе в Transilvania University 

на 9-10 Декември в красивия град Брашов!  

 

 

 

 

 

НАЦИОНАЛНИ КОНФЕРЕНЦИИ 

Всички страни партньори организираха местни конференции в своите 

страни за разпространение на резултатите от проекта. Събитията бяха 

посетени от минимум 25 участници, представляващи целевата група на 

проекта и заинтересованите страни. 

 

          

Конференция в България            Конференция в Хърватска 
 

          

Конференция в Полша    Конференция във Великобритания 

   

ФИНАЛНА КОНФЕРЕНЦИЯ В РУМЪНИЯ 

На 10 декември 2021 г. Трансилванският университет в Брашов 

организира заключителната конференция с лектори от всички 

партньорски организации. Конференцията включваше и два отделни 

семинара, посещавани с голям интерес от участниците.  

    

 

 

Финална конференция в Румъния 

БРОШУРА UNICULTURE  
Ако се интересувате от концепцията на проекта 

и искате да научите повече за резултатите от UniCulture, 

прочетете нашата брошура:  
https://uniculture.unitbv.ro/wp-content/uploads/2021/10/BROCHURE_EN.pdf  

  

 

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  и  

Последвайте ни във 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 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 FRAME, Полша 

✓ Pax Rhodopica Foundation, България 
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