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БЛАГОДАРНОСТИ 

 Реализацията на проекта „Практическа значимост на неформалното 

образование през призмата не неговите ценности, цели и функции“, стартирал през 

2020 г. с частичната финансова подкрепа на Фонд „Научни изследвания“ на Софийския 

университет „Св. Климент Охридски“, съвпадна изцяло с периода на пандемията 

„КОВИД 19“, която преобърна представите ни за нормалност във всякакъв смисъл. 

Наложените стриктни ограничения относно свободното придвижване на хора, както 

и забраната за провеждането на публични събития, направиха невъзможно 

изпълнението на проектните дейности в частта „анализи на случаи“.  

Предварителните намерения на изследователския ни екип бяха да съберем качествена 

и количествена информация „на терен“ чрез поредица от визити до водещи 

организации в цялата страна. Търсейки изход от създалата се ситуация, се обърнахме 

за съдействие към хора, които познават от първа ръка работата на множество 

успешни практики за неформално образование. Една част от тях са членове на 

техните екипи. Други са потребители на услуги и участници в техни образователни 

програми и инициативи. Трети са изследователи на представяните практики.  

         На призива ни се отзоваха десетки лидери на организации,  доброволци в сектора, 

университетски преподаватели, докторанти, студенти в магистърските и 

бакалавърски програми на Факултета по педагогика и др. Всички те ни предоставиха 

свои рефлексии и саморефлексии, практически наблюдения, споделен опит и мнения, за 

което им благодарим от сърце. Тяхната подкрепа ни позволи в архива на проекта да 

съберем изключително ценна първична информация за актуалните практики и 

организации за неформално образование в България, които чрез този сборник споделяме 

с всички провокирани от темата. 

 Изказваме нашата специална благодарност и на Фонд „Научни изследвания“ на 

Софийския университет за финансовата подкрепа, а така също и на екипа на 

Университетското издателство „Св. Кл. Охридски“ за ценните съвети и 

предложения. 
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Първа глава 

ИДЕЙНО-КОНЦЕПТУАЛНИ И ФУНКЦИОНАЛНИ              
ОСОБЕНОСТИ НА НЕФОРМАЛНОТО ОБРАЗОВАНИЕ 

 

ПОЛИТИКИ И ПРИОРИТЕТИ В СФЕРАТА НА 
НЕФОРМАЛНОТО ОБРАЗОВАНИЕ В БЪЛГАРИЯ 

Габриела Поборникова1 

  Едва ли ще изненадаме някого, ако кажем, че българското образование е в криза. 

Криза за учители, криза на образователни резултати, криза на дистанционното учене 

вследствие на пандемията от COVID-19, криза на общуването и на мотивацията. 

Когато говорим за тази кризисност, ние сме в рамките на формалното образование – 

детски градини, училища, университети. Неформалното образование се появява като 

дългоочакван спасител, който ще поправи щетите и дефицитите на формалното 

образование. Истината е, че формалното образование изнемогва и има нужда от 

помощ, но и от вдъхновение. Една от основните функции на неформалното 

образование е именно компенсаторната. Затова и част от основните приоритети и 

политики на неформалното образование в България са функционалната грамотност, 

извънкласните и извънучилищните дейности, приобщаващото образование и 

професионалната квалификация и преквалификация. Все приоритети, които са 

създадени на базата на дефицити. Но виждаме надежда, че приоритетът учене през 

целия живот може да вдъхне ентусиазъм и да реши в по-дългосрочен план 

проблемите пред образованието.  

    Международното изследване PISA, измерващо по различни показатели 

функционалната грамотност на учениците по света, говори красноречиво за кризата 

в училищата. Данните от 2019 г. показват, че 47% от българските деветокласници не 

покриват минималното ниво за четивна грамотност. Това означава, че почти 

половината от тях не разбират какво са прочели. Оказва се всички – и формално, и 

неформално образование, и ние като общество, трябва да запълним една огромна 

празнина, преди да започнем да градим каквото и да е. Това е и един от мотивите за 

 
1 Габриела Поборникова е магистър в програмата по Кариерно образование в институции и мрежи за 
неформално образование (випуск 2020-2021). 
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създаване на фондация „Заедно в час“, която идентифицира още през 2011г. този 

проблем в българските училища и създава програма, която подготвя, обучава и 

подкрепя нови учители в системата на българското училище. По неформален път 

фондацията се старае да създаде такива нагласи в своите учители, които ги подготвят 

за работа именно в най-трудните училища – там, където функционалната грамотност 

на учениците е почти отсъстваща. За съжаление, децата в тези училища са и тези, 

които почти нямат никакъв достъп до услугите на неформалното образование, 

особено тези от тях, които се заплащат. Почти 10 години след създаването на  

„Заедно в час“ множество нови и мотивирани учители са влезнали в системата, за да 

разрешат не само кризата с функционалната грамотност в регионите без достъп до 

качествено образование, но и кризата с наличието на учители в системата. 

Проблемът с функционалната грамотност обаче остава, както показват данните на 

PISA, и би трябвало да е фокус на работа във всяка една структура, институция, 

център, школа и прочие, работещи в сферата на формалното и неформалното 

образование.  

     Отдавна извънучилищните дейности като частни уроци и тренировки 

изграждат ежедневието на немалка част от учениците в България. Но само тази част, 

която може да си го позволи. Има прекрасни примери за школи, центрове, спортни 

клубове, които се развиват и процъфтяват, осигурявайки качествено и смислено 

преживяване за своите възпитаници. Те са тези, които развиват личностните интерес 

и потенциал на учениците, и връщат понякога загубената мотивация за учене. В 

същото време през последните години в българското училище се работи по редица 

програми, които целят, от една страна, да запълнят дефицитите по съответните 

дисциплини и, от друга страна, да създадат интересни преживявания за учениците в 

училище. Последният такъв проект е „Подкрепа за успех“, който има две 

направления – допълнително обучение за ученици със затруднения и занимания по 

интереси за всички ученици. Несъмнено е чудесен пример за политика в рамките на 

формалното образование, която позволява на учители и външни специалисти да 

прилагат философията и техниките на неформалното образование в България. Има 

обаче още какво да се мисли за мотивацията на ученици и учители да участват в тези 

извънкласни форми. Проблемът, който се наблюдава в някои случаи, са едни 

изморени педагогически специалисти, които са принудени да работят допълнително 

(срещу заплащане, разбира се) и не винаги са особено вдъхновени да прилагат 

неформални практики в извънкласните си форми, което ги превръща в огледало на 
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формалното образование след часовете. Решението в тези ситуации би могло да бъде 

обмислянето на варианти за сътрудничество между центровете за неформално 

образование и училищата.  

   Приобщаващото образование е друг ключов приоритет за неформалното 

образование, както и за формалното. През последните години се наблюдава 

тенденция за създаване на все повече центрове, детски градини и училища, които 

работят приоритетно с деца със специални образователни потребности. Причината 

за това е очевидна – образователните институции не винаги са способни да се справят 

с децата със специални образователни потребности, тъй като не им достигат 

специализирани кадри или родителите не могат да им се доверят. Това естествено 

провокира частният и неправителственият сектор да компенсира тази потребности и 

да създаде такива услуги, които са по-гъвкави, използват по-индивидуален подход и 

са специализирани за работа с деца със специални образователни потребности. 

Изследване от 2018г. обаче показва, че именно работата със специални 

образователни потребности е един от най-незадоволително представените сектори в 

неформалното образование. Вероятна причина би била липсата на установена 

регулация по отношение на тези центрове. Но вероятно по-важното е, че все пак ги 

има и се търсят начини за приобщаване на всеки към услугите на образованието. 

 Що се отнася до професионалната квалификация и преквалификация, тя 

несъмнено е приоритет, за да се стимулира развитието на меки и твърди умения, 

които да направят хората по-конкурентноспособни на съвременния динамичен пазар 

на труда. Резултатите от PISA представят тенденцията за „кухи знания без умения“ 

(цитат на БНР „Хоризонт“). В българското училище все още се акцентира върху 

т.нар. „банкиращо образование“, постулирано от Паоло Фрейре. Именно затова е 

важно да се създават такива програми, курсове и обучения, насочени към 

развиването на конкретни професионални компетенции, които предоставят на човека 

възможност да се развие отвъд сухите знания.  

 Досега представените аргументи в полза на спасителната функция, която играе 

неформалното образование за формалното такова, бяха негативни и фокусирани 

върху дефицитите. Това, което можем да наречем позитивната пътека на развитие на 

образованието в нас, е култивирането на любов към ученето. Ученето през целия 

живот като ценност и като навик на обществото би могло да върне силата и 

мотивацията в ръцете на учещите и преподаващите. Нагласата, че всеки се учи 

постоянно, че всеки има потенциал, че образованието е споделена отговорност 
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между учещ и обучаващ, биха разрешили проблемите с функционалната грамотност, 

защото учениците биха искали да разбера какво пише в един текст, ако вярват, че той 

е важен за тяхното развитие. Тук обаче е ключова ролята на учителя да култивира 

такава нагласа и да намери такъв текст. Проблемите с извънкласните дейности в 

училище биха могли да се подобрят, ако самите учители станат отново ученици и са 

готови да възприемат нови образователни практики от сферата на неформалното 

образование. Приобщаващото образование и професионалната квалификация биха 

оптимизирали функциите си, ако формалното и неформално образование обединят 

сили. Дали всички тези приоритети биха могли да се изпълнят? Да, ако ние като 

общество положим достатъчно общи усилия да ги превърнем в реалност. Предстои 

да видим.  
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НЕФОРМАЛНОТО ОБРАЗОВАНИЕ – ЗА ПРИНОСИТЕ И 
РИСКОВЕТЕ НА НЕГОВОТО РАЗВИТИЕ 

Илияна Кошлукова2 
 

 Образованието е носител на цивилизационния смисъл на възпитанието и 

обучението3. Тръгвайки от това определение в общ смисъл  и разделяйки го на формално 

и неформално, ще се опитам да посоча приноса и риска, който крие второто в съвременен 

контекст. Ако формалното образование е „строгата институционализирана, 

структурирана и хронологично подредена система обхващаща от началното училище до 

университета програма“ (UNESCO, 1972г.), а неформалното образование  е „всяка 

образователна дейност извън формално установената формално система имаща за цел 

да служи на определени учащи, за определени образователни цели“ (UNESCO, 1972 г.),  

и те съществуват едновременно и успоредно в съвремието ни, то това означава, че нито 

едната, нито другата могат да отговорят на образователните нужди на цялото общество. 

Основната цел на формалното образование е да определи актуалните приоритети на 

общественото образование, да упражнява контрол върху институциите даващи 

образователна степен и квалификация както и да анализира и планира бъдещо развитие 

на системата. Неформалното образование, със своите дълбоки корени в древността 

далеч преди появата на формалното образование като такова, е било естествената рамка 

на обучението  и възпитанието в обществото. Днес то е „комплекс от процеси, от 

средства и институции, разработени за нуждите на обучението и възпитанието, които 

обаче не са насочени към даването на образователна степен“ (Trilla, 1992) Приносите му 

са безспорни, очевидни и многобройни, но аз ще се спра на няколко от тях. 

Неформалното образование подпомага формалното, гъвкаво е, работи в сферата на 

саморазвитието и самоусъвършенстването. То има  по-скоро практическа насоченост, 

отворено и доброволно е, и съпътства ученето през целия живот на човека.  

 В същото време могат да възникнат и въпроси, свързани с това, какви знания се 

предоставят и кой ги предава на учащия? Кой съставя независимите програми, 

неподатливи на външен контрол и какви са техните цели? Професионалисти или 

непрофесионалисти трябва да са обучителите в полето на неформалното образование?  

 
2 Илияна Кошлукова е студент в магистърската програма по Кариерно образование в институции и 
мрежи за неформално образование, випуск 2020. 
3 Николаева С. “Личността на ценностен кръстопът, 2000. 
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 Неформалното образование подкрепя формалното, като компенсира пропуски 

или допълва знания, изискуеми от формалното – извънкласни  и извънучилищни 

занимания и дейности по учебни предмети или сфери на интереси4, Това показва, че и 

да иска, формалното не успява да даде всичко, което би искало или каквото самите 

учащи  изискват от него. 

 Неформалното образование не е „сковано“ в рамки и стандартизирани програми, 

което му позволява бързо да се адаптира към нови образователни потребности  и 

очаквания, променяйки форми, методи, съдържание и средства по най-добрия  начин.5 

В центъра му е ученикът и неговите нужди, които биват удовлетворявани по подходящи 

за него  начини. 

 Саморазвитието и самоусъвършенстването е друг важен фокус на неформалното 

образование.  Дейностите в това поле могат да бъдат свързани с личностната реализация 

на отделния член на обществото в професионален план и взаимодействието му с пазара 

на труда – професионална подготовка, текуща квалификация и преквалификация, 

професионално и кариерно консултиране, осъществявани чрез курсове и консултантски 

дейности, менторство и супервизия. Като част от тази личностна реализация можем да 

посочим и чувството за лично удовлетворение и значимост на всеки човек чрез 

занимания за свободното време чрез анимация, клубни занимания, групи по интереси и 

духовни практики. 

 Практиката е водеща при неформалното образование, а знаем, че по-доброто и 

ефективното учене е чрез правене и преживяване, отколкото чрез слушане и гледане. 

При неформалното образование всяка среда може да бъде адаптирана за учебна и към 

нуждите на  хората. Образователното съдържание може да се представи по приложен, 

културно-развлекателен, функционален начин. В процеса на образование се включват 

естествени, реални ресурси, материали, симулации извлечени от реалния живот (пак 

там, с.61)  

 Отвореността на неформалното образование е също негова ключова 

характеристика  (пак там, с. 45). Понеже няма задължителния  характер на формалното, 

то не натоварва емоционално или психически учащите Всеки учи колкото и доколкото 

желае или има нужда, използвайки всички достъпни ресурси и подкрепи. 

 
4 Николаева С., Неформално образование. Философии, теории, практики, УИ „Св. Климент Охридски“,  
2015, с.56, табл. 4. 
5 Николаева С., Неформално образование. Философии, теории, практики, УИ „Св. Климент Охридски“,  , 
с.44. 



13 
 

 Може би това е резултат от факта, че неформалното образование е доброволно и 

изборно. Дейностите най-често са личностно-развиващи и личността е стигнала до 

решението за усвояването им по вътрешен път, а не чрез външен натиск или принуда. 

Това прави и мотивацията им за учене относително устойчива. (пак там, с. 44).   

 Неформалното образование съпътства ученето през целия живот на човека и е 

един от най-ярките му изразители. Във всяка възраст и във всеки момент човек може да 

учи, да изпитва необходимост да допълва и надгражда вече усвоени знания или да 

придобива съвсем нови. Ученето през целия живот се утвърждава от „активната позиция 

на индивидите в образователния процес“.6  Тя може да бъде насочена към 

професионално развитие и продължаващо обучение обусловени от икономически 

фактори (отмиране на едни професии и поява на нови). Това понятие е ориентирано към 

неформалното образование  много повече отколкото към формалното. Ключовите думи, 

свързани с него, са „разнообразие „ и „избор“( пак там, с. 58). Живеейки в епохата на 

втората модерност и глобално общество, днес хората могат да избират между много 

модели, които обществото им предлага. Флуидността на обществата с тяхната 

нестабилност и несигурност променят характера на жизнените проекти на личността 

(пак там, с.60).  Животът се превърна в един непрекъснат процес на себеизграждане, при 

който целите на един етап от развитието на индивида не се наслагват непременно върху 

целите на предхождащия го, а могат да имат и съвсем друга посока (Bauman, 2000) 

Променящата се реалност променя целите, а от там пък застава на многопосочния път, 

който предлага неформалното образование за тяхното осъществяване. Знанието се 

превръща в основна стока. 

 И бидейки стока, логично е да се запитаме, кой и с какво качество я предлага? 

Програмите на неформалното образование са независими и по-малко податливи на 

външен контрол.7 Това позволява почти всеки да изработи своя и да я предложи на 

пазара на търсене, ориентиран към задоволяване на нуждите на учащите се, но в същото 

време без да дава категорични гаранции за успех, полезност и т.н. Естествено същият 

пазар отсява по-ниското качество на предлаганите услуги, но и не гарантира качеството 

на утвърдените на пазарен принцип и регулирани единствено от ползвателите им. 

Външен и независим контрол както на програмите, така и на обучителите в тях липсва, 

 
6 По Бояджиева П., Ученето през целия живот или за „И“то на втората модерност, в: Антология 
Неформално образование Университетско издателство, 2018, с. 55. 
7 Николаева С., Неформално образование. Философии, теории, практики, УИ „Св. Климент Охридски“,  
2015, с.40. 
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и това би могло да създаде проблеми от различно естество (морални, етични, 

личностни).  

 И последният въпрос, чийто положителен или отрицателен отговор може да бъде 

погледнат от различни страни, е свързан с професионализацията на сектора. Да – що се 

отнася до самото му управление, образователни дейности в общността и ангажиране на 

преподаватели с учителска правоспособност за услуги, които в последствие ще се 

свържат с формални изисквания за сертифициране на получаваната подготовка (пак там, 

с.40) Не – ако става дума за пълната професионализация, тъй като това би деформирало 

смисъла и философията на Неформалното образование като отворена и освободена от 

традиционни ограничения система (пак там, с.46). Това би я лишило от „самородни“ 

преподавателски таланти и автентични дейности. 

 В заключение – приноси и рискове винаги и навсякъде в живота е имало, има и 

ще има. Неформалното образование е част от нашия живот, съществувала от самото му 

начало и като такава подпомага, развива и образова хората от древни времена. За мен 

приносите са несъмнено повече от евентуалните рискове, които не са непоправими и 

неизменни. При добра воля – както политическа, така и гражданска, и обществена – тези 

рискове до голяма степен биха могли да се минимализират, а защо не и отстранят?!  
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МЯСТО И РОЛЯ НА НЕФОРМАЛНОТО ОБРАЗОВАНИЕ ЗА 

ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СТРАТЕГИЯТА ЗА РАЗВИТИЕ НА 

ПРОФЕСИОНАЛНОТО ОБРАЗОВАНИЕ И ОБУЧЕНИЕ В 

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ ЗА ПЕРИОДА 2015-2020 Г.  
Ива Стефанова8 

 

 Отличават се три основни полета, очертани в Стратегията, в които неформалното 

образование би могло да се реализира. 

 В полето на професионалните обучения - това са главно центровете за 

професионално обучение, където се осъществяват обучения по дадена професия извън 

формалната образователна система. Те са насочени към възрастни и лица над 16 годишна 

възраст и  предлагат придобиване на квалификация по част от професия, придобиване на 

степен на професионална квалификация или придобиване на правоспособност за дадени 

професии, поради което подлежат на регулация. [3, с.7] В Плана за действие към 

Стратегията в приоритетно направление 1, мярка 3, т. 6., е заложено като дейност 

прилагането на нов подход за осигуряването на прозрачност на издаваните документи за 

придобита квалификация в ЦПО.[4] В мониторинговия доклад за състоянието на 

изпълнението на Стратегията се казва, че дейностите по тази част са в процес на 

изпълнение или са частично изпълнени. [2] Центровете могат да кандидатстват, за да 

бъдат включени в системата на НАПОО, като по този начин се гарантира качеството на 

предлаганите обучителни услуги. Лицензираните центрове трябва да изпращат годишна 

самооценка за качеството на професионалното обучение, която става по зададени 

индикатори и критерии от ЗПОО. Те се извършват в три области:  

1. Достъп до професионално обучение; 

2. Придобиване на професионална квалификация;  

3. Реализация на лицата, придобили професионална квалификация.[5]  

        Критериите са качествени и количествени, и определят достигнатото равнище. Те се 

оценяват с точки, като точките се разпределят в четири основни равнища. [6] 

        Тази система е свързана и с кредитите за повишаване на квалификацията на 

преподавателите. Повишаването на квалификацията на преподавателите също се 

споменава в Стратегията и се обвързва с повишаване привлекателността на 

 
8 Ива Стефанова е задочен студент в бакалавърската програма по Неформално образование, випуск 2015. 
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професионалното образование и обучение.[3, стр.11,14] В актуализацията на стратегията 

2019-2021 г. пък част от дейностите за привличане, задържане на учители и 

преподаватели в ПОО и повишаването на тяхната квалификация е създаването на система 

за регулярно проучване на нуждите от обучения. Това би дало възможност на ЦПО да 

предлагат квалификационни програми, които да отговарят на техните потребности.[7 стр. 

35]. 

  В актуализацията на Стратегията една от  изброените дейности за разширяване 

на обхвата и подобряване на достъпа и възможностите за учене през целия живот е 

свързана с актуализиране на Списъка със “защитени” специалности от професии, който е 

свързан с недостига на специалисти на пазара на труда. [7, стр.30] Това би дало 

информация за създала се ниша,  в която ЦПО да предлагат обучения именно от тази 

“графа”. Също така би им донесло допълнително референции и при оценяване на 

качеството на услугите на центъра, тъй като един от критериите за самооценка в графа 

достъп до професионално обучение 1.6 е свързан именно с тези приоритетни 

специалности.[5] В актуализацията е заложено и осигуряването на възможности за ПОО 

в определени групи като например дълготрайно безработните и обезкуражени лица; 

споменава се и обучение на работното място като възможност.[7, стр. 31] Това също 

разкрива конкретни перспективи за неформалното образование.  

  Други възможности, които ни дава актуализация на Стратегията,  са свързани със 

създаване на нови и иновативни институционални модели на партньорство и 

сътрудничество. ЦПО биха могли да разработят партньорски взаимоотношения, формати 

или мрежи съвместно със институции от формалното образование и бизнеса.[7, стр.33] 

  В същата графа се говори и за модернизиране на системата за предоставяне на 

ПОО, вкл. и чрез създаване на „центрове за иновации“ или „центрове за върхови 

постижения“ в ПОО.[7, стр.33] Според мен тук също има възможност за реализация на 

неформалното образование, като се проучи след това се създадат такъв тип центрове. 

  На база на препоръките от анализа на състоянието на качеството на ПО в ЦПО и 

ЦИПО за 2019 г. центровете биха могли да участват по-активно в национални и 

международни програми и проекти, да актуализират своята дейност, да прилагат нови 

подходи в обученията, които предлагат.[6, стр. 13] Това също подчертава посоките, в 

които ЦПО биха могли да се развиват. 
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 Полето за кариерно консултиране и ориентиране. Десета точка от II част на 

стратегията е посветена на “осигуряването на лесно достъпни услуги за кариерно 

ориентиране на учащи и възрастни”. Според нея то оказва влияние върху всички 

заинтересовани страни и е свързано и с концепцията за учене през целия живот и 

непрестанното желание на човек да се развива.[3, стр. 17] Подобно на ЦПО, и ЦИПО също 

могат да кандидатстват в НАПОО за лицензиране и също подлежат на ежегодна 

самооценка. Индикаторите за самооценка на ЦИПО са в три области: 

1. Материално-техническа база 

2. Човешки ресурси 

3. Административен капацитет 

  Те са обвързани с положителен и отрицателен резултат.[6, стр. 8-9] 

  Актуализацията на стратегията дава възможности на кариерните центрове да: 

- разработват нови и да осъвременяват стари информационни и методически ресурси;  

- въвеждат разпоредби за целенасочено използване на различни инструменти за 

кариерно ориентиране при преминаването на различните етапи и степени при избор 

на образователна институция, форма на обучение или вид подготовка; 

- създават разнообразни подходи и механизми за професионално ориентиране; 

- се обезпечат финансово, нормативно и програмно чрез предлагане на дейности по 

интереси, обучения по STEM и други, за да привлекат ученици с висок успех  към 

професионалното обучение; 

- се разшири мрежата от звена за професионално информиране и ориентиране; 

- се разработят дейности, които да осигурят достъп до информация и консултация на 

групи в риск; 

- се създаде система за координиране на създадените системи за кариерно ориентиране 

в образованието и заетостта. Тази система би мога да въвлича всички заинтересовани 

да подпомага тяхната комуникация; 

- се организират консултации и обучения на преподаватели, учители и педагогически 

специалисти, за да могат те да разпознават дарбите и качествата на учениците и 

обучаемите и да ги насочват и консултират в професионален и кариерен план. [7, стр. 

19-30] 

   В момента има 40 лицензирани ЦИПО в регистъра на НАПОО за цялата страна. 

Според мен, това е крайно недостатъчно и прави услугите на тези центрове не особено 

популярни и трудно достъпни.[8] Разпознава се нарастващата нужда на хората от всички 
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възрасти от помощ при тяхното професионално ориентира и кариерно развитие. 

Динамиката на света, в който живеем, определено изисква от нас да се развиваме бързо и 

динамично, за да станем конкурентноспособни. Това често ни поставя в ситуация, в която 

не знаем какво и как да направим, за да развиваме потенциала си в правилната посока. И 

тук идва мястото именно на тези центрове. 

   Смятам, че създаването на информационни материали и методически ресурси, 

популяризирането и стимулирането на този вид услуги, както и създаването на повече 

центрове за кариерно ориентиране и консултиране,  са добра възможност за 

специалистите по неформално образование. 

 Полето за валидиране на знания, умения и компетентности -  В направление 3, 

мярка 1 от Плана за действие на Стратегията е заложено разширяване на мрежата от 

институции, които да предлагат този вид услуги.[3] Това е възможност за създаване на 

институции, които да извършват тази функция. Също така само по себе си това дава 

възможност да се популяризира неформалното образование. Така би се 

разпространявала идеята, че може да се сдобиеш с необходимите знания, умения и 

компетентности по неформален път, които дават повече възможности и гъвкавост, и 

след това да ги валидираш в институцията, която предлага такива услуги. Също така 

консултантите биха могли да насочват хората към курсове, с които да допълнят своите 

пропуски, които в повечето случаи са част от неформалното образование. Отново в 

направление 3 (мярка 3, т. 5)  пък има планирани дейности, свързани с популяризирането 

на ученето за възрастни и повишаването на привлекателността на този сектор, което има 

пряка връзка с неформалното образование и би го подпомогнало да се развива.[4] При 

актуализацията на Стратегията, една от изброените слаби страни в направения SWOT 

анализ е именно слабото прилагане на опциите за валидиране на професионални умения, 

което виждам като възможност за неформално образование да подпомогне постигането 

на тези цели в стратегията.[4, стр. 23] Тези услуги се предлагат предимно в ЦПО.  

             Разглеждайки очакваните резултати, описани в актуализацията на стратегията,  

бих могла да кажа, че ако се постигнат, това ще доведе до повишаването на работата в 

полето на неформалното обучение. Едно от очакванията е свързано и с повишаване на 

участието на възрастните в ПОО, което би повишило и търсенето на обучения, 

консултация и валидиране.[4, стр. 41] 
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Как неформалното образование може да помогне за реализирането на 

Стратегията? 

 На първо място бих казала, че със своята гъвкавост неформалното образование 

отговаря на един от основните фокуси на Стратегията, споменати още във въвеждащата 

част, а именно “осигуряване на гъвкав достъп до обучение и до придобиване на 

квалификация”.[3, стр. 4] 

 Също така, според мен, неформалното образование съдейства за осъществяване 

на  приоритетната област I от актуализираната Стратегия, а именно: “Информиран 

избор, достъп и участие на ученици и възрастни учащи в ПОО в контекста на ученето 

през целия живот, създаването на оптимални възможности за включване в 

образователния процес на всички граждани, независимо от тяхното лично, социално или 

икономическо положение и осигуряването на условия за развиване на техния потенциал 

и подпомагане на техния избор за професионална реализация са основата за повишаване 

на дела на учащите, обхванати в системата на ПОО и във всички форми на ученето през 

целия живот, и по този начин – за изпълнение на функциите на ПОО като основен фактор 

за осигуряване на подготвени човешки ресурси за развитието на икономиката”.[7, стр. 

24] 

 В анализа за самооценка на ЦПО се посочва, че броят на лицензираните центрове 

е 932 за цялата страна, от тях 760 са предали доклади за качеството на услугите си по 

изискваните индикатори.[6, стр. 5] Броят им не е никак малък и бихме могли да кажем, 

че играят сериозна роля в подпомагане развитието на професионалните обучения. 

Крайната оценка на постигнатото качество се определя като “добро”, като също така се 

отбелязва, че все повече ЦПО обръщат внимание на качеството на предлаганите си 

обучения. За периода от 2017 г.- 2019г. се наблюдава слаба тенденция към повишаване 

на изпълнението на заложените критерии по области. [6, стр. 7] Това показва 

осъзнаването от страна на ЦПО на важността от високо качество на предлаганите услуги 

им и желание за непрестанно развитие.  

 Друга интересна и полезна инициатива е проект “Прометей”. Той се е осъществил 

за периода 2014- 2016 г.  Изградена е платформа, даваща възможности за създаване на 

партньорски мрежи и съхранение на най-добрите практики и онлайн ръководства,  

комплекти от инструменти за съветници, свързани с професионалното и кариерно 

консултиране. Координатор на проекта е “Фондация на бизнеса за образованието”. 

Екипът по проекта включва организации от 6 европейски държави. Смятам, че 

създадените материали са изключително полезни и дават възможност да се запознаем с 
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добри международни практики в тази област.[9] В електронната им книга “100+ 

Вдъхновяващи практики” са изброени редица интересни практики, осъществени в 

различни страни. Тук ще отбележим само някои добри български практики:   

● “Кариерно училище за родители”към основно училище “Христо Смирненски“, 

гр. Карнобат. Основната цел е да развиват мисленето и нагласите, с които 

родителите отглеждат и подкрепят децата си в избора и развитието на тяхната 

кариера. Тази инициатива би помогнала на родители да разбират по-добре 

емоциите, интересите, уменията и потребностите на децата и да ги подкрепят в 

техните решения. Това са много важни умения и насоки, върху които родителите 

не се замислят много. Това води до конфликти с децата или налагане на техните 

лични проекции върху развитието на децата, без да се съобразяват с техните 

желания и умения.[1, стр.30] 

● “Пътешествие през индианските земи” на Центъра за кариерно консултиране 

Selfinvest, София. Центърът създава образователна игра, която е базирана на 

ученето чрез преживяване и груповото кариерно консултиране. Целевата група е 

на възраст от 15- 25 години. Целта на играта е да подпомогне развитието на 

техните умения за управление на кариерата, както и тяхната гъвкавост и 

готовността им  да започнат работа. [1, стр.34] 

● “Кариера с кауза” на Сдружение Ре-Акт. Те създават първия по рода си форум, 

целящ да предложи възможности за доброволчество, стаж и професионална 

реализация в неправителствения сектор. Събитието се провежда ежегодно. В него 

участват десетки организации с дейности в сферата на човешките права, 

социални услуги, благотворителност, образование и други.[1, стр.42] 

 В обобщение на направеното проучване можем да твърдим, че Стратегията за 

развитие на професионалното образование и обучение дава разнообразни възможности 

за участие и подкрепа на структури и организации, предлагащи неформално 

образование, от които те активно се възползват.  
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НАЦИОНАЛНАТА СТРАТЕГИЯ ЗА ОБРАЗОВАТЕЛНА 

ИНТЕГРАЦИЯ НА ДЕЦА И УЧЕНИЦИ ОТ ЕТНИЧЕСКИ 

МАЛЦИНСТВА: ПРИОРИТЕТИ И ДОБРИ ПРАКТИКИ  

Десислава Пенева9  

 Тази Стратегия има за цел развитието на българското образование по посока на 

по-добрата образователната интеграция на деца и ученици от етническите малцинства. 

Това безспорно  е устойчив приоритет не само за българската образователна политика и 

практика, но и има своите устойчиви европейски и глобални измерения. Практическата 

реализация на този тип интеграция в българските детски градини и училища се 

осъществява, като се осигурява равен достъп до образование на всички деца, утвърждава 

се интеркултурното образование, създават се предпоставки за успешна социализация на 

децата чрез съхраняване и развитие на тяхната културна идентичност, изучаване на 

майчиния им език, култура и история, и не на последно място, което е и много важно за 

интегрирането на деца от етнически произход, като се  поощрява взаимното уважение, 

разбирателство между всички деца,  независимо от етническата им принадлежност.  

 В настоящото изложение е направен критичен анализ на силните и слаби страни 

на някои приоритетни политики и практики за интеграция чрез образование, които имат 

особено значение за осигуряването на достъп на всички български деца до качествено 

образование чрез форми и дейности за неформално учене, обучение и образование.  

 Според мен, силните страни на Стратегията са свързани с приложения 

децентрализиран подход към управлението, организацията и осъществяването на 

мерките и формите в изпълнение на целите на Стратегията. Такава е насочеността на 

мерките за разширяване и обогатяване на интеграционните практики, адресиращи 

типични за различните региони етнически малцинства и групи.  

 Препоръките в Стратегията за разработване и прилагане на общински стратегии 

за образователна интеграция също е един позитивен подход към решаването на най-

наболелите проблеми, свързани със слабия обхват и/или трудното задържане в училище 

на децата и учениците от някои социално изолирани или маргинализирани общности по 

места.  

 
9 Десислава Пенева е задочен студент в бакалавърската програма по Неформално образование, випуск 
2015. 
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 Позитивно влияние върху процеса на децентрализирано управление на 

интеграционните образователни политики успешно оказват и увеличаващият се брой 

научни изследвания и локални проучвания с цел по-доброто идентифициране на местните 

нужди, проблеми, възможности и ресурси, чийто комплексен анализ би съдействал за 

намиране и прилагане на реално работещи решения във всеки конкретен социален или 

институционален контекст.  

 Много са положителните ефекти и от въвеждането на задължителната 

предучилищна подготовка на 5 – 6-годишните деца от подготвителната година. Особено 

в малките населени места това доведе до повишаване на обхвата на децата, които 

посещават детските заведения и по този начин се подготвят по-успешно за постъпване 

в училище. 

 Като безспорен успех в Стратегията се оценява работата в широка мрежа от 

партньорства между националните и местни институции и звена, образователните 

институции и социалните партньори. Сполучлива крачка в такава посока е създаването 

на Националния център за образователна интеграция на деца и ученици от етнически 

малцинства, който координира и подпомага процеса на образователна интеграция. 

Много двустранно активно е партнирането и с представителите на гражданския сектор, 

като очакванията към неправителствените организации са те да работят съвместно с 

формалните институции, да подкрепят училища и детски градини в работата им с деца 

и ученици от етническите малцинства. 

