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Цели на проекта
Проект „Изгубени в прехода в Европа” (LiTE) имаше за цел да подложи на изследване и анализ
съществуващите национални политики в подкрепа на прехода на слабо
слабо-представените
представените групи към висше
образование (ВО), като надгради над тези стратегии и разработи нови такива. Фокусът на проекта бе
предимно върху разширяване участието в системата на ВО, като целевите групи бяха нетипични
студенти и слабо-представени
представени групи, като напр. възрастни студенти. С проекта се целеше
разработването на рамка от стратегии и инструменти за подкрепа на тези групи в прехода им къ
към ВО и в
успешното завършване на първата година от тяхното следване.
Основните дейности по проекта бяха в следните направления:
Сравнителен анализ на съществуващите политики и инструменти в подкрепа на прехода към ВО
и успешно завършване на първата година от следването.
Разработване на модели за изпълнение и онлайн ресурс за повишаване на уменията сред
студентите, съвети и обучителни материали за академичния и административния персонал на
висшите училища.
Резултатите по проекта бяха съсредоточени в следните области:
Изследователски доклади от всеки един партньор по проекта, съдържащи подробен анализ на
съществуващите стратегии и ресурси в съответната държава, свързани с прехода към ВО за
нетипичните/ възрастните студенти и други слабо
слабо-представени групи.
Сравнително изследване за идентифициране на приликите и разликите между стратегиите и
ресурсите в отделните страни и установяване на сходствата в съществуващите подходи и
прилаганите добри практики.
Стратегии и модели за подкрепа на прехода към ВО, адапти
адаптирани
рани към особеностите на всяка
партньорска страна, както и ръководни насоки за прилагането им в други държави
държави-членки на
ЕС.
Онлайн платформа в подкрепа развиването на уменията сред студентите за успешен преход от
периода, предшестващ участието във ВО, до ззавършването
авършването на първата година от следването,
както и материали, предназначени за академичния и административния персонал на висшите
училища.
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Принос на проекта
Приносът на проекта ще се състои в разширяване на познанията относно прехода към ВО в
партньорските
ите институции и държави, идентифициране на добри практики, разработване на нови
стратегии и ресурси и разпространяване на резултатите сред други държави
държави-членки
членки и институции от ЕС.
Това ще допринесе към усилията на управляващите и институциите за осигурява
осигуряване
не на по-плавен
по
и
успешен преход към ВО за нетрадиционните обучаеми.

Цели на настоящото ръководство
Настоящото ръководство е предназначено за всички целеви потребители на платформата, разработена
по проект LiTE: ученици в последните две години от гимназиал
гимназиалното им образование и студенти (както и
техните семейства); лица, обмислящи кандидатстване и обучение във ВУЗ; преподавателски и
административен персонал, работещ с ученици и студенти.
Ръководството цели да предостави ин
информация за целите на проекта, изследователския контекст на
разработената платформа, информация за използване на платформата, описание на нейното
съдържание и различни идеи как тя би могла да бъде използвана от различните целеви групи по
проекта.
Настоящото ръководство има за задача да допълни информацията, съдържаща се в платформата,
платформата в
следните направления:
Да подпомогне студентите, както и други лица (и техните семейства) при достъпа и
използването на платформата като източник на информация, съвети и напътствия при
подготовката за кандидатстване
идатстване и/или самото следване в университет.
Да окаже подкрепа на ученици в последните две години от гимназиалното им образование,
студенти и персонала във ВУЗ при достъпа и използването на платформата като източник на
информация, съвети и напътствия в усилията им да подпомогнат студентите в периода на
преход към ВО.
Да бъде използвана като източник за обучение на други категории персонал за употреба на
платформата.
Да бъде достъпна като източник за по
по-нататъшни справки и референции.
Да осигури идеи за практическо приложение.
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Как да използваме платформата стъпка по стъпка
Онлайн платформата по проект LiTE е достъпна:
Директно на: http://hetransitiontoolkit.eu
През електронната страница на проекта на: www.lite-project.eu

Начална страница
За достъп до менюто на платформата, изберете жълт
жълтото
ото кръгче в горния ляв ъгъл на екрана
Изберете някоя от кутийките в горната част на екрана, за да разгледате
различните ресурси на платформата
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Менюта
Използвайте
оцветените кутийки за да
изберете вида на
интересуващия Ви ресурс
Използвайте
банерите в долната част на
екрана за промяна на езика

http://hetransitiontoolkit.eu/staffresources
За университетски
персонал, работещ
със студенти:
изберете
специфичния
ресурс от
съответното жълто
поле.
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http://hetransitiontoolkit.eu/strategicresources
За ВУЗ: изберете
специфичния ресурс от
съответното синьо поле.

