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Проектът „TLIT4U – Improving Transliteracy 
Skills through Serious Games“ (Подобряване на 
уменията за трансграмотност чрез сериозни игри) 
стартира през ноември 2021 г. с финансовата под-
крепа на програма Еразъм + на Европейската ко-
мисия (EC) и е с продължителност 31 месеца. Той 
е изпълняван от Катедра „Библиотечни науки“ на 
Университета по библиотекознание и информа-
ционни технологии (УниБИТ), а негов ръководи-
тел е доц. Марина Енчева. Партньори по проекта 
са Университетът в Парма, Италия, Университе-
тът на Лапландия, Финландия и Фондацията към 
Политехническия университет в Милано, Италия. 
TLIT4U следва успешния пример от реализирането 
на друг проект по програма Еразъм +, координиран 
от Катедра „Библиотечни науки“ – „NAVIGATE – 
Информационна грамотност: подходи за обучение 
чрез игри за избягване на недостоверно съдър-
жание“ (2017 – 2020). Новият проект подчертава 
необходимостта от подобряване на уменията на 
студентите, свързани с различните видове грамот-
ност и обучението на преподаватели и библиоте-
кари за прилагането на модела STE(A)M – Science, 
Technology, Engineering, Arts and Math (наука, тех-
нологии, инженеринг, изкуство и математика) с по-
мощта на дигитални образователни игри.

Проектът TLIT4U цели постигането на чети-
ри основни резултата чрез разработването на раз-
лични интелектуални продукти. Първият от тях е 
свързан с удовлетворяването на необходимостта от 
промяна, съответстваща на нуждите на студентите, 
които търсят динамика и ефективност в обучението 
си. Тази потребност е приоритет на преподаватели-
те, които от своя страна трябва да осигуряват очак-
ваното високо качество на образование. Екипът на 
проекта проучва педагогическитe модели и обра-
зователни рамки, и по-специално STEAM модела, 
след което ще го адаптира, за да съчетае иноватив-
ната стратегия за преподаване на трансграмотност 
с практическите знания и умения, традиционно 
използвани в точните науки. Крайният резултат 
от дейностите, осъществявани по време на първия 
етап от проекта, ще бъде разработването на концеп-
туален модел за преподаване във висшето образо-
вание. Той ще е приложим и в неформалните об-
разователни институции, каквото са библиотеките. 

Участници в обучението по проект TLIT4U

С изпълнението на втория етап от проекта, 
екипът има за цел да предостави на преподаватели-
те и обучителите дидактическо ръководство за пре-
подаване на трансграмотност в адаптирана учебна 
програма с елементи на STEAM. Насоките от ръ-
ководството ще бъдат интерактивни и ще улеснят 
значително специалистите по отношение на пре-
подаването на трансграмотност в различни техни 
курсове. 

В резултат от третия етап на проекта ще бъде 
разработен концептуален модел за обучение, бази-
рано на игри (дизайн на игри) по трансграмотност. 
Моделът ще отговаря на критериите за образовател-
на игра, която е удобна при ползване (user-friendly) 
и съответно нейният дизайн ще гарантира изпъл-
нение на всички критерии за качество – използвае-
мост, възпроизвеждане и т.н. 

Последният, четвърти етап на TLIT4U, е свър-
зан с разработването на образователна игра по 
трансграмотност, която да се използва за целите 
на обучението в университети и центрове за обу-
чение – например библиотеки. Разработеният про-

Проект по програма Еразъм+ TLIT4U –  
Improving Transliteracy Skills through  
Serious Games 

Марина Енчева / m.encheva@unibit.bg 
УниБИТ 

mailto:m.encheva@unibit.bg
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дукт е пряко свързан с формиране и надграждане 
на широк спектър от умения за грамотност – диги-
тални, информационни, медийни, визуални, работа 
с данни и други, и е оборудван с необходимите ин-
струменти за адекватна и надеждна оценка на ре-
зултатите от обучението. 