 В Стратегията специално внимание е отделено на значението, което имат 

извънучилищните и извънкласните занимания по интереси по отношение на 

интеграцията на деца и ученици от етнически малцинства в образованието. Констатира 

се сериозен дефицит на добри методики за приобщаващи образователни дейности в 

областта на изкуствата, спорта, ключовите компетентности.  

 Като недостатъчно ефективни на този етап се оценяват и проектите за 

педагогическа работа в мултикултурна среда, осъществявани често в партньорство с 

граждански организации поради сериозен недостиг на добре подготвени педагогически 

специалисти за интеркултурно възпитание и образование с децата и учениците от 

различните възрастови групи.  

 Като слаба страна на Стратегията бих посочила също така и неефективната 

работа с родителите за постигане целите на приобщаващото образование и 

възпитание. От една страна,  някои негативните нагласи на родителите от 

маргинализирани общности и групи към ползите от образованието са сериозна  пречка 
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и за успешна работа с техните деца.  От друга страна, тези манталитети и културни 

стереотипи влизат в конфликт с ценностите и очакванията на мнозинството и 

образователните институции, което допълнително затрудняват усилията за устойчивост 

на интеграционните усилия на педагозите.   

 Много сериозно в Стратегията се подхожда и към образователната интеграция 

най-вече на децата и учениците от ромския етнос.  До голяма степен трудностите с 

интегрирането им проектират някои демографски тенденции, свързани с традиционния 

начин на живот на някои от ромските общности, които населяват компактно определени 

урбанизирани територии / райони. Това, от една страна, им позволява да водят 

относително самостоятелен и затворен социален живот в съответствие с техните 

етнически културни и социални правила и традиции, който им дава усещане за 

сигурност и защитеност в общността. За съжаление обаче, не рядко техният културен 

стандарт не включва нито позитивното отношение към ходенето на училище и 

образованието като индивидуална и социална ценност, нито поддържането на добра 

обществена хигиена и инфраструктура. Концентрацията на роми в обособени квартали 

се увеличава и това води до социална изолация, до влошаване на жилищните условия, 

до транспортни проблеми и трудности при осигуряването на услуги. Една от най – 

тежките последици от това е влошаването на възможностите за образователна 

интеграция на децата и учениците и след това подготовката им за реализация на пазара 

на труда. Ето защо като трудно изпълнима бих определила и целите в Стратегията, 

насочени към повишаване на мотивацията на учениците от тези уязвими етнически 

малцинства за продължаване обучението си в университет или друга форма на 

продължаващо професионално образование. Основание за подобна позиция дават 

обективните данни за високия процент на отпадащите от образователната система 

ученици, които са представители на маргинализирани етнически групи. Мнозина от тях 

отпадат още преди края на прогимназиалния или гимназиален етап поради типичния за 

техните общности житейски разбирания, начин на живот и традиции.   

  Според Плана (4) за действие към Стратегията за образователна интеграция на 

деца и ученици от етнически произход, изпълнението на целите на Стратегията 

предполага пълноценна социализация на всички деца и ученици. За нея са необходими:  

 да се провеждат информационни кампании сред родителите и общността, за да 

разберат ползите от образователна интеграция.  
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 да се формират родителски групи и училищни настоятелства, в които да участват 

и родители от етнически малцинства, което е много важно защото ще се чувстват 

полезни за обществото и приемани в него; 

 да се гарантира равен достъп до качествено образование на децата и учениците 

от етническите малцинства, като се оказва подходяща социална подкрепа и 

защита при постъпването им в училище; 

 да се осигурява при необходимост допълнително обучение по български език на 

деца, за които българският не е майчин; 

 да се осъществяват извънкласни работи и занимания по интереси съчетана с 

традициите на различните местни етнически малцинства; 

 да се стимулира взаимното културно опознаване между децата и учениците в 

училище чрез включването им в кампании, събития и празници за интеркултурен 

диалог и толерантност.  

 На основата на направения анализ на силните и слаби страни на ключовите 

политики и приоритети в Стратегията за образователна интеграция на етническите 

малцинства в нашата страна, могат да бъдат очертани и възможностите на сектора на 

неформалното образование да спомогне за постигане на целите на приобщаващото 

образование и интеркултурно възпитание. Като такива бих определила: 

(1) разширяването на достъпа на тези етнически групи до съществуващите по места 

разнообразни форми за извънкласна и извънучилищна работа, занимания по 

интереси, организиран отдих и спорт; 

(2)  популяризирането и стимулирането на доброволчеството в полето на 

неформалното образование, като за целта се привличат, подготвят и подкрепят 

за медиаторска и педагогическа работа в общността както външни за общностите 

доброволци, така и техни представители.  

       По-долу накратко ще представя  някои добри практики за образователна 

интеграция чрез различни неформални образователни дейности и инициативи. 

  Една от практиките, която много ме впечатли, е за повишаване нивото на 

интеграция на учениците от етнически малцинства, чрез извънкласни и 

извънучилищни дейности (2) Това е училище в с. Малко градище, общ. Любимец, 

обл. Хасково. За преодоляване на този проблем екип от учители е разработил три 

годишен план с пакет от мерки и дейности. Тези практики обхващат всички 

възрастови групи и етноси в училището. Те почти изцяло са приложени в 

извънучебно време, като са съобразени с интересите и възможностите на децата. 
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Целта на това е децата да се мотивират да учат и да събудят интереса им към тези 

дейности, да формират желание у децата да учат в това училище и да посещават 

редовно учебните занятия, да разберат, че в училището е интересно и могат да се 

изявяват според възможностите си, като освен да учат ще се и забавляват.  

  Сред многообразните форми, които са по клубове на извънкласна и 

извънучилищна дейност, най – значимите са:  

 Форми, чрез които се развива толерантност към различията в културните 

традиции на етносите. По този начин, чрез беседи, екскурзии, тържества 

децата имат възможност да опознаят богатия фолклорен свят на другите 

етноси.  

 В другия клуб учениците придобиват знания, умения и практически 

навици, където работата е насочена към отговорно отношение към 

околната среда и нейното опазване.  

 Третата форма е насочена към провеждане на конкурси за рисуване, 

оцветяване, икебана.  

 Друга извънкласна форма е за творчески изяви, там децата могат да се 

изявят като певци, танцьори и актьори.10      

       Като цяло най-важно е, че приложените практики са довели до рязко 

подобряване на мултикултурната среда, до успешно интегриране преди всичко на 

деца от ромски произход. Подобрено е и толерантното отношение между децата от 

различните етноси, което е много важно, защото това води и до промяна в 

отношението на родителите към педагогическите специалисти. Налице е голям 

интерес от тяхна страна към това, какво правят децата им в училище. И всичко това 

води до повишаване качеството на образование.  

      Иновативният театър като неформален образователен метод за мотивиране 

и привличане на интереса към ученето се прилага много успешно  в ОУ в с. Голямо 

ново, общ. Търговище (6). В това училище имат традиция свързана с подготовката 

на учениците от начален етап за участието им в различни драматизации, сценки и 

етюди. Те правят турне по класовете и детската градина. Правят драматизации на 

приказки. Така децата овладяват българския език, развиват своите социокултурни 

компетентности, развиват мисленето, развиват речевите си умения и най – важното 

 
10 file:///C:/Users/Jorj/Downloads/2_OU_Malko_Gradishte%20(2).pdf 
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трупат положителни емоции, което води до добър психологически климат в 

класовете. 

 Друга добра практика е Влиянието на празниците, посещенията в галерии, музеи, 

библиотеки и театри за нравственото възпитание на децата в детската градина 

(7). Тази добра практика е реализирана в ДГ  №12 ,,Звънче“, гр. Лом. Практиката се 

реализира с деца от 4 - 6г., като в дейностите с включват родителите. Основната цел 

е децата да учат чрез преживяване, като своевременно се и забавляват. Чрез различни 

методи, като беседа, разкази, наблюдения, игрови подходи и нагледни методи децата 

се запознават с българския бит и нрави, както и с чуждата култура. По-малките деца, 

както децата със СОП се приобщават по-бързо и лесно към другите и средата, 

придобиват умения как да се държат на обществени места. По-големите деца 

участват в дейностите активно и показват положително отношение към тях. Учат се 

да бъдат инициативни, развиват емоционалната си интелигентност и се подготвят за 

бъдещето си като ученици. 

    Използват влиянието на празниците и изкуството, като приоритет. Чрез тази 

тяхна практика те дават знания на децата за особеностите на бита, културата, 

семейния живот, запознават ги с културата на други общности, като по този начин 

им помагат да се докоснат до традициите и доброто. 

 В дневния режим на децата включват активно различни мероприятия извън 

детската градина. Ходят на театър, посещават интересни изложби, като по този начин 

децата се научават да вадят само най-доброто от себе си. 

 От личен опит искам да разкажа и за една добра практика, която всяка година 

организираме и реализираме в нашата детска градина 146 ,,Звездица“, кв. 

Кремиковци. Става дума за  седмицата на четенето, която всяка година е през месец 

ноември и тогава организираме различни дейности. Накратко ще представя някои от 

тях.  

 Драматизация на любима приказка – като обличаме на  децата костюми в 

зависимост от приказката,( миналата година една от групите правиха ,,Дядо вади 

ряпа“), те научават думите на героите и я изиграват.  Така децата преживяват 

самата приказка и по един забавен и интересен начин получават ценни знания и 

умения. 

  Прочети ми пак, или с баба приказки четем – каним бабите на децата в 

детската градина и заедно с тях четем любими приказки, като след това всички 

заедно обсъждаме какво се е случило с героите от приказките, също и  техните 
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действия. По този начин децата развиват говорните и речеви умения. Това ги 

провокира да мислят и да разберат кое е добро и кое лошо, как трябва и как не 

трябва да постъпват.  

 За подготвителните групи, 5 и 6г. деца организираме посещение в 

библиотеката в кв. Кремиковци - децата се запознават с дейността на 

библиотеката и нейните книжни фондове. Библиотекарката ги развежда и 

разказва за книгите. Прочита им някоя приказка, като накрая винаги  подаряват по 

една книжка на всяко дете. 

Използвани източници: 
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https://www.mon.bg/upload/12327/2_OU_Malko_Gradishte.pdf  

3. Национална стратегия на Република България за интегриране на ромите (2012 - 
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4. План за действие по изпълнение на Националната стратегия на Република 
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ПРАКТИЧЕСКИТЕ ПОЛЕТА НА НЕФОРМАЛНОТО 

ОБРАЗОВАНИЕ: ПОЗНАТИ И НЕПОЗНАТИ 
 

Галина Йочева11 
 

Образованието е част от живота на всички нас, но съвсем не е задължително 

винаги да се случва в класна стая. В днешно време ученето става все по-масово и 

продължително, поради което официалната образователна система и институциите в нея 

имат нужда от „помощник“. Такава роля понастоящем успешно изпълнява  

неформалното образование с неговите множество практически полета, в които подкрепа 

може да намери всеки. Ще се спра накратко на тези от тях, които имат особена важност 

за съвременните хора и общества.  

В България икономиката претърпява множество промени, като преминаването от 

пазарна към планова икономика, както и от затворен към отворен тип икономика. С тези 

промени делът на нискотехнологичните производства намалява все повече. Повишава 

се делът на секторите, които създават по-висока добавена стойност, осигуряват по-

високо платени работни места, и основно – осигуряват трансфер на знания по веригата 

на производството и доставките. Особено важна за политиките на формиране на знания 

и умения e тенденцията за проникването на дигитализацията в много професии и 

сектори. Вероятно технологиите ще имат не само „разрушителен“ ефект, но и ще 

създадат още много нови професии и работни места. Именно поради тази причина 

фирмите все по-често започват да организират и да развиват всякакъв вид обучителни 

програми и да насърчават служителите си да се включват активно в тях. Така 

практическото поле на неформалното образование, чиято важна част е и 

продължаващото професионално обучение и кариерно консултиране,  става все по-

търсено и все по-належащо. 

Друга посока, в която неформално образование се развиват много динамично е 

полето на подпомагащите и компенсиращи образователни програми, които адресират 

индивидуалните академични трудности и възможности на децата и учениците, които 

срещат сериозни затруднения в официалните учебни заведения. За разлика от типичното 

училищно обучение, неформалното образование дава възможност учащият да се 

„потопи” в реалната среда, в която иска да се развива. Неформалното образование е по-

 
11 Галина Йочева е магистър в програмата по Мениджмънт на услуги и организации за неформално 
образование (випуск 2020-2021). 
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скоро ориентирано към индивида, то е по-гъвкаво и отразява особеностите на реалната 

среда с абсолютно демократичен контрол. В рамките на неформалното образование се 

включват по-свободни форми на обучение, което може да бъде полезно и на учащи в 

неравностойно положение. Така тези хора имат възможност да се социализират. Все пак 

няма как неформалното образование да съществува без формалното, което е насочено 

към определени факти и е фокусирано върху придобиване на знания, които са 

необходими при „навлизането в живота”. Неформалното образование създава рамка, 

която отговаря на индивидуалните стремежи и очаквания, а така също и улеснява 

развитието на професионални,  творчески или социални умения на всеки нуждаещ се 

човек, група или общност.  

Представените по-горе примери илюстрират потенциала на неформалното 

образование да изпълнява важни социални функции. Благодарение на него се постига 

едно по-високо комплексно качество на образованието в подкрепа на всички базисни 

сектори на обществения живот.  
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ТИПИЧНИ ПОДХОДИ, МОДЕЛИ И МЕТОДИ ЗА 

ПАРАФОРМАЛНО ОБРАЗОВАНИЕ 

Мариета Георгиева12 

 

Успоредно със съществуването на формалните образователни организации, във 

времето се развиват и придобиват широка популярност така наречените неформални 

образователни дейности. Една от основните практическа сфера е т. нар. параформално 

образование. То се реализира едновременно като функционална подкрепа и 

концептуална алтернатива на формалното образование. Тук е мястото и на въпроса за 

подходите, моделите и методите, които се използват в полето на параформалното 

образование. С иновативните си, често нетипични методи на обучение, подходи и 

крайни цели, гарантиращи постигане на резултати и високо качество, то се превръща в 

изключително предпочитана възможност за извънучилищни и извънкласни дейности за 

учащи от всички възрасти.   

По мое мнение и по наблюденията, които имам, нуждата от новост и промяна във 

формалното образование са едни от основните причини за развитието на 

параформалното образование. Излизане от академичната и йерархично структурирана 

програма поставят параформалното обучение на дневен ред и то заема все по-осезаемо 

място в настоящия интерес към алтернативни образователни практики. Извънкласните 

и извънучилищни дейности на децата, квалификационните и преквалификационни 

курсове за възрастни, частните уроци, групи за училищна подготовка са в основата на 

модерното разбиране за параформално образование.  

В търсенето на тези новости и излизането от „сухата“ академичност, се развива 

така нареченият компетентностен подход. В този подход се стимулира критичното 

мислене, екипната работа, творчеството, предприемчивостта, вземането на решения. 

Когато учениците виждат практическата значимост на всяка придобита компетентност, 

това ги мотивира да участват, създава у тях увереност за справяне, регулира емоциите 

им, провокира ги да търсят позитивни решения – и в крайна сметка улеснява процесите 

в класната стая и дава възможност за съгласуване на целите на учителя и на учениците. 

„Именно различното разбиране за същността на очакваните резултати и за целите на 

 
12 Мариета Георгиева е магистър в програмата по Мениджмънт на услуги и организации за неформално 
образование на Факултета по педагогика. Работи като проектен мениджър в BELL България, чийто 
предмет на дейност е обучението по английски език. 
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училищното образование отличава компетентностния подход от „традиционния“. Не 

случайно и в сферата на формалното образование неговото прилагане се приема като 

определящо за качествената промяна на резултатите от училищното обучение. 

Разглеждано като специфичен образователен подход, параформалното 

образование се характеризира и с фокусиране върху индивидуалните нужди на учащите 

се и използване на подходящи за тях модели на обучение с цел постигане на по-добри 

практически резултати. С индивидуалния подход се търси един по-добър баланс между 

работата с цялата учебна група, от една страна, и възможностите това да се случва 

съобразно дефицитите на отделния ученик, от друга. За разлика от параформалното 

образование, във формалното образователното съдържание е по-скоро ориентирано към 

възпроизвеждане на информацията, а не към развитие на индивидуалните потребности 

на личността или конкретната група. Параформалното образование е гъвкаво и 

отворено, поради което може да се адаптира и да използва за свои нужди различни 

методи и средства. Пример за това е навременното приспособяване към образователните 

потребности, технологичните иновации, различното съдържание, средства и резултати. 

Тази адаптация предполага използването на творческите и иновативни подходи, които 

„… изискват разработване на учебните задачи по начин, който стимулира способностите 

за критическо мислене, екипната работа, творчеството, предприемчивостта, социалната 

и емоционалната интелигентност, вземането на решения, които се превръщат в основни 

за 21. век.“ 13  Специалистите обръщат специално внимание, че „Това насочва към 

необходимостта от създаване на достъпни програми за предизвикателни, вълнуващи 

дейности, чрез участието си в които децата да поддържат и усъвършенстват познанията 

и уменията си.“14 Такова е въздействието на „...проектно-базирано обучение, 

презентационни подходи, казуси, при които учениците да покажат по-сложни умения и 

мисловни процеси..“15 

Практическите подходи на параформалното образование не изключват 

взаимодействие и свързаност с формалното образование. Така в него по-успешно се 

включват и процесите на личностно, емоционално и творческо развитие на участниците, 

стимулира се тяхната любознателност, самокритичност и съпричастност.  

Тези различни водещи подходи към човешкото учене и обучение, които намират 

най-естественото и успешно приложение в неформалното образование, се реализират 

 
13  За прехода от знания към умения, МОН, https://www.mon.bg/upload/21561/II-book.pdf (30.11.2020) 

14 Alexander, Entwisle, Olson, 2001,184; Chin&Phillips, 2004,206-207; Goodall and Vorhaus, 2011. 
15 За прехода от знания към умения, МОН, https://www.mon.bg/upload/21561/II-book.pdf (30.11.2020) 
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чрез едни по- различни методи на обучение. Мисля, че те са от изключително значение 

за осъществяването на един пълноценен образователен процес, адаптиран както към 

различните нужди и интереси на обучаващите се, така и към промените на средата, 

изискванията и технологичното развитие. Ще разгледам няколко основни метода, които 

могат да бъдат прилагани в различните параформални форми на обучение. 

Ученето чрез преживяване е метод, който поставя участниците в реални житейски 

условия и ситуации, от които черпят нови знания и актуализират стари. Пример за това 

са учебни дейности, при които традиционната класна стая е заменена с алтернативна 

среда за учене - музеи, галерии, открити градски пространства или дейности на открито 

(сред природата). Практическата насоченост на този метод насърчава творческото и 

критично мислене. По този начин се стимулира както индивидуалността, така и работата 

в екип. 

Самонасоченото учене е метод, който използва любопитството и естествените 

интереси на участниците в процеса на обучение. Тук отговорността за темпото и 

количественото съдържание на учебния процес се определя и е изцяло отговорност на 

обучаващия се.  

Играта е метод, който основно се използва за работа с деца, но според мен не бива 

да бъде подценяван и в процеса на обучение на възрастни. Тук се изисква активно 

участие, използване и практикуване на всичко научено с цел получаване на нови 

познания. Една от най-често прилаганите игри е симулацията на реални житейски 

ситуации, които изискват адекватен анализ, вземане на решение и неговото изпълнение.  

Чрез симулативни и ролевите игри се стимулира комуникацията, участниците се 

сближават, увеличава се интереса по забавен и непринуден начин, обучението се 

превръща в забавление. 

Дискусионните методи също са често използвани в параформалното образование, 

особено в подкрепа на обучението по обществени дисциплини, където чрез различните 

варианти на дискусии се формират полезни социални умения, отношения и нагласи 

паралелно с овладяването и затвърдяването на новите знания.  

Опитните методи (в различните литератури могат да се срещнат и като учене чрез 

правене, проектно-базирано обучение, изследователско учене и др.) са широко 

използвани за формиране на умения за критическо мислене, провокиране активността 

на обучаващите се, развиване на социалните им умения за работа в група и дълбинно  

изучаване на различни явления от реалността. „Практическата и реалистична насоченост 
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на задачите придава смисъл и материализира информацията, която по този начин се 

възприема много по-лесно. Знанията и уменията, усвоени по този начин, остават 

трайно.“16  

В продължение на разгледаните методи мога да допълня, че ефективността от 

обучението в различните му форми зависи от много фактори, сред които цялостният 

образователен модел е от изключителна важност. За разлика от традиционните модели, 

които структурират много строго учебните среди, дейности, роли и резултати, в 

параформалното образование се разработват и прилагат доста по-гъвкави и отворени 

модели. Понякога те са „внесени отвън“, т.е. основават се на добре познати успешни 

чужди модели и практики. В този случай по-често става дума за моно-парадигмални 

модели, основаващи се на конкретна теория и нейната практика (т. нар. авторски 

модели). В други случаи се разработват мулти-парадигмални модели, съчетаващи 

различни елементи (дейности, форми, методи) от различни практики, особено когато се 

адресират широк набор от образователни нужди и възможности. Информационните 

ресурси се приспособяват към нуждите на обучаващия се, проблемите се решават в 

динамична среда и обратната връзка учител-ученик е от изключително значение за 

успеха на процеса. Както вече споменах моделите могат да съчетават различни подходи 

и методи. Съчетаването им в различните форми на обучение, въвличане на участниците 

в активно обучение, развиване способността за критично мислене, прилагане ефектите 

от екипната дейност, развиване на социалните умения за работа в група, фокусиране 

върху индивидуалните нужди на учащите се и използване на подходящи за тях модели 

на обучение е  условието за постигане на нужните практически резултати.  

В заключение към тази така интересна тема бих обобщила, че разработването и 

използването на различни подходи и методи на параформално образование ще осигури 

приемственост с утвърдените вече модели и подходи за ефективна неформална подкрепа 

на личностно и общностно развитие. Неговата модерна теория и практика е широко 

отворена за идеи, подходи и методи от всички сродни научни и практически сфери.  

Тезата изложена и защитена от мен в това есе е достатъчен показател, че 

образованието се нуждае от нови подходи, методи и модели, но за да бъдат успешни, 

разпознаваеми от потребителите и с нужното професионално изпълнение, всички те 

 
16 Иванов, И. (1993): Педагогическо изследване, методология, методи, София: Фондация “Отворено 

общество“. 
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трябва да са интегрирани във вече познатите и утвърдени формални модели на 

образование. Възстановяване и поддържане на цялостност на процесите, установяването 

на синергия между неформалното и формалното образование ще доведе до очаквана от 

всички участници в процеса промяна. „Подобен концептуален поглед предполага не 

затваряне в себе си, а отваряне на образованието към неговата среда и мрежовото им 

интегриране, коeто да провокира с всички участници взаимна удовлетвореност, развитие 

и подкрепа.“17 Според мен това е и причината параформалното образование да е толкова 

широко разпространено и предпочитано: от учебни школи, частни уроци, извънкласни 

и извънучебни дейности, допълнително практическо образование, дистанционни форми 

на обучение до домашно обучение. 
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(НЕ)ТИПИЧНИ ПОДХОДИ, МОДЕЛИ И МЕТОДИ ЗА 

ПАРАФОРМАЛНО ОБРАЗОВАНИЕ 

Валерия Джукич18 

В контекста на съвременното постмодерно общество или на т. нар. „течна 

модерност“ (Bauman, 2000)19 сме свидетели на една свързана динамика на образованието 

като социално-икономическа система с тази на другите системи на държавността. Още 

през 1947 г. в доклад на ЮНЕСКО за образованието в развиващите се страни се появява 

терминът „неформално образование“, обозначаващ тип образование, което е 

икономически по-изгодно и по-гъвкаво от формалното образование и по този начин – в 

по-голяма степен отговаря на потребностите на обществото (Божилова, 2012). Терминът 

обаче не придобива широка употреба през следващите десетилетия, докато, отново в 

свой доклад от 1972 година ЮНЕСКО20 не предлага официални дефиниции на трите 

аспекта на образованието – формално, неформално и аформално (или информално21). 

„Формалното“ бива определено като йерархично структурирана и хронологично 

подредена образователна система, която обхваща обучението на децата и младежите от 

началното до висшето училище; „неформалното“ – като всяка образователна дейност 

извън тези за формално образование; и „аформално образование“ – като преднамерено 

или непреднамерено образование, съпътстващо ученето през целия живот и включващо 

индивидуалното усвояване на културни, морални, социални и професионални аспекти 

от житейския опит, образователните влияния и ресурси от заобикалящата индивида 

среда. (Николаева, 2015) 

Да се определят с категоричност границите между формалното, неформалното и 

аформалното учене и образование е задача, която предизвиква редица полемики в 

средите на изследователите не само поради огромното разнообразие от практики, 

методи и подходи за учене, които в съвременните условия често се прилагат и в трите 

вида образование, но и поради различните контексти, в които те се прилагат. В този 

 
18 Валерия Джукич е магистър в магистратурата по Мениджмънт на услуги и организации за неформално 
образование на Факултета по педагогика. Тя е дългогодишен активист и лидер на полето на 
алтернативното образование, споделяйки и поддържайки активно внедряването на алтернативни модела 
като напр. Валфдолфската педагогика. 
19 „Течната модерност“ описва „преливащия“ характер на втората модерност или постмодерното 
общество, т.е. на процесите на „втечняване“, на размиване границите между секторите на икономиката, 
обществените роли и цялата социетална система 
20 Официален доклад на UNESCO (1972) Learning to be prepared by Faure, E. et al. Paris: UNESCO, p. 182 
21 Аформалното учене като термин се среща в чуждоезиковата литература като „informal learning“, а на 
български при някои автори – като информално учене 
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смисъл, конкретният контекст – социален, исторически, икономически, политически, 

културен – и неговото признаване и вземане предвид, следва да е водещото при 

разграничаване на отделните сфери (Николаева, 2015). 

Възникнало от нуждата за компенсиране на недостатъците и допълване на 

пропуските на формалното образование (по-изгодно, по-гъвкаво, по-добре 

задоволяващо нуждите на обществата), неформалното обучение се развива на базата на 

алтернативни образователни, социални и политически философии и на множество 

иновативни теории за ученето. В този смисъл, съвременните практики в неформалното 

образование могат условно да бъдат организирани около няколко основни функции, 

които те изпълняват във връзка със сферите на обществения живот, а именно – труда, 

формалното образование, културата и свободното време и социалното възпитание. Тук 

ще обърнем внимание на функциите на неформалното образование, свързани с 

формалното образование и съответните (не)типични практики. 

Като задоволяващо нуждите от допълване и компенсиране на формалното 

образование можем да посочим обособилото се като отделна под-система параформално 

образование. Терминологичното разграничаване на параформалното обучение в 

рамките на неформалното образование не представлява сериозна трудност, доколкото 

изпълнява една от четирите функции на неформалното образование. Основното му 

предназначение е да допълва, подпомага и компенсира недостатъците на формалното 

образование. Затова в неговата динамика едновременно и паралелно се проектират  

характеристиките на институционализация и професионализация, на господстващите  

модели на управление, образователните потребности на обучаваните, образователното 

съдържание, организационните особености, културно-образователните области, 

спецификата на средата, технологичната обезпеченост, подходите и пр. В специфичните 

условия на съвременната българска градска действителност този комплекс от параметри 

бива допълнен от още един, а именно стратегическото целеполагане за кариерно 

обезпечаване на нашите деца, но изглежда, че на заден план остават естествените 

процеси на израстване и съзряване на индивида и техните закономерни потребности и 

възможности. 

Доколкото водещата функция на формите и практиките в параформалното 

образование е да подкрепя и компенсира формалното образование или да предоставя 

паралелно такова, примерите за параформално обучение, които можем да посочим, са 

организирани под формата на извънкласни и извънучилищни дейности по учебни 

предмети или по сфери на интереси. Типичните примери за параформално обучение са 
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познати на всеки родител, отглеждащ деца, особено в градска среда – занимални 

(организирани в сградата на училището или извън него, но извън учебното време); 

образователни центрове (за занимания от всякакъв характер и сфера на интерес); онлайн 

платформи за учене (платени и безплатни); курсове и частни уроци по чужди езици и 

подготовка за кандидатстване; спортни школи и спортни клубове за деца; академии 

(курсове, работилници) по програмиране и пр., а в условията на световна пандемия – и 

множество такива, преминали в онлайн-формат. Независимо каква е конкретната цел 

или форма на тези параформални практики, родителите ги смятат за сериозна работа, 

която и те самите, и техните деца трябва да свършат, за да „компенсират несигурностите 

на настоящето и тревогите на бъдещето“, както пише Невена Димова в свое изследване 

(Димова, 2019) за „съгласуваното отглеждане“ (concerted cultivation). Тук няма да 

оспорвам превода от английски език на термина „съгласувано отглеждане“, оригинално 

композиран от Анет Лару – американски социолог и изследовател на семейния живот, 

но за целите на неговото разбиране на български бих предложила „дирижирано 

развиване“, за да обясня накратко същността на идеята. Това е процесът на отглеждане, 

възпитаване и обучаване на децата, при който родителите целенасочено насърчават 

(дирижират) развитието на талантите на децата си чрез извънкласни дейности. Ако 

искаме да обрисуваме този феномен съвсем популярно, бихме показали снимка на 

родител (почти винаги майка), който задъхано и с голяма ученическа раница на едното 

рамо води след себе си едно-две деца от занимание на занимание – езици, математика, 

частни уроци по БЕЛ, плуване и т.н. В изследването си, проведено сред не повече от 20 

семейства от централните софийски квартали, Невена Димова изяснява избора на 

културно-образователните области от страна на софийските родители, сравнява го с този 

на родители от Европа, САЩ и Азия и очертава образа на „съгласуваното“ детство у нас 

като „работна сцена и подготвителен етап за успешно бъдеще“ на децата. 

Като представители на същата тази част на обществото – родители със средни 

доходи, отглеждащи децата си в условията на живота в столицата на България – лесно 

разбираме мотивацията на изследваните от Димова семейства. Съобщенията, достигащи 

до нас от масовите медии, от социалните мрежи (виртуални и реални), от 

специализирани и научни конференции, убедително ни информират за – буквално – 

неадекватността на формалното образование в българското средно училище; разказват 

за уменията на бъдещето, които ще са нужни на нашите деца за професиите на бъдещето, 

а ние никак не съумяваме да гледаме натам, само продължаваме да носим раниците, да 

возим децата от занимание на занимание, да проверяваме как се е класирало нашето 
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училище на националните външни оценявания и да инвестираме колкото можем (и 

малко повече) финансови средства и надежди в параформалните образователни 

занимания. Защото резултатите от PISA, които на всеки три години ни съобщават как 

нивото на нашите 15-годишни ученици ни подрежда сред най-малко успяващите нации 

от над 80 от цял свят, отново и отново затвърждават убеждението ни, че образователната 

ни система е в окаяно положение и, въпреки дълго чаканата и ужасно закъснялата, но 

все пак проведена реформа в средното образование, изход от него трябва да намери 

всяко семейство поотделно. 

В постмодерната епоха или втората модерност, когато социалната държава се 

оттегля от все повече свои ключови ангажименти – образованието, здравеопазването, 

социалните услуги, науката – гражданите преживяват същностна промяна в 

отношението към собствения им живот, „в моделите на личностна реализация и жизнени 

планове“ (Бояджиева, 2018). Възприели наскоро, че ученето трябва да продължи през 

целия живот, ние сме убедени, че ученето трябва да започне от най-ранна детска възраст 

и лишаваме децата си от неструктурираната игра, от възможностите за скучаене и 

нищоправене, от конфликтите помежду им, които сами могат да разрешат, от така 

жизненоважното им социално общуване с връстници, съграждане на тяхната 

идентичност в групата, себеизмерване и саморегулиране, без да се съобразяваме с 

етапите на човешкото развитие и възможностите, които дава всеки от тях. 

Типичните примери за параформално обучение ни дават множество парадигми, 

от които да избираме и най-често, както сочи и споменатото по-горе изследване 

(Димова, 2019), изборът ни се спира на онези предложения, които са строго допълващи 

или компенсиращи формалното образование. Не избираме занимания по рисуване в 

начален и прогимназиален курс, ако детето няма изявен творчески талант и не 

планираме да кандидатства в художествена гимназия; не избираме музика и танци, 

пиано или цигулка, ако нямаме конкретна цел – прием в профилирана гимназия. Държим 

децата да са си написали домашните и да са решили още поне 5 страници със задачи от 

сборника по математика. И повечето занимания за ученици до 7 клас предоставят точно 

този тип обучение и помощ. 

Има, обаче, и друг тип занимални, образователни и учебни центрове, които в 

случая ще определим като (не)типичните примери за параформално обучение. Там 

децата пишат домашни, решават задачи от сборници, но има време и за игри, за арт-
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работилници, за сценични изкуства, за „опознаване на гения в себе си“22, за етика и 

философия за деца23, за занимания за младите геолози24, за кръжоци по цветарство25 и 

т.н., където научните теории за множествената интелигентност, за индивидуалните 

стилове на учене, за интердисциплинарност, за ученето чрез преживяване, ученето чрез 

игра намират благодатна почва в практиката и се стараят нежно да подпомагат 

израстването на всеки малък човек до неговото най-добро аз. 

Тези рядко срещани бисери блестят ярко и с друго – методите за работа с децата. 

Познавателните, емоционалните, практическите и социалните измерения на ученето са 

съчетани по естествен начин, по начин, съобразен както с възрастовите, така и с 

индивидуалните особености; както с реалния живот, така и с естествения процес на 

предаване на човешко познание – чрез разказване на истории, например. Както Теодосий 

Теодосиев – Тео разказва в лекцията „Методика за формиране на силов интелект“26, той 

привлича естествения интерес на децата чрез разказване на истории: „Сега, ние с какво 

да привлечен интереса на децата към физиката? Да започнем с историята. Това е 

първата стъпка, която да направим, за да направим на децата да им бъде интересна 

физиката. Кога е започнала физиката – ами преди милион години. (...)“ Той започва не 

с теоретичните достижения на учените-физици, а с човешката история, гледана през 

призмата на физичните закони. Осъзнава в пълна степен важността на личната 

мотивация, на индивидуалния интерес на всяко дете, които се стреми да грабне от 

първия час, от първото занимание. Накратко, Тео Теодосиев е създател на автентично 

педагогическо изкуство, съчетавайки в своя подход точните науки физика и математика, 

които преподава на учениците си и моралните ценности, които проповядва пак за тези, 

същите ученици. 

