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Интелектуален продукт 2: Ръководство за 
практическо приложение на междукултурните 

аспекти в контекста на ПОО 
 

Кратък речник на използвани термини 

M-learning (мобилно 
обучение) 

M-обучение (мобилно обучение) е форма на дистанционно учене, 
базирана на лични електронни устройства, като например 
персонален компютър, смартфон, таблет. Избирайки този начин на 
обучение, потребителите могат да придобият знания относно 
темите, които ги интересуват, навсякъде и по всяко време, както и 
да използват и свалят всички необходими онлайн материали.  

База данни База данни е набор от данни обвързани с един и същ контекст 
(тема), които се съхраняват систематично за по-късна употреба. 

Възстановяване на парола Възстановяването на парола е процедура, която се използва в 
случай на забравена парола. За да се възстанови паролата, се 
използва специална компютърна програма, която осъществява 
нулиране на съществуващата парола и изпращане на нова (или 
стъпки за възстановяване) на потребителя чрез определен канал 
(например телефон). 

Доминантни и недоминантни 
групи 

Доминантните и недоминантните групи се определят от 
богатството, властта и социалния статус, които притежават. 
Членовете на доминиращите групи получават автоматичен достъп 
до богатство, власт и статус, тъй като членството им предоставя 
привилегия, следователно членовете на недоминатните групи 
винаги са в по-непривилегировано положение. 

Експериментално учене Експерименталното учене е термин, който описва процеса на 
обучение чрез опит и последващ анализ и оценка на този опит. 
Това е форма на активно учене, която се прилага под определена 
форма още от древни времена и цели активно да ангажира 
обучаемите вместо да ги превръща в пасивни слушатели. Твърди 
се, че тази форма на обучение има значителни предимства в 
преподаването, тъй като мотивира учениците, като представя опит, 
който се простира отвъд пределите на класната стая. 
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Ефективност на обучението Ефективността на обучението се фокусира върху постигането на 
желаните резултати в поведението, уменията и прилагането на 
знания. Има три етапа на обучение: предварителна подготовка - 
силно влияе на обучителната мотивация на обучаемия; обучение - 
придобиване на нови нагласи и умения; и след обучение - 
прилагането на наученото.  

Игровизация Игровизацията (геймификацията) е използването на елементи от 
игри и на игрови дизайн в неигрови ситуации, напр., при лекции и 
най-вече – при упражнения с цел повишаване на тяхната 
ефективност чрез привличане вниманието на учениците и 
студентите с нещо, към което те имат афинитет от малки.  

Използване на стереотипи Стереотипите са очаквания, мнения и убеждения относно дадена 
социална група. Те могат да бъдат позитивни или негативни. 
Стереотипът категоризира дадена група и обобщава възгледите за 
нея. Така предпоставя критерии, по които да бъде включен или 
изключен даден индивид или група. Приписват се качества, които 
този индивид или тази група може да не притежават. Съществува 
опасността стереотипите да се оформят от безсъзнателната 
потребност да се проектира. 

Индивидуализъм и 
колективизъм 

Индивидуализмът и колективизмът се отнасят до степента на 
взаимозависимост между членовете на обществото. 
Предположенията за себе си, другите и взаимозависимостта между 
двете се различават според културата. Тези предположения влияят 
на развитието и опита на хората на когнитивно, емоционално и 
поведенческо ниво. Индивидуализмът и колективизмът са 
представени в емпиричната литература под различни имена, 
където термините независимост и взаимозависимост често се 
използват взаимозаменяемо. 

Интеркултурни компетенции Междукултурните компетенции са набор от знания, умения и 
нагласи, които допринасят за позитивното взаимодействие и 
общуване с хора, чийто културен произход се различава от нашия. 
Междукултурните компетенции трябва да бъдат разграничени от 
културната компетентност, която се фокусира повече върху 
фактическите познания, които човек има за една или повече 
конкретни други култури. 

Култура с неясно очертание 
(Болтен) 

Моделът на култура с „неясно очертание“ на Болтен се създава на 
база на многостранни наблюдения на взаимодействие между 
индивиди в различни социални роли. Той твърди, че „не могат да 
се откроят ясни граници на културата; очертанията се формират по-
скоро в резултат на сливане на разнообразни транскултурни 
мрежи. В същността си културите са променливи и непостоянни, 
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или „размити“. Болтен разработва модел за интеркултурни 
компетенции, в който се взимат предвид ефективните интегрирани 
връзки между личностните, социалните и професионалните 
компетенции в междукултурен контекст.  

