
 

Бюлетин 1 на проект UniCulture 

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

UNICULTURE  накратко  

Основната цел на проекта UniCulture е да разработи иновативен, 
цялостен и интерактивен подход за обучение на университетски 
преподаватели и преподаватели за провеждане на 
образователен процес в интеркултурна и междукултурна среда 
(ИМС). Освен това, UniCulture ще подобри достъпа и активното 
участие на студенти от уязвими групи и малцинства в 
образователните и социалните процеси в университетите. По 
този начин проектът ще насърчи социалното включване и ще се 
бори с моделите на дискриминация в обществото. 

Обучителният пакет UNICULTURE ще 

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 

мислещите преподаватели в областта на съвременните 

подходи, методи и инструменти в етнопедагогиката, 

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 

учителите в процеса на обучение. 

• Ръководство за обучители за улесняване провеждането на 

курс за обучение съгласно методологията на UniCulture. 

•  Ръководство за междукултурна комуникация 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. 

Други дейности по проекта: 

•  Семинари и конференции във всички страни-партньори 

•  Финална конференция в Брашов, Румъния 

Stay with us! 

Анализът на нуждите и методологичната 

рамка са готови! 

В първата фаза на проекта екипът на UNICULTURE проведе анализ 
в пет държави, насочен към идентифициране на нуждите на 
академичните учители и съществуващите недостатъци в 
образователната система. 

Въз основа на фокусни срещи с три групи: студенти, обучители и 
административен персонал е създаден доклад за оценка на 
нуждите, за да се приспособи методологията на учебния пакет не 
само към теоретичните изисквания, но и към реалните нужди на 
заинтересованите страни. 

Рамката предоставя структурата и основните точки на 
тренировъчния процес. Той служи като пътна карта за партньорите 
за разработване на допълнителни елементи от цялостния пакет за 
обучение. 

Съдържанието на учебния курс се състои от четири 

модула, разделени на съответни глави: 

1. Социокултурни компетенции в мултикултурна и 

междукултурна среда 

2. Модели за образование 

3. Теоретични подходи и технологии за взаимодействие с 

мултикултурни студенти 

4. Социално включване в университетите. 

 

Пълен текст на UNICULTURE Методологична рамка може да 

бъде намерен на:  

www.uniculture.unitbv.ro/research/methodological-

framework  

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 

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. 
 

Научете повече: www.uniculture.unitbv.ro   

Последвайте ни във FACEBOOK: 
www.facebook.com/UNICULTUREproject/ 

Благодарим ви за интереса.  
Партньорите по проект UNICULTURE  

 

Лято 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/research/methodological-framework
http://www.uniculture.unitbv.ro/research/methodological-framework
http://www.uniculture.unitbv.ro/
http://www.facebook.com/UNICULTUREproject/