Маргарита Събева – класически начален учител, а по-късно и сертифицирана в 

САЩ като Валдорфски педагог, днес работи всеки следобед с малка смесена група деца 

(в предучилищна и начална училищна възраст), съчетавайки преподаването на 

математика, български език и английски език със социалната грамотност и 

емоционалната интелигентност, вплетени в сръчностите по Валдорфски – с естествени 

 
22 Част от заниманията в Образователен център „Сияйни“ 
23 Пак там. 
24 В Интерактивен учебен център „Лилия“ 
25 Пак там. 
26 Лекция „Методика за формиране на силов интелект“ (част 1): https://youtu.be/Xx3laN4tAew - достъпена 
на 10.11.2020 г. 
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материали и съобразно годишните времена и сезонните празници, в детските песни и 

приказките, подходящи за възрастта. 

За радост на онези родители, които се стремят към холистично развитие на своите 

деца (в крайна сметка на училище ходи цялото дете, а не само главата), концепцията 

STEM27 в образователните политики от световно до национално и локално ниво беше 

разгърната чрез допълването на едно „А“ (обозначаващо „Arts“), за да се превърне в 

STEAM. Макар че в това теоретично поле съществуват недокрай дефинирани области – 

за точния обхват на това „А“, например (Laura Colucci-Gray, Pamela Burnard, Donald 

Stuart Gray, Carolyn Cooke, 2019) – родители, педагози и възпитатели бързат да разширят 

образователните хоризонти като предлагат или изискват (в зависимост от ролята, в която 

се намират) обогатяване на културно-образователните области с тези от сферата на 

изкуствата – изящни, приложни, сценични. 

Не само непосредствените участници в процеса на обучение и възпитание – деца, 

учители и родители – осъзнават нуждата от разгръщане палитрата от образователни и 

възпитателни занимания за децата и младежите. Множество граждански и нестопански 

организации, академични и професионални общности и активни граждани работят 

усилено за промяна в образователната парадигма. Добре познати в това отношение са 

програмите с национално покритие на Джуниър Ачийвмънт България (за придобиване 

компетентности за предприемачество, финансова грамотност и умения за работа) и 

мрежова структура – на Международната награда на херцога на Единбург – България (за 

личностно развитие). Да погледнем обаче и други три примера за нестопански 

организации, предоставящи нетипично параформално обучение за учениците в средното 

училище, за да онагледим макар и частично, изключителното разнообразие от 

инициативи в това отношение. Поставям тези примери в полето на параформалното, 

защото системните образователни политики включват изучаването на въпросните 

тематични полета в програмата на средното образование, но тъй като са формално 

регламентирани и, в известен смисъл, формално наместени в учебното съдържание, 

което означава, че трябва да бъдат преподадени от учителите по съответната 

дисциплина, а не от експерти от опита, т.е. от автентични носители на опитност, 

същностното им послание никога не съумява да достигне, да бъде осмислено от 

учениците, а така то не може и да бъде усвоено или интернализирано от тях. 

 
27 STEM е абревиатура на Science, technology, engineering, and mathematics – дисциплинарни области, за 
които се твърди, че имат най-голямо въздействие върху брутния вътрешен продукт (БВП) на една 
развита държава 
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Първият пример, върху който ще се спрем е Loveguide на Фондация Лърн – 

програма за здравно и сексуално образование, състояща се от онлайн платформа 

(youtube-канал28 и блог29) с надеждно съдържание и разумни съвети, подкрепена 

(офлайн) от часове в училищна среда, проведени с около 8000 ученици към момента в 

прогимназиален и гимназиален етап в цялата страна. По време на тези срещи с 

учениците, а и в платформата „опитваме максимално изчерпателно, ясно и положително 

да казваме всичко, което знаем за секса и интимните отношения.“ Както заявяват от 

Фондацията още, „Целта на всичко, което правим е да се преборим с негативните 

статистики, според които България е на едно от първите места в света по сексуално 

предавани болести и тийнейджърски бременности.“ Освен здравно и сексуално 

обучение, дейността на Фондацията постига още един позитивен ефект – превенция на 

насилието и тормоза в интимните отношения сред младежите. Често младите хора, в 

чиито семейства не се говори за връзките и взаимоотношенията, нито за интимните 

отношения и секса, не са наясно до каква степен е редно да допуснат другия до себе си, 

от кой момент или събитие отношенията от приемливи стават неприемливи, кое е 

„нормално“ в интимните отношения, т.е. не накърнява нашите права и свободи, и кое не 

е, кога е време да кажем „не“ и да сложим край и т.н. Чрез наличното онлайн съдържание 

– статии, постове, наръчници – младите хора могат да изградят разбиране и да овладеят 

умения за справяне в тази рядко обсъждана с такава прямота и изчерпателност сфера от 

социалния живот. 

Сред множеството извънкласни занимания за допълващо и компенсиращо 

обучение на ученици, организирани съвместно със средни училища в България и 

финансирани по европейски програми, се отличава, както в тематично, така и в 

методическо отношение обучителната дейност на сдружение ЕКОПРОГРАМА. 

Сдружението е регистрирано в обществена полза и една от целите му е информирането 

на обществеността по проблемите на опазването на околната среда и устойчивото 

развитие. ЕКОПРОГРАМА провежда семинарни извънкласни занимания с дискусия в 

училищна среда с ученици в прогимназиален и гимназиален етап, а тематичният спектър 

на заниманията покрива области като дигитализацията (във връзка с намаляването на 

екологичния ни отпечатък на Земята) и превенцията на зависимости (във връзка с 

устойчивото развитие на личността и обществото). Интересното в този конкретен 

 
28 Канал в youtube - https://www.youtube.com/c/LoveGuide - достъпен на 10.11.2020 г. 
29 Блог - https://loveguide.bg/ - достъпен на 10.11.2020 г. 
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пример е начинът на провеждане на семинарните занимания – под формата на 

дискусионно събитие, в което лекторът задава посоката на обсъждането, предоставя 

обективна информация и своята гледна точка, изградена на базата на житейския си опит, 

а учениците задават въпроси, отговарят на въпроси, аргументират твърденията си и 

изграждат мнение в диалог с обучителя. Целта на създаване на тази специфична среда е 

учениците да се почувстват чути и разбрани, за да отворят съзнанието си за посланията 

на лектора – "защо марихуаната не е безвредна?", например, в рамките на лекцията за 

превенция на зависимостите. 

Подобен пример за взаимодействие между аудитория и експерт от опита, целящ 

превенция на зависимости можем да видим в организираните от Фондация „От другата 

страна“30 на покойната Весела Тотева извънкласни занимания с ученици от 11 до 18-

годишна възраст. Мисията на Фондацията е да информира обществото за света на 

зависимостите, да провокира открит диалог по темата и да подпомага търсенето на 

здравословна алтернатива. Споделеният личен опит от страна на лектора отваря 

безопасно пространство за комуникация и дискутиране на важни за учениците теми, 

които те рядко обсъждат с възрастни поради страх от осъждане, конфликти, наказания 

и пр. Във видео в youtube31 можем да видим една такава среща в средно училище в гр. 

Враца. Дейността на фондацията продължава и след смъртта на Весела Тотева чрез 

организиране на събития и лекции, водени от Светла Иванова32, чрез обогатяване на 

каналите за доставяне на съдържание като автобиографичната книга на Весела – 

„Падение и спасение“ и филмовата й адаптация от 2019 г. със заглавие „Доза щастие“. 

Примерите за (не)типично параформално образование и обучение само в 

България вероятно са хиляди, а в световен план – те са милиони. Дали усилията им са 

насочени в една посока – със сигурност не. Дали разнопосочните им стремежи не внасят 

повече „шум в системата“ – вероятно да. И все пак, без да изследваме разнообразни 

възможности, не можем да направим своя информиран избор; не можем да научим кое 

ни е нужно за бъдещето и кое трябва да изоставим. А така „работи“ човекът – учи и се 

развива непрестанно – от първия до последния си ден на Земята. И може би системните 

образователни политики трябва да престанат да гледат двуизмерно на ученето – в 

 
30 Сайт на Фондация „От другата страна“ - https://otdrugatastrana.org/ - достъпен на 10.11.2020 г. 
31 „Журналистката Весела Тотева се срещна с ученици от СУ "Христо Ботев" във Враца“ - 
https://www.youtube.com/watch?v=4_Oa6Ww-Zs8 – достъпен на 10.11.2020 г. 
32 Светла Иванова е бивша наркоманка с „30-годишен професионален стаж“, която съумява да смени 
посоката на живота си и днес работи в Превантивно–информационния център по зависимости към 
Общински съвет по наркотични вещества, гр. Габрово. Светла основава и проекта “На линия сме”, който 
има за цел да предпази децата от опасния свят на наркотиците. 
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продължителността на човешкия живот и в дълбочината на познавателните области – и 

да започнат по-интензивно да се разгръщат в още едно измерение – това на широчината 

на живота, както предлага и терминът lifewide learning33 – стратегия за преподаване и 

подход към обучението и личностното развитие, който включва реални контексти и 

автентична среда и целѝ постигането на цялостно развитие на човека и развиване на 

умения за учене през целия живот. 

В заключение, основните функции на примерите за параформално обучение в 

градска среда са да допълват, подпомагат и компенсират недостатъците на формалното 

обучение в средното образование. Доколкото изборът на занимания за децата и 

учениците до 16-18-годишна възраст се прави от техните родители или учители, най-

често използваните параформални образователни услуги са онези, които обещават 

компенсиране на пропуските от формалното обучение и успешна подготовка за 

преминаване в по-горна образователна степен. Доскоро масово оставяните на заден план 

интереси и нужди на децата и здравословното им психо-физическо и социо-

емоционално израстване, днес изглеждат все по-ясно осъзнавани от родители и учители, 

от доставчици на образователни услуги, от граждански, нестопански и частни 

организации. 

Използвана литература: 

Bauman, Z., (2000). Liquid modernity. Cambridge: Cambridge: Polity. 

Laura Colucci-Gray, Pamela Burnard, Donald Stuart Gray, Carolyn Cooke, (2019). A Critical 
Review of STEAM (Science, Technology, Engineering, Arts, and Mathematics). От: Oxford 
Research Encyclopedia of Education. Oxford: Oxford University Press. 

Божилова, В., (2012). Формално, неформално и информално учене - същност, 
съдържателни параметри и взаимозависимости (Теоретико-аналитичен обзор). 
Годишник на Софийския университет "Св. Климент Охридски", книга Педагогика, 
декември, pp. 203-226. 

Бояджиева, П., (2018). Учене през целия живот или за "и"-то на втората модерност. 
Антология Неформално образование, pp. 48-72. 

Димова, Н., (2019). "Съгласувано" детство: Плурализиране на родителските грижи при 
семейства от центъра на София. Социологически проблеми, 51(1), pp. 300 - 325. 

Николаева, С. Н., (2015). Неформално образование. Философии. Теории. Практики. 
София: Университетско издателство "Св. Климент Охридски". 

 
33 По аналогия с lifelong learning (учене през целия живот), можем да преведем lifewide learning като учене 
за целия живот. 
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ЛИЧНОСТНО, ПРОФЕСИОНАЛНО И КАРИЕРНО РАЗВИТИЕ 
ЧРЕЗ НЕФОРМАЛНОТО ОБРАЗОВАНИЕ: МИТОВЕ И РЕАЛНОСТ. 

 
Габриела Поборникова34 

 
 

Големият надслов, под който минава нашето съвременно търсене на уникалното 

за всеки от нас място в света, е „можеш да бъдеш всичко, което пожелаеш“. Свят на 

безкрайни възможности, но и понякога свят на объркани личности, които не могат да 

направят избор. В същото време съвременният човек все по-ясно осъзнава, колко е 

важно да полага целенасочени усилия за собственото си развитие. Благодарение на 

широките, необятни възможности, които предлага образованието, човекът, който желае 

да се развива в личностен, професионален и кариерен план, е добре дошъл да го направи. 

Глобализацията отваря очите ни широко за множеството пътеки, по които можем да 

поемем, и чрез нея имаме достъп до все повече информация, която, ако е осмислена 

критично, ни предизвиква да станем по-осъзнати за собствения си смисъл в света, а с 

това ни мотивира да се развиваме целенасочено. За съжаление, формалното образование 

не може да наваксва този бурен процес на осъзнаване и мотивация за развитие. Ключово 

значение придобива неформалното образование именно поради факта, че бързо отговаря 

на потребностите на съвременния човек от личностно и кариерно развитие. Всъщност 

дори можем да твърдим, че неформалното образование процъфтява, защото хората са 

мотивирани да развиват себе си все по-целенасочено. И така, модерният човек с неговата 

амбиция и любопитство, превръща неформалните практики във все по-голяма реалност 

на ежедневието ни, а те от своя страна реализират неговото развитие. 

Основният въпрос, който стои пред неформалното образование, що се отнася до 

личностното, професионалното и кариерното развитие, е дали ще успее да оправдае 

очакванията на обърканите, търсещи себе си млади (и не само млади) индивиди. Главно 

предимство на неформалното образование е именно неговата гъвкавост и иновативност, 

която предлага на обществото  компенсаторен механизъм спрямо все още 

бюрократичното формално образование. Изследване в български контекст демонстрира, 

че работещите в сферата на неформалното образование определят иновативността, 

фокуса върху личността и индивидуалния стил на учене, разнообразието и 

високомотивираните участници като водещи силни страни на сектора (Николаева, 2018). 

 
34 Габриела Поборникова е магистър в програмата „Кариерно образование в институции и мрежи за 
неформално образование“ випуск 2020-2021 г. 
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Това е и причината да са толкова популярни и търсени – съвременните хора търсят 

обучение, което е ново, адаптирано спрямо личността им и което ги среща със 

себеподобни на тях, що се отнася до интереси или кариерни цели. Същото изследване 

установява разпознаваемостта му като основна слаба страна на неформалния сектор 

(Николаева, 2018). Повечето хора най-вероятно не правят концептуална разлика между 

формално и неформално образование, но това далеч не им пречи да се възползват от 

неговите възможности с целта да развиват себе си.  

Ученето през целия живот става все по-централна ценност на съвременния 

развиващ се човек (Ates & Alsal, 2012), както и на повечето организации, които се 

стараят да бъдат в крак с времето. В подкрепа на това ученето през целия живот се 

утвърждава като парадигмална основа на неформалното образование в български 

контекст (Николаева, 2018).  То е заложено в същността на неформалните практики за 

образование и развитие, което съвсем естествено привлича хората, които искат да се 

развиват в личностен и кариерен план и приемат, че това е непрекъснат процес, който 

обхваща целия им живот. Всъщност именно налагането на ученето през целия живот 

като ценност и парадигма провокира личността да полага целенасочени и осъзнати 

усилия за своето развитие, което подпомага от своя страна развитието на неформалния 

сектор. Ученето през целия живот е свързващото звено между съвременната личност и 

неформалното образование.  

Освен постоянното учене като водеща ценност, младите хора в България приемат 

и други ценности, които предопределят тяхното търсене на възможности за обучения в 

неформалния сектор. Данни от социологическо изследване от 2014г. показват, че най-

типични ценности за младите у нас са „да бъдеш“ (достойнство, борбен дух) и „да имаш“ 

(материално богатство, социален престиж, образование) (Митев и Ковачева 2014). 

Приоритизирайки тези ценности, в частно тези за богатството, престижа и 

образованието, младите несъмнено осъзнават, че пътят към постигането на тези 

ценности минава през постоянното учене и целенасочените усилия да развиваш себе си, 

за да ставаш все по-конкурентноспособен на пазара на труда, а това е ключово за 

съвременния свят. Колкото повече инвестираш в себе си, толкова по-търсен и незаменим 

ставаш.  

Ако преди професионалните знания са остарявали в рамките на няколко 

десетилетия, сега те остаряват далеч по-бързо – в рамките на около 5 години. 

Неформалното образование ни предоставя достъпен начин да наваксваме и да не 

изпаднем от състезанието с останалите професионалисти. Сигурността в динамичния 
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пазар на труда се придобива не чрез позицията, която заемаш, а чрез собствените ти 

компетенции, които би могъл да прехвърлиш на други работни позиции в същата 

организация или изцяло друга такава. Все повече се говори за меките умения за сметка 

на твърдите. Разкрива се тенденция, че работодателите търсят служители с качества и 

умения като комуникативност, креативност, управление на време, нагласа за развитие, 

сътрудничество и пр., отколкото твърди умения, които се отнасят знанията, придобити 

в хода на формалното образование (училище, университет). Един работодател би 

предпочел да наеме един комуникативен, гъвкав и креативен кандидат за работа и да го 

обучи да работи на съответния софтуер, отколкото да наеме човек, познаващ из основи 

софтуера, но имащ затруднения в общуването и иновативните решения. Хората на 

пазара на труда осъзнават това все по-ясно. Затова нагласите на обществото се изменят 

– все по-малко значение има какво точно е висшето ти образование, а все по-голямо 

значение има колко си инвестирал в себе си от гледна точка на личностно и кариерно 

развитие под формата на обучения и преживявания в неформалния сектор. Това в 

никакъв случай не значи, че трябва да подценяваме стойността и теоретичната 

подготовка на формалното образование, но следва да признаем, че неформалният сектор 

печели последователи именно защото традиционните образователни институции не 

успяват да наваксват с промените в социума.  

Бихме могли да кажем, че личността в съвремието преживява нещо като преход 

от адаптивно поведение в професионален аспект към поведение на професионално 

развитие, както ги постулира Рубинщайн. Тя не се задоволява с приетите правила и 

процедури на статуквото, не държи стоически на работа, която не я удовлетворява само 

защото така е прието. Все повече професионалисти търсят начини да се развиват и не се 

примиряват със стагнацията, която произтича от задържането дълго на едно място. 

Именно това са и хората, които усилено търсят услугите и помощта на неформалното 

образование. Затова и то става все по-популярен, търсен и развит сектор. Появата на 

личностно и професионално самосъзнание, което напътства личните и кариерни 

решения, е за сметка на предефинираната идентичност, която се примирява с това, което 

обществото и ситуацията е наложила върху човека. Вътрешният локус на контрола, 

идващ от убеждението, че „от мен зависи“ със сигурност спомага за тенденцията 

неформалното образование да има ключова роля в реализирането на потенциала от всеки 

от нас.  

В свят на безкрайни възможности, изпълнен с хора, търсещи и развиващи себе 

си, , неформалното образование предоставя път, чрез който да превърнем амбициите и 
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потенциала си в реалност. Срещайки се с ученето през целия живот като ценност и 

осъзнавайки динамиката на пазара на труда, ние слагаме собственото си развитие като 

приоритет повече от всякога. А неформалното образование разбира тези наши 

потребности и бързо се адаптира, за да отговори на тях. 
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Втора глава 

ЦЕННОСТНО-ФУНКЦИОНАЛНИ ПРОФИЛИ НА МОДЕЛИ, 
ПРОГРАМИ И ОГРАНИЗАЦИИ ЗА НЕФОРМАЛНО 

ОБРАЗОВАНИЕ. 
 

 

Въведение 

Силвия Николаева35 
 

 На основата на анализа на водещи теории бе разработен концептуален модел за 

оценка на ценностно-функционалния профил на организациите и дейностите за 

неформално обучение и образование (фиг. 1). В хода на изследването той бе използван 

като основа за анализ на добрите практики в различни полета на неформално обучение 

и образование (фиг. 2).  
 
 

Фиг. 1 Концептуален модел за оценка на ценностно-функционалния профил на 
практики и дейности за неформално образование 

 

Ценностен профил Функционален профил 
Ценностна 
йерархия и 

система 

Фактори на 
ценностната 

динамика 

Функционална 
синергия между 

цели, целеви групи и 
дейности 

Партньорски 
връзки и 
подкрепи 

Детерминанти и 
посока на 

функционалната 
динамика 

 
Системни 
ценности и 

цели 

 
Контекст / 
среда / 
условия 

Системни цели, 
функции и дейности, 

подкрепяни и 
поощрявани 
нормативно и 

институционално 
отгоре надолу 

 
Системни 
партньорски 
връзки и 
модели 

 
Социетален 
контекст и 

обстоятелства 

Несистемни 
ценности и 

цели 

 
Обучаеми 

Несистемни цели, 
функции и  
дейности, 

подкрепяни и 
поощрявани отдолу 

нагоре 

Несистемни 
партньорски 
връзки и 
модели 

 
Личностен 
контекст и 

обстоятелства 

 
Смесени 

Експерти / 
специалисти 

Смесени двупосочно 
подкрепяни и 

поощрявани цели, 
функции, и дейности 

Смесени 
партньорски 
връзки и 
модели 

 
Професионален 
контекст и 

обстоятелства 

 
35 Силвия Николаева е научен ръководител на проекта, в рамките на които са анализирани 25-те случаи 
на български практики и организации за неформално образование 
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Базисни ценности и 
детерминанти на 

ценностната йерархия и 
система 

 
Подкрепа и динамика  на функционалната синергия 

между цели, целеви групи и дейности 

Ценностно-функционален профил 
Измерения на устойчивата синергията между ценности, цели, функции 

и дейности на  практиките за неформално образование 
 

 За целите на събирането и анализа на качествена емпирична информация (анализ 

на случаи, интервюта и др.), разработеният концептуален модел бе използван като 

основа за изработването на инструмент (карта) за събиране на първичната информация 

за всяка проучена практика. Тя се състои от две части:  

(1) Резюме – в него накратко се представя практиката / организацията с фокус върху 

водещите дейности и програми за неформално обучение и образование за 

съответните целеви групи / учащи / курсисти; 

(2) Критериален анализ – фокусът е върху основните критерии за оценка на 

ценностно-функционалния профил на всяка практика / организация на основата 

на три групи критерии: ценностна система и йерархия, детерминанти на 

ценностната система и йерархия, функционална синергия между цели, целеви 

групи и дейности; партньорски връзки и подкрепи, детерминанти и посоки на 

функционалната динамика (фиг. 2). 
 

 Фиг. 2  Карта за изработване на ценностно-функционален профил на 
организация за неформално обучение и/или образование 

Резюме (до една стандартна страница) 
Категории Елементи на категориите  

 
Ценностна система и 

йерархия 

Мисия  
Визия / стратегия / подход на работа 
Системни цели 
Несистемни цели 

Детерминанти на 
ценностната система и 

йерархия 

Среда / условия 
Целеви групи 
Експерти / екип 

Функционална синергия 
между цели, целеви групи 

и дейности 

Системни цели, функции и дейности, подкрепяни и 
поощрявани нормативно и институционално отгоре 
надолу 
Несистемни цели, функции и  дейности, подкрепяни и 
поощрявани отдолу нагоре 
Смесени двупосочно подкрепяни и поощрявани цели, 
функции, и дейности 
Системни партньорски връзки и модели 
Несистемни партньорски връзки и модели 
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Партньорски връзки и 
подкрепи 

Смесени партньорски връзки и модели 

Детерминанти и посока на 
функционалната динамика 

Социетален контекст и обстоятелства 
Личностен контекст и обстоятелства 
Професионален контекст и обстоятелства 

 

  

Анализите на случаи бяха възложени на университетски преподаватели, докторанти, 

студенти бакалаври и магистри, лидер, доброволци и клиенти на организации за 

неформално образование, които доброволно участваха в проектната работа, като 

предоставиха автентична практическа информация. Всички те отговаряха на 

изискването да имат директни наблюдения над работата на анализираните практики 

и/или организации. Една част от тях са членове на техните екипи. Други са потребители 

на техни услуги и участници в техни образователни програми и инициативи. Трети са 

изследователи на представяните практики36. По този начин първоначалните ни 

намерения да съберем първичната качествена информация чрез директни наблюдения и 

проучвания „на терен“ бяха успешно компенсирани, а проектът успя да постигне своите 

цели. 

 Събраните и представени в изданието са 25 модели, програми и организации за 

неформално образование в България, чиито представители, лидери и/или последователи 

изразиха готовност да бъдат представени чрез модела на ценностно-функционалното 

профилиране, изработен по проекта. Техният интерпретативен контент-анализ доведе до 

оформянето на три големи групи ценностно-функционални профили с фокус върху: (1) 

„образованието за устойчиво развитие“, (2) образование за демокрация и гражданско 

участие“, и (3) образователна подкрепа на личностното и социално развитие (фиг.3). Ето 

защо те са групирани в три групи практики, с които читателите ни могат да се запознаят 

и използват за свои професионални или изследователски нужди и цели. 
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Фиг. 3  Групово разпределение на ценностно-функционалните профили на практиките 
за неформално образование (анализи на 25 случаи в български контекст) 

 

Групи Ценностно-

функционален фокус 

Практики / организации 

 

 

 

 

 

Образование за 

устойчиво 

развитие 

Екологично 

образование и 

устойчиво развитие 

 Фондация „Екоцентрик“ 

 Фондация „ПламНина“ 

 

Здравно образование 

и хранителна култура 

 МегаБиом (think.bg) - Тинк ООД 

Равностойно 

образование и 

възможностите за 

учене на всички през 

целия живот 

 

 Национален дворец на децата 

 ЦПЛР – Обединен детски комплекс – 

В. Търново 

 Читалище „Искра 1964“ 

 Спешъл Олимпикс България 

 Фондация „Джажадамба“ 

Професионално 

ориентиране и 

консултиране 

 

 

 NextStep  (Борислава Маева) 

 

Образование за 

демокрация  

Младежка работа и 

участие 

 Национален младежки форум 

 Студенти в действие - StudyHUB  

Гражданско 

образование и 

демокрация 

 

 Фондация „Граждански институт“ 

 

 

 

 

 

 

Подкрепа на 

личностното 

развитие 

Ключови 

компетентности и 

личностно развитие 

 „Чатсуърт - Английско Лятно 

Училище“  

 Образователен център „Британика“ 

Образование по 

изкуства и личностно 

развитие 

 Център за подкрепа на личностното 

развитие  - Център за изкуство, 

култура и образование София 

 Театрална школа „Мамото“ 

 Music Together 

  Клуб „Шинбукан“ 
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Спорт и личностно 

развитие 

 Спортен клуб по таекуондо „Феникс“ 

Допълнителна 

(академична) 

подкрепа за 

личностно развитие 

 Частен интегративен учебен център 

„Лилия“ 

 Сдружение за споделено учене „ЕЛА“ 

  

Ресоциализация и 

резилианс 

образование за 

личностно развитие 

 Модел за интегрирано развитие (МИР) 

 Наблюдавано жилище „Заедно“ 

 Възпитателно училище-интернат 

„Христо Ботев” 

 Социална чайна – Варна (Стела 

Недева) 
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ПЪРВА ГРУПА ПРАКТИКИ: 

Практики за „ образование за устойчиво развитие“ 
 

Ценностно-функционален фокус:  

Екологично образование и устойчиво развитие 
 

ФОНДАЦИЯ „ЕКОЦЕНТРИК“ 
 

Представя: Христина Банчева-Преславска37 
                

 

РЕЗЮМЕ 

          Фондацията работи в подкрепа на няколко ключови области: утвърждаване на принципите 

на устойчивото развитие и гражданското общество; опазване на околната среда и културно-

историческото наследство; повишаване на екологичната култура сред всички социални, 

икономически и възрастови групи на гражданското общество. 

         ЕкоЦентрик осъществява различни обществени и образователни програми и инициативи, 

като организира обучения, семинари, дискусии, конференции, срещи и кръгли маси, изложби, 

фестивали, форуми, конкурси и други събития. Подпомага разпространението и обмена на 

информация, експертиза и ноу-хау за постигане целите на устойчивото развитие и гражданското 

общество. Организира и подпомага младежки инициативи в сферата на образованието, 

обучението, изкуствата, спорта, туризма, социалната и екологичната ангажираност. Извършва 

консултантска дейност и предоставя техническа помощ, привлича експерти от страната и 

чужбина. Подпомага създаването, изграждането и модернизацията на културни, образователни и 

информационни центрове и платформи, включително интернет-базирани. Извършва 

информационна и издателска дейност. 

             Основната целева група са младежи на възраст от 12 до 35 годишна възраст. Като 

подгрупи се разграничават ученици, студенти, работещи/безработни. Допълнителна целева група, 

с която ЕкоЦентрик работи и е косвено свързана с основната са учителите и обучителите. 

В екипа участват експерти с различен профил – еколог, журналист, политолог, връзки с 

обществеността, икономист, някои от експертите са с допълнителна педагогическа квалификация 

и редица тренинги. 

           Дейността на ЕкоЦентрик се базира на развитие на т.нар. „умения за бъдещето“ („умения 

за устойчиво развитие“), които са основната цел на образованието за устойчиво развитие.    В 

обученията си ЕкоЦентрик интегрира екологични и социални теми, които съответстват на някои 

от нормативно и институционално подкрепяните. Те съдействат за подобряване състоянието на 

 
37 Христина Банчева-Преславска е дългогодишен лидер на „ЕкоЦентрик“, главен асистент в 
Лесотехническия университет, експерт оценител по много екологични и образователни проекти. 
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околната среда и постигане на устойчиво развитие чрез развитие на екологична култура и 

гражданска активност, а така също и за формиране на ключови умения и компетентности, които 

позволяват на всеки отделен човек да допринесе за устойчивото развитие и подобряване на 

околната среда – критично мислене, самостоятелност, комуникативност и т.н. 
 

Официален сайт: http://ecocentric-foundation.org/?lang=en 
 

 

ЦЕННОСТНО-ФУНКЦИОНАЛЕН ПРОФИЛ 

Категории Елементи на 

категориите 

Характеристики на профила 

 

 

 

Ценностна 

система и 

йерархия 

 

 

Мисия 

        Утвърждаване на принципите на устойчивото 

развитие и гражданското общество. Опазване на 

околната среда и културно-историческото наследство. 

Повишаване на екологичната култура сред всички 

социални, икономически и възрастови групи на 

гражданското общество. 

 

Визия / 

стратегия / 

подход на работа 

       Подпомага създаването, изграждането и 

модернизацията на културни, образователни и 

информационни центрове и платформи, включително 

интернет-базирани. Извършва информационна и 

издателска дейност. 

 

Системни цели 

    Дейността на ЕкоЦентрик се базира на развитие на 

т.нар. „умения за бъдещето“ („умения за устойчиво 

развитие“), които кореспондират с целите 

на  хилядолетието на ООН, целите и ценностите на 

„Образование и обучение 2020“ на ЕС.  

Несистемни цели      ЕкоЦентрик цели развитие на личностни, социални и 

екологични умения у обучаемите. 

 

 

 

Детерминанти 

на ценностната 

 

Среда / условия 

     Работата на ЕкоЦентрик е насочена основно към 

развитие на социални умения и компетентности, 

интереси и индивидуални цели на участниците в 

обученията. 

Целеви групи       Основната целева група са младежи на възраст от 12 

до 35 годишна възраст. 
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система и 

йерархия 

Експерти / екип      В екипа участват експерти с различен профил – 

еколог, журналист, политолог, връзки с обществеността, 

икономист, като някои от експертите са с допълнителна 

педагогическа квалификация и редица тренинги. 

 

 

 

Функционална 

синергия между 

цели, целеви 

групи и 

дейности 

Системни цели, 

функции и 

дейности 

       В обученията си ЕкоЦентрик интегрира екологични 

и социални теми, които съответстват на някои от 

нормативно и институционално подкрепяните.  

Несистемни цели, 

функции 

и  дейности 

       Дейностите са ориентирани по-скоро в изпълнение 

на мисията на организацията, отколкото към 

съобразяване с национални политики и нормативи.  

Смесени 

двупосочно 

подкрепяни и 

поощрявани цели, 

функции, и 

дейности 

      Независимо от това дали попадат в основни 

системни или несистемни цели, обученията на 

ЕкоЦентрик се стремят към личностно развитие и 

екологично-социална ангажираност на участниците.  

 

 

 

 

Партньорски 

връзки и 

подкрепи 

Системни 

партньорски 

връзки и модели 

        Партньорство и работа с образователни инсттиуции 

(училища, университети), с дирекции на природни и 

национални паркове, с регионалните инспекции по 

околна среда и води за съвместни дейности с младежи. 

Несистемни 

партньорски 

връзки и модели 

      Партньорство с редица неправителствени 

организации и работа в мрежа по общи каузи. 

 

Смесени 

партньорски 

връзки и модели 

      Интересен модел за смесени партньорски връзки е 

мрежата „Златен орех“, в която участват НПО, бизнес 

организации, държавни институции от една страна и 

училища, детски градини от друга, които имат интерес 

от предлагане и съответно участие в дейности на 

неформалното образование за устойчиво развитие. 

 

 

 

 

Социетален 

контекст и 

обстоятелства 

     Подобряване състоянието на околната среда и 

постигане на устойчиво развитие чрез развитие на 

екологична култура и гражданска активност. 

 

 

     Формиране на ключови умения и компетентности, 

които позволяват на всеки отделен човек да допринесе 

за устойчивото развитие и подобряване на околната 
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Детерминанти и 

посока на 

функционалната 

динамика 

Личностен 

контекст и 

обстоятелства 

среда – критично мислене, самостоятелност, 

комуникативност и т.н. 

 

Професионален 

контекст и 

обстоятелства 

Дейностите на ЕкоЦентрик не са пряко свързани с 

професионалния контекст, но може би индиректно 

подкрепят участниците в професионалното им 

ориентиране към екологията и опазването на околната 

среда, а също формират умения за учене през целия 

живот на младежите, ангажирайки ги в свободното им 

време.  

 
 

ФОНДАЦИЯ „ПлаМнинА“ 
Представя: Габриела Поборникова 

Резюме 

      Фондация „ПлаМнина“ е създадена през 2019 г. и развива своята дейност на 

територията на България. Фондацията се занимава с организирането на планински лагери 

и еднодневни екскурзии за ученици, като включва и всякакви видове обучения по време 

на преходите – личностно развитие, творчество, оказване на първа помощ, астрономия, 

география, умения за оцеляване, риболов, биоразнообразие и други.  

       По модела на Х.Т. Лукас фондацията изпълнява основно функции, свързани с 

културата и свободното време, тъй като мисията й е да предостави лагери и обучения на 

ученици, чрез които учениците да се учат и да се развиват, най-вече чрез споделеното 

учене и ученето чрез преживяване. Изпълнява и функция, свързана със социалното 

възпитание, защото цели да предостави тези обучителни преживявания независимо от 

средата и финансовите възможности на децата.  

       По отношение на същностните измерения „ПлаМнина“ представлява неформалното 

образование като модел за отдих и развлечение и като модел за удовлетворяване на 

интелектуалното любопитство (заради различните обучения, които се провеждат в 

рамките на лагерите).  