http://hetransitiontoolkit.eu/studentresources
За ученици/ студенти
и техните семейства:
изберете специфичния
ресурс от съответното
червено поле.
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Специфични ресурси
Във всеки
специфичен ресурс можете
да откриете различни
секции: За ресурса,
Стратегии, Примери от
Европа.
Можете също да
споделите всеки ресурс по
имейл или чрез социалните
медии.
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Съдържание и раздели на платформата
Платформата по проект LiTE се състои от три основни раздела:
Ресурси за ученици/ студенти и техните семейства
Ресурси за университетски персонал, работещ със студенти
Стратегически ресурси за ВУЗ

Ресурси за ученици/ студенти и техните семейства
В този раздел могат да бъдат намерени редица ресурси, п
предназначени
редназначени за студентите:
Как да избера в кой университет да кандидатствам?
Как да избера какво да уча?
Как да разбера какво е да посещаваш университет?
Какви знания и умения ще са ми необходими?
Мога ли да се запиша в гъвкава форма на обучение?
Не се чувствам
вствам достатъчно уверен, за да се запиша в университет
университет.
Мога ли да получа подкрепа преди стартиране на следването?
Какво мога да очаквам, след като постъпя в университет?
На каква подкрепа мога да разчитам, за да се адаптирам?
Как да финансирам образованието си в университет?
Каква подкрепа ще ми бъде оказана в усвояването на уменията, които са ми необходими?
Всички ли ще са по-добре
добре подготвени от мен?
Никога не съм харесвал училище. Защо би ми харесало да уча в университет?
Какви хора са преподавателите?
С кого мога да разговарям, в случай че имам проблеми?
Как гласът ми може да бъде чут, когато стана студент?
Как да постъпя, ако изпитвам финансови затруднения?
Не съм ли прекалено възрастен, за да бъда студент?
Как мога да съм сигурен, че ще си намеря работа, след като завърша?
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Ресурси за университетски персонал, работещ със студенти
В този раздел на платформата могат да открити различни ресурси, предназначени за персонала във ВУЗ,
ангажиран с пряка работа със студентите, които са ориентир
ориентирани
ани в областта както на академичната
помощ и подготовка, така и към наставническата подкрепа.
Академична подкрепа и подготовка
Въвличане на персонала в социалната и академична интеграция на студентите
Създаване на учебна среда, изцяло съобразена с нуждите на студентите
Управление на очакванията на студентите
Подготовка и активно въвличане на студентите
Развиване на способностите за учене на студентите
Признаване на резултатите от предходно обучение, както и на компетенции, придобити на
работното място
Развиване
иване на уменията на студентите
Повишаване на качеството посредством провеждане на консултации със студентите
Създаване на учебна програма, ориентирана към нуждите на студентите
Наставническа подкрепа
Предлагане на целенасочена подкрепа за възрастните и н
нетрадиционните
етрадиционните студенти
Изграждане на самочувствие у студентите
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Стратегически ресурси за ВУЗ
В този раздел се предлагат ресурси за ВУЗ с фокус върху осигуряването на наставническа подкрепа,
специални стратегии за нетрадиционни студенти, достъп до и маркетинг на висшето образование, права
на студентитее и адресиране на техните нужди:
Подкрепа на студентите от ниско
ниско-представени групи
Насърчаване на активното участие на студентите в университетските дейности
Развитие на уменията на академичния и административния персонал
Повишаване ефективността на подготовката на студентите за висшето образование
Въвличане на персонала във въвеждането и интеграцията на студентите във висшето
образование
Признаване на резултатите от предходно обучение и на компете
компетенциите,
нциите, придобити на
работното място, и ангажираност на студентите с учебния процес
Развиване на уменията на студентите
Подпомагане
гане на персонала в осъзнаване на нуждите на студентите от слабо-представени
слабо
групи
Осигуряване на специализирана подкрепа
Предприемане
емане на мерки за повишаване на отзивчивостта и гъвкавостта на персонала
Извънаудиторни дейности
Активно въвличане на студентите в учебния процес
Създаване на подходящ институционален климат
Минимизиране на институционалните бариери
Предлагане на навременн
навременна намеса и подкрепа
Интегриране на студентите в университетския живот
Предлагане на подготвителни курсове за кандидат
кандидат-студенти
Професионални услуги за студенти
Използване потенциала на електронните обучителни ресурси
Финансови съвети и подкрепа
Привличане и подкрепа на студенти от ниско
ниско-представени групи
Повишаване на осведомеността
Мониторинг на записването и академичното представяне на неравнопоставените студенти
Студентско оценяване на качеството на предоставяната образователна услуга
Осигуряване на подкрепа
репа за студентите от страна на персонала
Съгласуване на усилията в сферата на висшето с тези в системата на средното образование
Създаване на по-гъвкава
гъвкава обучителна среда
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Идеи за практическо приложение
Платформата по проект LiTE може да бъде използвана по многобройни гъвкави начини, в зависимост от
конкретните целеви групи и техните специфични характеристики и нужди. В тази секция от
ръководството ще намерите някои идеи в тази насока.
Сектор на висшето образование и за
заетите в него – използване на платформата при:
Цитиране на сайтове за подкрепа на студентите в научни статии и доклади
Поместване на линкове в социалните медии
Популяризиране на ресурсите по проект LiTE в дни на отворените врати
Популяризиране на ресурсите по време на кандидат-студентски кампании
Популяризиране на ресурсите по време на дни на въвеждане на новоприетите студенти
Запознаване със съществуващите добри практики в други страни и потенциала за трансфер
Сектор на гимназиалното образование и заетите в него – използване на платформата при:
Подготовка на учениците за кандидат
кандидат-студентски изпити
Кариерно ориентиране
Оказване на наставническа подкрепа
Провеждане на срещи със студенти
Организиране на беседи във връзка с прехода към висше образование
Запознаване
ване със съществуващите добри практики в други страни и възможностите за трансфер
Ученици в последните две години от гимназиалното им образование и техните семейства
Източник на информация, съвети и напътствия
Използване за намиране на допълнителни източници на информация
Споделяна на информацията с други заинтересовани лица
Студенти
Източник на справки и референции за текуща информация, съвети и напътствия
Споделяне на информацията със състудентите

