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Ако работите с клиенти в секторите 
хотелиерство, ресторантьорство и / 
или в магазин, и сте заинтересовани да 
научите руски език ... този бюлетин 
може да бъде изключително интересен 
за вас !!!  

Представяне на учебните 
материали на проекта RETOUR  

През последните месеци консорциумът по 

проекта RETOUR работи по реализацията на 
учебните материалите по руски език за нива A1 / 

A2. Съвместно разработихме следните учебни 
материали: 

- 30 видео клипа за изучаване на руски 

език (10 за всеки раздел) пресъздаващи 

реални ситуации на работното място. Те 
са на ваше разполжение в  RETOUR 

YouTube Channel. Всеки видео клип има 
различни варианти: например, с и без 

субтитри на руски, английски, испански, 

български, италиански, гръцки или 
френски език.   

- 6 допълнителни видео клипа в 

RETOUR YouTube Channel с материали за   
руската култура и информация за 

създаване на индивидуален учебен план  

- Граматически материали за изтегляне 

от уеб сайта на проекта 
- Приложение за осъществяване на 

собствения ви учебен план  

 

Искате ли да участвате в 
тестването? 

Ако имате интерес да научите руски с 

материалите на RETOUR и да ни помогнете с 

тестването им, вие може да участвате в един от 
3 различни формата. Изберете най-

подходящия за вас!!! 
 Он лайн “самостоятелно учене”. 

 Он лайн “подкрепено обучение”  с 

преподавател. 

 “Лице в лице” - обичайното  обучение  

в клас с преподавател  

Кога можете да участвате в 
тестването?: 

Всеки от партньорите в проекта  ще организира 

тестване в собствената си страна.  По принцип 
има две възможности за участие в тестването: 

 

- “Лице в лице”, в клас: от февруари до юли 
2015г. 

- “Он лайн” курс - с или без преподавател: от 
април до юли 2015 г. 

 

Към кого мога да се обърна за 
да участвам в тестването?: 

Ако искате да участвате безплатно в 
апробирането на учебните материали на RETOUR 

за изучаване на руски език в някой от 
форматите, които ще използваме в България 

моля, не се колебайте да се свържете с 

Университета за национално и световно 
стапанство чрез и-мейл или телефон 

предоставени в адресните данни: 
Лице за контакт: Антония Пенчева 

E-mail: penchevatoni@gmail.com 

Телефон: +35928195 463 
 

Проектът RETOUR в 
социалните мрежи: 

Както ви е известно, проектът RETOUR има вече 
създаден website, където можете да намерите 

информация за проекта: 
http://www.russian-for-tourism.eu/ 

 

А сега ви представяме и страницата ни във 

Facebook, където ще намерите новини, 

интересни линкове и други свързани с проекта 

материали. За да станете част от RETOUR 
общността натиснете “Like”: 

https://www.facebook.com/russianfortourism 

 
Предоставяме ви и адреса ни в YouTube 

Channel, където ще намерите всички видео 
клипове, създадени по проект RETOUR: 
https://www.youtube.com/channel/UCLn6xjVtH8

8T1aje6TLE0Dg/feed 
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