      Целевата група на фондацията са учениците, основно от 6 до 12 клас.  

       В Управителния съвет на фондацията членуват петима човека, като четирима от тях 

са учители, запалени по планинарството. За всички членове на УС това е странична 

професионална дейност, а не основна професия. На интернет страницата им са 
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представени и обучителите, който водят сесии по различни теми на организираните от 

„ПлаМнина“ лагери.  

       Фондацията прилагат специфичен образователен подход, центриран върху 

автентичността на образователната среда и базираното на собствения опит учене (чрез 

опита). В цялостната философията на фондацията е заложено активното учене чрез 

преживяване и правене – от преходите в планината и оказването на първа помощ, през 

създаването на въдици от клони, до писането на авторски текстове и създаването на 

автопортрети.  

    До момента „ПлаМнина“ има три организирани летни лагера в Мальовица и Очин дол, 

както и  няколко еднодневни прехода (например Мусала и до Полска Скакавица), като 

включените ученици на всяко събитие са между 10 и 20. Един типичен летен лагер 

протича със стриктна програма за деня, във всеки момент всеки е наясно какво следва. 

Сутрините до обед/следобед са заети с преходи из планината, като това е съчетано с 

беседи за растенията, животните, климатичните пояси или с историческия контекст на 

дадено място. Следобед учениците са заети с работилници на различна тематика. Вечер 

се организират игри за сплотяване и сътрудничество, представяне на таланти, четене на 

поезия, викторини. Фондацията има и разработена фейсбук страница с над 1300 

последователи.  

        Основното предизвикателство пред фондацията е фактът, че още е новорегистрирана 

организация, която тепърва трябва да набира популярност и да доказва своята добавена 

стойност спрямо други организации, които изпълняват подобна дейност. Това създава и 

затруднения пред фондонабирането и намирането на спонсори. Ситуацията с пандемията 

от COVID-19 също ограничава за момента възможността да организиране на лагери и 

екскурзии. (https://www.plamnina.com/) 

 

ЦЕННОСТНО-ФУНКЦИОНАЛЕН ПРОФИЛ 
 

Категории Елементи на 

категориите 

Характеристики на профила 

  

Мисия 

     Мисията на „ПлаМнина“ е да предостави 

незабравими летни лагери и обучения, чрез които 

учениците сами да се учат сред природата чрез 

подкрепата на обучителите  
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Ценностна 

система и 

йерархия 

Визия / стратегия / 

подход на работа 

     Визията на фондацията е да култивира любов 

и отговорност към природата, да стимулира 

активния начин на живот, да утвърди любовта 

към самите нас и към заобикалящата ни среда.  

Системни цели       Глобални цели за устойчиво развитие – 

намаляване на неравенствата; живот на Земята 

Несистемни цели       Любовта към природата като начин за 

култивиране на отговорност; създаване на 

отговорност и любопитство  

Детерминанти 

на 

ценностната 

система и 

йерархия 

Среда / условия        Планината, сред природата 

Целеви групи         Ученици 

Експерти / екип      Учители  

      Обучители от различни сфери – планински 

водачи, физици, мениджъри  

      Доброволци – ученици от 11-12 клас  

Функционална 

синергия 

между цели, 

целеви групи 

и дейности 

Системни цели, 

функции и 

дейности, 

подкрепяни и 

поощрявани 

нормативно и 

институционално 

отгоре надолу 

      Глобални цели за устойчиво развитие – 

намаляване на неравенствата; живот на Земята 

- Достъпът до качествено образование е основен 

приоритет на глобалните цели на ООН. 

Фондацията цели да предостави шанс на всеки, 

независимо от средата му, да се докосне до 

планината. Затова търсят спонсорства и 

дарения, за да осигуряват стипендии за лагерите 

на ученици в неравностойно положение.  

Несистемни цели, 

функции 

и  дейности 

      Любовта към природата като начин за 

култивиране на отговорност; създаване на 

отговорност и любопитство 

Партньорски 

връзки и 

подкрепи 

Системни 

партньорски връзки 

и модели 

- 
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Несистемни 

партньорски връзки 

и модели 

    „ТрекМания“, „Adventure trails”, “Camping 

rocks”, “University Rescue Squad”, “БГ Терм“  

 

Ценностно-функционален фокус: 

 Здравно образование и култура на хранене 

МегаБиом  към фирма Тинк ООД 
Представя: Боряна Бекирска 38 

 

Резюме 

1. Година на създаване: 2014 г. 

2. Типология и предмет на дейност: знания и дейности в областта на 

микробиологията и храненето. 

3. Равнище на функциониране: национално ниво и публично интернет 

пространство. 

4. Функции и основни направления, развивани чрез работата на МегаБиом: 

научни и практически разработки в сферата на кожния и чревния микробиом на 

индивидите. Целта е да се създават бактериално полезни структури в храни, 

напитки, козметика и хигиена, които да подпомогнат лечението и здравето на 

хората.  

5. Основни целеви групи: обучават се групи от хора и се правят индивидуални 

консултации за поддържане на здравето и условия за създаване на подходяща 

среда. Включват се както здрави хора, които искат да подобрят качеството си на 

живот, така и хора със здравословни проблеми.  (Учащите усъвършенстват 

умението да приготвят жива храна и козметика, както и да създават съответните 

условия тя да бъде с полезни качества. ) 

6. Кадрови потенциал и степен на професионализация: Създателят (майсторът) е 

професионално реализиран в областта с многобройни проекти и уникални 

разработки, който лично  консултира професор от съответния отдел при БАН. Той 

е събрал малък екип, който вече е минал обучение и практика при майстора на 

 
38 Боряна Бекирска е магистър в магистърска програма по Мениджмънт на услуги и организации за 
неформално образование. Тя е член на МегаБиом, терапевт и обучител. 
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дейността на фирмата. Както и доброволци за подготовка и демонстрации при 

провеждането на отворени врати за външни посетители и гости.  

7. Реализиран/и/ практически смисъл/и/ на организацията:   Да създава 

нови измерения в разбирането за микробиома, неговата полезност, приложения в 

ежедневието. Да създава мрежа от хора, които усъвършенстват и предават своите 

умения и здравословни навици към всички, които се нуждаят от помощ и подкрепа 

за по-качествен живот.  

8. Основни измерения, функции и практики на реализираните неформални 

образователни дейности. Типични проекти / дейности. Срещи-дискусии, 

отворени врати за дегустация на реализираните продукти и запознаване с полетата 

на дейност на фирмата, обучителни курсове за начинаещи и продължаващи 

курсове за напреднали. Частни партита на учениците, демонстрация на научените 

умения. Покани към близките на курсистите да се запознаят с дейността и хората 

в организацията чрез организирани за целта събирания. Социална мрежа и 

отворени дискусии за проблематиките, с които курсистите се сблъскват.  

9. Основни постижения: Трайни знания и умения в приготвянето на здравословна 

храна, козметика и хигиена, както и възможност да бъдат подобрявани, 

благодарение на комуникация, живи срещи и възможност да опресняват и 

надграждат знанията и уменията както на смаия обучителен терен, така и в 

личните домове. Разпространение на знанията в семействата и близките на всички 

участници на дейностите, които се развиват. Споделяне за всички успехи и 

неуспехи в приготвянето на храните, както и подобряване на здравословните 

показатели на участниците.  

10. Основни проблеми и слабости в дейността на организацията:  Екипът е малък 

и е доста трудно да се създават всички проекти, заготовки и ресурси в един и същ 

момент. Има условия, които спират или забавят достъпа на необходимите 

суровини, като недостиг на време и хора за осъществяването им. Екипът често е 

ангажиран с други ангажименти извън организацията и няма възможност всеки 

път да е в пълен състав. Условията на извънредна епидемична обстановка също 

създава предпоставки да не се събират много хора на едно място, както и да се 

провеждат всички замислени събития.  
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ЦЕННОСТНО-ФУНКЦИОНАЛЕН ПРОФИЛ  

Категории Елементи на 

категориите 

Резюме  

 

Ценностна система и 

йерархия 

Мисия Качествен живот 

Визия / стратегия / 

подход на работа 

реализация на знанията/ постоянното им 

надграждане/споделяне в мрежа от хора с 

подобни интереси и умения 

Детерминанти на 

ценностната система и 

йерархия 

Среда / условия Приложение в личните условия на живот 

на всеки участник 

Целеви групи Здрави хора и такива с различни 

здравословни проблеми 

Експерти / екип Майстор, екип и доброволци 

Функционална 

синергия между цели, 

целеви групи и 

дейности 

Системни цели, 

функции и дейности, 

подкрепяни и 

поощрявани 

нормативно и 

институционално 

отгоре надолу 

Комуникация 

Изследвания 

Документиране 

Реализиране 

Подобряване 

Надграждане 

Предаване на знания 

Несистемни цели, 

функции и  дейности, 

подкрепяни и 

поощрявани отдолу 

нагоре 

Подобряване на качеството на живот. 

Смесени двупосочно 

подкрепяни и 

поощрявани цели, 

функции, и дейности 

Обмен на информация, на ресурси и други 

в помощ на дейността на участниците и 

екипа 

Партньорски връзки 

и подкрепи 

Системни 

партньорски връзки и 

модели 

Връзки с други организации и фирми, 

развиващи сходни дейности и постижения 
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Несистемни 

партньорски връзки и 

модели 

Отворена комуникация и обмен на знания  

Смесени партньорски 

връзки и модели 

 

Детерминанти и 

посока на 

функционалната 

динамика 

Социетален контекст 

и обстоятелства 

Комуникационни канали, отворени срещи, 

дискусии, демонстрации 

Личностен контекст 

и обстоятелства 

Умения и подобряване на качеството на 

живот 

Професионален 

контекст и 

обстоятелства 

 Допълнително обучение на 

професионалисти в сферата на храни, 

напитки, козметика и хигиена 

 

 

Ценностно-функционален фокус:  

Равностойно качествено образование и стимулиране на възможностите за учене 

на всички през целия живот 
 

 
НАЦИОНАЛЕН ДВОРЕЦ НА ДЕЦАТА 

 

Представя: Албена Мерджанова39 
 

Резюме 

         Националният дворец на децата (НДД) е най-голямата институция в България за 

допълнително образование и възпитание, за пълноценно ангажиране на свободното 

време на децата и младежите и превантивна работа с подрастващите. Той е единственото 

и уникално по рода си звено на Министерството на образованието и науката (МОН) с 

национално значение, което предлага целогодишно разнообразни и атрактивни 

дейности във всички културно-образователни области, осигурявайки подходящи 

условия за овладяването на необходимите умения и компетенции за успешната 

реализация на младите хора и усвояването на европейските стандарти на образование, 

работа и живот.   В НДД децата откриват и развиват своите умения, дарования и таланти 

в над 50 разнообразни организационни педагогически форми в три основни 

 
39 Албена Мерджанова  е заместник директор на НДД и базов специалист към ФП. 
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направления: “НАУКА И ТЕХНОЛОГИИ”, “ИЗКУСТВА”, “СПОРТ”. НДД 

методически подпомага и координира извънучилищната дейност в България и 

дейността на центровете за подкрепа за личностно развитие. 

ЦЕННОСТНО-ФУНКЦИОНАЛЕН ПРОФИЛ 

Категории Елементи на 

категориите 

Характеристики на профила 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ценностна 

система и 

йерархия 

 

 

 

 

Мисия 

      Националният дворец на децата (НДД) 

функционира като специализирано обслужващо 

звено по смисъла на чл. 50, ал. 1, т. 2 от Закона за 

предучилищното и училищното образование 

(ЗПУО) и осъществява координация и 

организационно-методическо подпомагане на 

дейностите на центровете за подкрепа за 

личностно развитие по чл. 49 ал. 1, т. 1, от закона. 

НДД осъществява обща и допълнителна 

подкрепа за личностно развитие на децата и 

учениците и организира дейности за развитие на 

индивидуалните им способности, таланти и 

дарования в областта на науката, технологиите, 

изкуствата и спорта. 

 

 

 

Визия / 

стратегия / 

подход на работа 

         Насърчаване на творческите способности на 

учениците и подкрепа на надарени деца; 

          Дейности за обща подкрепа за личностно 

развитие на децата и учениците в областта на 

науката, технологиите, спорта и изкуствата; 

дейности за допълнителна подкрепа за личностно 

развитие на деца с изявени дарби; 

   Развитие на способностите на децата и 

учениците чрез дейности по интереси в областта 

на науките, технологиите, спорта и изкуствата. 

 

 

 

 Интелектуално, емоционално, социално, 

духовно-нравствено и физическо развитие и 

подкрепа на всяко дете и на всеки ученик в 
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Системни цели 

съответствие с възрастта, потребностите, 

способностите и интереса му; 

 Съхраняване и утвърждаване на българската 

национална идентичност; 

 Придобиване на компетентности, необходими 

за успешна личностна и професионална 

реализация и активен граждански живот в 

съвременните общности; 

 Придобиване на компетентности за прилагане 

на принципите за устойчиво развитие; 

 Ранно откриване на заложбите и 

способностите на децата и учениците и 

насърчаване на развитието и реализацията им; 

 Формиране на устойчиви нагласи и мотивация 

за учене през целия живот; 

 Формиране на толерантност и уважение към 

етническата, националната, културната, 

езиковата и религиозната идентичност; 

 Формиране на толерантност и уважение към 

правата на децата, учениците и хората с 

увреждания 

Несистемни цели Изгражда култура в организацията и 

самоорганизацията на децата и учениците. 

 

 

Детерминанти 

на ценностната 

система и 

йерархия 

 

 

Среда / условия 

       Националният дворец на децата разполага с 

подходяща материална база и оборудване за 

развитието на разнообразни дейности. 

От 2012 година Националният дворец на децата 

стопанисва и управлява Дом-музей „Ангел 

Каралийчев“. 

Целеви групи Деца и ученици от 3 до 19 години. 

 

 

Експерти / екип 

       Учебно-възпитателният процес в НДД се 

осъществява по над 200 програми, от 

добронамерени и предразполагащи децата 

педагози и специалисти с професионална 
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квалификация, с доказани постижения в 

съответната област. 

 

 

 

 

 

Функционална 

синергия 

между цели, 

целеви групи и 

дейности 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Функционална 

синергия 

между цели, 

целеви групи и 

дейности 

 

 

 

 

Системни цели, 

функции и 

дейности, 

подкрепяни и 

поощрявани 

нормативно и 

институционално 

отгоре надолу 

 Осъществяване на подкрепа за развитие на 

способностите на децата и учениците чрез 

дейности по интереси; подготовка и 

подпомагане на процеса по усвояване на 

интелектуални, социални и 

професионални умения – успешна 

реализация и приключване на учебната 

дейност на постоянните групи в 

организационните педагогически форми 

(ОПФ) за всяка учебна година, 

увеличаване на броя участници във 

временни ОПФ, привличане на партньори 

и увеличаване на участниците в публични 

прояви и масови изяви; реализиране на 

ваканционни програми и програми за 

творчески ваканции на НДД, реализиране 

на разнообразни мероприятия.  

 Обезпечаване на условия за превръщането 

на децата в активни субекти на 

собственото си развитие – успешно 

организиране и провеждане на 

разнообразните масови прояви и 

публични изяви, планирани в 

Календарния план на НДД; координиране, 

организиране и провеждане на изявите от 

Националния календар за изяви по 

интереси (НКИИ) на МОН, изпълнение на 

спортно-състезателните дейности, 

планирани в Националния спортен 

календар на МОН. 
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Несистемни цели, 

функции и  

дейности, 

подкрепяни и 

поощрявани 

отдолу нагоре 

        Съгласуване на формите за педагогическо 

въздействие с новите потребности на 

съвременните деца и ученици и съхраняване на 

българската национална култура и традиции – 

гъвкавост при разкриване на нови ОПФ, 

съобразно интересите и потребностите на децата 

и учениците.  

 

Смесени 

двупосочно 

подкрепяни и 

поощрявани цели, 

функции, и 

дейности 

      Създаване на мобилни модели за работа с 

децата и учениците през свободното им време – 

успешно реализиране на съботно-неделни 

програми, празници и развлекателни дейности, 

дейности за интегриране на деца в неравностойно 

положение; дейности за приобщаване на деца и 

ученици от уязвими групи. 

 

 

 

 

 

 

 

Партньорски 

връзки и 

подкрепи 

 

Системни 

партньорски 

връзки и модели 

       МОН, РУО – София-град, Синдикат на 

българските учители, Асоциация на Центровете 

за подкрепа за личностното развитие в България 

/АЦПЛРБ/, European Association of Institutions of 

Non-formal Education of Children and Youth 

(EAICY), International Association of After-School 

Education. 

 

 

 

 

Несистемни 

партньорски 

връзки и модели 

        Фондация „Еврика”, Фондация „Изкуството 

и детето”, Фондация „Устойчиво развитие за 

България“, Фондация „Четири лапи“, Фондация 

„Проф. Влади Симеонов”, Софийска 

филхармония, „Кантус Фирмус”, Съюз на 

българските музикални и танцови дейци, 

Сдружение на танцовите дейци, Национален 

литературен музей, Детски отдел на Столична 

библиотека, Съюз на българските 

автомобилисти, Български червен кръст, 

Национално движение „Младежта за безопасност 
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на движението“, Главна дирекция „Пожарна 

безопасност и защита на населението“, Агенция 

на българите в чужбина, ТАНГРА ТанНакРа 

ОБЩОБЪЛГАРСКА ФОНДАЦИЯ, Асоциация за 

развитие на изкуствата и занаятите-7, Детска 

телевизия „Аз мога, аз знам” и др. 

 

Смесени 

партньорски 

връзки и модели 

         СУ „Св. Климент Охридски” – Факултет 

„Педагогика” и ЦИИНО – Център за 

интердисциплинарни изследвания и иновации в 

неформалното образование, 

Национален клуб „Родолюбие”; 

 

 

 

 

 

 

 

 

Детерминанти 

и посока на 

функционална

та динамика 

 

 

Социетален 

контекст и 

обстоятелства 

        Дейността на НДД се основава на 

принципите на свободния избор и доброволното 

участие на всички деца и ученици без разлика на 

пол, вероизповедание, етническа принадлежност, 

социално състояние, което се стреми на предаде 

на възпитаниците – бъдещи членове на 

обществото. 

 

 

 

Личностен 

контекст и 

обстоятелства 

         Националният дворец на децата работи като 

мултифункционален модел за:  

- подготовка на децата и учениците за изява и 

пълноценна реализация чрез организирани 

занимания по интереси;  

- съхраняване на българската национална култура 

и традиции;  

- осигуряване на условия за утвърждаването на 

децата като активни субекти на своето развитие. 

 

 

 

Професионален 

контекст и 

обстоятелства 

           В НДД успешно се реализират редица 

проекти, подпомагащи цялостната дейност и 

успешното провеждане на многобройните и 

разнообразни инициативи – кампании, 

фестивали, конкурси, състезания, олимпиади, 

изложби, спектакли, концерти. 
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          Специално внимание се отделя на 

внедряването и прилагането на съвременни 

образователни технологии в учебно-

възпитателния процес, на осъвременяването на 

уменията на преподавателите с оглед 

насърчаване на иновациите и развитие на 

знанието. 

 
 

Център за подкрепа на личностното развитие -   

Обединен детски комплекс Велико Търново 
 

Представя: Анелия Пейчева40 
 

Резюме 

              Центърът за подкрепа за личностно развитие – Общински детски комплекс е 

институция в системата на предучилищното и училищното образование, която 

осъществява държавната и общинска политика за свободното време на децата и 

учениците от 5 до 19-годишна възраст. В ЦПЛР-ОДК Велико Търново са сформирани 

73 групи за учебна година за около 1000 деца (средно по около 15 деца в група), 

ръководени от изявени педагогически специалисти. Отделните групи, състави или 

отделни хора през годините са носители на многобройни награди от международни, 

национални и регионални състезания, конкурси и фестивали. Центърът за подкрепа за 

личностно развитие Общински детски комплекс е приемник на Общински детски 

комплекс, който е основан с решение на Общински съвет на 01.09.2000 г. и обединява 

Центъра за работа с деца, Центъра за ученическо техническо и научно творчество, 

Ученическа спортна школа. Центърът има Кръжок „Сръчни ръце“, Клуб за ООН, Клуб 

„Екскурзоводство“, Клуб „История на родния край“, Чуждоезикова школа по английски 

език (осигурява се безплатно за потребителите обучение по английски език за децата от 

всички детски градини на Велико Търново, Дебелец и Килифарево), Школа 

„Изобразително изкуство“, Танцово студио „Динамик“, Вокална група „Музикална 

дъга“, Детско-юношески фолклорен ансамбъл „Българче“ (създаден през 1968 г., това е 

фолклорната емблема на В. Търново) и др. Освен това се осъществяват и дейности за 

 
40 Анелия Пейчева е директор на Центъра. 
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информиране, диагностика, консултиране, посредничество, с оглед подпомагане на 

учениците в техния самостоятелен и осъзнат избор на образование и/или професия и 

осъществяване на връзка между училището и пазара на труда. Центърът функционира 

почти целогодишно (без месец септември), включително и през юли и август, когато се 

осъществява Лятна ваканционна програма.  

 

ЦЕННОСТНО-ФУНКЦИОНАЛЕН ПРОФИЛ 
Категории Елементи на 

категориите 

 

Характеристики на профила 

 

 

 

 

 

 

 

Ценностна система 

и йерархия 

 

 

Мисия 

Развиването на таланта на децата от Велико 

Търново и района, подпомагане на 

развитието им и усъвършенстването им в 

области, които пряко ще доведат до 

повишаване на постиженията в училище, но 

и извън него. Организира и провежда 

дейности за развитие на интересите, 

способностите, изявата в областта на 

науката, технологиите, изкуствата, 

гражданското образование; предоставя на 

подрастващите кариерно консултиране и 

ориентиране в потребностите на пазара на 

труда. 

 

 

Визия / 

стратегия / 

подход на работа 

Като (допълваща) алтернатива на 

традиционните форми и методи на 

образователно-възпитателна дейност, 

центърът умело използва мобилност и 

вариативност в предлаганите 

извънучилищни педагогически форми, 

гъвкавост в организацията. По този начин  се 

дава възможност за трансфер на знания от 

едно направление в друго и разкриване 

дарованията на децата и учениците. 
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Центърът се стреми да осигури осмисляне на 

свободното време чрез развитието на 

познавателните интереси и на творческите 

способности на децата. Стреми се да намери 

подходящи квалификационни курсове за 

специалистите в сферата на 

извънучилищното образование. 

 

 

 

 

Системни цели 

Осигуряване реализирането на оперативните 

дейности с фокус към педагогическия процес 

и административните и други дейности, 

необходими, за да протича. Участва в 

регионални и национални конкурси и 

състезания. Организиране на изложби, 

пленери, концерти, екскурзоводски беседи, 

работилници, диспути, симулативни игри, 

срещи с представители на бизнеса. 

 

Несистемни цели 

Индиректно повлияване в позитивна посока 

на микроклимата в съответната общност – в 

центъра или друга социална среда. 

 

 

 

 

 

Детерминанти на 

ценностната 

система и йерархия 

 

 

 

Среда / условия 

Центърът развива ключови и допълващи 

социални компетентности; индивидуални 

таланти, които са провокирани и от 

непосредствени социални потребности. 

Също така се подкрепя формалното 

образование. Центърът разполага със 

собствена материална база, но нерядко за 

целите на дейностите, които развива, се 

ползва базата на детски градини, музеи и 

други.  

 

Целеви групи 

     Деца и юноши – от детска градина, 

училище и други, които са на индивидуален 

план на подготовка.  
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Експерти / екип      Дипломирани специалисти в съответната 

сфера –музика, танц, филология и др. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Функционална 

синергия между 

цели, целеви групи 

и дейности 

Системни цели, 

функции и 

дейности, 

подкрепяни и 

поощрявани 

нормативно и 

институционално 

отгоре надолу 

     Осъзнаване на българската самобитност в 

общия европейски дом и съвременният свят 

чрез опознаване на културно-исторически 

артефакти отправяне на паралел към 

европейски и световни измерения. 

Възпитаване на инициативност, 

предприемчивост, отговорност, усет към 

новото, поемане на риск, позитивно 

отношение към труда чрез изработване на 

различни произведения на материалното и 

нематериалното изкуство в рамките на 

различните форми на работа. Изграждане и 

развитие на танцувални способности, 

емоционалност и култура при пресъздаване 

на танци. Физическо развитие на отделния 

участник, изграждане на двигателни умения 

и навици. Стратегията на Центъра е 

ориентирана към популяризиране на 

дейностите и обхващане възможно на повече 

деца, като за целта се стреми да модернизира 

и разшири материалната и техническата база. 

Несистемни цели, 

функции 

и дейности,  

       Формиране на гражданска активност, на 

добри умения за критично мислене и активно 

отношение към актуални проблеми на 

съвременността. 

Смесени 

двупосочно 

подкрепяни и 

поощрявани цели, 

функции, и 

дейности 

       Организиране на дейности с други ЦПЛР 

и инициативи, възникнали от други 

организации. 
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Партньорски връзки 

и подкрепи 

Системни 

партньорски 

връзки и модели 

       Министерство на младежта и спорта, 

Министерство на образованието, Община 

Велико Търново, РУО, общообразователни 

училища, детски градини, музеи и др.  

Несистемни 

партньорски 

връзки и модели 

       Доброволци 

Смесени 

партньорски 

връзки и модели 

         Работа с външни за Центъра 

специалисти, когато има необходимост – 

кариерен консултант, логопед, 

психотерапевт и др. 

 

 

 

Детерминанти и 

посока на 

функционалната 

динамика 

Социетален 

контекст и 

обстоятелства 

          Подобряване на възможността за 

оптимално вписване на личността в социума 

и подобряване на климата в общественото 

развитие. 

Личностен 

контекст и 

обстоятелства 

         Развиване на естетически вкус, езикова 

конвертируемост, смелост, решителност, 

увереност, емпатия, доверие и др.  

Професионален 

контекст и 

обстоятелства 

        Заниманията по интереси в свободното 

време понякога са определящи за по-

нататъшната житейска, в т.ч. и 

професионална реализация на детето. 

 

 
ЧИТАЛИЩЕ „ИСКРА–1964“, СОФИЯ 

 
Представя:  Ирина Славчева, секретар на читалището 

 
 

Резюме 

         Читалище „Искра–1964” е съвременна културна институция с многостранни 

дейности. То развива и обогатява културния живот на Столичен район „Красна поляна” 

и на столицата, то поддържа два любителски състави – мандолинен оркестър „Прима 

визионе” и народен хор „Илинден”, с активна концертна дейност. Читалището привлича 

младите хора с качеството на образователните си курсове, с работата по европейски 
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програми, със съвременните начини на получаване на знания. Има изградени 

партньорства с творческите съюзи на писателите, на композиторите, и на художниците 

и други.         

ЦЕННОСТНО-ФУНКЦИОНАЛЕН ПРОФИЛ 

Категории Елементи на 

категориите 

Характеристики на профила 

 

 

 

 

 

 

 

Ценностна 

система и 

йерархия 

 

 

 

 

Мисия 

      Читалище „Искра–1964“ е социално 

ориентирано към различни възрастови и 

социални групи – хората от третата възраст 

биват приобщавани и чрез безплатни 

скринингови изследвания за диабет и цикъл от 

здравни лекции и консултации при водещи ле-

кари. Многобройни са и дарителските и добро-

волческите инициативи, реализирани от 

читалището. 

      Развиване на таланти и умения, ярко 

присъствие в културния живот, качествено 

образование, активна социална и гражданска 

ангажираност, изградени мостове с 

професионални творци и дейци на българската 

култура, средище на духовност и национално 

самосъзнание, това се стреми да бъде читалище 

„Искра–1964“. 

 

 

 

Визия / стратегия 

/ подход на 

работа 

     Да приобщава все повече хора сред 

живущите в района, но и да разширява 

партньорствата си с организации и хора от 

България и света. Ускоряване на процеса на 

навлизане на цифровите технологии в 

дейностите на читалището и осигуряване на 

устойчивото им развитие. Поддържане на 

разнообразието от дейности и тяхното 

разширяване. 
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Системни цели 

     Поддържане на устойчиво развитие в 

образователните и другите дейности, с които се 

е ангажирало читалището. Спазване на 

стратегии, планове, графици и други документи, 

регулиращи функционирането на читалището. 

 

Несистемни цели 

    Поддържане на специфични за читалището 

форми и дейности като мандолинения състав, 

традиционните концерти за Деня на народните 

будители, Рождество Христово и други. 

 

 

 

 

 

 

 

Детерминанти 

на ценностната 

система и 

йерархия 

 

 

 

 

 

Среда / условия 

     Дейностите на читалището отразяват като 

цяло търсенето от страна на потребителите. 

Материалната база – пространство, не е 

достатъчна, но с помощта на оптимален график 

на дейностите, се постига оптимално протичане 

на дейностите. Три години след основаването на 

читалището е създадена библиотеката,  фондът 

на която е набиран преди всичко от дарения на 

живущите в квартала.  По този начин към 

днешна дата библиотеката вече разполага с над 

14 500 тома. Изключително важна е подкрепата, 

която читалището среща от страна на 

родителите на децата по отношение на 

педагогическите взаимодействие, но не само. В 

отделни случаи читалището ползва залата на 

Съюза на композиторите и други пространства 

за изнесени дейности. Съставите на читалището 

се изявяват на сцени в страната и извън нея. 

 

 

 

Целеви групи 

    Читалището още от епохата на Възраждането 

е една от най-демократичните организации. В 

този смисъл и читалище „Искра–1964“ има 

максимално широк възрастов диапазон от хора, 

които взимат участие в дейността му. А също 
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така и от гледна точка на здравословния статус 

и материален статус – читалището поддържа 

социално приемлива политика по отношение на 

таксите.   

Експерти / екип     Дейността на организацията се реализира 

преди всичко чрез специалисти в областта на 

изкуството, езиците и други. По този начин се 

осигуряван школите по пиано, китара, рисуване, 

поп и рок пеене, език (английски, френски и 

гръцки език), Клуб „Поезия“, Клуб „Здраве“ и 

др.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Функционална 

синергия между 

цели, целеви 

групи и 

дейности 

 

Системни цели, 

функции и 

дейности, 

подкрепяни и 

поощрявани 

нормативно и 

институционално 

отгоре надолу 

    Законодателното регламентиране на 

читалищната дейност и основно Закон за 

народните читалища, а така също и Столична 

община в лицето на Район „Красна поляна“ 

оказват ключова роля за реализирането на 

целите на читалището: Съхраняване и 

утвърждаване на българската национална 

идентичност; Придобиване на компетентности, 

необходими за успешна личностна и 

професионална реализация и активен 

граждански живот в съвременните общности;  

 

 

Несистемни цели, 

функции 

и  дейности, 

подкрепяни и 

поощрявани 

отдолу нагоре 

    Като цяло заложените в плановете на 

читалището дейности са само основа, която се 

изпълва със съдържание благодарение на 

инициативността на членовете и потребителите. 

Като традиция са вечерите на поезията, чието 

съдържание се инициира от членове на 

читалището и са форма, която се използва и в 

случаи, когато възникне интерес към някакво 

актуално явление, което предизвиква интерес и 

потребност да попадне във фокус. Посвещава му 

се вечер.  
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Смесени 

двупосочно 

подкрепяни и 

поощрявани цели, 

функции, и 

дейности 

      Иницииране организирането и провеждането 

на изяви, демонстриращи постиженията на 

читалището, по повод на празници или 

инициативи на други субекти като столична 

община и други партньори. Например 

концертите на читалището, които отбелязват 

различни празници и които са плод на усилията 

и творчеството на съставите на читалището и 

подкрепени (например осигуряване на зала, 

награди на участниците и др.) от различни 

партньори. 

 

 

 

 

 

Партньорски 

връзки и 

подкрепи 

 

 

Системни 

партньорски 

връзки и модели 

     Министерство на културата, Министерство 

на образованието, Столична община, Район 

„Красно село“, Факултет по педагогика при СУ 

„Св. Климент Охридски“, Съюз на 

композиторите и др. Издателствата на БАН – 

„Марин Дринов“, „Сиела“, „Бард“, НСМ 

„Медиа“, Фондация „Карнеги“, Фондация 

„Човещина“, Фондация „Отворено общество“ и 

др. 

Несистемни 

партньорски 

връзки и модели 

Доброволци 

Смесени 

партньорски 

връзки и модели 

    Други читалища, организации на българи в 

чужбина и др. 

 

 

 

 

Детерминанти и 

посока на 

Социетален 

контекст и 

обстоятелства 

     Облагородяване, хуманизиране на 

представители на кварталната общност чрез 

изкуство и занимания по интереси и в обратната 

посока, взаимно подхранване и подкрепа. 

Личностен 

контекст и 

обстоятелства 

     Развиване на личностни качества, които са 

желани и помагат за по-доброто вписване на 

хората в училище и други среди, като повишава 
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функционалната 

динамика 

компетентността, утвърждават се емпатия, 

увереност, творчество и др.  

Професионален 

контекст и 

обстоятелства 

     Създавате се условия и за достигане на 

професионално ниво в отделните дейности – 

напр. мандолинения състав, а не само 

подбуждане на таланта и първоначално 

развитие.  

 

ФОНДАЦИЯ „ДЖАГАДАМБА“ 

Представя: Владислав Господинов41 

 

 

Резюме 

       „Джагадамба“ е обучителна организация, чиято насоченост е към деца и младежи 

между 9 и 18-год. възраст, като фокусът e върху цялостното развитие на личността през 

интегрален подход. Това става чрез целенасочено развиване на знания, умения и навици 

в най-важните сфери на живота, които не се учат в училище. За да се постигнат най-

добри резултати в работата, работи екип от професионалисти, утвърдени в различни 

области с дългогодишен опит в работата с деца. Информацията за този профил е 

получена от Мартина Велева, основател на фондацията. 

 

ЦЕННОСТНО-ФУНКЦИОНАЛЕН ПРОФИЛ 

Категории Елементи на 

категориите 

Характеристики на профила 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       Дейността на фондация „Джагадамба“ се 

състои в провеждането на групови и 

индивидуални програми и обучения, които са 

фокусирани върху процеса на личностното 

развитие и израстване на участниците. 

