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Ако работите с клиенти в хотелиерския 
бизнес, ресторантьорството и/или 
търговията на дребно и проявявате 
интерес към изучаване на руски 
език…този бюлетин може да Ви е 

много полезен!!! 

Представяне на софтуерно 
приложение RETOUR (плъгин) 

 
Приложението Индивидуално пространство на 

проекта RETOUR вече е достъпно на интернет 

страницата на RETOUR. Там имате достъп до 

индивидуално пространство, където можете да 

упражнявате произношението си на руски с 

помощта на видео клиповете от курса Retour 

като записвате гласа си. След това 

преподаватели по руски език ще оценяват 

Вашия запис.   

Освен това имате възможност да създадете свой 

Индивидуален план за обучение и не на 

последно място да оцените материалите и 

характеристиките на Retour като попълните 

Въпросника за отзиви и предложения. 

Регистрацията в Индивидуално пространство е 

валидна и за Форума , където имате възможност 

да общувате с други обучаващи се и учители по 

руски език, да поискате съвет и да споделите 

своя опит, свързан с изучаването на руски с 

помощта на материалите по проекта Retour. 

 

Бихте ли искали да участвате в 

тестването? 

Партньори и асоциирани партньори в следните 

страни: България, Франция, Гърция, Ирландия, 

Италия, Испания, а с подкрепата на АЕХТ –

Европейската асоциация на училищата по 

хотелиерство и туризъм и в Латвия, Хърватия, 

Финландия и Чешката Република, използват 

пробно учебните материали по проекта RETOUR. 

Ако проявявате интерес към изучаване на руски 

език с помощта на материалите на RETOUR и 

бихте искали да ни съдействате в процеса на 

тестване на курса за обучение, може да изберете 

между три различни формáта на обучение онзи, 

който смятате, че е най-подходящ  за Вас: 

 Онлайн самообучение 

 Онлайн с помощта на учител 

 С учител в традиционна група от 

обучаващи се 

Ако желаете да участвате без да заплащате 

такса в тестването на материалите по проекта 

RETOUR за изучаване на руски език в който и да 

е формáт, моля не се колебайте да се свържете с 

УНСС по имейл или телефон: 

Лице за контакт: Антония Пенчева 

Имейл адрес:  penchevatoni@gmail.com 

Телефонен номер: 02  8195 463 

 
Проектът RETOUR в 

социалните мрежи: 

Както знаете, проектът Retour вече има: 

Интернет страница: www.russian-for-tourism.eu/ 

Фейсбук страница: 

www.facebook.com/russianfortourism 

YouTube канал: 

www.youtube.com/channel/UCLn6xjVtH88T1aje6T

LE0Dg/feed 

А сега бихме искали да Ви представим LinkedIn 

профила на Retour. Там ще намерите 

допълнителна информация за нашата дейност. 

Натиснете върху адреса, за да се свържете! 

https://www.linkedin.com/in/retour 
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