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Срещи по проекта  

 

Четвъртата партньорска среща по проекта RETOUR  се 
състоя в Порто Векио (Франция) на 3 и 4 септември 

2015.г. Срещата бе посветена на анализ на 
резултатите от пилотната фаза. Партньорите обсъдиха 

как допълнително да подобрят учебните материали на 
RETOUR с цел да ги направят по-полезни и ефективни. 
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Четвърта транснационална среща в Порто  Векио, 

Франция.  

 
 
Събитие по разпространение 

През втория ден от срещата френските партньори 

от Sud Concept организираха събитие по 

разпространение, което бе проведено в офиса 
на Агенцията по заетостта на Южна Корсика, 

асоцииран партньор по проекта. Приблизително 
15 външни участници се включиха в събитието, 

включително представители на Агенция по 
заетостта на Южна  Корсика, Office de Pôle и 

Petra Patrimonia cooperative. 

 
Резултати от пилотните дейности 

През последните няколко месеца екипът по проекта 

RETOUR тества с учители и студенти учебните 
материали по руски език в подготвените три 

различни учебни формата: „Лице в лице” 
/обичайното  обучение  в клас/, „Он-лайн 

подкрепено обучение“ /с помощта на 

преподавател/ и „Он-лайн самостоятелно 
учене“.  

 
Всички партньори успяха да включат в пилотната 

фаза много и различни студенти и учители. Общо 

780 студенти и 34 учители по руски език от много 
различни националности  взеха участие в тестването 

на следните материали: 
- 30 видео клипа на руски език (10 за всеки 

раздел: Хотелиерство, Ресторантьорство и 

Търговия на дребно) пресъздаващи реални 

ситуации на работното място. Те са на ваше 
разполжение в  RETOUR YouTube Channel.  
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- 6 допълнителни видео клипа, също на 

ваше разполжение в  RETOUR YouTube 

Channel, с информация за междукултурни 
различия и указания за създаване на  

индивидуални  учебни планове 
- Граматически материали с текстовете от 

видео диалозите, упражнения и речник 

- Индивидуална страница, която 

представлява програма за записване на 

вашия глас  с цел подобряване на 
произношението ви с помощта на видео 

клиповете на  RETOUR  
Тези материали са вече достъпни  на уебсайта на  

проекта: www.russian-for-tourism.eu.  

През следващите месеци, екипът по проекта ще 
работи по подобряване на учебните материали, 

водейки се от предложенията и  препоръките 
получени по време на пилотната фаза. 

Подобрената версия на учебните материали ще 
бъде на ваше разположение през  2016 г. 
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