Основната мисия е да създава и прилага, както 

и да популяризира и развива алтернативните и 

 
41 Владислав Господинов е доцент по Теория на възпитанието към Факултета по педагогика. 
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Ценностна 

система и 

йерархия 

Мисия иновативните методи в образованието в 

България. Фокусът на дейността е 

съсредоточен главно върху деца и младежи, но 

също и е насочен и към допълнителни 

занимания и съпътстваща обучителна работа и 

дейности с родителите на децата. Успешно се 

провеждат и програми за сплотяване на 

семейства и изграждане на здравословни 

отношения между членовете им.  

 

 

 

 

 

Визия / 

стратегия / 

подход на работа 

        Фондация „Джагадамба“ поставя фокус 

върху цялостното развитие на личността чрез 

холистичен (интегрален подход) подход. Което 

означава, че се работи едновременно за 

физическото, менталното, емоционалното и 

душевното развитие и обогатяване на 

личността. Това става чрез целенасочено 

развиване на знания, умения и навици в най-

важните сфери на живота, които не се учат в 

училище. За да се постигнат най-добри 

резултати в работата се грижи екип от 

професионалисти, утвърдени в различни 

области с дългогодишен опит в работата с деца. 

      Методите, които се прилагат, са доказани и 

широко използвани в Европа, САЩ, Канада и 

Австралия. Те са съчетание от няколко 

компонента и техники за въвличане на 

обучаващите се пряко в процеса на откриване, 

разгадаване и прилагане на предназначеното 

знание(умение). Самите участници заедно с 

обучителите заемат ролята на създатели, 

откриватели, съобучители и свидетели, 

коментатори и анализатори на целия процес.  

     Главни инструменти и акценти са: 
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● Лично преживяване, активно участие и 

директно упражняване на умения в процеса 

на работа. 

● Индивидуален и адаптивен подход 

спрямо всеки участник чрез интервю и 

атестиране на същия за качества и 

способности – преди, по време на и след 

процеса. 

● Интегрален и интердисциплинарен 

подход – модулите на обучението се 

занимават с равномерното развитие на 

физическата, интелектуалната, социалната, 

емоционалната и творческата грамотност на 

участниците, като всички те са 

концептуално и практически обвързани и 

адаптирани чрез конкретна тема или 

подходящ и целесъобразен наратив. 

● Използване на различни компоненти и 

инструменти от изкуството (театрално, 

художествено, музикално) с различни цели. 

В зависимост от целта на програмата 

съответно подбраните арт заниманията 

подпомагат преподаването и развиването на 

качества на всеки участник(творчески, 

личностни, групови). Освен това тези 

методи спомагат и за проучването на 

индивидуалните (нагласи, настроения, 

предпочитания, очаквания и т.н.). Полезен 

инструмент е и личното участие в 

описването на (качества, намерения, гледни 

точки и т.н.), както и възможността за 

участие на обучаемите в процеса на 

преподаването на същите (идеи, умения, 
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знания, сложни и комплексни и идеи и т.н.). 

Не на последно място, важен е акцентът по 

усвояване на способи и практически умения 

в участниците за придобиване на увереност 

и възможности за изразяване и представяне 

по научените и използваните материалите и 

идеите върху, които работим заедно (лични 

или колективни, идеи, модели, планове и 

т.н.). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Системни цели 

 Създаване на възможности и 

алтернативи за децата, младежите, 

родителите и обучителите да участват в 

качествени, съвременни и динамични 

програми за цялостно индивидуално и 

екипно развитие. 

 Прилагане на добри практики, усвоени 

от международни обучения и тренинги, 

създадени и проведени от  организации, 

посветили се на занимания за 

усъвършенстване и подобряване на 

процеса на учене и приложение на 

знанието в личностен и професионален 

план.  Акцентиране на редица ключови 

умения за комуникация; съвместно и 

екипно координиране; често 

пренебрегвани умения и недостатъчно 

развивани в традиционната 

образователна система. 

 Развиване на системни методи, техники 

и начини за максимално постигане на 

конкретни ефективни и измерими 

резултати в направления като: меки 

умения, вземане на решения, лидерство 
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и делегиране на отговорност, 

пълноценно общуване и преговори. 

 Използване на академични и 

изследователски подходи в сферата на 

алтернативните методи за учене и 

обучение с цел подобряване и 

ангажиране на общественото внимание 

и популяризиране на приноса, който те 

оказват върху развитието на 

участниците.  

 Развиване и легитимиране на 

професията “ментор-обучител” в 

България.  

 Развитие и въвеждане на академии за 

личностно развитие за деца и младежи 

като естествена част от пълноценното 

развитие на младежите, които са в 

помощ за подобряване на формалното 

образование и кариерното развитие в 

България. 

 Развитие и въвеждане на програми за 

колективен растеж, насочени към 

семействата, посредством неформални 

методи на преподаване и обучение чрез 

преживяване. 

 Развиване и консултиране на младежи и 

възрастни за ролята на творческия 

потенциал като фактор за пълноценен 

личен и професионален успех. Употреба 

на приложните изкуства и театъра като 

методи на преподаване. 
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 Развиване у децата и младите на 

отношение към природата, опазване на 

околната среда и екологично съзнание. 

 Популяризиране, демонстрация и 

обучение на техники и методи за 

подобряване на физическото, 

психическото и емоционалното здраве 

чрез показване и упражняване на 

полезни навици, активен спортен живот 

и занимания и работа с вътрешните 

процеси – емоции, рефлексии, 

споделяне, ретроспекции, равносметки. 

 

 

Несистемни цели 

      Комплексно и цялостно опознаване, 

усвояване, и повишаване на качеството на 

управление на когнитивните, практическите и 

творческите умения на всички участници в 

нашите академии, което допринася за по- 

съзнателен, пълноценен и удовлетворяващ 

начин на живот. 

 

 

 

 

Детерминанти на 

ценностната 

система и 

йерархия 

Среда / условия         Фондацията разполага със собствена база 

(зала за около 20 човека) и използва 

пространства и ресурси при изнесените си 

обучения. 

Целеви групи        Целевите групи са разделени възрастово и 

целесъобразно, но има програми, които са  

смесени с конкретни обучителни цели и търсен 

резултат. Участниците са главно деца – 8-17г., 

но има и отделни програми и проекти 

включващи както младежи 17-27 г., така и 

родители и семейства извън тази възрастова 

група. Акцентът е върху обикновения човек и 

неговото семейство.  
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       В целевите групи не се включват хора със 

специални образователни потребности (СОП). 

 

 

 

 

 

 

Експерти / екип 

      Мартина Павлова Велева – основател, 

педагог, обучител по личностно развитие във 

Фондация „Джагадамба“, основен обучител и в 

“Leader Academy” – академии за личностно 

развитие и кариерно ориентиране за младежи, 

младежки работник, младежки лидер и ментор. 

Нона Александрова Куманова – съосновател, 

педагог, преподавател по изобразително 

изкуство към Фондация „Джагадамба“ , арт-

терапевт; 

      Максим Емилов Тихолов – съосновател, 

докторант по реторика – публична реч към СУ 

„Св.Климент Охридски“, инструктор и 

преподавател по личностно развитие към 

Фондация „Джагадамба“; 

 

 

 

 

 

 

 

Функционална 

синергия между 

цели, целеви 

групи и дейности 

 

 

 

Системни цели, 

функции и 

дейности, 

подкрепяни и 

поощрявани 

нормативно и 

институционално 

отгоре надолу 

      Фондация „Джагадамба” е част от 

международната платформа (EACEA) към 

Европейската комисия за участие в 

образователни и инициативи за младежи с 

участие на аудиовизуални, културни и 

граждански и доброволчески инициативи. 

Благодарение на партньорски отношения с 

други организации „Джагадамба“ е участвала в 

повече от 10 Erasmus+ youth проекти в 

различни държави в ЕС (Италия, Испания, 

Англия, Румъния) и Турция в качеството си на 

партньор и изпращач на доброволци или с цел 

екипни квалификации и обмен на опит и 

създаване на колективни програми и тренинги. 

Фондация „Джагадамба“ има реализирани два  

Erasmus + проекта съвместно с “Leader 
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Academy” за личностно и кариерно развитие, 

проведени на територията на България. 

Несистемни цели, 

функции и  

дейности, 

       В своите дейности и партньорства се държи 

на споделянето и консенсуса между 

ценностните системи проявени в и 

практическото взаимодействие.  

Смесени 

двупосочно 

подкрепяни и 

поощрявани цели, 

функции, и 

дейности 

       В своите съвместни дейности винаги 

предварително организацията създава взаимно 

благотворни условия за работа, които обвързва 

с реалистични постижими цели, основаващи се 

и свеждащи се до една конкретна философия. 

Съзнателно, градивно и споделено изживяване, 

подпомагащо всеки по отделно и заедността 

като по-висша форма на отношения. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Партньорски 

връзки и 

подкрепи 

 

 

 

Системни 

партньорски 

връзки и модели 

    “Leader Academy” – академии за личностно 

развитие и кариерно ориентиране за младежи, 

младежки работник, младежки лидер и ментор. 

     “Colibri Kitchen” – Съдейства за повишаването 

на осъзнатостта на хората по отношение на 

храненето като начин за поддържане на общото 

благосъстояние на организма. 

       Harmonica – Биологично чиста храна от 

подбрани доставчици. 

 

 

Несистемни 

партньорски 

връзки и модели 

     Във всички свои дейности Фондация 

„Джагадамба“ поощрява участието на 

организации със сходна или прилежащи цели. 

Партньорските взаимоотношения с част от 

спонсорите (например фирма Harmonica) са 

осъществени на базата на изключително сходна 

ценностна система и съвместна работа в 

промотирането на здравословен начин на 

живот като основа на едно съзнателно 

съществуване. 
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Смесени 

партньорски 

връзки и модели 

     Важен компонент в обучителните програми, 

който е доказано успешен в практика на 

фондацията, е гостуването на лектори от 

различни области и браншове, които са се 

доказали като лидери в образователните 

инициативи. Образователен център Технократи 

са гост-обучители в детските академии. Те 

показват полезната страна на технологиите и 

създават изключително приятелска атмосфера 

за изучаване на ползите от техническите и 

технологичните процеси и възможности 

достъпни в нашето съвремие. 

 

 

 

 

 

Детерминанти и 

посока на 

функционалната 

динамика 

 

 

 

 

 

Социетален 

контекст и 

обстоятелства 

      В динамиката на съвременния свят 

образованието е определящ фактор и 

компонент определящ здравословното и 

пълноценното развитие на личността в един 

свръх развит механизъм, какъвто е социумът 

днес с всички негови функции и норми.  

     В дейностите на организацията се работи за 

развиването и подпомагането на всеки един 

човек пряко или косвено чрез неговите близки, 

за да се популяризират онези необходими и 

функционални знания и умения, които 

спомагат един пълноценен живот, основан на 

ценности и реализация, чрез вече признатите и 

уважавани таланти и дарби, облагородяващи 

индивида и общността като единно цяло. 

 

 

Личностен 

контекст и 

обстоятелства 

     В дейността на „Джагадамба“ пълната 

реализация на личностния потенциал 

преминава първо през фаза на себеизследване, 

заедно с това се работи за усвояване на 

необходимия инструментариум за творчество и 

реализация на предимствата и силните страни и 
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чрез това се подпомага процесът по творчество, 

създаване и споделяне на плодовете на труда на 

всеки един участник, спрямо неговото лично 

желание, темпо и стил. 

 

Професионален 

контекст и 

обстоятелства 

     Основно вярване, което мотивира работа на 

екипа е че човек достига професионалната си 

реализация основавайки я на личностното си 

развитие, а не за сметка на него. В дейността си 

фондацията цели здравословен баланс между 

лично и професионално развитие. 
 

Ценностно-функционален фокус:  

Професионално  ориентиране и консултиране 

NEXTSTEP 

Представя: Борислава Маева42 

Резюме 

       NEXTSTEP е проект на Фондация "Хестия". Мисията на портала за кариерно и личностно 

развитие е да подпомага децата и младежите в България да открият и развият талантите и 

потенциала си и да се превърнат в успешни професионалисти и щастливи хора. Затова екипът 

предоставя професионално консултиране и достъп до валидирани инструменти за 

образователно и кариерно ориентиране. Същевременно работи с бизнеса, неправителствения 

сектор и образователните институции, за да създаде повече и по-добри възможности за 

развитието на младите хора. 

     Организацията предлага тестове за оценка на кариерни интереси, ценности, умения и 

стратегии за учене, личностен престиж и силни страни на две групи ученици – 5-7 клас и  9 – 

12 клас.  Кариерното консултиране се води от сертифициран кариерен консултант по системата  

GCDF  и бакалавър по Психология от Brunel University London.   
ЦЕННОСТНО-ФУНКЦИОНАЛЕН ПРОФИЛ 

Категории  Елементи на 

категориите 
Характеристики на профила 

 
42 Борислава Маева е бакалавър в програмата по Неформално образование, член на екипа на проект 80-10-
7 „Практическа значимост на неформалното образование през призмата на неговите функции, ценности и 
цели“, 2020 г. 
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Ценностна 

система и 

йерархия 

 

 

 

 

 

Мисия 

      NEXTSTEP е проект на Фондация „Хестия“, която 

работи за насърчаване и подпомагане на личностното 

развитие и социална интеграция на всяко дете; 

информираност на обществото за детското психо-

емоционално и социално развитие. Мисията на 

NEXTSTEP естествено произтича от тази на Фондацията, 

конкретизирана в личностна подкрепа за кариерното и 

професионално развитие на деца и младежи, в откриване 

на техните таланти, умения и способности и 

реализирането им чрез професията. 

Визия / 

стратегия / 

подход на 

работа 

     Успешното образователно и кариерно решение 

преминава през три етапа – опознаване на собствената си 

личност, информиране за външния/трудовия свят и 

предприемане на целенасочени действия. 

     Чрез инструментариума на научно базирани 

психометрични тестове  за себепознание, преминали 

процес на стандартизация и адаптация за България, се 

осъществява подкрепа на учениците преди и по време на 

вземане на решения, пред които те са изправени – избора 

на гимназия и избора на висше образование.  

Системни цели Няма 

Несистемни 

цели 
     Подкрепа на интересите, приоритетите и 

потребностите на ученици (12-19 г.) за професионалното 

им развитие; подкрепа на бизнеса и пазара на труда. 

Субгрупа цели – самооценка, самоконтрол, 

самостоятелно учене, самостоятелност; кариерни умения 

и компетентности.  

 

 

Детерминанти 

на ценностната 

система и 

йерархия 

Среда / условия      Предоставяне на професионално консултиране чрез 

лични консултации;  дигитална платформа за самооценка, 

предоставяща достъпност за възможно най-много 

младежи от всяка точка на страната; Конференция за 

кариерно и личностно развитие. 
Целеви групи     Ученици 12-19 г. и родителите им. 
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Експерти / екип     Психолози, Кариерни консултанти (сертифицирани), 

икономисти и маркетолози. 

 

 

 

Функционална 

синергия между 

цели, целеви 

групи и дейности 

Системни цели, 

функции и 

дейности, 

      Индиректна подкрепа на формалната/училищната 

образователна система чрез насочване на ученици и 

младежи към подходящо за тях образование. 

Несистемни цели, 

функции и  

дейности, 

подкрепяни и 

поощрявани 

отдолу нагоре 

     Дейностите са  изцяло ориентирани към интересите, 

приоритети и ценностите на целевата група (ученици 12-

19 г.) и техните родители, съобразно мисията на 

организацията за кариерно и личностно развитие. 

Смесени 

двупосочно 

подкрепяни и 

поощрявани 

     Услугите подпомагат и пазара на труда и развитие на 

гражданско самосъзнание и отговорност.  

 

 

 

 

 

Партньорски 

връзки и 

подкрепи 

Системни 

партньорски 

връзки и модели 

     Поддържане на партньорски връзки със студентски 

дружества към университетите и Националния младежки 

форум.  
Несистемни 

партньорски 

връзки и модели 

     Агенции за висше образование в чужбина (Orange, 

Skylines, StudyBuddy, Uniconsult), които предлагат 

нашите личностни тестове на учениците, с които работят 

 

 

 

 

Смесени 

партньорски 

връзки и модели 

     Благотворителни организации, работещи с ученици от 

малки населени места (Стъпка за България, Училищни 

чудеса), с които изготвяме общи проекти в сферата на 

кариерното ориентиране и личностното развитие, във 

връзка с различни възможности за финансиране 

      Организации, предлагащи възможности за младежи 

(AIESEC, Заедно в час, Международна награда на херцога 

на Единбург, Джамба, Уницеф), които са участници в 

нашата младежка конференция Future Makers 2020 и с 

които взаимно промотираме дейността си. 

      Специализирани организации (Прометрикс, Софийски 

форум за сигурност, DigitalPro), с които обменяме 

специализиран опит в конкретни сфери като например 

човешки ресурси и информация, свързана с пазара на 

труда, лидерство, дигитален маркетинг 
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Детерминанти и 

посока на 

функционалната 

динамика 

Социетален 

контекст и 

обстоятелства 

     Активизиране, подобряване и усъвършенстване на 

националната системата професионално ориентиране в 

средното и висшето образование.  

Личностен 

контекст и 

обстоятелства 

     Формиране на умения за вземане на осъзнати решения 

за професионално развитие и управление на кариерата, 

като лична отговорност и уважение към себе си. 

Професионален 

контекст и 

обстоятелства 

     Пряко свързване на дейностите на NextStep с  

пълноценното участие на ученици и младежи в 

образователната система, пазара на труда и икономиката. 

 

ВТОРА ГРУПА ПРАКТИКИ: 

Практики за „образование за демокрация“ 

Ценностно-функционален фокус:   

Младежка работа и участие 

 

НАЦИОНАЛЕН МЛАДЕЖКИ ФОРУМ 
 

Представя: Силвия Николаева43 

Резюме 

        Национален младежки форум е най-голямата младежка платформа в България, 

която обединява в състава си 50 младежки организации от цялата страна.      Мисията 

на НМФ е да представлява интересите на младите хора в България и техните нужди, 

извеждайки на преден план значението и важността на младежките организации, 

тяхното развитие и участие в социалните и обществено-политически процеси и да 

осигурява ефективен структурен диалог чрез сътрудничество със съответните 

заинтересовани страни и институции, взимащи решения в младежката политика. 

        Организацията изпълнява функциите на национален младежки съвет и е 

пълноправен член на Европейски младежки форум и активен партньор на национални 

и европейски институции в изграждане и застъпничество за младежки политики.  

 
43 Силвия Николаева е ръководител на настоящото изследване. Познава работата на НМФ от множество 
партньорски инициативи между Форума и Центъра за интердисциплинарни изследвания и иновации в 
неформалното образование, който тя ръководи от неговото създаване през 2011 г. 
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       Стратегическите приоритети на организацията за периода 2019-2026 г. обхващат 

младежката работа, младежките права, младежкото включване и овластяване, и 

развитието на силни младежки организации. В структурата му функционира звено 

„Обучители“, чиято мисия е да развива капацитета на своите организациите-членове, 

както и на младежките организации в страната. То се състои от старши и младши 

обучители, съвместно работещи за утвърждаването на ценностите и принципите на 

НМФ и за постигането на целите на организацията. От 2019 г. звеното реализира 

проект „Национална младежка академия“, който е насочен към подготовката/ 

обучението за работа като младежки работници (обучение в активизъм) на най-

мотивираните за промяна  млади хора в България, които са готови да предизвикат, не 

само себе си, но и хората в  общността, от която идват. Академията е разделена на три 

последователни нива, в рамките, на които участниците развиват и придобиват 

конкретни знания, умения и компетенции. Първото ниво (първи клас) е с фокус върху 

социалните умения и личностното развитие. Второто (втори клас) адресира теми 

свързани с гражданската активност и младежката работа, а третото равнище (трети 

клас) е посветено на младежкото лидерство.  

ЦЕННОСТНО-ФУНКЦИОНАЛЕН ПРОФИЛ 

Категории Елементи на 

категориите 

Характеристики на профила 

 

 

Ценностна 

система и 

йерархия 

 

 

Мисия 

        Мисията на НМФ е да представлява 

интересите на младите хора в България и техните 

нужди, извеждайки на преден план значението и 

важността на младежките организации, тяхното 

развитие и участие в социалните и обществено-

политически процеси и да осигуряваме ефективен 

структурен диалог чрез сътрудничество със 

съответните заинтересовани страни и институции, 

взимащи решения в младежката политика.  
Визия / стратегия / 

подход на работа 
     Съчетаване на младежката работа 

(младежки активизъм) със солидна 

подготовка на младежките лидери чрез 

обучителни и мотивационни програми. 
Системни цели       Национален младежки форум работи с 

всички заинтересовани страни за развитие на 
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младежкия сектор в страната. Основните  

дейности са изработване и застъпничество за 

младежки политики, развиване капацитета на 

младежките организации и структурен диалог 

с власт имащите. 
Несистемни цели     Развитие на социални умения за устойчиво 

личностно развитие. 

Детерминанти 

на ценностната 

система и 

йерархия 

 

Среда / условия 
    НМФ работа в тясна колаборация с 

официалните национални и международни 

институции и организации. 
Целеви групи     Младежи 16-35 г. 

Експерти / екип     Доброволци в ръководството и работните 

звена 

Функционална 

синергия между 

цели, целеви 

групи и 

дейности 

 

Системни цели, 

функции и дейности, 

     Основните  цели и дейности са изработване 

и застъпничество за младежки политики, 

развиване капацитета на младежките 

организации и структурен диалог с власт 

имащите. 
Несистемни цели, 

функции и  дейности, 
  Фокусът е върху формирането на социални 

умения и работа в широки младежки врежи 

както в страната, така и навън. 
Смесени двупосочно 

подкрепяни и 

поощрявани цели, 

функции, и дейности 

 

Устойчиво развитие на младите хора, 

младежки активизъм и младежко лидерство. 

Партньорски 

връзки и 

подкрепи 

Системни 

партньорски връзки и 

модели 

 

 

    Национален младежки форум работи с 

всички заинтересовани страни за развитие на 

младежкия сектор в страната. 

Несистемни 

партньорски връзки и 

модели 

Смесени партньорски 

връзки и модели 

       Младежките дейности са във фокуса на 

официалните политики, а в ежедневието 
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Детерминанти и 

посока на 

функционалната 

динамика 

Социетален контекст 

и обстоятелства 
проблемите на и с младите са многопосочни и 

сериозни. 
Личностен контекст 

и обстоятелства 
    Увеличен относителен дял на младежите, 

които трудно се справят сами с житейските си 

избори, което ги държи далеч от динамиката 

на гражданското общество и ги поставя в 

пасивна позиция. 
Професионален 

контекст и 

обстоятелства 

    Налице е стремеж за професионализация на 

младежката работа, поради което се търсят 

нови вкл. формални възможности за 

квалификация на младежките лидери. 
 
 

 
СДРУЖЕНИЕ „СТУДЕНТИ В ДЕЙСТВИЕ“. ПРАКТИКА STUDYHUB 

 
Представя: Борислава Маева44 

                

РЕЗЮМЕ 

            Сдружение „Студенти в действие“ е неправителствена организация с 

нестопанска цел, в обществена полза, създадена през 2018 г., основана с цел да 

насърчи, развие и подпомогне интелектуалната, образователна и  практическа 

дейност на студентите. Стреми се и действа за създаване на условия за формирането 

на устойчиво студентско общество и подпомагане на изграждането на благоприятна 

среда за обмен на знания и опит между студентите, обучаващи се в различни сфери.  

       Проектът StudyHub е първото пространство за споделено учене, създаден в 

отговор на целта на Сдружението за промяна на средата в Студентски град и 

условията за учене, директно адресиран към младежи-студенти, и неговата мисия е 

„Малката промяна в малка среда водят до голяма в нас“.  „ 

        StudyHub е денонощно пространство за индивидуално и споделено учене. То е 

съвременна библиотека, обезпечена с книги, информационни технологии, обособени 

пространства за спокойно, самостоятелно свободно четене. StudyHub провежда 

обучения насочени към образователно и кариерно ориентиране и развитие, както и 

към ключови теми като: 

 
44 Борислава Маева е студент III-ти курс „Неформално образование", стажант-изследовател в проекта. 
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           - доброволчеството и професионалните му ползи за обучение и създаване на 

мрежа от съмишленици и партньори;        

           - срещи "Професионалистите говорят";        

          - конкретно приложими краткосрочни курсове:       

          - за работа с информационно-комуникационни технологии;    

          - творческо писане и създаване на съдържание;      

          - тематични ателиета по граждански и екологични въпроси;    

          - срещи с представители на отговорните институции, касаещи логистиката и 

битовите проблеми в София, и по-конкретно в Студентски град;    

         - организира срещи с представители на големи работодателски организации, 

готови да съдействат, наемат и оказват менторска подкрепа на студенти;   

         - работи активно и със съмишленици от неправителствения сектор и 

образователните институции, за създаване на устойчиви общности, генериращи нови 

идеи, модели и практики на включване на младите в обществения и икономически 

живот на страната. 

            Основна целева група са младежи, студенти (19-30г. ) и алумни, за които 

кариерното развитие е в начален етап.   

           Едногодишната дейност на StudyHub за много кратко време идентифицира 

(извади на "светло") цялата палитра на студентските ценности, очаквания, желания, 

ценности, тревоги и проблеми, което естествено доведе до създаването на CareerHub, 

като естествено продължение на StudyHub, но вече като конкретно специализирано 

в обучения и консултации за кариерата като процес -продължителен и динамичен, 

състоящ се от множество последователни избори, решения и промени в различните 

моменти от живота на човека. Решения, представляващи повратните точки, които 

определят посоката, действията и възможностите за развитие Обученията се 

фокусират на важни за студентите теми, като: 

      - Кариерните перспективи - стаж, практика, трудови правоотношения (хонорар 

или договор); 

      - Обучения за кандидатстване, за преговаряне, за изготвяне и представяне на 

необходимите документи, за застъпничество и права и т.н.; 

      - Как да уча ефективно? Какви са различията между ученическото и студентското 

учене?; 
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     - Справяне със стреса, продиктуван от смяната на местоживеене, от новите 

изисквания и адаптация към тях.  

            Екипът разчита на психолози, сертифицирани кариерни консултанти, студенти, 

експерти от НПО, професионалисти от секторни икономически отрасли с различен профил 

и разчита на партньорството на: Български център за нестопанско право,  Студентските 

съвети на СУ, НБУ, УНСС, Лесотехнически университет, с които инициират и участват в 

общи проекти в сферата на кариерното ориентиране и личностното развитие, на организации, 

предлагащи възможности за младежи (AIESEC, Икеа, Съдърланд, Аурубис, Технопарк, с 

които работят взаимно и промоцираме дейността си, от Сиела, Столична община , 

Национален младежки форум и други специализирани организации за дигитални услуги, 

макретинг и аутсорсинг, с които обменят специализиран опит в сферата на човешките 

ресурси и информация, свързана с пазара на труда. 

            Практиката на StudyHub r CareerHub подобрява и усъвършенства националната 

система и европейските приоритети за професионално развитие в/на системата за висше 

образование, изгражда компетентности з активно гражданско включване в обществените 

процеси, реализира пълноценната връзка и участие на студентската общност в 

образователната система, в пазара на труда и в социално-икономическия просперитет на 

страната. 
      

Официален сайт:  https://studyhub.bg,  София, кв. Студентски град, ул. „Жак Натан“ 

№ 10, партер 

ЦЕННОСТНО-ФУНКЦИОНАЛЕН ПРОФИЛ 

Категории Елементи на 
категориите 

Характеристика на профила 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Мисия 

 „Малката промяна в малка среда водят до 

голяма в нас“.  

Насърчаване, развие и подпомогне 

интелектуалната, образователна и  практическа 

дейност на студентите. Създаване на условия за 

формирането на устойчиво студентско 

общество и подпомагане на изграждането на 

благоприятна среда за обмен на знания и опит 

между студентите. 

 

 

StudyHub е денонщно пространство за 

индивидуално и споделено учене. То е 
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Ценностна 

система и 

йерархия 

Визия / 

стратегия / 

подход на 

работа 

съвременна библиотека, обезпечена с книги, 

информационни технологии, обособени 

пространства за спокойно, самостоятелно 

свободно четене. Промяна на средата в 

Студентски град и условията за учене. 

 

 

Системни цели 

Поддръжка и подкрепа на студентската 

общност; работа с образователните институции 

от системата на висшето образование за 

създаване на устойчиви общности, генериращи 

нови идеи, модели и практики на включване на 

младите в обществения и икономически живот 

на страната 

 

 

 

 

Несистемни 

цели 

Подкрепа на интересите, приоритетите и 

потребностите на студентите за 

професионалното им развитие; подкрепа на 

бизнеса и пазара на труда. Субгрупа цели – 

самооценка, самоконтрол, самостоятелно учене, 

самостоятелност; кариерни умения и 

компетентности.  

 

 

 

Детерминанти 

на 

ценностната 

система и 

йерархия 

 

 

Среда / условия 

Предоставяне на професионално консултиране 

чрез лични консултации;  дигитална платформа 

за самооценка и дигитална трудова борса; 

предоставяща достъпност за от всяка точка на 

страната. 

 

Целеви групи 

Студенти, алумни и младежи на възраст 16-30 г. 

 

Експерти / екип 

Психолози, Кариерни консултанти 

(сертифицирани), студенти, експерти от НПО, 

професионалисти от секторни икономически 

отрасли. 

Функционалн

а синергия 

 Подкрепа на системата на висшето 

образование,  чрез насочване на студенти и 
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между цели, 

целеви групи 

и дейности 

Системни цели, 

функции и 

дейности, 

младежи към подходящо за тях образование и 

професионално развитие. 

Несистемни 

цели, функции и  

дейности, 

Дейностите  ориентирани към интересите, 

приоритети и ценностите на студентската 

общност, съобразно мисията на организацията 

за кариерно и личностно развитие 

Смесени 

двупосочно 

подкрепяни и 

поощрявани 

цели, функции, и 

дейности 

Услугите подпомагат и пазара на труда, и 

развитието на гражданско самосъзнание, и 

отговорно, активно включване в стопанския 

живот на страната. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Партньорски 

връзки и 

подкрепи 

 

Системни 

партньорски 

връзки и модели 

Поддържане на партньорски връзки със 

студентски дружества към университетите, 

самите университетски администрации, 

общински институции и Националния 

младежки форум.  
 

Несистемни 

партньорски 

връзки и модели 

Многообразни Бизнес партньорства - с ИТ-

сектора, търговски и финансови организации  

 

 

 

 

 

Смесени 

партньорски 

връзки и модели 

Европейски институции - програми и грантове 

Организации, предлагащи възможности за 

младежи (AIESEC, Заедно в час, Еразъм+, 

Уницеф). 

Специализирани организации - банков и 

финансов сектор, ИТ-сектор, общински и 

държавни институции (по програми и проекти), 

с които обменяме специализиран опит в 

конкретни сфери като например човешки 

ресурси и информация, свързана с пазара на 
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труда, лидерство, гражданско образование и 

предприемачество. 

 

Детерминант

и и посока на 

функционалн

ата динамика 

 

Социетален 

контекст и 

обстоятелства 

Активизиране, подобряване и усъвършенстване 

на националната системата и европейските 

приоритети за професионално  развитие на 

системата за  висше образование.  

Личностен 

контекст и 

обстоятелства 

 

Формиране на умения и компетентности за 

активно гражданство и активно включване в 

обществените процеси както за личностно 

разгръщане, така и в обществена полезност. 

 

Професионален 

контекст и 

обстоятелства 

Директна връзка на дейностите на StudyHub и 

CareerHub с  пълноценното участие на 

студентската общност в образователната 

система, пазара на труда и социално- 

икономическия просперитет на страната 

 

Ценностно-функционален фокус:   

Гражданско образование и участие 

 

ФОНДАЦИЯ ГРАЖДАНСКИ ИНСТИТУТ 
 

Представя: Христина Банчева – Преславска45 

Резюме 

       Фондация Граждански институт (ФГИ) е създадена за изследване, формиране, 

подпомагане и защита на политиките на гражданското общество. Главната й цел е да 

насърчава развитието на гражданското общество, социалната икономика и 

филантропията чрез информация, проучвания, образование, консултации и 

 
45 Христина Банчева-Преславска е главен асистент в Лесотехническия университет. Тя е дългогодишен 
лидер на „ЕкоЦентрик“, главен асистент в Лесотехническия университет, експерт оценител по много 
екологични и образователни проекти. Познава организацията от партньорски проекти между  ФГИ и 
ЕкоЦентрик, на която фондация тя е дългогодишен лидер. 
 



99 
 

застъпничество, за овластяване на гражданските и човешките общности и 

добруването на обществото като цяло. 

       Основните дейности на Фондацията включват да изследва, формира, подпомага и 

провежда граждански политики във всички обществени сфери; да подпомага диалога, 

взаимодействието и партньорството между гражданския и държавния, стопанския и 

общинския сектори; да насърчава и подпомага разпространението на добри практики 

и иновационни идеи за да се осигури по-висока компетентност и ефективност на 

дейността на гражданите и техните организации; да подпомага автономното и 

устойчиво развитие на институциите на гражданското общество; да проучва и 

насърчава развитието на информационните и интернет технологии в областта на 

управлението. ФГИ извършва постоянно наблюдение на политики и регулаторна 

рамка, свързана с формиране, подпомагане и защита на политиките на гражданското 

общество, като организира и финансира провеждането на национални и 

международни изследвания, обсъждания, семинари, симпозиуми, конференции; 

набира и разпространява информация, поддържа информационни банки, архив и 

библиотека; подпомага и финансира печатни издания, като бюлетини, брошури, 

студии, монографии, книги, учебни помагала и др.; подпомага провеждането на 

курсове, летни академии, постоянни семинари и други форми на пряко и 

дистанционно обучение.  

        Със своите инициативи и проекти Фондацията обединява различни специалисти 

-  експерти, отговорни за правене на политики на централно ниво (Министерство на 

младежта и спорта, Министерство на образованието и науката, Министерство на 

културата, Министерство на труда и социалната политика, Агенция по заетостта), 

общини, образователни институции,  граждански организации, медии, читалища, 

младежки работници, младежки лидери, изследователи. 

        ФГИ работи активно в партньорства с университети, общообразователни и 

професионални училища, детски градини, общини, изпълнителна власт. Тя е 

проактивна и спрямо партньорства с други неправителствени организации, съсловни 

организации, читалища, бизнес. 

