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Този проект е финансиран с подкрепата на Европейската комисия. Тази публикация [съобщение] отразява 

само личните виждания на нейния автор и от Комисията не може да бъде търсена отговорност за 
използването на съдържащата се в нея информация. 

 

Интелектуален продукт 2: Ръководство за 
практическо приложение на междукултурните 

аспекти в контекста на ПОО 
 

ЧАСТ A: Насоки за употреба на Каталога  

1. Какво представлява Отвореният Онлайн Каталог? 

Отвореният Онлайн Каталог с инструменти за междукултурно обучение е онлайн 

приложение, достъпно като отворен образователен ресурс (ООР). Той съдържа 

категоризирани инструменти, посветени на междукултурното обучение, предоставя 

учебни материали относно понятието „култура“, както и насоки за разработване и 

организиране на симулации в процеса на междукултурно обучение. 

Отвореният Онлайн Каталог се състои от три основни части:  

1. База данни с инструменти за междукултурно обучение – богата колекция с 

разнообразни инструменти, посветени на създаването и усъвършенстването на 

междукултурните компетенции.  

2. Обучителни материали относно културата – материали за онлайн обучение, 

съдържащи упражнения и тестове за оценка и самооценка на междукултурни 

компетенции.  

3. Ръководство за разработване и организиране на симулации – включва насоки 

как теорията може да бъде приложена на практика в обучителен контекст, както 

и информация за успешно проектиране на обучителни дейности.  
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2. Как да използвате Отворения Онлайн Каталог? 

Отвореният Онлайн Каталог съдържа колекция с полезни ресурси и инструменти за 
междукултурно обучение. Употребата му е много лесна. В следващите раздели ще 
намерите детайлно описание на всички функционалности на каталога.  

Като начало, за да можете да използвате Онлайн Каталога, ще имате нужда от настолен 
компютър, лаптоп или таблет с последна актуализирана версия на уеб браузъра. Можете 
да разгледате Каталога използвайки и по-стари версии на браузъра, но препоръчваме да 
използвате най-новите, за да можете да се насладите на най-пълноценно потребителско 
изживяване.  

Базата данни е създадена като онлайн ресурс и за да можете да я използвате, е 
необходимо да имате връзка с Интернет.  

Интерфейсът на платформата е удобен и атрактивен за потребителя и е наличен на 
всички езици на партньорите по проекта.  
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2.1 База данни с инструменти за междукултурно обучение  

Разглеждане на инструментите  

Основната страница на базата данни представлява таблица с всички налични онлайн 
инструменти. В горната част на екрана има два бутона: Назад – ако искате да затворите 
тази страница и Добавяне на инструмент – ако искате да добавите нов ресурс, който 
смятате за подходящ. 

Таблицата е достъпна като ООР и можете да я използвате без да си създавате профил и 
да влизате в системата. Разделена е на следните категории:  

• Име – името/заглавието на ресурса  

• Вид на взаимодействие – начинът, по който материалът може да се приложи в 

обучението: групова работа, индивидуална задача или и двете 

• Културен фокус - начинът, по който материалът е отнесен към темата „Култура“: 

или чрез фокусиране върху конкретна държава или регион, или като разглежда 

културата като общо понятие 

• Знания / Умения – материалът е насочен основно към създаване на теоретични 

знания, развиване на практически умения или и двете 

• Работен режим – дали материалът може да се използва онлайн или трябва да се 

свали 

• Ниво – ниво на потребителя  

Основната страница на базата данни е представена по-долу:  
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Когато искате да разгледате някой инструмент, кликнете на него и ще се появи страница с 
индивидуално описание, както е описано по-долу:  

Страница с индивидуално описание на ресурс  

Всеки инструмент има своя индивидуална страница. Всички страници имат една и съща 
структура и съдържат едни и същи елементи. Индивидуалният изглед на всеки ресурс 
показва допълнителна информация за конкретния инструмент като покрива следните 
аспекти: 

• Описание – кратко описание на инструмента с основна информация и 

характеристики  

• Бърз поглед – тази секция включва: 

o Ниво на потребителя 

o Статус на авторските права – дали инструментът е свободен за употреба 

от гледна точка авторски права; напълно защитен или защитен, но 

свободен за употреба 

o Взаимодействие – начинът, по който материалът може да се използва в 

обучителния процес: групова работа, индивидуална задача или и двете 

o Знания / Умения – материалът е насочен основно към създаване на 

теоретични знания, развиване на практически умения или и двете 

o Културен фокус - начинът, по който материалът е отнесен към темата 

„Култура“ 

o Работен режим – Дали материалът може да се използва онлайн или 

трябва да се свали 

• Детайли – тази секция включва: 

o Вид материал – начинът по който е представено съдържанието: 

например като текст, видео или упражнения 

o Сектор – Целевата група потребители, за които е подходящо 

съдържанието 

o Езици – използвани езици/езикови версии на ресурса 

o Вид инструмент – Ползата за потребителя от използването на 

инструмента: саморазвитие, самооценка, учебни материали за групи 

• Коментари – показва коментарите, предоставени от други потребители на 

отворения онлайн каталог. Повече информация за тази функционалност ще 

намерите в следващата подраздел на настоящото ръководство 

• Оценка на инструмента – използва се за даване на обратна връзка и оценка на 

ресурсите в каталога  

 
Пример за страница с индивидуално описание на ресурс:  
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Коментари 

Можете да изразите мнението си за инструментите, като добавяте публични или 
анонимни коментари. Този раздел е много ценна опорна точка в процеса на търсене 
на подходящ ресурс, тъй като съдържа реални и проверени коментари от страна на 
други потребители на Отворения Онлайн Каталог.  