За да се улесни използването на реализирания 
продукт в партньорската мрежа на проекта и в рам-
ките на ЕС, играта ще бъде създадена на английски 
език, а впоследствие ще бъде преведена на трите 
партньорски езика – български, италиански и фин-
ски. Тя ще бъде свободно достъпна чрез уеб сай-
та на проекта1 и неговите социални профили във 
Facebook2 и Twitter3. Ще бъде осигурен безплатен 
достъп и до модела, по който е разработена играта. 
Опитът на екипа по проекта ще бъде обобщен в ръ-
ководство, предназначено да улесни използването 
на модела за обучение от по-широк кръг заинтере-
совани страни, които съответно да имат възмож-
ността да го доразвият и разширят до нови целеви 
групи. 

При изпълнението на проекта екипът се фоку-
сира и върху провеждането на различни обучения 
за основните целеви групи – студенти, преподава-
тели и библиотекари. През периода март – април 
2022 г. в рамките на TLIT4U се проведоха 3 уеби-
нара по Дигитална увереност с български, италиан-
ски и финландски студенти. Лектори на събитието 
бяха Пламен Милтенов, Марина Енчева и Пламе-
на Златкова. При организирането на уебинарите 
екипът се ръководеше от убеждението, че новите 
технологии са движещият фактор за развитие на 
иновации във всички сфери на ежедневния и про-
фесионален живот. Те изискват непрекъснато ус-
воя ване на нови умения, които да бъдат прилагани 
на теоретично и практическо ниво. 

Водещите на уебинарите за студенти от трите 
държави се фокусираха върху знанията и уменията, 
необходими в ХХI век, за да бъдем приспособими 
към заобикалящия ни „умен“ свят, който все пове-
че навлиза в нашето ежедневие. Бяха дискутирани 
понятия като дигитална свобода, информационна 
и медийна грамотност, организационни и техноло-
гични умения и др. Разгледаха се базовите умения, 
свързани с комуникация и работа в сътрудничест-
во, създаване на дигитално съдържание, сигурност 
на информацията, решаване на проблеми, които ко-
респондират с възгледите за трансграмотност.

1 TLIT4U – Improving Transliteracy Skills through Serious 
Games [онлайн]. Достъпно от: https://translit-eu.unibit.bg/

2 Facebook: Translit4U [онлайн]. Достъпно от: https://www.
facebook.com/TLIT4U/

3 Twitter: TLIT4U Project [онлайн]. Достъпно от: https://
twitter.com/tlit4u?lang=bg

Първото обучение по проекта TLI4U, пред-
назначено за преподаватели и библиотекари от 
университетите-партньори се проведе във Фонда-
цията към Политехническия университет в Мила-
но, Италия на 29 и 30 септември 2022 г. Целта на 
обучението беше подобряване на компетенциите 
на участниците по различни аспекти, свързани с 
геймификацията и STEM подхода в образованието. 
През първия ден на събитието обучителят Матео 
Угери запозна участниците с основите на гейми-
фикацията и нейната роля при преподаване. Чрез 
уърк шопа GameStorm участниците в обучението 
имаха възможността да създадат сценарии за обра-
зователни игри по конкретни теми.

Експеримент с очила за виртуална реалност

Темата на втория ден на обучението беше ино-
вативният образователен подход STEM (Science, 
Technology, Engineering, Mathematics). Целта на 
метода е преподаване на уменията от тези науки 
последователно и синхронизирано. Преподаването 
и ученето чрез метода STEM набира популярност 
през последните години. Различното при проект 
TLI4U е добавянето на изкуство към подхода (Arts) 
и превръщането му в STEAM. Защо е важно при-
лагането на метода STEAM от преподаватели и 
библиотекари ни обясниха лекторите през втория 
ден от обучението – Марина Ди Фоджа, Андреа Ка-
талани, Кристиана Анджелини и Кора Гаспароти. 
Участниците в събитието проведоха и експеримент 
с очила за виртуална реалност (VR). Лекторите спо-
делиха нови идеи за използване на VR в обучението 
по различни дисциплини.

Ключови думи: геймификация, проекти,  
трансграмотност, Университет по библиотекознание и 

информационни технологии 

https://translit-eu.unibit.bg/
https://www.facebook.com/TLIT4U/
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