Официален сайт: http://mail.sreda.net/about_us.html  
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ЦЕННОСТНО-ФУНКЦИОНАЛЕН ПРОФИЛ 

Категории Елементи на 

категориите 

Характеристики на профила 

 

 

 

Ценностна система и 

йерархия 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Мисия 

      Фондация Граждански институт 

(ФГИ) е създадена за изследване, 

формиране, подпомагане и защита на 

политиките на гражданското 

общество. Главната цел на ФГИ е да 

насърчава развитието на гражданското 

общество, социалната икономика и 

филантропията чрез информация, 

проучвания, образование, 

консултациии и застъпничество, за 

овластяване на гражданските и 

човешките общности и добруването на 

обществото като цяло. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Визия / стратегия / 

подход на работа 

      Основните дейности включват да 

изследва, формира, подпомага и 

провежда граждански политики във 

всички обществени сфери; да 

подпомага диалога, взаимодействието 

и партньорството между гражданския 

и държавния, стопанския и общинския 

сектори; да насърчава и подпомага 

разпространението на добри практики 

и иновационни идеи за да се осигури 

по-висока компетентност и 

ефективност на дейността на 

гражданите и техните организации; да 

подпомага автономното и устойчиво 

развитие на институциите на 

гражданското общество; да проучва и 

насърчава развитието на 

информационните и интернет 
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технологии в областта на 

управлението. 

       Поддържа ежегодни инициативи, 

свързани с младежката работа, сред 

които: „Достъп до добра храна“ – 

проект, насочен към изследване на 

практиките и предизвикателства пред 

достъпа до добра храна в България и 

към повишаване на хранителната 

грамотност сред младите хора и 

обществото като цяло. „Достъп на 

младите хора до култура“ – 

съвместно с Българската асоциация на 

работодателите в областта на 

културата (БАРОК) и Българска 

асоциация на младежките работници 

(БАМР). „Тезгях 4.0“ – съвместно със 

Сдружение Трансформатори за 

изграждането, оборудването и 

управлението на училищни 

лаборатории тип „Мейкърспейс“ - 

творческа среда за практикуване на 

STEM. 

 

 

 

 

 

 

Системни цели 

     Дейностите на ФГИ следват 

националните политиките в областта 

на младежките дейности; заниманията 

за  свободното време; 

професионалното обучение и 

ориентиране; параформалното 

образование и обучение. Целите на 

организацията имат сходство с целите 

на  хилядолетието на ООН за 

осигуряване на основно образование 

за всички и разработване на 

глобалното партньорство за развитие 

и споделят изцяло целите и 
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ценностите на „Образование и 

обучение 2020“ на ЕС. 

 

Несистемни цели 

    Несистемните ценности на 

организацията са базисни 

здравословни, социални, духовни, 

личностни, общностни и обществени. 

 

 

 

 

 

 

Детерминанти на 

ценностната система и 

йерархия 

 

Среда / условия 

    В своята практика ФГИ изпълнява 

развиващи и  стимулиращи, защитни и 

подкрепящи функции. Подпомага 

социално-ориентираните функции. 

 

 

 

 

Целеви групи 

      Експерти, отговорни за правене на 

политики на централно ниво 

(Министерство на младежта и спорта, 

Министерство на образованието и 

науката, Министерство на културата, 

Министерство на труда и социалната 

политика, Агенция по заетостта), 

общини, образователни 

институции,  граждански 

организации, медии, читалища, 

младежки лидери и работници,  

изследователи. 

Експерти / екип      Социолози, юристи, музиканти, 

театрали, социални работници, 

учители. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     ФГИ е партньор и водеща 

организация в редица проекти, 

насочени към утвърждаване на 

международните стандарти и в 

съответствие с национални политики. 

В резултат на научно-изследователски 

проекти, насочени към проучването и 

подкрепа на развитието на младежката 

работа, например, е стартирано 
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Функционална 

синергия между цели, 

целеви групи и 

дейности 

Системни цели, 

функции и дейности, 

подкрепяни и 

поощрявани 

нормативно и 

институционално 

отгоре надолу 

следдипломно университетско 

образование с Великотърновския 

университет „Св. Св. Кирил и 

Методий“ за придобиване на следните 

професионални квалификации в 

областта на младежката работа – 

консултант „Младежки дейности”, 

Организатор на младежки прояви и 

инициативи  и Организатор на 

доброволчески програми. В резултат 

на нарастващ интерес ВТУ откри 

магистърска програма по младежка 

работа. 

Несистемни цели, 

функции и  дейности,  

    Следвайки системните цели, ФГИ 

покрива и несистемните. 

Смесени двупосочно 

подкрепяни и 

поощрявани цели, 

функции, и дейности 

      В работата на ФГИ смесените 

двупосочно подкрепяни и поощрявани 

цели, функции, и дейности са 

взаимопроникващи. 

 

 

 

 

 

Партньорски връзки и 

подкрепи 

 

Системни 

партньорски връзки и 

модели 

     ФГИ работи активно в 

партньорства с университети, 

общообразователни и професионални 

училища, детски градини, общини, 

изпълнителна власт. 

Несистемни 

партньорски връзки и 

модели 

    ФГИ работи активно в партньорства 

с други неправителствени и съсловни 

организации, читалища, бизнес. 

 

Смесени партньорски 

връзки и модели 

    С всички участници и 

заинтересовани в процесите на 

формиране на гражданското 

общество. Модели са по-горе 

описаните проекти. 

 

 

 

 

     ФГИ използва системен подход на 

поддържане на високо ниво на 
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Детерминанти и 

посока на 

функционалната 

динамика 

 

 

Социетален контекст 

и обстоятелства 

информираност и актуалност чрез 

постоянно наблюдение и изследване 

на процесите и практиките и 

осигуряването на форум/платформа за 

дискутиране и намиране на решения 

по различни проблеми и 

предизвикателства. Създава 

възможности за развитие на еко-

системи от изследователи, експерти и 

прилагащи политики.  

Личностен контекст 

и обстоятелства 

       Чрез своята работа ФГИ създава 

условия във формалното и 

неформалното образование за 

личностното развитие на младежите.  

Професионален 

контекст и 

обстоятелства 

    ФГИ полага усилията и постига 

резултати в осигуряване на 

възможности за професионално 

развитие и специализирано 

образование за младежка работа. 
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ТРЕТА ГРУПА ПРАКТИКИ:  

Подкрепа на личностното развитие 

Ценностно-функционален фокус:  

Ключови компетентности и устойчиво индивидуално развитие  
 

 АНГЛИЙСКО ЛЯТНО УЧИЛИЩЕ 

„Chatsworth - English Summer School“ 
 

Представя: Мариета Георгиева46 

Резюме  

„Чатсуърт - Английско Лятно Училище“ / „Chatsworth - English Summer School“ 

Година на създаване – 2015 

Изпълнител: „Чатсуърт“ ЕООД 

Дейност: лятно езиково обучение 

Организацията „Чатсуърт“ е член на Асоциацията на Кембридж Училищата в 

България. 

Училищата са локализирани в: град Созопол, в сградата на СОУ „ Св. Св. Кирил и 

Методий“; град Свети Влас, в сградата на ОУ „ Св. Св. Кирил и Методий“. 

 

„Чатсуърт“ ЕООД работи в партньорство с изпитен център „Аво“, гр. София  за 

издаване на Кембридж сертификати, удостоверяващи нивото на владеене на 

английски език.   Организацията участва в различни културно-масови събития, 

съвместно с община Созопол,  Свети Влас, и амфитеатър „Диневи Груп“, Свети Влас. 

 

ЦЕННОСТНО-ФУНКЦИОНАЛЕН ПРОФИЛ 

Категории  Елементи на 

категориите 

Характеристики на профила 

 

 

Мисия  Английският на разбираем език! 

Визия / стратегия / 

подход на работа 

Оползотворяване на свободното време 

чрез образователна дейност – изучаване 

на английски език 

 
46 Мариета Георгиева е магистър в магистърска програма по Мениджмънт на услуги и организации за 
неформално образование, випуск 2020. Тя работи в „Чатсуърт“ като обучител по английски език. 
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Ценностна система и 

йерархия 

Системни цели Стимулиране естественото любопитсво и 

активна мотивация 

Несистемни цели Въвеждане на нови и ефективни 

практики 

Детерминанти на 

ценностната система 

и йерархия 

Среда / условия Училищна среда 

Целеви групи Деца от 4 до 14 год възраст 

Експерти / екип Преподаватели по анг. ез. 

Функционална 

синергия между 

цели, целеви групи и 

дейности 

Системни цели, 

функции и дейности,  

Развиване потенциала на участниците в 

естествена среда  

Несистемни цели, 

функции и  дейности,  

Анализ на интресите и кое мотивира 

участниците в процеса 

Смесени двупосочно 

подкрепяни и 

поощрявани цели, 

функции, и дейности 

Двупосочно учене от учители към деца и 

обратно - комуникация 

Партньорски връзки 

и подкрепи 

Системни 

партньорски връзки и 

модели 

С управата на учлищата в който сме 

разположени - базирани 

Несистемни 

партньорски връзки и 

модели 

Рализни частни, независими организации 

Смесени партньорски 

връзки и модели 

Добавена стойност към продукта на 

външните организации 

Детерминанти и 

посока на 

функционалната 

динамика 

Социетален контекст 

и обстоятелства 

Изграждане на социални и емоционални  

умения в децата 

Личностен контекст 

и обстоятелства 

Никой не е лишен от способности, лишен 

е от възможности 

Професионален 

контекст и 

обстоятелства 

Паралелно образование за деца 
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Образователен център „Британика“ 
 

Представя: Галина Йочева47 

Резюме 
 

Образователен център „Британика“ е създаден преди повече от 20 години, за 

да се грижи за качественото обучение по английски език на малки и големи. Тяхната 

мисия е да дадат дълготрайни познания, да развият уменията за ефективно 

общуване и работа в екип. Екипът от преподаватели се старае да преподава не само 

съдържание, но и умения като критическо мислене, любопитство, изобретателност, 

умения за проучване и логическо разрешаване на проблемите.  

По предмет на дейност „Британика“ е център за чуждоезиково образование и 

обучение, консултиране и посредничество, занимания през свободното време, 

практическо обучение и подготовка и дистанционно образование.  

Те функционират на регионално, международно и институционално равнище. 

Основните функции, които развива образователния център са свързани с труда. 

Освен това изпълняват и функция като подкрепа на формалното образование, както и 

служат за образователен модел за социална интеграция. 

Целевите групи, с които работи „Британика“ обхващат широк възрастов 

диапазон – от деца на 5г до възрастни на 70г. 

Степента на професионализация на мениджърите е висока, важно е те да имат 

опит и съответното образование. Докато при преподавателите по-важна е степента на 

английски език, отколкото това те да имат педагогическо образование. 

„Британика“ е типичен пример за неформално образование, защото по един или 

друг начин са съумели да съчетаят голяма част от практическите му полета и функции. 

Без значение дали детето е на 7 години или на 12 години, те имат базите, където могат 

да им осигурят всичко, от което имат нужда. Учат ги на креативно мислене и ги 

поставят в реални ситуации, социализират ги и всичко това придружено изцяло с 

английски език. 

Основен проблем при този образователен център е текучеството на 

преподаватели. Тъй като родителите плащат високи такси, очакват нивото на 

обучението също да е високо, но това е трудно да се постигне с нов преподавател всеки 

срок.  

 
47 Галина Йочева е магистър в магистърска програма по Мениджмънт на услуги и организации за 
неформално образование, випуск 2020. 
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ЦЕННОСТНО-ФУНКЦИОНАЛЕН ПРОФИЛ 

Категории Елементи на 

категориите 

 

Характеристики на профила 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ценностна 

система и 

йерархия 

Мисия Осигуряване на качествено образование, защото 

е правилната стъпка към пълноценен и щастлив 

живот 

 

Визия / 

стратегия / 

подход на работа 

Усвояване на повече материал и изграждане на 

активни млади хора с отношение към света. 

Създаване на проекти и представянето им. 

Преживяване на наученото, за да се упражни и 

затвърди. Креативни занимания с цел създаване 

любов към ученето. 

 

 

 

 

Системни цели 

Превръщане на ученето през целия живот и 

мобилността в реалност; Подобряване на 

качеството и ефективността на образованието и 

обучението; Утвърждаване на социалното 

сближаване и активното гражданско участие; 

Разгръщане на творчеството, иновациите и 

предприемчивостта; Цели, свързани със 

социалното и обществено развитие; Свързани с 

развитието на личностни качества и умения на 

обучаемите; Свързани с кариерното ориентиране 

и консултиране на обучаваните 

 

 

 

 

Несистемни цели 

Провокация на младите хора да се развиват, 

усъвършенстват и израстват; Адаптация към 

бързопроменящите се изисквания на фирмите; 

Развитие на креативност и творческо мислене за 

справяне с иновациите; Да се гледа на света 

около нас с „разбиращи очи”; Създаване на 

връзки с другите хора и социума, в който живеем; 

Създване на индивидуален подход и среда, в 

която може да се реализира потенциала на всеки 

учащ 
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Детерминанти 

на 

ценностната 

система и 

йерархия 

Среда / условия Обученията и курсовете се провеждат както в 

зали с интерактивни дъски, имитиращи класна 

стая, така и навън – в планината или в градска 

среда 

Целеви групи Деца от всички възрасти и възрастни, които искат 

да учат английски език 

Експерти / екип По-голяма част от преподавателите нямат 

педагогическо образование 

 

 

 

Функционална 

синергия 

между цели, 

целеви групи 

и дейности 

Системни цели, 

функции и 

дейности, 

подкрепяни и 

поощрявани 

нормативно и 

институционално 

отгоре надолу 

Разгръщане на творчеството, иновациите и 

предприемчивостта; Цели, свързани със 

социалното и обществено развитие; Свързани с 

развитието на личностни качества и умения на 

обучаемите  

Несистемни цели, 

функциии  

дейности, 

подкрепяни и 

поощрявани 

отдолу нагоре 

Превръщане на ученето през целия живот и 

мобилността в реалност; Утвърждаване на 

социалното сближаване и активното гражданско 

участие 

Смесени 

двупосочно 

подкрепяни и 

поощрявани цели, 

функции и 

дейности 

Подобряване на качеството и ефективността на 

образованието и обучението; Свързани с 

кариерното ориентиране и консултиране на 

обучаваните 

Партньорски 

връзки и 

подкрепи 

Системни 

партньорски 

връзки и модели 

Международни образователни организации 

(Cambridge English Language Assessment) 
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Несистемни 

партньорски 

връзки и модели 

Повечето от системните и несистемните цели се 

припокриват, затова повечето от партньорствата 

са смесени 

Смесени 

партньорски 

връзки и модели 

Формалната образователна система 

(университети, с които си кореспондират, за да 

подпомагат кандидатите); Социални 

организации и институции; Граждански 

организации; Културни и спортни организации  
 

Ценностно-функционален фокус:  
Образование по изкуства и личностно развитие 

 

ЦЕНТЪР ЗА ИЗКУСТВА, КУЛТУРА И ОБРАЗОВАНИЕ „СОФИЯ“ (ЦИКО) 

Представя: Цветелина Раденкова48 

 

Резюме 

        Център за изкуства, култура и образование "София" е център за подкрепа за 
личностно развитие в системата на Министерство на образованието и науката и на 
Столична Община. Правоприемник на Столичен център за работа с деца. 
        Центърът има шест филиала на територията на София в кварталите Надежда, 
Лозенец, Бели Брези, Люлин, Ботунец и Банкя. 
         Екипът се състои от висококвалифицирани педагози и специалисти в областите 
изкуства, наука и технологии. Те обхващат 3200 деца и младежи в клубове по 
интереси в тематичните профили: 

● Музикално изкуство 
● Танцово изкуство 
● Театрално изкуство 
● Изобразително и приложно изкуство 
● Литературно творчество 
● Природо-математически 
● Екология и опазване на околната среда 
● Хуманитарно-обществен 

       Всички те ежегодно вземат участие в редица местни, национални и международни 
концерти, конкурси, фестивали и състезания, от които често се завръщат с призови 
отличия. От друга страна самият Център организира свои собствени събития - 
изложби, продукции, рецитали, концерти и други, на които да даде възможност на 
всяко едно дете или младеж за неговата личностна и творческа изява.  
      Осигурявайки съвременен и подходящ битов комфорт, използвайки най-
актуалните тенденции в сферата на образованието и посрещайки всички 
предизвикателства на времената, в които живеем, екипът продължава да работи за 

 
48 Цветелина Раденкова  
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холистичното развитие на личността на учениците. След повече от 20 години опит, 
филиалите на ЦИКО “София” са успели да се обособят като едни общностни и 
културни средища, в които деца, родители и учители работят заедно за формирането и 
популяризирането на правилен масов естетически вкус към изкуство, култура и 
общочовешки ценности.  

ЦЕННОСТНО-ФУНКЦИОНАЛЕН ПРОФИЛ 

Категории Елементи на 

категориите 

Характеристики на профила 

 

 

Ценностна 

система и 

йерархия 

Мисия      Център за изкуства, култура и образование 

"София", чрез средствата на формалното и 

неформалното образование цели да подобри 

достъпа до образование и обучение, да развие 

творческия потенциал у децата, да им даде 

възможност за личностна и творческа изява 

чрез концерти, спектакли, изложби, конкурси. 
 

 

 

 

Визия / стратегия / 

подход на работа 

     Център за изкуства, култура и образование 

"София" със своите педагози се стреми да 

формира правилен масов естетически вкус към 

изкуство, култура, общочовешки ценности, да 

мотивира децата като им създава подходящ 

психологичен, емоционален и битов комфорт, в 

който те да творят, да създават неформални 

контакти, да намерят своето място в 

обществото и получат правилна професионална 

ориентация. 
 

 

 

 

Системни цели 

1. Предоставяне на качествени 

образователни и творчески дейности за 

деца и младежи в свободното им време 

2. Предоставяне на обучение, насочено 

към придобиването на компетентности, 

необходими за успешната личностна и 

професионална реализация, активно 

гражданско участие 

3. Осигуряване подкрепа за ранно 

откриване на заложбите и 
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способностите на всяко дете и ученик и 

насърчаване на развитието и 

реализацията им; 

4. Подобряване на материално-

техническата база на Центъра и 

кадровото обезпечаване 

5. Подобряване на взаимодействието със 

заинтересовани страни и партньорски 

институции 
Несистемни цели 1. Развитие на формите за изява на децата 

и утвърждаване на материални и 

морални награди за ученици 

2. Създаване на възможности за изява на 

педагогическите специалисти 

3. Провеждане на дейности по кариерно 

ориентиране на учениците 

4. Въвеждане на дейности, насочени към 

развиване на лидерски умения у 

младежите 

 

 

Детерминанти 

на ценностната 

система и 

йерархия 

Среда / условия     Центърът разполага с 6 филиала, 

разположени в кварталите Надежда, Лозенец, 

Бели Брези, Люлин, Ботунец и Банкя. 
Целеви групи    Целевата група са деца и младежи в училищна 

възраст между 6 и 19 години.  
Експерти / екип     Екипът се състои от общо 58 щата: 46 щата, 

заети от 60 педагози, 7 щата административен и 

5 щата обслужващ персонал. 

Функционална 

синергия между 

цели, целеви 

групи и 

дейности 

Системни цели, 

функции и дейности, 

подкрепяни и 

поощрявани 

нормативно и 

институционално 

отгоре надолу 

     ЦПЛР - Център за изкуства, култура и 

образование „София“ изпълнява 

дейности, като осъществява държавната и 

общинската политика за осигуряване и 

предоставяне на обща и допълнителна подкрепа 

за личностно развитие на децата и учениците. 
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Подкрепата включва: занимания по интереси за 

развитие на интересите, способностите, 

компетентностите и изявата на децата и 

учениците в областта на изкуствата, науките и 

технологиите; Подкрепата за личностно 

развитие цели пълноценното личностно 

развитие и 

изява на децата и учениците чрез: 

1. включване в организирани образователни, 

творчески и възпитателни дейности на 

общинско, областно, национално и 

международно равнище, включително и през 

ваканциите; 

2. подпомагане на кариерното им ориентиране 

чрез дейности, насочени 

към стимулиране развитието на личностни 

качества и придобиването на социални 

компетентности; 

3. участие в организирани групи за занимания 

по интереси в областта на 

науките, технологиите, изкуствата, глобалното, 

гражданското и 

здравното образование, както и за придобиване 

на умения за лидерство; 

4. кариерно ориентиране на учениците 

5. индивидуална дейности - работа с деца и 

младежи и учениците с 

изявени дарби 

Несистемни цели, 

функции и  дейности, 

подкрепяни и 

поощрявани отдолу 

нагоре 

1. Подкрепа на семейството; работа с 

родители по отношение на 

личностното развитие на децата и учениците; 

2. Методическа подкрепа на учители и 

педагогически специалисти от 
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системата на предучилищното и училищното 

образование 
 

 

Смесени двупосочно 

подкрепяни и 

поощрявани цели, 

функции, и дейности 

1. участие в общински, областни, 

национални и международни проекти, 

програми и форуми в областта на 

науките, технологиите и изкуствата; 

2. превенция на насилието и преодоляване 

на рисково поведение 

3. педагогическа и психологическа 

подкрепа 

 

 

 

Партньорски 

връзки и 

подкрепи 

Системни 

партньорски връзки и 

модели 

     Министерство на образованието и науката, 

Столична община, Регионално управление на 

образованието, Координационен съвет към 

ЦИКО “София”, партньорска мрежа от 

училища и детски градини 
Несистемни 

партньорски връзки и 

модели 

    Родителско настоятелство към ЦИКО 

“София”, Младежки съвет към ЦИКО ”София”, 

НПО партньорска мрежа 
Смесени партньорски 

връзки и модели 
      Софийски университет “Свети Климент 

Охридски”, Асоциация на ЦПЛР в България 

 

 

 

Детерминанти и 

посока на 

функционалната 

динамика 

 

 

 

Социетален 

контекст и 

обстоятелства 

     ЦИКО “София” е част от системата на 

предучилищното и училищно образование като 

една от образователните институции наред с 

училището и детската градина. От друга страна 

е институция, която осъществява важни 

дейности в подкрепа личностно развитие на 

децата и младите хора на локално (общинско) 

ниво. Изпълнението на множество социални, 

образователни и културни функции 

позиционират Центъра като едно комплексно 

звено, което адаптивно да отговори на 

различните обществени нужди. 
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Личностен контекст 

и обстоятелства 

В контекста на ЗПУО основната функция на 

ЦПЛР е холистичното развитие на личността 

на ученика, даване на възможност за развитие 

на умения и творческа изява.  
 

 

Професионален 

контекст и 

обстоятелства 

В ЦИКО “София” работят педагогически 

специалисти в направленията музикално 

изкуство,  изобразително изкуство, танцово 

изкуство и движение, театрално изкуство, 

литературно творчество, хуманитарно-

обществени дисциплини и 

природоматематически дисциплини.  

 

 
ТЕАТРАЛНА ШКОЛА „МАМОТО“ 
Представя: Александра Павлова49  

 
 

Резюме 

          Младежка академия за многопрофилно общо театрално образование – театрална 

школа МАМОТО е създадена през 2017г. от Антон Николов. Школата работи като 

гражданско сдружение в сътрудничество по договор за съвместни дейности с 

Читалище "Пробуда- 1946", гр. София. Основната образователна дейност на школата 

се реализира на регионално ниво – в гр. София. Школата предлага образование в 

областта на театралното изкуство, предназначено за свободното време на деца и 

младежи на възраст от 7 до 18 години. Създава възможности за оползотворяване на 

свободното време под формата на културно обогатяване, възпитава в толерантност и 

полезни социални умения, култивира интерес към театралното изкуство и спомага за 

саморазвитие и самоусъвършенстване. 

          Преподавател в школата е нейният основател Антон Николов, който е завършил 

Национална Академия за Театрално и Филмово Изкуство „Кръстьо Сарафов“, 

специалност „Актьорско майсторство и куклен театър“. В момента придобива 

допълнителна педагогическа квалификация чрез магистърската програма към 

 
49 Александра Павлова е магистър в програмата по Мениджмънт на услуги и организации за неформално 
образование на Факултета по педагогика към СУ „Св. Климент Охридски“. Познава работата на 
театралната школа от съвместната си работа по общи образователни инициативи и проекти. 
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Софийски университет „Св. Климент Охридски“ – „Мениджмънт на услуги и 

организации за неформално образование“. 

          Театрална школа МАМОТО прилага специфичен образователен подход и е 

форма на образование, не застъпена във формалните училищни образователни 

програми.  

           МАМОТО Театрална школа предлага услуга по обучение на актьорско 

майсторство. Обучението представлява 9-месечен курс, насочен към усвояване на 

основните техники на актьорското майсторство, като занятията са пречупени през 

игри и забавни обстоятелства. Обучението включва: основни техники и принципи; 

загрявка и концентрация; активност и позициониране на сцената; работа в екип; 

провокиране на въображение; разработка на етюди и пиеси; сценично движение; 

сценична реч; правоговор; изграждане на художествен образ; история на театъра и 

киното; внимание и партньорство на сцената. 

           Основни постижения през 2019 г. са Премиери на пиесите „Моя пепеляшке“, 

„Легенда за Kоледа“, както и провеждане на открити уроци в столичен мол със 

заглавие „Първи стъпки в актьорското майсторство“, Грамота за участие от Фестивал 

на читалищното театрално изкуство.        
 

ЦЕННОСТНО-ФУНКЦИОНАЛЕН ПРОФИЛ 
 

Категории 
Елементи на 

категориите 

 

Характеристики на профила 

 

 

 

 

Ценностна 

система и 

йерархия 

 

 

Мисия 

      Осигуряване на добра материална и социална 

/екипна/ среда за децата, в която те да се запознаят с 

изкуството на театъра, което да им помогне да 

растат ученолюбиви, отговорни и любопитни към 

нови знания и умения, да се научат да са 

съпричастни, да различават кое е добро и лошо, да 

се справят с проблемите и да поддържат добри 

взаимоотношения с другите. 

Визия / стратегия 

/ подход на работа 

      Национално признание за школата, предлагаща 

сертифицирана от МОН програма, включваща 

множество дейности (култура, изкуство, танци, 

пеене, рисуване и др). 
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Системни цели      Толерантност, социалната ангажираност, 

взаимно уважение 

Несистемни цели      Партньорство с хора от неформални театрални 

организации с цел обмяна на опит и полезни 

практики 

Детерминанти 

на ценностната 

система и 

йерархия 

Среда / условия      Функционална и стимулираща среда, която 

насърчава личностното развитие 

Целеви групи 7 – 18 г. 

Експерти / екип Преподавател (основател) 

Функционална 

синергия между 

цели, целеви 

групи и 

дейности 

Системни цели, 

функции и 

дейности, 

      Създаване на здравословна среда в училище, без 

агресия, подпомагаща чрез толерантност и взаимно 

уважение усвояване на знания и умения 

Несистемни цели, 

функции и  

дейности, 

       Разкриване на потенциала на театралното 

изкуство за подобряване на отношенията между 

децата/хората, придобиване на знания и умения в 

областта на театъра и киното 

Партньорски 

връзки и 

подкрепи 

Системни 

партньорски 

връзки и модели 

Читалище "Пробуда- 1946", гр. София 

 

Несистемни 

партньорски 

връзки и модели 

The Mall 

Кино Влайкова 

Читалище " Антон Страшимиров" 

Детерминанти и 

посока на 

функционалната 

динамика 

Социетален 

контекст и 

обстоятелства 

Насоченост към цялото общество. 

Принос за развитие на културата. 

Личностен 

контекст и 

обстоятелства 

Принос за личностно самоусъвършенстване и 

саморазвитие 

Професионален 

контекст и 

обстоятелства 

Получаване на професионални знания в областта 

на актьорското майсторство 
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MUSIC TOGETHER 

Представя: Светлана Авдала50 
 

Резюме  
 

       Според  учредителния  акт,  предметът на дейност на  АЛЕФ – БЕТ ЕООД  е : 

продуцентска дейност, заснемане на видеопродукти, организиране на обучения и 

образователни програми, организиране на събития и концерти, търговска дейност и 

всяка друга дейност, която не е забранена със закон. От момента на създаването си  на 

30 юни 2015 и досега АЛЕФ – БЕТ ЕООД  е   осъществявала  различни мултижанрови 

образователни проекти, които финализират с видеоархивиране и създаване на филми 

на основата на натрупания архив. Тези дейности  съответстват на 

образованието,  опита,  нагласите на нейния ръководител и официален представител 

Светлана Авдала. Тя е лицензиран  учител и директор на американската музикално 

образователна система MUSIC TOGETHER.  През 2016г.  АЛЕФ – БЕТ ЕООД основа 

в Къща музей  „Панчо Владигеров”- София   първата локация за България на тази 

система с наименование PLAY SOFIA MUSIC TOGETHER  

        АЛЕФ БЕТ ЕООД  е спечелила,  реализирала и успешно 

отчела проект  JEWISH SOUND IN MUSIC TOGETHER, чрез който се осъществява 

адаптиране на традиционни еврейски и български елементи в 

системата  MUSIC TOGETHER  и  споделянето им в мрежата на 

международните   локации по света на MUSIC TOGETHER.  В настоящия 

момент  АЛЕФ БЕТ  осъществява  дейности  в  детска градина „Слънчево зайче”  при 

учебен комплекс „Българско школо” , Къща на приятелите – пространство за деца, и 

Еврейското народно читалище „Емил Шекерджийски”.   

ЦЕННОСТНО-ФУНКЦИОНАЛЕН ПРОФИЛ 
Категории Елементи на 

категориите 
Характеристики на профила 

 

 

Ценностна система и 

йерархия 

 

 

Мисия 

     Програмата цели да развива модел 

на споделена семейна / общностна 

музикална култура, чрез която се 

стимулира у всеки и всички  вътрешна 

 
50  
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потребност и способност за 

музициране.  

 

Визия / стратегия / 

подход на работа 

    Целта се реализира чрез 

адаптирането в български условия на 

американския модел „Музика за 

всички“, в който импровизацията е 

начин и форма на музициране.  

 

Системни цели 

    Целите на практиката съвпада до 

голяма степен със системните 

образователни цели на училищата 

както по отношение на обучението по 

музика, така и по отношението на 

формирането на приобщаваща за 

родителите училищна култура, която 

минава през съвместни практики.  

 

 

Несистемни цели 

    Моделът цели да интегрира 

общностното / семейното музициране 

със запознаването с атрактивни за 

всички възрасти музикални 

произведения, които са свързани с 

актуалното ежедневие на хората през  

21-ви век, съчетавайки локалните 

традиции с универсални образци и 

стилове в музикалното изкуство.  

Детерминанти на 

ценностната система 

и йерархия 

Среда / условия     Системност, високо качество на 

модела, музиката 

Целеви групи    Общности, семейства, училищни 

общности 

Експерти / екип    Практиката се реализира от 

специалист, лицензиран като 

мениджър и преподавател / модератор 

Music Together LLC – USA. 
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Функционална 

синергия между 

цели, целеви групи и 

дейности 

 

Системни цели, 

функции и дейности 

   Подкрепа до момента е налице само 

на училищно равнище /детска градина 

„Слънчево зайче“ при Учебен 

комплекс „Българско школо“, чието  

ръководство е проявило интерес. 

Несистемни цели, 

функции и  дейности 

     Моделът се реализира и в 

Монтесори детски център. 

Смесени двупосочно 

подкрепяни и 

поощрявани цели, 

функции, и дейности 

     Организацията има официално 

одобрени проекти, по които се 

реализират както системни, така и 

несистемни цели и дейности. 

Партньорски връзки 

и подкрепи 

Системни 

партньорски връзки 

и модели 

      Училища, университети, фондации, 

общински звена 

Несистемни 

партньорски връзки 

и модели 

      Партньорство с експерти в сродни 

организации, мрежи,  

Смесени 

партньорски връзки 

и модели 

      Участие в местни инициативи  

 

Детерминанти и 

посока на 

функционалната 

динамика 

Социетален 

контекст и 

обстоятелства 

       Подкрепя се от местни власти и 

частни образователни организации. 

Личностен 

контекст и 

обстоятелства 

       Интерес от страна на семейства с 

малки деца и ученици в начална 

училищна възраст. 

Професионален 

контекст и 

обстоятелства 

      Програмата се води от 

сертифициран преподавател и 

мениджър. 
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Ценностно-функционален фокус:  

Спорт и личностно развитие 

Клуб „ШИНБУКАН“ 

Представя: Цветослав Николов51 

 

Резюме 

           Клуб „Шинбукан” е сдружение за изучаване и популяризиране на традиционни японски 

бойни изкуства. Той е основан през октомври 2006 г. и предлага тренировки по джудо и иайдо 

в стила на японската стандартизирана школа Зен Нихон Кендо Ренмей Сейтей, която придоби 

голяма популярност в цял свят през последните десетилетия. Клуб „Шинбукан” е официален 

член на Българска Федерация по Кендо. Неговите членове участват в ежегодни семинари, 

изпити и състезания, които се провеждат в страната и чужбина. За по-напредналите 

практикуващи клубът предлага изучаване и на древните школи, развиващи тези традиционни 

японски бойни изкуства – Шинто Мусо Рю джодо и Мусо Шинден Рю иайдо. От 2009 г. клубът 

предлага тренировки и по японското бойно изкуство айкидо, а понастоящем инструкторите са 

членове на Aikikai Foundation, Япония. 

Официален сайт: https://www.shinbukan-bg.com/index.php?lang=bg 
 

ЦЕННОСТНО-ФУНКЦИОНАЛЕН ПРОФИЛ 

Категории  Елементи на 

категориите 

 

Характеристики на профила 

 

 

Ценностна 

система и 

йерархия 

Мисия  Разпространение и популяризиране на японски 

бойни изкуства и спортове и традиционната 

японска култура. 
Визия / стратегия / 

подход на работа 
Практикуване на японските бойни изкуства и 

спортове джудо, иайдо и айкидо. 
Системни цели 1. Съдействие за участие на членовете си при 

провеждане на национални и международни 

мероприятия и състезания. 

2. Създаване условия за провеждане обучение и 

повишаване майсторството на своите членове. 

3. Създаване условия за практикуване на 

японските бойни изкуства и спортове. 

 
51 Цветослав Николов е главен асистент към Факултета по науки за образованието и изкуствата. 
Същевременно той е дългогодишен  инструктор в клуб „Шинбукан“ 
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Несистемни цели 1. Съдействие и улесняване контактите на 

членовете си с други чуждестранни школи и 

федерации. 