Културна дискриминация Културната дискриминация е наличието на неравностойно 
третиране на хората въз основа на тяхното образование, произход, 
възпитание, развитие, ценности, начин на живот, традиции, 
вярвания и др. 

Културна идентичност 
(UNESCO) 

Организацията на обединените нации за образование, наука и 
култура, ЮНЕСКО дефинира културата като “множеството от 
отличителни духовни, материални, интелектуални и емоционални 
черти на дадено общество или обществена група, която обхваща 
освен изкуството и литературата, начина на живот, формите на 
съжителство, ценностните системи, традициите и вярванията." 
(UNESCO, 2011) 

Културна компетенция Културната компетентност е базирана на познания относно 
историята, цивилизацията и културата на дадена държава или 
група държави с поне частично споделена история и се изразява в 
способността за идентифициране, разбиране и зачитане на 
конкретни специфики, споделени от жителите на определена 
културна зона, колективно поведение и начините на съвместен 
живот, които са разпространени там. Когато хората притежават 
културни компетенции, свързани с няколко различни области, те 
притежават мултикултурна компетентност, която също им 
позволява да поставят тези знания в относителна перспектива. 

Културна медиация Културното посредничество (медиация) е познавателна и 
комуникативна дейност, която включва, от една страна, стремеж за 
намаляване на евентуалното напрежение между няколко 
индивида или групи от индивиди, притежаващи различни културни 
характеристики, а от друга, насърчаване на взаимното познаване и 
разбиране на тези специфики за насърчаване на сближаването и 
сътрудничество между тези индивиди или групи. 

Културна невронаука Културната невронаука е интердисциплинарна област на 
изследване, която се фокусира върху връзката между човешката 
културна среда и невробиологичните системи, като комбинира 
културна психология и когнитивна невронаука. Тя се основава на 
използването на когнитивни инструменти за невронаука за 
обясняване на културните различия в функционирането и 
поведението на мозъка. 



 

 

 CIT4VET – Отворен онлайн каталог с методи 
за подобряване на междукултурните умения 

в сферата на ПОО 
2018-1-DE02-KA202-005051 

 

 

4 
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. 

 

Културна психология Културната психология изследва взаимовръзката между културата 
и психичните процеси, през които преминават нейните членове. Тя 
се разглежда като непрекъснат процес, при който хората формират 
своята култура, а тя от своя страна оформя тях като личности. 
Културната психология обикновено се бърка с междукултурната 
психология. За сравнение културната психология има по-общ 
подход и разглежда връзката между психичните процеси и 
поведението, докато междукултурната психология се фокусира 
върху разликите в психологическите процеси и поведението между 
културите. 

Културни измерения Културните измерения илюстрират културните предпочитания или 
доминиращите тенденции сред конкретна група от хора. Те трябва 
да се разглеждат като инструменти за подобряване на 
комуникативните умения сред различните култури, както и за 
възприемане на подходящо поведение при междукултурни 
взаимоотношения. Измеренията на културните ценности са 
специфичните средства, чрез които обществата решават 
универсални проблеми като осигуряване на храна или намиране на 
подслон. 

Културни модели Моделите на културата се определят като основни организации на 
знанието. Тези модели са инструменти, които обясняват 
концепциите за култура. Те играят голяма роля в генерирането на 
поведението на индивида и затова са важни, когато се отразяват 
върху поведението на човек в сравнение с другите. 

Културни ценности Културните ценности са основните принципи и идеали, върху които 
съществува цяла общност. Те могат да се състоят от няколко 
компонента: обичаи, които са традиции и ритуали; ценности, които 
са вярвания; и култура, която е основна водеща ценност на групата. 

Междукултурна ефективност Междукултурната ефективност се определя от поведенчески, 
когнитивни и междуличностни фактори. Проявява се при наличието 
на няколко условия: ефективна личностна настройка, 
характеризираща се с чувство за удовлетворение, установяване на 
положителни взаимовръзки с хора от различен културен произход 
и успешно постигане на цели и задачи. 

Междукултурна психология Междукултурната психология изследва вариациите в 
психологическото функциониране на човека при различни културни 
условия. Тя изучава връзката и непрекъснатите промени в 
психологическите, социокултурните, биологичните и екологичните 
променливи. Тя отчита както културно уникалните, така и 
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възможните универсални аспекти при психичното функциониране 
на индивидите.  

Междукултурна 
чувствителност 

Междукултурната чувствителност се развива като част от 
личностните убеждения и култура на индивидите на база учене, 
възприятия, опит и размишления. Този процес включва 
самостоятелно изграждане на представа за заобикалящата 
реалност (повлияно от социалната среда) по такъв начин, че да 
може безпроблемно да се приемат културните различия и 
многообразие.  

