
За проекта
Междукултурните компетенции (МК) са от съществено значение, за да бъдат
ефективни в съвременната културно разнообразна реалност. Значението на ИК е
признато от Европейската комисия и се признава от все повече и повече
образователни институции. Въпреки това степента, в която развитието на
междукултурните компетенции е включено в образователните системи, варира в
различните държави. Много страни все още не са включили междукултурно
образование в ключови образователни пътеки. Ситуацията е още по-неясна, когато
става въпрос за сектора на професионалното образование и обучение (ПОО) и в
частност за обучителите в сферата на ПОО. Интеркултурността никога не е била
основен приоритет в професионалното обучение, професионалните умения винаги са
били считани за по-важни. В резултат на това има много ПОО обучители, които са
експерти в своята област, но когато става въпрос за знания или опит в работата с
ученици от различни среди, те трябва да запълнят тази празнина, като потърсят
подходящите инструменти сами. Като се има предвид, че професионалното обучение
може да бъде ефективно средство за интеграция на хора в неравностойно положение,
в следствие на миграционни потоци, наложени от глобализацията, като помага на
обучителите в по-нататъшното им развитие и насърчава социалното приобщаване.
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Цел на проекта Основната цел на проекта е да подпомогне повишаването на квалификациите на ПОО
обучителите да предоставят интеркултурно обучение на своите ученици в България,
Германия, Ирландия, Италия, Холандия и Полша до края на 2020г. Проектът ще
постигне това чрез предлагане на лесен достъп до инструменти в областта на
междукултурното обучение и предоставяне на учебни материали, включително
инструкции за прилагане на теорията към междукултурното обучение.
В частност, специфичната цел на проекта е да създаде иновативен Онлайн каталог с
инструменти за интеркултурно обучение, който ще бъде и Отворен Образователен
Ресурс (ООР).

Резултати
o База данни с инструменти за интеркултурно обучение – колекция от инструменти,

разработени в рамките на предишни инициативи и проекти. Отворени
образователни ресурси в сферата на интеркултурното образование.

o Обучителни материали - Материали под формата на електронно обучение, с
упражнения и тестове, позволяващи самооценка на интеркултурните умения.

o Ръководство за разработване на симулации за междукултурно обучение.

Целева група o ПОО обучители, работещи с различни обучаеми
o Персонал на ПОО институции
o Длъжностни лица, отговорни за управлението на ПОО и разработването на

политики на ниво професионално образование и обучение.



Новини
Първа партньорска среща 
Срещата се проведе в Падерборн, Германия на 26 и 27 януари 
2019 г. След представянето на проекта партньорите дискутираха 
детайлите по работата върху интелектуалните продукти, 
планираха дейностите по управлението на проекта и възложиха 
конкретни задачи за разпространение и оценка на резултатите. 
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Споделяне на знания 
Използвайки своя богат опит в сферата на разработването и 
прилагането на инструменти за междукултурно учене, 
партньорите активно работят по създаването на Онлайн каталог 
с инструменти. 
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Последвайте ни :                          @Cit4VET                                               CIT4VET cit4vet.erasmus.site

Дейности на партньорите
През първите 8 месеца на проекта партньорите работят паралелно по 
създаването на базата данни с инструменти за интеркултурно обучение, 
обучителните материали и ръководството за разработване на симулации за 
междукултурно обучение. 
В базата данни дейностите на партньорите са фокусирани върху 
разработването на мрежа от категории, както и търсене и анализ на 
инструментите.
Успоредно с това партньорите работят по подготовката на учебни материали 
и ръководството за провеждане на курсове за междукултурно обучение. 

Втора партньорска среща
Следващата партньорска среща ще се проведе в Торино, Италия 
на 11-12 юни 2019. По време на събитието партньорите ще 
представят работата, свършена до този момент и ще планират 
следващите стъпки от реализацията на проекта. 

https://www.facebook.com/CIT4VET
https://cit4vet.erasmus.site/
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Координатор на проекта: assist GmbH
assist GmbH е дружество с ограничена отговорност, със седалище в 
Падерборн, Централна Германия. Те предлагат обучение в областите на 
междукултурни умения, лидерски умения, комуникативни умения и курсове 
за обучители.

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.
Номер на проекта: 2018-1-DE02-KA202-005051

Institute of Technology Tralee
ITT е начело на обучителните дейности още от 
създаването си и оттогава е придобила репутация 
на център на отличие за преподаване и научни 
изследвания.

Danmar Computers sp z o.o.
Danmar Computers частна компания, която 
предоставя професионално обучение в областта 
на информационните технологии и разработва 
електронно обучение и персонализирани ИКТ 
решения.

Intercultural Business Improvement b.v.
Основана през 1996 г., Intercultural Business 
Improvement (IBI) има богат опит в 
междукултурното обучение, коучинг и 
консултации.

Център РУНИ 
Дейността на Център РУНИ е насочена към 
развитие на социални умения и лична 
квалификация чрез творческо мислене, 
партньорство и работа в екип.

Diciannove Società Cooperativa
Визията на Diciannove е да отговори на нуждата от 
новаторски ИКТ решения със свободен и отворен 
софтуер със социални цели.

Centrum Kształcenia Edukator
Компания, която оперира на полския пазар за 
професионално обучение. Основните 
тематични области на обучение и консултации 
са предприемаческите процеси и 
информационните технологии.


