
            

Проект „Обучение в демокрация през целия живот – активни граждани чрез 
гражданско образование“ 
рег. № 2013-1-DE2-GRU06-16278 5

Неформална работилница – демократични
инструменти за гражданско образование

 
ПРОГРАМА

Първо действие

10.00 - 10:20 ч. Откриване на събитието и представяне на проекта*

10:30 - 13.30 ч.  Неформални работилници:

• Неформални методи във формалното образование (водещ: Стефка Китанова, 
преподавател)

• Циркова педагогика (водещ: Anne Troeger, Германия)

• Форум-театър (водещ: Янко Велков, Театър Цвете)

• А.З М.О.Г.А - Активни Занимания за Мотивиране на Отговорни Граждани с 
Амбиция (водещ: Адриан Кирилов, Съюз на учениците в България)

• Приключенска педагогика (водещ: Величка Благоева, Авантюрика)

• ДЕМО-ДЕМОкрация – настолните игри като метод за изграждане на 



            

активни граждани (водещ: Жанета Петрова, ЕкоЦентрик)

13.30 - 14.30   ч  . Антракт – обяд в семинарната зала

Второ действие

14.30 - 16.30 ч.  Представяне на методите от  неформалните работилници, 
дискусия и обобщение

17:00 - 18:30 ч.   Неформално питие и разговор

*Проект “Обучение в демокрация през целия живот – активни граждани 
чрез гражданско образование” се провежда в рамките на секторна програма 
“Грюндвиг”, дейност “Партньорства за познание” и е финансиран по програма “Учене 
през целия живот” на Европейския съюз.

Проектът започна през месец август 2013 година и се изпълнява от Фондация 
„Екоцентрик“ в партньорство с неправителствени организации от  Германия (FRIEDA-
Frauenzentrum Berlin) , Франция (Association Université du Citoyen, Marseille)  и Чехия 
(Antikomplex – hnutí proti xenofobii, Prague). 
Основна цел на сътрудничеството е стимулиране на гражданското участие чрез 
неформално образование и обмен на активни методи на обучение между 
партньорите. Обучаеми по проекта са млади хора над 26 годишна възраст, хора в 
неравностойно положение, безработни, възрастни хора от селски райони, родители, 
преподаватели.

В рамките на двугодишното партньорство бяха организирани 4 международни 
срещи – в Марсилия, Прага, Берлин и София, в следните тематични направления: 
усещане за демокрация на лично и национално ниво, политически структури на ниво 
Европейски съюз, обществени условия за демокрация, демокрация и устойчивост – 
визия за Европа.

Резултатите от партньорството по проекта включват:

1. Създадена интернет страница - https://democracyeu.wordpress.com/ 
2. Заснети и разпространени видеоклипове от местни и международни срещи и 

дейности
3. Разработени помощни нагледни инструменти, обясняващи работата и 

взаимовръзките на европейските институции
4. Разработени две настолни игри по темите демокрация, активно гражданство и 

устойчивост
5. Изработена брошура с използваните по време на проекта интерактивни методи

В рамките на проекта Фондация „Екоцентрик“ отговаря за координиране дейностите 
на партньорите по издаването на образователни материали и съблюдаване на 
методическите аспекти на дейностите. 

https://democracyeu.wordpress.com/


            

Освен международните срещи бяха осъществени и редица местни инициативи 
във всяка страна-партньор, основани на активното използване на интерактивни 
методи на обучение.

Местните инициативи на Фондация „Екоцентрик“ по проекта са свързани с 
образованието и по-конкретно с теми като: демократично образование, неформално 
образование и демократизиране на формалното образование като необходимост за 
постигане целите на образованието за устойчиво развитие.
До момента Фондация „Екоцентрик“ е провела около 10 местни инициативи в 
страната, в които са се включили над 160 човека - родители, пенсионери, обучители, 
обучаеми и др.

Настоящото събитие „Неформална работилница – демократични инструменти 
за гражданско образование“ се явява заключителна местна дейност по този проект за 
представяне на резултатите от сътрудничеството.


