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Бюлетин №3

Стартиране на пилотното тестване на продукти

Пилотното тестване на CIT4VET продуктите вече 
започна! За нас е важно да научим какво мислят за 
тях специалистите и обучителите в сферата на ПОО, 
за да можем да направим необходимите 
модификации и по този начин да им предложим 
качествени и ефективни инструменти. 
Ако имате желание да се включите в тестването, 
свържете се с нас, за да ви изпратим линк към 
въпросника за оценка. 

На 17 и 18 януари 2020, партньорите се събраха в
град Жешов, Полша за третата транснационална
среща по проект CIT4VET.
Обгърнати от все още коледната атмосфера на
града и посрещнати от винаги топлото отношение
на организацията домакин Danmar Computers,
партньорите обсъдиха финалните щрихи на
Каталога и Наръчника и уточниха детайлите
относно пилотното тестване във всяка държава-
партньор, което ще се проведе в следващите
месеци.
Както на всяка среща до момента, партньорите
обсъдиха детайли по управлението на проекта,
дейностите за разпространение на резултати,
оценка и обратна връзка и други.
Четвъртата и последна среща по проекта ще се
проведе в град Хилверсъм (Холандия) през
септември 2020 г.

Партньорски срещи 

11 май 2020
Онлайн среща за дефиниране на следващите 
стъпки от изпълнението на проекта: 
финализирането на продуктите и организирането 
на пилотното тестване с представители на 
крайната целева група – ПОО специалисти и 
обучители. 



Как да избегнем междукултурни недоразумения в ПОО 
сектора

Разнообразни причини могат да доведат до неправилно общуване при междукултурна среща. Базиран на
Модул 3, където са представени препъни камъните в междукултурната комуникация, например естествената
склонност, която хората имат да си създават стереотипи (Модул 3), учебният материал в Модул 4 („Как да
избегнем междукултурни недоразумения в ПОО сектора”) ще ви помогне да разберете как да избегнете
междукултурни недоразумения. Учебният материал ще ви даде възможност да подобрите вашата
междукултурна информираност и ще ви помогне да разберете предизвикателствата при междукултурната
комуникация. Модул 4 ще ви даде възможност да подобрите способността си да оценявате критична
междукултурна среща, като подчертава значението на неутралните и обективни наблюдателни умения.
Друг полезен инструмент, с който ще се запознаете е моделът на самоанализ. Усвояването на този модел ще
послужи като практичен инструмент за адекватна оценка и анализ на критични междукултурни ситуации в
класната стая.

Представяне на обучителните материали

Във второто издание на нашия бюлетин, 
представихме застъпените теми в първите два 
обучителни модула. Сега идва ред и на последните 
три от тях. 
Всички бюлетини и материали по проекта могат да 
бъдат намерени на официалния уебсайт на проекта 
- https://cit4vet.erasmus.site/. 

Въздействието на културата върху професионалното 
образование и обучение (ПОО)
През последните две десетилетия обществата претърпяха множество промени на глобално ниво, като това се 
усеща най-осезаемо в Европа. Не само европейските общества трябва да бъдат адаптивни на всички нива, 
включително политическо, институционално и икономическо, но и всеки отделен индивид, който ежедневно 
комуникира с представители на различни култури. 
Промените в ЕС-обществата се отразяват и в състава на класните стаи, които стават все по-културно 
разнообразни с обучаеми и преподаватели от различни култури. Като ПОО обучител може би сте забелязали, че 
културната разнородност в класната ви стая идва ръка за ръка с нови предизвикателства. Как да ангажираме в 
обучителния процес обучаемите, идващи от друга култура, която се характеризира с различни навици за учене? 
Как можете да вземете предвид учебните потребности на обучаемите и да се адаптирате към тях като обучител? 
Как можете да разберете с какъв тип обучителни методи са свикнали вашите обучаеми на база културния им 
произход? 
Важна стъпка от осъзнаването на обучителните потребности на обучаемите е като обучител да сте наясно със 
значението на културата като фактор, който формира ефективността и устойчивостта на вашето обучение. В 
модул 3 „Въздействието на културата върху професионалното образование и обучение (ПОО)“ ще намерите 
основни понятия за взаимозависимостта на културния произход и навиците за учене и ще научите повече за 
характеристиките на обучителните модели при определени култури. 

https://cit4vet.erasmus.site/


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. 

Свържете се с нас! 

cit4vet.erasmus.site CIT4VET @cit4vet

Партньорство

В рамките на този модул ще намерите информация относно тенденциите в областта на интеркултурализма,
която ще ви помогне да:
• Предвидите реакциите на хората спрямо темите „култура“ и „междукултурни компетенции“
• Създадете по-ясна референтна рамка, когато дискутирате тези теми
• Проведете информиран разговор с Вашите клиенти и обучаеми, както и да предвидите техните интереси и

потребности
• Задоволите любопитството си по тази интересна тема
Идентифицирахме четири тенденции в областта на интеркултурализма. При анализирането и дефинирането на
тези тенденции, разгледахме редица фактори: развитието на изискванията на клиентите, дискусии сред
колегите в академичната среда, тенденциите в публикациите и социалните медии, както и нашата
професионална интуиция.
Моля, обърнете внимание, че модулът беше завършен преди избухването на пандемията от Covid-19, което
подчерта необходимостта от усъвършенстването на онлайн междукултурна комуникация и онлайн
междукултурно обучение. В момента на създаване и публикуване на настоящия бюлетин, движението
#BlackLivesMatter с право изисква по-голямо обществено внимание към пагубното въздействие на расизма и
институционализирания расизъм. Това движение вероятно ще стимулира зараждането на нови потребности от
междукултурно обучение и развитие и ще промени посоката на текущите тенденции в областта.
В Тренд 1 разсъждаваме върху преминаването от трансгранични бизнес отношения към отношения в културно
разнообразни общества. Тази част на модула се фокусира върху това как понятието култура се е променило от
ерата на глобализацията до днес.
Тренд 2 се съсредоточава върху междукултурното обучение и преминаването му от самостоятелно обучение
към част от по-сложен пакет. Този раздел разглежда важността на обучителя и как човек може да бъде пример
и подкрепа за своята група при справяне с различията.
Тренд 3 обсъжда перспективата за процеса на превръщане на културните различия като пречка до културното
многообразие като възможност.
Тенденция 4 обръща внимание на взаимовръзката между културата и психологията. Той се фокусира върху
няколко аспекта, като например подходът на „Новото мислене“ на Болтен; различни видове несъзнателни
пристрастия и тяхното въздействие; културна психология и културна невронаука; WEIRD индивидите и
транснационалната (феминистична) психология; междукултурна психология и нейното влияние върху
индивидите.

Тенденции в областта 

https://cit4vet.erasmus.site/
https://www.facebook.com/CIT4VET