Програма „ЕРАЗЪМ”, Проект „Изгубени в прехода в Европа” (LiTE
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отразява виждането единствено на автора и Комисията не може да носи отговорност за каквото и
да било използване на съдържащата се в нея информация.
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Полезни връзки
По-долу
долу можете да намерите полезни връзки към други проекти на ЕС в сферата на подкрепата на
достъпа до висше образование и учене през целия живот:
http://www.linkinglondon.ac.uk/europe
europe/
http://www.installproject.eu/
http://www.equnet.info/
http://www.allinhe.eu/
http://www.eadhe.eu/
http://stay-in.org/
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Контакти
Университет в Уулвърхямптън, Великобритания
Адрес:

University of Wolverhampton (UoW), Wulfruna Street,
Wolverhampton, WV1 1LY, United Kingdom

Контакти: Майкъл Джоплинг (Директор на проекта) michael.jopling@wlv.ac.uk
Телефон: 00 44 (0) 1902 323 268
Уебсайт:

http://www.wlv.ac.uk/

Университет в Алгарв, Португалия
Адрес:

University of Algarve (UAlg), Campus da Penha, Faro, 8005-139, Portugal

Контакти: Ас. Сандра Т. Валадас (Ръководил на екипа) svaladas@ualg.pt
Телефон: +351 289 800 900 (вътр. 7238)
Уебсайт:

http://www.ualg.pt/

Университет в Лудж, Полша
Адрес:

University of Lodz, 65 Narutowicza Street, 90
90-131, Lodz, Poland

Контакти: Марчин Гонда (Ръководил на екипа) marcin.gonda@uni.lodz.pl
Телефон: +48 42 635 47 52
Уебсайт:

http://uni.lodz.pl/
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Университет за национално и световно стопанство, България
Адрес:

Студентски град „Христо Ботев”, ул. „8
„8-ми
ми декември №1”, 1700, София, България

р Тодор Тодоров (Ръководил на екипа) todorov_t@unwe.bg
Контакти: Доц. д-р
Телефон: +359 2 8195 697
Уебсайт:

http://www.unwe.bg/
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