2. Събиране и предоставяне на членовете си 

информация за японската древна култура. 
Детерминанти 

на ценностната 

система и 

йерархия 

Среда / условия Спортни салони и специално оборудвани зали за 

практикуване на бойни изкуства. 
Целеви групи Деца над 12 годишна възраст и възрастни. 
Експерти / екип Клубно ръководство и инструкторски състав с 

педагогическа правоспособност и майсторски 

степени по бойните изкуства, които се развиват в 

клуба. 
Функционална 

синергия между 

цели, целеви 

групи и 

дейности 

 

Системни цели, 

функции и дейности 

Клубът поощрява своите членове и създава 

необходимите условия за придобиване на по-

високи ученически и майсторски степени по т.н. 

кю-дан система. 
 

 

Несистемни цели, 

функции и дейности 

Повишаването на нивото на знанията, уменията и 

компетенциите на практикуващите в клуба 

благоприятства повишаването на качеството на 

обучението и стимулира придобиването на по-

високи майсторски степени от инструкторите в 

клуба. 
 

 

Смесени двупосочно 

подкрепяни и 

поощрявани цели, 

функции, и дейности 

Съвместното развитие на практикуващите и 

инструкторския състав е функция на тяхното 

успешно взаимодействие. Инструкторите предават 

своя опит и знания на практикуващите, а те от своя 

страна, разширявайки и задълбочавайки своите 

знания, умения и компетенции и доближавайки се 

до равнището на инструкторите, стимулират и 

подпомагат тяхното израстване и в треньорски и в 

спортно-технически аспект. 
Партньорски 

връзки и 

подкрепи 

 

 

Системни партньорски 

връзки и модели 

      Клубът е пълноправен член на Българска 

Федерация по Кендо, която е част от Европейската 

Кендо Федерация, а чрез нея и на 

Международната Кендо Федерация (за джудо и 

иайдо). 
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Инструкторите по айкидо в клуба са членове и на 

Aikikai Foundation, Япония. 
 

 

 

Несистемни 

партньорски връзки и 

модели 

       Клуб "Шинбукан" е част от линията на Рене 

ван Амерсфорт сенсей (Холандия), който от своя 

страна е в линията на големия японски майстор 

Ишидо Шизуфуми сенсей (за джудо и иайдо). 

Инструкторите по айкидо в клуба са членове на 

Института по бойни изкуства – Сугавара, чийто 

основател е големият японски майстор Тетсутака 

Сугавара Сенсей. 
Смесени партньорски 

връзки и модели 
      По хоризонтала Клуб „Шинбукан” поддържа 

партньорски връзки с много други клубове и 

организации в България и чужбина, развиващи 

японските бойни изкуства и култура. 

 

 

СПОРТЕН КЛУБ ПО ТАЕКУОНДО ФЕНИКС 

Представя: София Лубани-Караначева52 
 

 

Резюме 

       Спортен клуб по таекуондо Феникс е сдружение с нестопанска цел, с тясно 

специализирана дейност обучение по източното бойно изкуство – Таекуондо. Основан 

е през 2017 година от Юлиян Стефанов, треньор по таекуондо IV-ти дан. Клубът 

функционира на международно равнище изразено в участие на международни турнири 

и международни лагери. Осъществява подкрепа в сферата на отдиха и свободното 

време чрез спорт и клубни занимания. Тренировките на подрастващите са насочени 

към развитие на тяло, воля и дух чрез преодоляването на ежедневни трудности 

свързани с постигане на високо спортно майсторство.  

         Целите на клуба са дългосрочни. Тренировъчния процес следва стриктен 

градивен план, като учениците са разделени на групи в зависимост от своята 

напредналост.  Средата в която се осъществяват самите тренировки е предимно в зала, 

 
52 София Лубани-Караначева е магистър в магистърска програма „Кариерно образование в институции и 
мрежи за неформално образование“. Познава работата на спортния клуб като родител на дете, което 
посещава клуба. 
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но се провеждат и тренировки на открито, летни и есенни лагери в природата, 

съвместни спортни лагери с други клубове по таекуондо. 

            Основен приоритет е формиране на начин на мислене в подрастващите, който 

да ги кара да търсят успеха и да не се отказват от трудностите. Постигнатите резултати 

се изразяват в изграждане на успешни състезатели по таекуондо, участвайки на 

множество турнирни от международно естество. Измеренията на постигнатите 

резултати са в две посоки. От една страна постигането на следващи нива, което се 

отличава със съответен цвят на заслужения колан. От друга страна, чрез спечелените 

медали за състезателя и съответно купи за клуба. 

          Това, което получават обучаващите се в дългосрочен план, са лидерски качества 

и опит, които могат да използват за всякакви лични цели. Липсата на страх от новото, 

търсенето на решение във всеки проблем и желанието за развитие може да са от полза 

за развитието на човек във всяка една сфера. Юлиян Стефанов учи учениците си на 

воля и упоритост. Себеоценката и самокритиката, която е заложена в човешката 

природа е причина много хора да се отказват, смятайки че не са достатъчно добри, без 

да си дават сметка, че постигат напредък с всяко изминало действие. Докато човек се 

бори, винаги ще има шанс за успех, откажели се – загубил е. 

           Понастоящем могат да бъдат формулирани две основни трудности пред клуба и 

неговата устойчивост. Едната е свързан с COVID-19 и факта, че спорта изисква живия 

контакт, живата връзка, залата, отбора, спаринга...., а във възникналата обстановка 

това е в риск. От друга страна, трудността се изразява във факта, че собственикът на 

клуба Юлиян Стефанов е и единствен треньор, поради което функционирането на 

клуба е изцяло зависимо от неговите сили, време и финанси.       

Ценностно-функционален профил  

Категории Елементи на 

категориите 

 

Характеристики 

 

 

Ценностна система и 

йерархия 

Мисия  Разпространение на бойно изкуство и 

неговите принципи.  

Визия / стратегия / 

подход на работа 

Дългогодишна стратегия на развитие на 

клуба чрез менторство. Изграждан на 

треньори от подрастващите и увеличаване 

на тренировъчните групи.  Създаване на 

последователи, хора обединени от сходните 
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си ценности, философии, възгледи и цели, с 

любов към спорта и към децата 

Директен контакт с подрастващите.  

Системни цели  

Несистемни цели Стабилност и разрастване на клуба. Здрави, 

щастливи и дисциплинирани деца. 

Детерминанти на 

ценностната система 

и йерархия 

Среда / условия Спортна зала, предвидена за този тип 

дейност; В природата – спортни лагери 

Целеви групи Подрастващи, 7-16г. 

Експерти / екип Треньор и помощник-треньори 

Функционална 

синергия между цели, 

целеви групи и 

дейности 

Системни цели, 

функции и дейности, 

подкрепяни и 

поощрявани 

нормативно и 

институционално 

отгоре надолу 

Подкрепа от страна на федерацията по 

Таекуон-До чрез издаване на лиценз; 

допускане на учениците до изпити за 

получаване на технически степени 

Несистемни цели, 

функции и  дейности 

Мотивацията за дългосрочна ангажираност 

със спорт 

Партньорски връзки 

и подкрепи 

Системни 

партньорски връзки и 

модели 

Министерство на младежта и спорта и 

Българска Федерация по Таекуондо 

Несистемни 

партньорски връзки и 

модели 

Партниране с други спортни клубове и 

обмяна на опит. 

Детерминанти и 

посока на 

функционалната 

динамика 

Социетален контекст 

и обстоятелства 

Дава положително влияние за бъдещето на 

социума. Дава добър пример и привича все 

повече хора по принципа на препоръка. 

Практика, адаптирана кум социалния 

контекст 

Личностен контекст 

и обстоятелства 

Индивидуалния подход е привлекател за 

подрастващите. Дава много повече от 

трениране на тялото и опознаване на 

спорта. 
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Професионален 

контекст и 

обстоятелства 

Динамична и интересна професия, която 

въпреки стандартния план на тренировка 

води до развитие и нови перспективи 

 

Ценностно-функционален фокус:  

допълнителна (академична) подкрепа и личностното развитие 

 
ЧАСТЕН ИНТЕРАКТИВЕН УЧЕБЕН ЦЕНТЪР „ЛИЛИЯ“ – София 

Представя: д-р Лилия Петрова53 
 
 

Резюме 
 

         Интерактивен учебен център „Лилия“ дава възможност за допълване на знанията 

придобити в училище, развива и подобрява уменията на децата да учат, обогатява 

свободното им време с интересни и иновативни занимания. Целта на учебния център е 

да направи обучението интересно и полезно за децата чрез прилагане на интерактивни 

методи на обучения като се съчетават традиция и иновации.  

         Работата в Центъра е фокусирана върху това, на децата да се предостави 

провокираща и стимулираща среда за развитие, съобразена с техните индивидуални 

образователни потребности, за да откриват своите силни страни, да изграждат умения за 

самостоятелно учене и най-вече да разбират и оценяват знанията, които придобиват. 

       Към момента две основни целеви групи са клиенти на Центъра – деца с учебни 

затруднения (вкл. и такива със СОП и СОТ) и деца и ученици с български произход, 

които живеят и учат зад граница, но им предстои връщане в страната. 

        Съобразявайки се с интересите на съвременните деца и изискванията на дигиталния 

свят, в който живеят, Центърът предоставя разнообразни мултимедийни средства, които 

правят учебния процес интересен и в същото време дават възможност на децата да 

развиват адекватни на времето знания и умения. 

ЦЕННОСТНО-ФУНКЦИОНАЛЕН ПРОФИЛ 

Категории  Елементи на 

категориите 

Характеристики на профила 

 
53 Лилия Петрова е доктор по педагогика. През 2018 г. тя основава Център „Лилия“ след няколко години 
работа в частно училище като начален учител. 
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Ценностна 

система и 

йерархия 

 

Мисия 

      Да дадем възможност на всяко дете да постигне 
максимума на своите възможности, като зачитаме 
различията и индивидуалните им особености. 

Визия / стратегия / 

подход на работа 

       Основаваме се на идеята за преплитане на 
традиционни и иновативни методи на работа. 

Системни цели       Подпомагане и преодоляване на 
затрудненията, които учениците срещат във 
формалната училищна среда. Стимулиране, 
подкрепа, поощряване за постигане на по-добри 
резултати. 

Несистемни цели         Консултиране и подкрепа на учениците и 
техните родители при взимане на решения 
свързани с възпитанието и образованието.  

Детерминанти 

на ценностната 

система и 

йерархия 

Среда / условия     Изграждане на приятелска, подкрепяща среда. 

Целеви групи     Предучилищна и училищна възраст. 

Експерти / екип       Екипът се състои от специалисти с 
дългогодишен опит: двама учители, възпитател, 
логопед, детски психолог и учител по пиано. 

Функционална 

синергия между 

цели, целеви 

групи и 

дейности 

Системни цели, 

функции и 

дейности, 

подкрепяни и 

поощрявани 

нормативно и 

институционално 

отгоре надолу 

      Центърът предоставя допълнителна подкрепа 
на ученици с учебни затруднения в училище, които 
не получават нужната индивидуална помощ, за да 
напредват академично на равнището на своите 
специфични възможности и потребности. В 
Центъра също така се предлагат и извънучилищни 
дейности за развитие на дарбите и интересите на 
учениците в приоритетни области като 
информатика, екология, природни науки и др. 

Смесени двупосочно 

подкрепяни и 

поощрявани цели, 

функции, и 

дейности 

       Подкрепа на приобщаващото образование и 
развитие на умения за учене. 
       Подкрепящо обучение на деца и ученици зад 
граница за реинтеграция към българската 
образователна система. 

 

 

Системни 

партньорски връзки 

и модели 

    Софийски университет – Факултет по 
педагогика 

Студенти на стаж, практика, наблюдение 
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Партньорски 

връзки и 

подкрепи 

Несистемни 

партньорски връзки 

и модели 

     При необходимост и с цел подобряване учебния 
процес държим на контакт с учители и 
администрация на училищата, от които са нашите 
деца. 

 

 

 

Детерминанти и 

посока на 

функционалнат

а динамика 

Социетален 

контекст и 

обстоятелства 

      В социален контекст подкрепата, която 
оказваме, създава благоприятен ефект върху 
поведението на децата. Също така се стараем да 
създадем място, където те и техните родители да се 
чувстват добре, да споделят и да намират 
подкрепа. 

Личностен 

контекст и 

обстоятелства 

      В личностен план, по-задълбочената работа и 
последващите резултати подобряват 
самочувствието на децата, дава им възможност да 
се почувстват по-уверени и самостоятелни. 

Професионален 

контекст и 

обстоятелства 

Подпомагане и подкрепа при избора на училище. 

 

СДРУЖЕНИЕ ЗА СПОДЕЛЕНО УЧЕНЕ „ЕЛА“ 

Представя: д-р Ива Бонева54
 

Резюме 

       Сдружение за споделено учене ЕЛА е организация, която подкрепя развитието на 

децата повече от 20 години. Като Save the Children UK (1997 - 2007) търсихме 

алтернативи на институционализирането на деца и подтикнахме правителството да 

предприеме мерки за закриването на т. нар. “домове за деца”. Като Център за 

приобщаващо образование (2007-2019) наложихме приобщаващата среда като ценност 

и споделена отговорност в българското училище. Сега фокусираме усилията си в 

подкрепата на деца и млади хора в тяхното учене и търсене на собствен път. Също така 

работим с училища, родители и учители, които осъзнато подкрепят децата в 

изграждането на социалните и емоционалните им умения. 

         Как мислим 

        Ние вярваме, че всяко дете трябва да бъде прието и ценено, и заслужава да получи 

подкрепа, за да порасне отговорно към себе си, към другите и към заобикалящия ни 

свят.   Днес е важно всяко дете да мисли критично, да се свързва със себе си, с другите 

 
54 Ива Бонева е доктор по педагогика и основател на Сдружение „ЕЛА“. 
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и с обкръжаващата го среда. Да осъзнае по свой начин целостта на живия свят около 

нас и своето място в него. С други думи, светът има нужда от осъзнати и отговорни 

хора и ние искаме да помогнем на колкото можем повече деца да станат такива. Дори 

и да прозвучи като клише, ние вярваме, че образованието наистина променя животи 

към по-добро и за нас е радост, че сме част от ученето на децата. Защото началото на 

пътя на едно дете не бива да определя докъде ще стигне то. 

        Какво правим 

        Повечето от децата, с които се срещаме не са лишени от способности, лишени са 

от възможности. Имат нужда от добри примери, които да ги насочват, за да изградят 

качества като екипност, търпение, увереност, постоянство и аналитичност, които не са 

заложени в учебната програма. Имат нужда и да изградят ясна картина за това какво 

могат да направят с живота си и как  да стигнат дотам. Работим с деца и ги насърчаваме 

да са отговорни към себе си и към заобикалящия ги свят, да развиват силните си 

страни, да се чувстват значими, да бъдат даващи, успешни и щастливи. Изграждаме 

знания чрез изследвания, анализи и проучвания в сферата на образованието, нагласите 

и благополучието на децата, които провеждаме в България и чужбина. Споделяме 

знания и опит с училища, родители и учители, като работим заедно за благополучието 

на децата.  

ЦЕННОСТНО-ФУНКЦИОНАЛЕН ПРОФИЛ 

Категории Елементи на 

категориите 

Характеристики на профила 

 

 

Ценностна 

система и 

йерархия 

Мисия      Всяко дете има право да бъде прието и 

ценено и ние работим за това. 

Визия / стратегия / 

подход на работа 

      Всяко дете заслужава да получи подкрепа, 

за да порасне отговорно към себе си, към 

другите и към заобикалящия ни свят. 

Системни цели       Днес е важно всяко дете да мисли критично, 

да се свързва със себе си, с другите и с 

обкръжаващата го среда. Да осъзнае по свой 

начин целостта на живия свят около нас и 

своето място в него. С други думи, светът има 

нужда от осъзнати и отговорни хора и ние 

искаме да помогнем на колкото можем повече 
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деца да станат такива. Дори и да прозвучи като 

клише, ние вярваме, че образованието наистина 

променя животи към по-добро и за нас е радост, 

че сме част от ученето на децата. 

 

 

Несистемни цели 

      Помагаме на деца и млади хора в тяхното 

учене и търсене на собствен път. Също така 

работим с училища, родители и учители, които 

осъзнато подкрепят децата в изграждането на 

социалните и емоционалните им умения. 

 

 

 

 

 

 

Детерминанти 

на ценностната 

система и 

йерархия 

 

 

 

 

 

 

 

Среда / условия 

        Сдружение за споделено учене 

ЕЛА изгражда Зелен образователен център в 

подножието на връх Звездец, в Подбалкана. 

Той ще бъде уникално за България място, 

където потопени в природата, учениците ще 

развиват своята креативност, увереност и 

аналитично мислене. 

        В зеления образователен център, учители и 

предприемачи ще показват на учениците как 

знанията от училище ще намерят приложение в 

професионалния им живот и ежедневие. 

Центърът ще представя технологии за 

възобновяема енергия, начини за мирно 

съжителство и грижа за природата, и приложен 

изкуствен интелект в подкрепяща атмосфера на 

неформално учене. Децата ще участват в 

безброй работилници като дърводелство, 

отглеждане на пчели, програмиране, 

градинарство, готвене, ориентиране, механика 

и спорт. Ще насърчаваме учениците да имат 

креативен подход към живота и грижовно 

отношение към всичко живо. Центърът ще бъде 

достъпен за всички деца, отчитайки техните 

различия. 

Целеви групи        Деца и младежи, както и хората, които 

работят с тях – учители директори, родители. 
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Експерти / екип 

      Високообразован и мотивиран екип от вече 

не толкова млади хора, които вярват в каузата 

на образованието за всички. В сдружение ЕЛА 

организацията на работа е органична, кръгова, 

не йерархична. 

Функционална 

синергия между 

цели, целеви 

групи и 

дейности 

Системни цели, 

функции и дейности 

       Работа с общността, изграждане на 

общности, работа със средата – в и извън 

училище. 

Несистемни цели, 

функции и  дейности 

     Обучения и менторство – на студенти и 

младежи 

Смесени двупосочно 

подкрепяни и 

поощрявани цели, 

функции, и дейности 

     Менторски програми, програми за отпадане 

от училище и откриване на собствен интерес на 

децата. 

Партньорски 

връзки и 

подкрепи 

Системни 

партньорски връзки и 

модели 

     Училища, други НПО, община Горна 

Малина, бизнеси 

Несистемни 

партньорски връзки и 

модели 

Студенти, детски градини, родителски 

колективи, други НПО 

Смесени 

партньорски връзки и 

модели 

Бизнеси, други НПО, международни НПО 

Детерминанти и 

посока на 

функционалната 

динамика 

Социетален 

контекст и 

обстоятелства 

     Образованието е декларирана ценност, но е 

остаряло и не предоставя на децата житейски 

умения. Пропаст между учениците по 

социално-икономически, географски, 

етнически и други признаци.  

Личностен контекст 

и обстоятелства 

      Образовани хора, които вярват, че да 

работиш и допринасяш за общото благо е 

удовлетворяващо и награждаващо. Сходни 

ценности в екипа. 
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Професионален 

контекст и 

обстоятелства 

      Свобода, подкрепа, органично 

сътрудничество. 

 

Ценностно-функционален фокус:  

Ресоциализация и резилианс за личностно развитие 
 

СПЕШЪЛ ОЛИМПИКС БЪЛГАРИЯ 

Представя: Христина Банчева-Преславска55 

 

Резюме 

         Движението организира целогодишно спортно-състезателна дейност в различни 

Олимпийски спортове за деца и възрастни с интелектуални затруднения. В приятелска 

среда, те имат възможност да развиват своята физическа култура, да проявяват смелост, 

да изпитват радост, да създават приятелства и да споделят дарби и умения със своите 

семейства, другите Спешъл Олимпикс атлети и обществеността. 

          Работейки с широк кръг от партньори – държавни институции, общини, учебни 

заведения, спортни организации, корпорации, медии, треньори и доброволци – Спешъл 

Олимпикс България търси и намира все повече пътища за признаване и приемане на 

хората с интелектуални затруднения. Движението развива 27 спорта (футбол, народна 

топка, лека атлетика, тенис  и т.н.) за хора с ИЗ. Осигурява: тренировки поне 2 часа 

седмично за  повече от 6 500 атлети с ИЗ; участие в поне едно състезание или спортен 

празник на повече от 3 200 атлети с ИЗ; здравен скрининг в рамките на своята програма 

„Здрави атлети”. Работи с повече от 1500 партньора – деца и младежи без увреждания, 

които заедно в отбори участват в 9 обединени спорта – футбол, народна топка, 

баскетбол и др.; с над 400 спортни инструктори и треньори; над 600 доброволци; 26 

ресурсни центрове на МОН за подпомагане на интегрирано обучение; центрове за 

специализирана образователна подкрепа; над 90 общо образователни училища, в който 

са интегрирани ученици с интелектуални затруднения; 15 дома за възрастни с умствена 

изостаналост; в 29 области на страната и близо 100 населени места в страната;. Oбучава 

инструктори, треньори, доброволци и родители. Участва в световната програма 

 
55 Христина Банчева-Преславска е дългогодишен лидер на „ЕкоЦентрик“, главен асистент в 
Лесотехническия университет, експерт оценител по много екологични и образователни проекти. Познава 
организацията като доброволец в проекти на Спешъл Олимпикс. 
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„Спешъл Олимпикс Университети” на 3 български университета – Национална спортна 

академия „Васил Левски”, СУ „Св. Климент Охридски” и ВТУ „Св. св. Кирил и 

Методий”. Организира над 110 младежки общински, регионални и национални 

младежки форума, в които делегатски двойки от младежи със и без увреждания 

дискутират предизвикателствата пред социалното включване и гражданското участие 

на младите.  

         Дейността на организацията се извършва от юристи, социолози, треньори по 

различни видове спорт. Някои от ресурсните учители и учителите по физическо, 

логопеди често са доброволци на събитията на СОБ. Движението работи в тясно 

партньорство и с официалните институции - Министерство на младежта и спорта, МОН, 

РУО, общообразователните училища, ЦПППО, ЦСОП, университети, спортни клубове 

и федерации.  

Официален сайт: http://prosport-bg.net/ 

ЦЕННОСТНО-ФУНКЦИОНАЛЕН ПРОФИЛ 

Категории Елементи на 

категориите 

Характеристики на профила 

 

 

 

 

 

 

 

Ценностна 

система и 

йерархия 

 

 

 

 

Мисия 

       Чрез спорта, Спешъл Олимпикс се стреми да 

създаде по-добър общ свят, в който хората да 

приемат различията помежду си спокойно и 

отворено, без страх и предубеждения. Нашата 

роля като организация е да слушаме хората с 

интелектуални затруднения и да им помогнем да 

изразяват своите мисли, чувства и потребности, 

да бъдат активни в своите общности. 

    Движението организира целогодишно 

спортно-състезателна дейност в различни 

Олимпийски спортове за деца и възрастни с 

интелектуални затруднения. В приятелска среда, 

те имат възможност да развиват своята 

физическа култура, да проявяват смелост, да 

изпитват радост, да създават приятелства и да 

споделят дарби и умения със своите семейства, 
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другите Спешъл Олимпикс атлети и 

обществеността. 

    Работейки с широк кръг от партньори – 

държавни институции, общини, учебни 

заведения, спортни организации, корпорации, 

медии, треньори и доброволци – Спешъл 

Олимпикс България търси и намира все повече 

пътища за признаване и приемане на хората с 

интелектуални затруднения. 

        Нашата голяма радост са моментите, когато 

хора със и без интелектуални затруднения 

спортуват, работят и се забавляват заедно. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Визия / 

стратегия / 

подход на работа 

        Спешъл Олимпикс в България (СОБ) 

подпомага развитието на спорта сред българите 

с интелектуални затруднения (ИЗ). СОБ развива 

27 спорта (футбол, народна топка, лека атлетика, 

тенис  и т.н.) за хора с ИЗ. Осигурява: 

тренировки поне 2 часа седмично за  повече от 6 

500 атлети с ИЗ; участие в поне едно състезание 

или спортен празник на повече от 3 200 атлети с 

ИЗ; здравен скрининг в рамките на своята 

програма „Здрави атлети”. Работи с повече от 

1500 партньора – деца и младежи без 

увреждания, които заедно в отбори участват в 9 

обединени спорта – футбол, народна топка, 

баскетбол и др.; с над 400 спортни инструктори 

и треньори; над 600 доброволци; 26 ресурсни 

центрове на МОН за подпомагане на 

интегрирано обучение; центрове за 

специализирана образователна подкрепа; над 90 

общо образователни училища, в който са 

интегрирани ученици с интелектуални 

затруднения; 15 дома за възрастни с умствена 
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изостаналост; в 29 области на страната и близо 

100 населени места в страната;. Oбучава 

инструктори, треньори, доброволци и родители. 

Участва в световната програма „Спешъл 

Олимпикс Университети” на 3 български 

университета – Национална спортна академия 

„Васил Левски”, СУ „Св. Климент Охридски” и 

ВТУ „Св. св. Кирил и Методий”. Организира над 

110 младежки общински, регионални и 

национални младежки форума, в които 

делегатски двойки от младежи със и без 

увреждания дискутират предизвикателствата 

пред социалното включване и гражданското 

участие на младите. През 2010 Тоня Костова 

(атлет от Спешъл Олимпикс Плевен) и Анна 

Димитрова (ученик в Американския колеж в 

София) бяха една от седемте делегатски двойки, 

които представляваха Спешъл Олимпикс 

Европа/Евразия на Световния младежки форум в 

Айдахо. Организира номинация в „Спортист на 

годината” – за 2009, 2010 и 2011. Организира над 

600 училищни и домови състезания и спортни 

празници; над 180 регионални състезания; 25 

национални състезания. 

 

 

 

Системни цели 

    Дейностите на СОБ целят осигуряване на 

основно образование за всички и имат сходство 

с някои от целите и ценностите на „Образование 

и обучение 2020“ на ЕС, а именно: утвърждаване 

на равнопоставеността, социалното сближаване 

и активното гражданско участие и разработване 

на глобалното партньорство за развитие. 

Съобразява се с национални приоритети в полето 
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на младежките дейности и в полето на 

заниманията за  свободното време. 

 

Несистемни цели 

     Основните цели на СОБ са базисни 

здравословни; социални; личностни; общностни 

и обществени. СОБ адресира ключови 

личностни и социални комптентности. 

 

 

 

 

 

 

Детерминанти 

на ценностната 

система и 

йерархия 

 

 

 

Среда / условия 

    Със своите дейности СОБ развива ключови 

социални компетентности; индивидуални 

таланти, цели и приоритети; социални нужди и 

роли. Организацията има компенсаторни и 

защитни и подкрепящи функции. Подкрепя 

функциите на формалното образование, на 

социални, социализационни и интеграционни 

политики и практики 

 

 

 

Целеви групи 

    Хората с интелектуални затруднения. Това са 

хора с коефициент на интелигентност под 75 или 

с ТЕЛК. Родители на младежи с ИЗ. Целеви 

групи са и ресурсните учители, учители по 

физическо възпотание и спорт, преподаватели и 

студенти в университети по адаптирана 

физическа активност (НСА, ВУ, СУ). Целева 

група е и широката общественост заради 

елемента на пробщаване.  

 

Експерти / екип 

    Дейността на организацията се извършва от 

юристи, социолози, треньори по различн видове 

спорт. 

 

 

 

 

 

 

Системни цели, 

функции и 

дейности, 

подкрепяни и 

поощрявани 

нормативно и 

     Целите и правилата, по които се ръководи 

СОБ са тези на Спешъл Олимпикс 

Интернешънъл, но в същото време са съотнесени 

към националното законодателство, като 

основната цел е да се развие потенциала на 
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Функционална 

синергия между 

цели, целеви 

групи и 

дейности 

институционално 

отгоре надолу 

хората с ИЗ чрез участие в тренировки, спортни 

състезания и други публични събития.  

Несистемни цели, 

функции и 

дейности, 

С всички свои дейности СОБ се стреми да 

реализира потенциала на хората с ИЗ и да 

постигне тяхното максимално прибщаване във 

всички сфери на живот.  

Смесени 

двупосочно 

подкрепяни и 

поощрявани цели, 

функции, и 

дейности 

Организирането и провеждането на спортни 

събития и участието на хора с ИЗ в тях е 

инструментът за развитие на личности, социални 

и общностни умения на младежи с ИЗ. 

 

 

 

Партньорски 

връзки и 

подкрепи 

Системни 

партньорски 

връзки и модели 

Министерство на младежта и спорта, МОН, РУО, 

общообразователните училища, ЦПППО, 

ЦСОП, унивесритети, спортни клубове и 

федерации.  

Несистемни 

партньорски 

връзки и модели 

Доброволци, НПО. 

Смесени 

партньорски 

връзки и модели 

Някои от ресурсните учители и учителите по 

физическо, логопеди често са доброволци на 

събитията на СОБ. 

 

 

Детерминанти и 

посока на 

функционалната 

динамика 

Социетален 

контекст и 

обстоятелства 

Постигане на по-висока чувствителност към 

хората с ИЗ, разпознаване на техните качества и 

умения и включване в обществения живот. 

Личностен 

контекст и 

обстоятелства 

Подкрепа за приобщаване. Развива смелост, 

емпатия, решителност, увереност, доверие.  

Професионален 

контекст и 

обстоятелства 

Дейностите развиват личностните и социални 
умения на младежите с ИЗ развиват, с което 
индиректно им помагат да се реализират на 
пазара на труда.  
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МОДЕЛ НА ИНТЕГРИРАНО РАЗВИТИЕ (МИР) 

Представя: Борислава Маева 
 

Резюме  

         Моделът за интегрирано развитие (МИР) е насочен към тези най-важни периоди 
от развитието на личността и едновременно прави решими двата основни проблема 
– образование и работа. Програмата за деца и родители осигурява успешната 
интеграция в образованието, а развитието на социалните умения на юношите – много 
по-добро участие в трудовия пазар. 
      МИР е първият модел, създаден на базата на дългогодишна професионална 
работа в общността. Той предлага комплект от интегрирани услуги, който да реши 
проблема с ромската интеграция до 15 години. За разлика от класическата социална 
политика, която е насочена главно към хората с вече сериозни проблеми, нашите 
услуги се предлагат изпреварващо – много преди проблемите да станат трудно 
обратими. МИР допълва предприетите в момента мерки от държавните институции 
за интегриране на ромската общност (задължително образование, целодневно 
обучение, квалификационни курсове и др.) и ги направи наистина ефективни. 

ЦЕННОСТНО-ФУНКЦИОНАЛЕН ПРОФИЛ 
Категории Елементи на 

категориите 
Характеристики на профила 

 

 

 

 

Ценностна 

система и 

йерархия 

 

 

Мисия 

    Фондация „Здраве и социално развитие“ 

HESED е социална организация, целяща да 

прекъсне порочния кръг на бедността и да 

помогне на уязвими групи да открият 

положителен път на развитие. Това предопределя 

и Мисията на фондацията –  „Мисия с мащаб“/ „Те 

могат повече отколкото си мислим“.  

Визия / 

стратегия / 

подход на 

работа 

    Модел за интегрирано развитие (МИР) на 

ромската общност, който за кратък срок,  подготвя 

млади хора за успешно участие на пазара на труда. 

В по-дългосрочен план осигурява ранно детско 

развитие на децата, за да получат те добро 

образование и реализация в обществото.  

Центровете МИР чрез разнообразни проекти и 

програми решават двата най-важни проблема в 

ромската общност – образование и работа.  
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Утвърждава възможности за личностно и 

общностно развитие, опазване на здравето и 

социалното благополучие, създава и 

популяризира ефективни подходи за успешна 

интеграция на социално изолирани общности.  

 

Системни цели 

     МИР допълва предприетите в момента мерки 

от държавните институции за интегриране на 

ромската общност (задължително образование, 

целодневно обучение, квалификационни курсове 

и др.) и ги прави наистина ефективни. 

 

 

 

 

Несистемни 

цели 

Образователна подкрепа на деца на 4-5 годишна 

възраст и развитие на родителски умения на 

техните родители; 

Обучение на бременни жени и родители на деца 

от 0 до 3 години за повишаване на родителския 

капацитет; 

Обучение на младежи от 12 до 18 години за 

развитие на техните жизнени и социални умения; 

Професионално ориентиране за младежи от 12 до 

18 години и базисно обучение по 

предприемачество. 

Мобилизация на общността за подкрепяща 

социална среда чрез обучение на лидери на 

връстници и лидери на равни, работа на терен на 

сътрудници от ромската общност и провеждане 

на кампании. 

Детерминант

и на 

ценностната 

Среда / условия Работа на терен в Центрове в ромската общност, 

предлагащи интегрирани услуги. 

Целеви групи Социално уязвими и изключени от обществото, 

конкретно - ромската общност. 
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система и 

йерархия 

Експерти / екип     Психолози, педагози, лекари, социални 

работници, медиатори. 

 

 

 

 

Функционал

на синергия 

между цели, 

целеви групи 

и дейности 

Системни цели, 

функции и 

дейности, 

подкрепяни и 

поощрявани 

нормативно и 

институционалн

о отгоре надолу 

        Подкрепа на формалната/училищната 

образователна система, на социалната система, на 

националните и европейски политики за 

интеграция на малцинствата. МИР допълва 

предприетите в момента мерки от държавните 

институции за интегриране на ромската общност 

(задължително образование, целодневно 

обучение, квалификационни курсове и др.) 

Несистемни 

цели, функции и  

дейности, 

 

      Неотделими от системните, действащи в 
синергично. 

Смесени 
двупосочно 
подкрепяни и 
поощрявани 

цели, функции, и 
дейности 

 

      Услугите подпомагат и пазара на труда, и 
развитие на гражданско самосъзнание, и 
отговорност.  

Партньорск

и връзки и 

подкрепи 

Системни 

партньорски 

връзки и модели 

      Партньорство с всички местни, европейски и 
световни институции и организации за 
образование, социализация и права на човека. 

Несистемни 

партньорски 

връзки и модели 

     Широка мрежа от партньори сред местни, 
национални и международни граждански 
организации. 

Смесени 

партньорски 

връзки и модели 

 

Широка мрежа от партньори във всички сектори. 

Детерминан

ти и посока 

на 

функционал

Социетален 

контекст и 

обстоятелства 

Активизиране, подобряване и усъвършенстване 

на националната и международна образователна 

и социална система. Равен достъп до образование 

и гражданство. 
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ната 

динамика 

Личностен 

контекст и 

обстоятелства 

 

Подкрепа на всеки член в обществения живот. 

Професионален 

контекст и 

обстоятелства 

 Пълноценното включване и участие на   на 

ромската общност в образователната система, 

пазара на труда и икономиката. 