Междукултурност  Междукултурността включва взаимодействие между хора от 
различни културни среди, за да се насърчи диалогът и 
осъзнаването на запазването на културната идентичност на другите 
по толерантен начин. Той се отнася не само за отношенията между 
индивиди, принадлежащи към различни страни или региони, но и 
към тези намиращи се в рамките на едно и също общество, които 
имат различни етнически и социални характеристики. 

Мултикултурализъм Мултикултурализмът е политика, насочена към запазване и 
развитие на културното многообразие. Различните култури трябва 
да съществуват взаимно, за да може да се осигури тяхното 
смесване, обогатяване и създаване на една универсална масова 
култура.  

Мултикултурни екипи Мултикултурните екипи са съставени от хора с различен културен 
произход. Тези екипи могат да бъдат международни, но това не е 
задължително, тъй като в днешно време никоя среда не е 
монокултурна. Специално внимание трябва да се обърне на 
културните ценности на всеки член на екипа, тъй като това влияе 
върху тяхното поведение и способността им да функционират в 
рамките на екипа. 

Наставничество на колеги Наставничеството на колеги (коучинг) е специална форма за обмен 
между колеги, по двойки или в малки групи. В процеса на 
партньорски коучинг колегите се консултират помежду си, 
изграждат и усъвършенстват умения, обмислят и споделят идеи, 
решават проблеми и разработват стратегии за професионално и 
личностно развитие. Освен наставничество на колеги, се използват 
и други термини: партньорска подкрепа, консултации с колеги и 
споделяне между връстници. Независимо от наименованието, 
всички те се фокусират върху съвместното развитие, 
усъвършенстване и споделяне на знания. Наставничеството на 
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колеги няма нищо общо с оценката и е индивидуален и уникален 
процес. 

Начин на взаимодействие Начинът на взаимодействие е контекст/среда, в която потребителят 
използва материали/ресурси/продукти (може да бъде 
индивидуална работа, работа в групова среда или комбинация от 
двете) 

Несъзнателни пристрастия Несъзнателните пристрастия са дълбоко вкоренени преценки и 
научени стереотипи, които се появяват автоматично и 
благоприятстват един индивид или група пред останалите. Много 
несъзнателни пристрастия се влияят от аспекти като възраст, пол, 
националност, етническа принадлежност, класа, религия, сексуална 
ориентация, увреждания и др. 

Нова мисловна парадигма Новата мисловна парадигма е концепция, предложена от Юрген 
Болтен, която разглежда културата в нова перспектива. Културата 
се възприема като постоянно трансформиращ се аспект с 
многослоен характер, който не може да бъде ясно очертан. 
Културите се разглеждат като преплетени и отворени мрежи, 
оформени от динамичните взаимовръзки между индивидите. 
Когато възприемат културата по универсален начин, хората лесно 
биха могли да влязат в обобщения и да прилагат стереотипи.  

Обратна връзка Обратната връзка е система, състояща се в предаване на отговор 
или реакция на получателя към слушателя след интерпретация на 
съобщението. От съществено значение е да се направи 
комуникацията ефективна и да се даде на подателя ценна 
информация за това как е възприето неговото съобщение. По-
конкретно, обратната връзка се предоставя като оценка или 
коригираща информация по отношение на действие, събитие или 
процес като шанс за подобрението им. 

Обучителна среда Терминът обучителна (учебна) среда се използва за определяне на 
разнообразните контексти, в който обучаемите придобиват знания. 
Това може да важи както за физически места, така и за различни 
културни, социални и ситуационни контексти. Терминът описва 
различните начини, по които учителите и обучителите 
взаимодействат със своите обучаеми и планират и организират 
начина, по който се провежда учебния процес. Освен това 
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терминът може да включва и етичната философия, ръководеща 
учителя/обучителя/образователните институции. 

Обучителни стилове Обучителните стилове се отнасят до различни теории, насочени 
към отчитане на различията в обучението на индивида. Въпреки че 
повечето теории имат различни предложения за това как трябва да 
се определят и категоризират различията в обучението, всички те 
предлагат хората да бъдат класифицирани според предпочитания 
им стил им на обучение, тъй като обучаемите значително се 
различават според, по който учат и възприемат информация. 

