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Ренате Ерас ще представи “ноу-хау” за европейското сътрудничество и работата с
деца билингви
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Представителят на Европейската комисия г-жа Ренате Ерас ще гостува в Пловдивския
университет “Паисий Хилендарски” от 11 до 13 юни по време на международната
среща по проекта за детското многоезичие VIA LIGHT. Това обяви ректорът доц. д-р
Запрян Козлуджов. Той ще посрещне г-жа Ерас и представители на партниращите си
организации в проекта утре, 11 юни, от 13:30 ч. в Заседателната зала на Ректората.
VIA LIGHT е с двугодишен срок на изпълнение – от 2011 до 2013 г., и е насочен към
подготовка и повишаването на квалификацията на педагозите за работа с деца
билингви в Европа. Като сертифициран преподавател на ЕС Ренате Ерас ще представи
своята практика “ноу-хау” в европейското сътрудничество пред всички партниращи си
страни по проекта – частни, общински и държавни институции от 8 държави .
Единственият представител на България е Центърът за руски език и култура в
Пловдивския университет, потвърди гл. ас. д-р Надя Чернева от Катедрата по руски
език. Ръководител на проекта VIA LIGHT координатор за Германия е Дружеството на
рускоезичните родители и педагози в Берлин “МИТРА”. Вторият немски участник е
агенцията за уеб-разработки и графичен дизайн Schleicher-farm.com.
От Естония се включват Талинският универститет и Талинската детска градина
“Лийкури”, от Финландия – детска градина “Калинка” в Хелзинки, а от Латвия –
частното училище “Klasika” в столицата Рига. Руският партньор е информационната
агенция “РИА Новости”, а кипърският – S&O Културно-образователен център, детска

градина “Умка” в Никозия. Висшето учебно заведение “Славянски университет” в
Кишинев представя Молдова.
Това е третата поред международна среща на партньорите по VIA LIGHT. На нея ще се
дискутира разработването на учебните модули в курсовия пакет за педагози на деца
билингви. Също така ще започне подготовка за създаване на учебна интернет-среда,
която да включва виртуална платформа, библиотека, дискусионен форум, тематично
кафене и др. В рамките на срещата ще се обсъждат също създаването и развитието на
мобилен тренингов комплекс, както и определянето на критериите за подбор на
участниците в курсовете за повишаване на квалификацията
Това е втори проект, посветен на мултикултурализма и мултилингвизма. Преди него
успешно бе реализиран проектът LIGHT - Language for Integration and Global Human
Life Tolerance, съобщи гл. ас. д-р Надя Чернева. Тя обясни, че в последния ден на
международната среща в Пловдив, 13 юни, ще бъде изяснена концепцията на
дейностите. Отсега е обявено, че разработените учебни модули ще бъдат тестирани в
педагогически структури на предучилищното и начално училищно образование в
страните участнички в проекта VIA LIGHT.
Ренате Ерас е експерт на свободна практика по управление на европейски проекти. Тя е
завършила специалност “Микроикономика” от Университета по финанси в Санкт
Петербург през 1983 г. и е сертифицирана като “преподавател на ЕС” от Техническия
университет в Берлин през 2000 г. От 1993 г. тя постоянно работи в областта на
управление на европейски проекти.
Досега г-жа Ерас е участвала като планиращ експерт, проект мениджър и оценител в
повече от 75 проекта, финансирани от Европейската комисия. В сътрудничество с
различни организации тя е разработила и координирала партньорства с повече от 200
институции в цяла Европа – в т.ч. университети, публични власти, обучаващи
организации, училища, изследователски центрове и др.
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