Тук е подходящото място да изразите мнението си за даден ресурс или уебсайт или 
да дадете предложения относно съдържанието на Каталога. Коментарите са в 
свободен текст – могат да са кратки и прости или по-дълги под формата на подробна 
оценка и анализ, които да са полезни за други потребители на базата данни.  
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Оценка на инструмента  
 
В тази секция, можете да дадете Вашата оценка за всеки ресурс. За да го направите, 
трябва да изберете съответния брой звезди (от 1 до 5, като 5 е максималния брой) за 
всяка отделна категория/аспект и да натиснете бутон ОЦЕНИ (RATE). Моля, имайте 
предвид, че оценяването на инструмента трябва да се извърши след използването му и 
оценката трябва да обхваща всички категории (атрактивен, лесен за употреба, 
ангажиращ вниманието и т.н). 
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Добавяне на нов ресурс 
 
Като потребител, можете и да добавяте допълнителни инструменти в базата данни. Това 
става много лесно! Просто натиснете бутон ДОБАВЯНЕ НА ИНСТРУМЕНТ, който се намира 
над таблицата с ресурси.   

 
 
След като щракнете върху бутона, той ще Ви отведе до страницата с формуляра за 
добавяне на инструмент. Трябва да предоставите цялата необходима информация, 
описана по-горе в раздел „индивидуален изглед“. Когато приключите, натиснете бутона 
ДОБАВЯНЕ (ADD), който ще изпрати попълнената форма и ще запази инструмента в 
базата данни. 

Запомнете! 

Ако искате да добавите нов ресурс, трябва да попълните всички предоставени полета! 
Формата не може да бъде запазена и изпратена, ако в нея има празно поле. 
Потребителят ще бъде информиран за това своевременно, като в долната част на 
празното поле ще се появи следното съобщение: „Полето не може да бъде празно“. 

2.2 Обучителни материали относно културата 

Тази част съдържа материали за онлайн обучение - упражнения и тестове за оценка и 
самооценка на междукултурни компетенции. Модулите имат за цел да насърчат ПОО 
обучителите да подобрят и обогатят собственото си разбиране за "култура", както и това 
на своите обучаеми. Модулите ще помогнат на ПОО обучителите да осъзнаят по-добре 
своя културен произход, както и този на своите обучаеми. Те представят основни 
познания и информация относно културата и междукултурните измерения, актуални 
културни модели, доказали ефективността си упражнения, надеждни въпросници, 
позволяващи самооценка на ценностните ориентации и нивото на междукултурни 
компетенции. 
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Учебният материал е разделен на четири модула, които дават информация за 
съответните междукултурни теми:  

• Понятието за „култура“, съдържа различни дефиниции на термина „култура“, 

както и различните подходи към нея.  

• Културни модели, визуализиращи термина „култура“, както и актуални начини за 

подход към нея.  

• Въздействието на културата върху професионалното образование и обучение, 

показва какво влияние може да има „културата“ в една културно многообразна 

класна стая.  

• Тенденции в областта, представящ съвременните тенденции как 

интеркултурността влияе и се отнася към обществото и бизнеса.  

Всеки модул е структуриран по сходен начин: кратко въведение, основно съдържание и 
упражнения за тестване на напредъка в обучението.  

Кликнете на “ОТВАРЯНЕ НА МОДУЛА”, за да получите достъп до пълното съдържание.  
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Ако искате да преминете към следващата страница, просто натиснете бутона „СЛЕДВАЩА 
СТРАНИЦА“ в долната част на екрана. 

От дясната страна на страницата има таблица със съдържание. Просто натиснете върху 
частта, която Ви интересува, и започнете да четете! 

 

2.3 Ръководство за разработване и организиране на симулации в процеса на 
междукултурно обучение 

Този модул включва насоки как теорията може да бъде приложена на практика в 
обучителен контекст, както и информация за успешно проектиране на обучителни 
дейности. Тук ще намерите информация кои фактори допринасят за създаването на 
полезни методологии, какво представлява методът симулация, каква е нейната структура 
и приложение, как можете да проектирате симулация и как да прилагате полезни 
симулации и упражнения в процеса на обучение.  

От дясната страна на страницата има таблица със съдържание. Просто натиснете върху 
частта, която Ви интересува, и започнете да четете! 

Ако искате да преминете към следващата страница, просто натиснете бутона „СЛЕДВАЩА 
СТРАНИЦА“ в долната част на екрана. 
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