Онлайн портал Онлайн (уеб) портал е специално създаден уебсайт, който 
представя информация от различни източници (имейли, онлайн 
форуми и търсачки) по унифициран начин. Освен стандартната 
търсачка, уеб порталите предлагат и други услуги – електронна 
поща, новини, информация, база данни и развлечения и др. Уеб 
порталите предоставят допълнителни възможности в 
структурирането на информация и по този начин стават отправна 
точка за достъп до различни уеб сайтове, услуги и др.  

Отворени образователни 
ресурси (ООР) 

Това са безплатни и открито лицензирани образователни 
материали, които могат да се използват за преподаване, учене, 
изследвания и други цели. 

Парола Паролата е набор от символи, които обикновено се използват при 
вход в различни видове онлайн ресурси, включително 
операционни системи, бази данни, портали, приложение, 
електронна поща и др. Тя може да се състои от букви, цифри, както 
и специални компоненти (символи). Много софтуерни системи 
също са чувствителни към малки и големи букви или изискват 
външен ключ за декриптиране на данните. 

Признаване/валоризация на 
умения 

Признаването/валоризацията на уменията е процес, осъществяван 
от сертифицирани организации и органи за оценка и валидиране 
на умения, знания и компетенции, придобити от даден индивид по 
време на предишно обучение във формална, неформална или 
информална среда.  
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Приложение (мобилно 
приложение) 

Приложение (мобилно приложение) е компютърна програма, 
предназначена да работи на мобилно устройство, като телефон или 
таблет. Приложенията покриват най-разнообразни сфери и 
потребление: пигри, социални приложения, офис приложения, 
поръчване на храна, навигация и др. Те могат да се изтеглят 
безплатно или след заплащане чрез онлайн платформи, наречени 
магазини за приложения. Приложенията позволяват 
персонализиране на електронното устройство според личните 
вкусове и предпочитания на потребителя.  

Приставка (плъгин) на уеб 
браузър 

Уеб браузър приставката е специален компонент, чиято цел е 
подобряване на работата в браузъра без инсталиране на 
допълнителни приложения. Той въвежда нови функционалноси на 
уеб браузърите и улеснява тяхната употреба.  

Профил (акаунт) Акаунтът е набор от идентификационни данни, обикновено 
потребителско име или имейл и парола, осигуряващи достъп на 
потребителя до конкретни, непублични данни. 

Разнообразие Концепцията за многообразието обхваща приемането и 
уважението. Това означава да осъзнаем, че всеки индивид е 
уникален, и да признаем нашите индивидуални различия. Те могат 
да бъдат базирани на раса, етническа принадлежност, пол, 
сексуална ориентация, социално-икономически статус, възраст, 
физически способности, религиозни убеждения, политически 
убеждения и други вярвания. Процесът на изследване на тези 
различия трябва да се осъществява в безопасна и положителна 
среда. Става въпрос за взаимно разбиране и излизане отвъд 
простата толерантност към възприемането на богатите измерения 
на разнообразието, които всеки индивид притежава. Източник: 
http://www.qcc.cuny.edu/diversity/definition.html 

Разнообразие & Включване 
(D&I) 

Разнообразието се отнася до осъзнаването и признаването на 
редица характеристики, които правят хората уникални, докато 
приобщаването се фокусира върху поведението и социалните 
норми, които гарантират, че всички индивиди се третират еднакво 
и имат равен достъп до ресурси и възможности.  

Световна култура (Hannerz) В концепцията за световна култура, предложена от Улф Ханерц, се 
твърди, че световната култура е резултат от нарастващото сливане 
на разнообразни местни култури, както и създаване на нови 
култури, които не са статични и ограничени само в рамките на една 
територия. Според модела на Ханерц, в днешно време местните 
култури е по-правилно да се възприемат като подразделения на 
културата (суб-култури) и част от цялото, които трябва да бъдат 
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разглеждани в контекста на заобикалящите ги културни аспекти, а 
не в изолиран смисъл. 

Система за управление на 
обучението (Learning 
Management System (LMS) 

Системата за управление на обучението e софтуерно приложение 
за управление, администриране, документация, проследяване и 
докладване на обучителните програми, класове и онлайн събития, 
програми по е-обучение и съдържание по обучението. Системата 
управлява достъпа до онлайн курсове, за които е регистриран 
потребителят. 

Смесен онлайн курс (Blended 
online course) 

Смесеният онлайн курс е метод за обучение, основан на 
съвременни обучителни концепции, който включва използването 
на различни медии в процеса на обучение (най-често 
комбинацията от обучение в клас и онлайн обучение).  

