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Последна среща по проекта

Тестовата фаза по проект CIT4VET приключи успешно и

партньорите се събраха за своята последна среща на 11

септември 2020. Все още усложнената международна

обстановка промени първоначалните планове срещата

да бъде проведена в Холандия, като вместо това тя се

състоя онлайн.

Въпреки дистанцията, събитието се проведе в

обичайната атмосфера на изключителна хармония и

разбирателство. Участниците детайлно анализираха

обратната връзка от фазата на тестване, по време на

която Отвореният онлайн каталог и Насоките бяха

разгледани и тествани от ПОО представители и

обучители във всички партньорски държави.

Благодарение на техния ценен принос, финалната версия

ще бъде адаптирана към специфичните им потребности

и подобрена по отношение на потребителския

интерфейс, който има за цел да бъде възможно най-

интуитивен и атрактивен за потребителите.

Както при всяка друга среща, партньорите обсъдиха и

разпространението на резултатите от проекта,

организирането на събитията за популяризиране на

продуктите, както и стъпките за подготовка на финалния

отчет към контролния орган – германската национална

агенция.

И накрая, нотка на меланхолия беляза момента на

финалните обръщения, по време на които всички

партньори с гордост подчертаха успеха на проекта и

изказаха своите благодарности за атмосферата на

взаимно разбиране, приятелство и професионализъм,

които ги съпътстваха още от неговото начало през 2018г.

Пилотно тестване на 
продукти
Официалното тестване на продуктите на CIT4VET в 

партньорските държави започна на 25 юни 2020 г. и 

продължи 6 седмици - до 7 август 2020 г. Целта на

пилотното тестване беше продуктите, създадени в рамките

на проекта да бъдат разгледани и оценени от външни

експерти и представители на директната целева група

(обучители и представителина ПОО организации и 

институции), както и да се събере тяхната обратна връзка 

относно тяхното качество и приложимост.

Онлайн платформата беше тествана от повече от 184

обучители и представители на ПОО, които предоставиха

полезна обратна връзка както за силните страни и 

предимствата на платформата, така и препоръки за нейното

подобряване.

Получените отзиви и заключения от пилотното тестване на

платформата CIT4VET със сигурност показват, че продуктите

се приемат много добре и от двете целеви групи. 100% от

потребителите са заявили, че ще използват продуктите в 

бъдещата си работа, 90% ще препоръчат платформата на

колеги и приятели, които работят в мултикултурна среда, а 

91% са много доволни от цялостното качество на всички

продукти.

По отношение на подобренията, обратната връзка се отнася

до малки промени във функционалността, дизайна и 

навигацията през платформата. Някои потребители също

така предложиха платформата да бъде обогатена с 

добавяне на нови ресурси и да се предлага на повече езици, 

за да е достъпна за още повече потребители. 

https://it.freepik.com/vettori/persone

https://it.freepik.com/vettori/persone?fbclid=IwAR3AFFN2j4XLTv-0gVXLimmcnyOG7QsiBytxSAWEwNYTus0P7nVgkSksEn4


Свържете се с нас! 

Партньорство

През септември 2020, партньорството по проект CIT4VET обърна поглед назад към двете години успешно сътрудничество. 

През есента на 2018 седем организации от шест държави (Германия, Полша, Ирландия, България, Италия и Холандия) се 

събраха за пръв път заедно, за да дадат старт на проект „CIT4VET – Отворен онлайн каталог с методи за подобряване на 

междукултурните умения в сферата на професионалното образование и обучение“. Проектът имаше за цел да създаде база 

данни с междукултурни инструменти, обучителни материали за преподаватели в ПОО сектора и набор от насоки за това как 

да прилагат разработените материали в междукултурни обучителни сесии. Проектът е изцяло насочен в подкрепа на 

обучители в сферата на ПОО, които често нямат възможността да създадат ефективна обучителна среда на културно 

многообразните групи обучаеми основно поради липсата на подходящи материали.

Две години по-късно, партньорството по проекта с гордост може да представи обещаните резултати cit4vet.erasmus.site

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 Насоки за практическо прилагане на междукултурни аспекти в контекста на ПОО

Партньорството бе вдъхновено от силното убеждение, че междукултурните компетенции са от съществено значение за

ефективната работа и общуването в днешната културно разнообразна реалност. Двете години международно 

сътрудничество бяха интеркултурен трудов опит сам по себе си, тъй като партньорите трябваше да се справят с различни

предизвикателства, включително настоящата пандемия в световен мащаб, която оказа влияние върху режима на работа и 

осуети последната партньорска среща. Въпреки предизвикателствата, партньорството успя успешно да се развие и да 

достигне етап на взаимно разбиране и признание. 

Две години съвместна работа 

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. 
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