Смесено обучение Смесеното обучение е система за учене/преподаване, която 
съчетава вдъхновението и мотивацията на традиционното 
преподаване в клас и забавлението и гъвкавостта на електронното 
обучение за създаване на атрактивно учебно съдържание, 
достъпно и мотивиращо за днешните обучаеми.  

Социални норми Социалните норми са правилата и нормите, които една група 
използва и прилага, за да прави разлика между правилни и 
неправилни ценности, убеждения, нагласи и поведение. Те могат 
да бъдат изрични или подразбиращи се. Неспазването на 
социалните норми може да доведе до отрицателни нагласи от 
страна на обществото и дори до наказание, например, под 
формата на изключване от групата.  

Статут на авторските права Статутът на авторските права е право на автора на неговото 
произведение/продукт/изобретение, свързано с неговото 
разпространение, използване, приложение, модификация и т.н. 

Стереотипи Стереотипът представлява прекомерно обобщение или убеждение 
относно характеристиките на дадена група. Стереотипът води до 
приписване на едни и същи, идентични характеристики на всички 
членове на групата, независимо от съществуващите реални 
различия между тях. Стереотипите се формират от опростено 
обобщаване въз основа на един или повече признака за дадена 
социална група, което води до съставянето на лесен извод относно 
тази група. Този извод често пъти е погрешен, защото разчита на 
прекаленото обобщаване без оглед на действителните различия 
сред членовете на тази група. Стереотипите спестяват анализите, 
разсъжденията и пестят умствена енергия. Те представляват 
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опростен метод за възприемане на света и улесняват 
комуникацията. Въпреки че съществуват някои положителни 
примери за стереотипи, отрицателните стереотипи са много по-
често срещани. 

Сходството привлича 
пристрастия 

Феноменът "сходството привлича пристрастия" се характеризира с 
това, че хората имат склонността да одобряват индивиди, които 
притежават сходни характеристики и качества, което се основава 
на естествената им склонност да се доверяват и заобикалят себе си 
с индивиди, които приличат на тях.  

Теория за самокатегоризация 
(SCT) 

Теорията за самокатегоризация (SCT) се фокусира върху 
обстоятелствата, които определят възприемането на хората като 
индивиди или като част от група или общество, както и върху 
въздействието на самоосмислянето като част от прехода между 
индивидуалистична и по-приобщаваща социална идентичност („аз“ 
до „ние“). Авторът на SCT Дж. Търнър изгражда работата си върху 
теорията за социална идентичност, разработена по-рано от него и 
Х.Тайфел.  

Теория за социална 
идентичност 

Теорията за социалната идентичност (SIT) изследва как хората 
идентифицират своето място в обществото, като класифицират 
себе си и другите в групи и как тези класификации влияят върху 
взаимоотношенията им. Според тази теория човек се стреми да се 
асоциира с предварително избрани от него атрактивни и успешни 
социални групи. Тенденцията към афилиране (присъединяване) 
към тези групи е свързана с потребността от повишаване на 
самооценката. Застрашената самоценка повишава необходимостта 
от вътрешно групово фаворитизиране, защото то повишава 
самооценката. 

Уеб браузър Уеб браузърът е компютърна програма, която се използва за 
разглеждане и изобразяване на информационни ресурси 
(уебсайтове) предоставени чрез WWW сървъри, както и за сваляне 
на съдържание от тях.  

Уеб приложение (web app) Уеб приложение e софтуерно приложение, до което потребителите 
имат достъп през мрежа като Интернет или интранет. Тези 
приложения не трябва да бъдат инсталирани. Примери за такива са 
Facebook, Flickr, Mibbit и Wikipedia. 
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Управление на 
многообразието 

Управлението на многообразието се отнася до планирането и 
прилагането на конкретни политики и практики, които насърчават 
приобщаването на хората от различни среди, така че ползите от 
многообразието да се използват изцяло. Успешните политики за 
управление на многообразието стимулират креативността и 
иновациите. 

Учене през целия живот Ученето през целия живот описва процеса на придобиване на 
знания през целия жизнен път на даден индивид по собствена и 
доброволна инициатива, продиктувана от лични или 
професионални причини. Според тази дефиниция, обучението не 
се ограничава до училищната среда и годините до достигане на 
зрялост, но се осъществява в най-разнообразни ситуации на 
всякаква възраст. Комисията на Европейските общности възприема 
ученето през целия живот като начин за постигане и насърчаване 
на социално включване, личностно развитие, устойчивост и 
конкурентоспособност и в подкрепа на това обявява 1996г. като 
Европейска година на ученето през целия живот. 

 

 