 

 

НАБЛЮДАВАНО ЖИЛИЩЕ „ЗАЕДНО“ 

Представя: Александър Ранев56 

Резюме 

           Организацията е Наблюдавано жилище „ЗАЕДНО“. Това е социална услуга от 

резидентен тип която е насочена към подкрепа на пълнолетни младежи и девойки 

напуснали домовете и услугите за деца лишени от родителска грижа. Услугата се 

осъществява на територията на община Божурище в с. Гурмазово, функционира от 

2006г. и е една от първите в областта на социалните услуги за пълнолетни. 

Капацитетът на прием на потребители е 6 души, а екипът от специалисти включва – 

директор, социален работник, психолог и домакин. Срокът на престой е около една 

година и половина, като през това време на потребителите се предоставя храна, 

подслон и професионална подкрепа в усвояване на необходимите знание и умения за 

самостоятелен живот. Подкрепата може да се разграничи най-общо на психологическа, 

образователна, здравна, социална, като специфичен акцент се поставя на различните 

форми на неформално образование. Характерни проявления на неформалното 

образование в услугата са: продължаващо обучение – за завършващите средно, или 

основно образование се дава възможност за редовна, вечерна, индивидуална форма на 

обучение и свързаната с това индивидуална подкрепа в процеса на самоподготовка; 

професионални и/или образователни курсове – свързани са с 

професионалната/образователна подготвеност в зависимост от индивидуалния профил 

на потребителя; тренинги, супервизии, консултации (индивидуални и групови) - за 

усвояване социални умения, и умения за самостоятелен живот. Възможностите които 

предлага неформалното образование за развитието и осъществяване на личностния 

 
56 Александър Ранев е главен асистент към Факултета по науки за образованието и изкуствата. От много 
години той работи паралелно като психолог в НЖ „Заедно“. 
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потенциал на тези млади хора са жизнено необходими поради това и то е силно 

застъпено в целите и дейностите заложени в индивидуалните планове за развитие на 

потребителите. 

ЦЕННОСТНО-ФУНКЦИОНАЛЕН ПРОФИЛ 

 

Категории 
Елементи на 

категориите 

 

Характеристики на профила 

 

 

Ценностна 

система и 

йерархия 

Мисия       Подкрепа на пълнолетни младежи в риск в процеса 

на тяхното социално включване. 

Визия / стратегия / 

подход на работа 
     Изграждане на подкрепяща среда за превенция 

рисковете и формиране на устойчиви ценности, 

социални, личностни и професионални умения на 

пълнолетни младежи в риск.  

Системни цели Придобиване на умения за самостоятелен живот. 

Несистемни цели       Изграждане на необходими нагласи и ценности за 

самостоятелен и съвместен живот, качества и умения 

за поддържане на трайни и устойчиви отношения в 

приятелска и работна среда, подкрепа в областта на 

здравното развитие – нагласи, навици и умения за 

здравословен начин на живот. Подкрепа за изява и 

развитие на интереси, хобита в областта на изкуството, 

спорта, образованието. 

Детерминанти 

на ценностната 

система и 

йерархия 

Среда / условия      Положителни нагласи от местната общност, 

готовност за съдействие и подкрепа (това се изразява и 

във възможности за работа и включване в различни 

местни инициативи). Изграден подходящ психо климат 

в услугата. 

Целеви групи     Пълнолетни младежи и девойки със затруднения в 

социалното включване и риск от влошаване на 

качеството на живот. 

Експерти / екип     Директор, социален работник, психолог, домакин. 

Услугата се управлява от НПО начело с Управителен 

съвет и се администрира от общината. Екипът 

притежава необходимите ресурси за оказване на 

подкрепа по отношение на личностното, образователно 

и професионално развитие. Тези ресурси се отразяват в 
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различни индивидуални и групови дейности в посока 

придобиване на знания и умения в областта на бита, 

социалното включване, учебна дейност, 

професионалната подготовка, а също и в осигуряването 

на външна експертна подкрепа. 

Функционална 

синергия между 

цели, целеви 

групи и 

дейности 

Системни цели, 

функции и 

дейности 

   С МТСП, община, социални служби, кметска управа – 

по посока на мониторинг и контрол, правно-нормативна 

уредба, бюджетно осигуряване. 

Несистемни цели, 

функции и 

дейности 

    Търсене на допълнителна подкрепа и ресурси от 

лица и организации (спонсори, дарители, доброволци)  

както и възможности чрез проектна дейност. 

Смесени 

двупосочно 

подкрепяни и 

поощрявани цели, 

функции, и 

дейности 

   Партньорство между организации и институции (напр. 

училища, центрове за обучение и професионална 

квалификация) в подкрепата на потребителите. 

Партньорски 

връзки и 

подкрепи 

Системни 

партньорски 

връзки и модели 

   С местната община, кметската управа в съвместни 

дейности и инициативи. 

Несистемни 

партньорски 

връзки и модели 

   С дарители, спонсори, доброволци в посока здравно, 

битово, ресурсно осигуряване, образователна 

подкрепа. Културни организации (театри, галерии) за 

партньорство в посока културно развитие и социално 

включване. 

Смесени 

партньорски 

връзки и модели 

    С други социални услуги в общността – 

наблюдавани жилища, ЦНСТ, както и 

неправителствени организации и колеги от сферата в 

партньорски дейности, проекти и инициативи.  

Детерминанти и 

посока на 

функционалната 

динамика 

Социетален 

контекст и 

обстоятелства 

    Услугата е добре приета от местната общност и 

общинските власти. Наличието на подобна услуга на 

територията на общината се отчита като достойнство в 

местната социална политика и дейности. Подкрепата 

на потребителите е в полза и на обществото, тъй като 

по този начин се намаляват евентуални рискове за 

обществото като цяло и повишаване на последващи 

разходи и ресурси. Младежите се включват по-
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пълноценно в обществения живот чрез работа, учене, 

граждански инициативи, професионално развитие, 

заплащане на данъци и осигуровки. 

Личностен 

контекст и 

обстоятелства 

   Трудностите в адаптацията и самостоятелното 

включване често произлизат от слабости в социални 

умения за общуване и поведение, споделяне на емоции, 

дефицити по отношение на личната хигиена, слаба 

мотивация за учене, вредни навици, здравословни 

проблеми, психически разстройства, както и 

личностни качества затрудняващи процеса на 

пълноценна социализация. Голяма част от тези 

трудности са свързани не толкова с трайни 

функционални увреждания, а по-скоро са резултат от 

неглижиране в развитието и неподходяща среда на 

живот. Подкрепата в социалната услуга дава 

възможност за придобиване на подходящи социални 

умения, както и развиване на положителните 

личностни качества.  

Професионален 

контекст и 

обстоятелства 

   Чрез различните форми на неформално образование 

потребителите усвояват професионални умения, което 

им позволява да водят достоен самостоятелен живот и 

да осъществят своя потенциал 
 

 

ВЪЗПИТАТЕЛНО УЧИЛИЩЕ-ИНТЕРНАТ „ХРИСТО БОТЕВ”, 

С. ПОДЕМ, ОБЩ. ДОЛНА МИТРОПОЛИЯ 

Представя: Христина Банчева-Преславска57 
         

Резюме 

       Училището-интернат е по същество социално-педагогическа институция за 

преодоляване на девиациите в поведението на момичета на възраст от 14 до 18 г. с 

противообществено поведение, насочени към Възпитателно училище-интернат (ВУИ) 

въз основа на съдебно решение. Специфичните цели на ВУИ са насочени към 

корекционно-педагогическата работа, чрез която се търсят промени в ценностите, 

 
57 Христина Банчева-Преславска е главен асистент в Лесотехническия университет. Познава работата на 
ВТУ от съвместни проекти и инициативи. 
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поведенията и личностното развитие на момичетата от ВУИ. Момичета на възраст от 

14 до 18 години, изтърпяващи най-тежката мярка по Закона за борба с 

противообществените прояви на малолетни и непълнолетни. Мнозинството от тях 

идват от семейства, които обикновено създават неблагоприятна среда за отглеждането 

и възпитанието им. Всички те са с установени криминогенни и девиантни поведения 

и престоят им във ВУИ цели тяхната личностна и поведенческа промяна.  

       Тяхното обучение е съчетано с психологическа подкрепа и корекционно-

педагогическа работа. През последните две години, чрез осъществяването на проекта 

„Менторство за приобщаване” се въвежда иновативен за тези институции подход, чрез 

който подготвени ментори работят с девойките за тяхното социално ориентиране и 

надграждане на социални умения, необходими за ресоциализацията им след 

освобождаването им от наказателната мярка, чрез методи на неформалното 

образование. За целта в институцията работи интерпрофесионален екип от педагози, 

психолог, ментори и др. 

     Дейността на ВУИ е съобразена с официалните национални политики за децата, 

младежта и образованието. Тя се осъществява в партньорство със структурите на 

МВР, Комисиите за борба с противообществените прояви на малолетни и 

непълнолетни, Съд и Прокуратура, отделите за защита на децата, здравните и 

социални институции. През последните няколко години са изградени 

взаимоотношения на сътрудничество и с редица неправителствени организации като 

Сдружение „Плевенски Обществен Фонд – ЧИТАЛИЩА”/, с които има и съвместни 

проекти, с фирми-дарителки и граждани. Ефективността на дейностите се оценява 

чрез готовността на момичетата да бъдат успешно ресоциализирани в обществена 

среда. 
Официален сайт: www.spvui-podem.com 

ЦЕННОСТНО-ФУНКЦИОНАЛЕН ПРОФИЛ 

Категории  Елементи на 

категориите 

Характеристики на профила 

 

 

 

 

Мисия 

      Преодоляване на девиациите в 

поведението на момичета с 

противообществено поведение, 

настанени във Възпитателно училище-

интернат (ВУИ) със съдебно решение. 
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Ценностна система и 

йерархия 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Визия / стратегия / 

подход на работа 

     Настанените в институцията 

момичета на възраст от 14 до 18 год. са 

на интернатен режим, т.е. в рамките на 

ВУИ те се обучават, съобразно 

образователните стандарти. С тях се 

провежда психологическа подкрепа и 

корекционно-педагогическа работа. 

През последните две години, чрез 

осъществяването на проекта 

„Менторство за приобщаване” се 

въведе иновативен за тези институции 

подход, чрез който подготвени 

ментори работят с девойките за 

тяхното социално ориентиране и 

надграждане на социални умения, 

необходими за ресоциализацията им 

след освобождаването им от 

наказателната мярка, чрез методи на 

неформалното образование. 

Системни цели     Целите на ВУИ са свързани с 

Целите на хилядолетието на ООН, с 

Образование и обучение 2020 на ЕС и 

Национални приоритети в полето на 

младежките дейности, заниманията за 

свободното време и параформалното 

образование и обучение. Конкретни 

системни цели са пълното премахване 

на крайната бедност и глад; 

осигуряване на основно образование 

за всички; насърчаване на 

равнопоставеността на половете и 

овластяването на жените; 

утвърждаване на равнопоставеността, 

социалното сближаване и активното 

гражданско участие. 
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Несистемни цели     Работата на ВУИ обхваща базисни 

здравословни, социални, духовни, 

личностни, общностни и обществени 

ценности и адресира личностни, 

социални, общностни и 

професионални компетентности. 

 

 

 

 

 

 

Детерминанти на 

ценностната система и 

йерархия 

 

 

 

 

 

 

Среда / условия 

     Дейностите на ВУИ изпълняват 

личностно и социално ориентирани 

функции. Развиват ключови социални 

компетентности, индивидуални 

интереси индивидуални таланти, цели 

и приоритети, индивидуални социални 

нужди и роли. Компенсират 

идентифицирани дефицити в социо-

емоционалното, когнитивното 

развитие, поведенчески дефицити; 

дефицити в социалното развитие. 

Имат защитни и подкрепящи функции 

и подпомагат формалното 

образование, социални, 

социализационни и интеграционни 

политики и практики, общностните 

култури, традиции и практики. 

Целеви групи       Момичета на възраст от 14 до 18 

години, изтърпяващи най-тежката 

мярка по Закона за борба с 

противообществените прояви на 

малолетни и непълнолетни. 

Болшинството от тях са без родители, 

отглеждани в институции. Малка част 

от тях имат семейства, които 

обикновено създават неблагоприятна 

среда за отглеждането и възпитанието 

им. Всички те са с установени 

криминогенни и девиантни поведения 
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и престоят им във ВУИ цели тяхната 

личностна и поведенческа промяна.  

Експерти / екип      Педагози, психолог, ментори – 

личности с опит и кариера в различни 

професионални сфери. 

Функционална синергия 

между цели, целеви 

групи и дейности 

Системни цели, 

функции и дейности, 

          Дейността на ВУИ е съобразена 

с политиките за децата, младежта и 

образованието. 

 

Несистемни цели, 

функции и  дейности, 

     Специфичните цели на ВУИ са 

насочени към корекционно-

педагогическата работа, чрез която се 

търсят промени в ценностите, 

поведенията и личностното развитие 

на момичетата от ВУИ. 

Смесени двупосочно 

подкрепяни и 

поощрявани цели, 

функции, и дейности 

     Наблюдава се голямо припокриване 

и допълване между системните и 

несистемните цели и функции. 

 

 

Партньорски връзки и 

подкрепи 

 

 

Системни 

партньорски връзки и 

модели 

      Дейността на ВУИ се осъществява 

в партньорство със структурите на 

МВР, Комисиите за борба с 

противообществените прояви на 

малолетни и непълнолетни, Съд и 

Прокуратура, отделите за защита на 

децата, здравните и социални 

институции. 

 

 

Несистемни 

партньорски връзки и 

модели 

      През последните няколко години 

са изградени взаимоотношения на 

сътрудничество с НПО /Сдружение 

„Плевенски Обществен Фонд – 

ЧИТАЛИЩА”/, с които има и 

съвместни проекти, с фирми-

дарителки и граждани. 

Смесени партньорски 

връзки и модели 

     Само по себе си сътрудничеството 

на ВУИ с НПО е смесено – от системен 

и от несистемен партньор. 
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Детерминанти и посока 

на функционалната 

динамика 

Социетален контекст 

и обстоятелства 

      Ефективността на дейностите се 

отразяват в готовността на момичетата 

да бъдат успешно ресоциализирани в 

обществена среда. 

Личностен контекст 

и обстоятелства 

     Дейностите ни изграждат социални 

умения, личностно израстване, 

професионално ориентиране и 

професионални умения в професията 

„шивач”. 

Професионален 

контекст и 

обстоятелства 

        Момичетата получават 

професионална подготовка за 

професията „шивач”, както и умения 

за други професии „помощник 

готвач”, „помощник фризьор”. 

 

THE SOCIAL TEA HOUSE / СОЦИАЛНАТА ЧАЙНА ВЪВ ВАРНА 
 

Представя: Стела Недева  
 

Резюме 

             Социалната чайна, е създадена през 2014г. от Мая Донева и Стояна Стоева. Тя 

е социално предприятие, чийто предмет на дейност се ситуира между консултиране, 

посредничество, специално образование, социално възпитание и гражданско 

образование. Акцент в дейността в Чайната се явява подкрепата за личностно и 

общностно развитие с прилагане на специфични образователни подходи. 

 Функциите и основните направления в неформалното образование, развивани 

чрез работата в Социалната чайна могат да бъдат разделени в следните категории:  

функции свързани с труда и  функции, свързани с културата и свободното време. 

Основният фокус на работа в Чайната е менторската програма, която еволюира през  

годините и през 2020 има две основни измерения. Първото е менторство е за младежи 

на възраст от 15-18 години, чиято дейност може да бъде разделена на две части. 

Едната е т.нар. лично менторство, което представлява индивидуална програма за 

всеки младеж, която се изготвя на база на анализ на неговите нужди и цели с личен 

ментор. Заложените в нея дейности са помощ при «на пръв поглед рутинни задължения 

като писане на домашни, вадене на документи за самоличност, подписване на договори 
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с мобилни оператори, четене на книги и разговори за любов, но на практика ключови 

за личностното развитие на един младеж, израснал без родителска грижа или идващ от 

рискова семейна среда»58 Като продължение на менторската прогарама се явява 

възможността, за успешно завършилите я, да получат своята първа работа именно в 

Чайната. Второто измерение е менторството на децата (7-14 години) в самите 

институциит посредством организиране на седмични ателиета. Също така в 

пространството, обособено на втория етаж на Чайната, се провеждат различни 

занимания, т.е тук се залага на т.нар педагогика на отдиха и свободното време. 

Дейностите, които се провеждат са литературни вечери, дни на Испания, седмици на 

Азия, вечери на акустичната китара, изложби, дискусии и събирания на хора по 

интереси. Така например в прорамата за последната седмица на октомври 2020 са 

организирани различни лекции, класове по рисуване. 

            От огромно значение са и дейностите насочени към институционална 

промяна. През октомври 2020 година организацията организира конференцията 

«Живот след дома», в която участват представители на младежи, на гражданския 

сектор и на институциите. Друга дейност, с която се търси обществена, а оттам и 

институционална промяна е представяне на младежите в публичното пространство с 

техните истории и промени, благодарение на Чайната.59 

 Сред основните постижения на Социалната чайна се открояват: Развитието и 

устойчивостта на менторската програма за младежи 15-18г; Пренасяне на модела на 

менторство извън Варна (работа с деца и в Добрич.) През 2019 в менторската програма 

са включени 73 деца; Развиване на Чайната като пространство отворено за различни 

възрасти и генериращо не само промяна в обществените нагласи спрямо децата, 

израснали в институции, но и определени приходи, които да позволят заплащането на 

заплати на младежите, работещи там. През 2019 в Чайна са организира 437 събития; 

Създаване на условия за диалог между младежите, гражданския сектор и 

институциите. 

 Основен проблем за Чайната продължава да е генерирането/набирането на 

достатъчно средства, които да гарантират устойчивостта на разработените модели от 

социалното предприятие. Пандемията допълнително изостря този проблем, защото 

 
58 https://www.facebook.com/SocialTeaHouse 
59 https://blackseadiaries.ro/work/ep-02-mitko/?fbclid=IwAR1DiQ34wOKmnj1gImyUbvSHKGuD51-
1VwkKedNddfkT4_W_TdJo1xStGjQ 
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като социално предприятие, Чайната работи на границата на бизнеса и социалната 

сфера.  
 

ЦЕННОСТНО-ФУНКЦИОНАЛЕН ПРОФИЛ 
 

Категории  Елементи на 
категориите 

Характеристики на профила 

 
 

Ценностна система и 
йерархия 

Мисия       Социално предприемачество 
насочено към личностно и 
професионално развитие на младежи 
без семейна среда, отраснали в 
социални домове 

Визия / стратегия / подход 
на работа 

      Образователни дейности за 
личностно и професионално развитие. 
Менторска програма за деца, 
израснали в социални домове. 

Системни цели       Учене за правене, учене за да 
бъдеш и учене за съвместно живеене. 

Несистемни цели       Създаване на бизнес модел, в 
рамките на който младежите се 
обучават и работят и който служи за 
генериране на приходи за да се 
гарантира устойчивостта на 
социалното предприятие 

Детерминанти на 
ценностната система и 

йерархия 

Среда / условия      Гъвкава, мултифункционална и 
отворена среда. 

Целеви групи 1. Младежи от институциите от 15-18 
години,  
2. Деца от институциите от 7-14 
години 

Експерти / екип     Управленски екип от 6 човека, 
експерти в различни области. 33 
новообучени доброволци във Варна и 
Добрич. През 2019 г. - 12 човека 
персонал в Чайната, 8 от които от 
целевата група. 

Функционална 
синергия между цели, 

целеви групи и 
дейности 

Системни цели, функции и 
дейности, подкрепяни и 

поощрявани нормативно и 
институционално отгоре 

надолу 

    Създаване на условия за ефективно 
включване на младежи, израснали в 
социални домови или в проблемна 
семейна среда, в реалния живот. 
Развиване на личностни, 
професионални умения, консултиране 
и насочване към надграждащо 
обучение. 

Несистемни цели, функции 
и дейности, подкрепяни и 
поощрявани отдолу нагоре 

    Промяна на обществените нагласи 
спрямо децата израснали в социални 
домове. 

Смесени двупосочно 
подкрепяни и поощрявани 
цели, функции, и дейности 

    Включването на младежите в 
Чайната променя обществените 
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нагласи спрямо тях и създава 
допълнително условия за тяхното 
развитие. 

Партньорски връзки и 
подкрепи 

Системни партньорски 
връзки и модели 

    С Министерството на труда и 
социалната политика, с местните 
власти във Варна и Добрич 

Несистемни партньорски 
връзки и модели 

     Развитие на доброволчески екипи. 
Работа с местни бизнеси и 
неправителствени организации. 

Смесени партньорски 
връзки и модели 

     Организиране на проекти, които 
включват както институции като 
Министерство на образованието, така 
и местни общности на гражданското 
общество. 

Детерминанти и 
посока на 

функционалната 
динамика 

Социетален контекст и 
обстоятелства 

      Развиване на социалните услуги в 
общността. Признаване 
необходимостта, както в 
гражданското общество, така и на 
институционално ниво, от приемане 
на младежите от социални домове 
като ценен ресурс, от чието развитие, 
ще спечелят не само те, но и самото 
общество. 
Повишаването чувствителността на 
местните бизнеси към проблемите на 
социалното предприемачество. 

Личностен контекст и 
обстоятелства 

    Развиване на основни личностни и 
организационни умения. 

Професионален контекст 
и обстоятелства 

     Развиване на професионални 
умения и етика за работа в ресторант 
и в чайна. 
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ГЛАВА ТРЕТА 

ИНТЕРВЮТА И ТВОРЧЕСКИ ПОРТРЕТИ НА ЗАЕТИ В  

СЕКТОР НЕФОРМАЛНО ОБРАЗОВАНИЕ 
 

ПОЛУСТАНДАРТИЗИРАНИ ИНТЕРВЮТА 

ИНТЕРВЮ С ЕЛЕОНОРА ПЕТРОВА60 

HESED/ЦЕНТРОВЕ МИР  

       „Фондация „Здраве и социално развитие“ HESED е социална организация с над 

20-годишна история. Цел на Фондацията е да прекъсне порочния кръг на бедността 

и да помогне на уязвими групи да открият положителен път на развитие. Това 

предопределя и Мисията на фондацията – „Мисия с мащаб“/ „Те могат повече 

отколкото си мислим“. Мисията е възможна, благодарение на работещия проект 

Модел за интегрирано развитие (МИР) на ромската общност. За кратък срок, той 

подготвя млади хора за успешно участие на пазара на труда. В по-дългосрочен план 

осигурява ранно детско развитие на децата, за да получат те добро образование и 

реализация в обществото.  Центровете МИР чрез разнообразни проекти и програми 

решават двата най-важни проблема в ромската общност – образование и работа. 

       Мисията на ХЕСЕД е да утвърждава възможности за личностно и общностно 

развитие, опазване на здравето и социалното благополучие, да създава и 

популяризира ефективни подходи за успешна интеграция на социално изолирани 

общности.“ 

Елеонора Петрова, МИР 

• Визитка на интервюирания 

• Имена 

Елеонора Петрова 

• Пол и възраст 

Жена, 45 г. 

• Стаж в неформалното образование 

 
60 Интервюто взе Борислава Маева 
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Над 4 години 

• Стаж в организацията 

4 години 

• Роля/длъжност в организацията 

Начален педагог 

• Образование 

Бакалавър „Неформално образование“ 

• Представете ни накратко вашата организация 

• Каква е вашата цел, мисия и визия като обучителна организация? 

Фондация „Здраве и социално развитие“ HESED е социална организация с над 

20-годишна история. Цел на Фондацията е да прекъсне порочния кръг на бедността и да 

помогне на уязвими групи да открият положителен път на развитие. Това предопределя 

и Мисията на фондацията – „Мисия с мащаб“/ „Те могат повече отколкото си мислим“. 

Мисията е възможна, благодарение на работещия проект Модел за интегрирано развитие 

(МИР) на ромската общност. За кратък срок, той подготвя млади хора за успешно 

участие на пазара на труда. В по-дългосрочен план осигурява ранно детско развитие на 

децата, за да получат те добро образование и реализация в обществото.  Центровете МИР 

чрез разнообразни проекти и програми решават двата най-важни проблема в ромската 

общност – образование и работа.  

Мисията на ХЕСЕД е да утвърждава възможности за личностно и общностно 

развитие, опазване на здравето и социалното благополучие, да създава и популяризира 

ефективни подходи за успешна интеграция на социално изолирани общности.  

 Фондацията разполага с четири центъра – три в София и един в Кюстендил. 

Всички те са разположени в общността, в изолираните „невралгични“ предградия, с цел 

да са близо до ромската общност. МИР Център София – кв. „Факултета“ (2002) е 

първият в страната Здравно-социален център за развитие на ромската общност, създаден 

със съдействието на Министерство на здравеопазването, Национален съвет по етнически 

и демографски въпроси, Столична община и район „Красна поляна“ и с финансовата 

подкрепа на Обединени холандски фондации и Националния институт за здраве, САЩ 

чрез Медицинския университет в Уисконсин. Разполага със зали за консултации и 

групова работа, детски кът, кухня и дворно пространство. МИР Център София – кв. 

Филиповци (2015), създаден със съдействието и финансовата подкрепа на Германо-

българската индустриално-търговска камара, Френското посолство и Столична община. 
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С него Фондацията разширява дейността си и предлага програми за ранно детско 

развитие, изграждане на социални умения и такива за справяне с изискванията на пазара 

на труда за подрастващи и повишаване на родителския капацитет.  ДЕМО Център 

МИР, кв. Факултета, София се разкри в отговор на нарастващото търсене и резултатност 

от работата на ХЕСЕД. Отговаря на потребностите на над 300 деца с нужда от ранна 

детска грижа и стотици младежи, нуждаещи се от развитие на техните социални умения 

и ключови компетентности за по-успешен старт на пазара на труда.  МИР - Център 

Кюстендил бе отворен, благодарение на успеха на софийските центрове. Интересен факт 

е, че за отварянето му, освен традиционните донори, донорски програми, международни 

фондации и системни местни и международни институции, се включи и Нов български 

университет 

• Какви обучителни дейности предлагате? 

Центрове МИР предлагат четири основни програми, насочени към: 

• Родителство – здравно-полово образование и формиране на умения за 

семейно планиране, развиване на умения за подкрепа на децата в учебния 

процес, умения за планиране и спазване на правила; 

• Детско развитие – Програмата за ранно детско развитие е насочена към 

две основни групи деца, – 0-3 и 4-5 години и включва два вида услуги:  

Обучение за повишаване на родителските умения на майки и 

бременни жени за правилното отглеждане на малките деца – 

хранене, здравна грижа и хигиена, въвеждане на режим и граници 

и др.; 

Ранно детско образование за деца от 4 до 5 години от общности в 

неравностойно положение, които не посещават детска градина. 

Развитие на социални, езикови, познавателни и моторни умения, 

които са ключови за успешната интеграция в образователната 

система и максимално ефективна превенция за отпадане от 

училище; 

• Социални умения – подкрепа на юношите по посока превенция децата да 

повтарят съдбата на родителите си. Обучителните дейности са за 

изграждане на умения за: 

• Целеполагане 
• Житейско планиране 
• Комуникация 
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• Спазване на правила 
• Повишаване на самоуважението 
• Управление на времето 
• Приоритизиране на задачи 
• Поемане на отговорност 
• Разпознаване и избягване на рискови поведения 
• Здравно образование; 

 

• Предприемачество. Обученията за базови бизнес умения; насоки за 

работа в Интернет; търсене на информация и полезни примери; начини за 

прилагане на примерите и насоките в практиката; комуникационни 

умения; начини за привличане на партньори; използване на креативност 

като конкурентно предимство.  

• С какви основни целеви групи работите? 

Социално изолирани общности, по-специално ромската общност, с фокус 

върху жените, младите семейства, децата и младежите. 

• Какви техни нужди или интереси удовлетворявате? 

Интеграция, личностно и общностно развитие, опазване на здравето и социално 

благополучие.   

Младите жени и майки получават интегрирана помощ – здравна, социална и 

приобщаваща. Разбират важността на това да се грижат за себе си и децата си.  

 Подпомагане на децата в ранна детска възраст за интеграция в образователната 

система и максимално ефективна превенция за отпадане от училище.   

 Младежите осъзнават, че това, което им се случва не е просто съдба, а зависи 

преди всичко от поведението им. Изясняването на ценностите и изграждането на 

самоуважение им помага да поемат отговорност, да  си поставят цели и да полагат 

усилия в подготовката си за по-добра работа и откриване на по-добра перспектива пред 

семейството, което ще създадат Развитието на социалните умения на младежите от 

ромската общност е инвестиция в устойчивото развитие на икономиката и бизнеса. 

„Меките“ умения ги изграждат като конкурентноспособни, повишават успеха от 

участието им в квалификационни курсове и увеличават шансовете им не само за 

намиране, но и за задържане на работа. Обученията по предприемачество и дизайн 

мислене са насочени към собственото им възприемане като хора, можещи да развият 

собствена идея, да я превърнат в работещ продукт или услуга.  
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• Кои са ваши основни партньори и как работите с тях? 

Партньорството ни е всички системни организации и институции (здравна 

система, социална система, формалната образователна система; общинските 

структури; социални организации и институции; пазар на труда; работодателски и 

браншови организации международни правителствени, образователни и социални  

организации и несистемни – международни фондации, грантове, донорски 

програми; международни и местни благотворителни организации с нестопанска 

цел бизнес, корпоративни партньорства, световни организации. Партньорствата 

са много и разнообразни –  

Кои са най-големите ви постижения / високи резултати?  

Измерихме ефективността на програмата за деца с контролна група от деца, които 

не са включени в предучилищно образование. Благодарение на услугите по модела МИР, 

децата на 4 и 5 години постигат впечатляващи резултати – 5 пъти по-високи от 

резултатите на техните връстници, които не посещават услуги за ранно детско развитие. 

Това се дължи до голяма степен и на работата с родителите, които се подготвят да 

съдействат на децата си, както в момента, така и през целия дълъг път на образование. 

След видимия напредък на децата им, самите родители започнаха да си представят 

много по-различно бъдеще за тях. 

• Създаваме устойчива промяна на поведението при младите роми чрез 

обучение в социални умения от специалисти, с професионална подготовка 

за изясняване на ценности, работа с нагласи и изграждане на умения (за 

избягване на рисково поведение, за отговорно родителство, семейно 

планиране, успешно включване в образователния процес, включване на 

трудовия пазар, предпазване от болести и др.).  

• Моделът на предлагане на интегрирани услуги от квалифициран екип  

специалисти и сътрудници беше оценен като добра практика за услуги 

базирани в общността и беше внедрен от нас в най-големите ромски 

общности в страната в рамките на Националната програма за превенция и 

контрол на ХИВ/СПИН и Националната програма за подобряване на 

контрола на туберкулозата. Тази Програма беше оценена от Глобалния 

фонд като най-добра сред страните от Източна Европа и Централна Азия. 
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• Как бихте характеризирали вашата организация? 

• По-скоро системна (ориентирана към официални политики, ценности и 

инструменти) или несистемна (ориентирана към ценности, интереси и 

приоритети на конкретни общности, групи, субкултури)? 

• По-скоро хоризонтална (демократична, партньорска) или по-скоро 

вертикална (строго йерархизирана)? 

• По-скоро ориентирана към резултатите – по-скоро ориентирана към 

ценностите/интересите на своите членове – или устойчивите функции на 

организацията? 

• Как бихте оценили устойчивостта на организацията ви? Кои са основните 

фактори, които са гарант за нея?  

 Екипът на Хесед има сериозна подготовка и дългогодишен опит в 

провеждането на бърза оценка на ситуацията, анализ на потребностите и 

ресурсите. Този опит е свързан със задълбоченото познаване на методите на 

качественото и количествено изследване (изготвяне на цялостен дизайн, 

провеждане на дълбочинни интервюта, фокус групи, наблюдения и т.н.). 

 Всяка интервенция се прилага с оценка на резултатите и ефективността с 

най-подходящите методи. Експертизата е натрупана както в многобройни 

обучения, така и чрез задължителна вътрешна оценка на дейностите и външна 

оценка на различни проекти и програми. Доказателство за качеството на нашата 

работа по оценка на ефективността на различни интервенции са публикациите  в 

престижни международни и български научни списания 

• Адаптивност спрямо динамиката на търсенето на образователни дейности 

и услуги 

• Имате ли текуща процедура за модернизиране / актуализиране на вашите 

дейности и кои са водещите критерии/основания за иницииране на една или 

друга промяна? 

Консултирането, предлагано от екипът на Хесед е свързано с анализа на 

ситуацията и разработването на най-подходящите стратегии за посрещане на 
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нуждите и преодоляване на проблемите, свързани с развитие на човешките 

ресурси и интегриране на етнически малцинства. 

Предлагаме локални стратегии с най-подходящи комбинации от услуги и 

програми, които решават местните потребности от развитие. Това включва: 

– базово и надграждащо обучение на местни екипи; 

– супервизия на екипите за осигуряване на максимално качество на услугите и 

превенция на прегарянето; 

– организационно развитие и изграждане на екипите; 

– съдействие за изграждане на успешни местни мрежи от заинтересовани служби 

институции. 

• Всяка организация има тежки периоди. С какъв тип затруднения, рискове или 

дефицити са свързани най-трудните ви периоди като организация? Какви 

обстоятелства или събития са в основата им? 

Срещаме затруднения със "стигмата" и предразсъдъците към ромите, с липсата 

на обществена подкрепа, с липсата на кадри. 

• Какво е нужно да се промени в сектора на неформалното обучение и 

образование в България, за да се повиши неговата практическа значимост? 

Да се разпознае неговата легитимност като партньор и съюзник на формалната 

образователна и социална система, от което зависи просперитета на икономиката 

ни и общественото ни развите. 

• Според вас, нуждае ли се секторът от професионално подготвени кадри и за 

кои от своите дейности? 

Да - от педагози, психолози, медицински кадри, медиатори, обучители, 

застъпници за социални и граждански права. 
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ИНТЕРВЮ С МАРТИНА ТОНЕВА61 

NEXTSTEP 

„ NEXTSTEP е проект на Фондация "Хестия". Нашата мисия е да помогнем на 

децата и младежите в България да открият и развият талантите и потенциала си 

и да се превърнат в успешни професионалисти и щастливи хора. Изпълняваме 

ангажимента си, като им предоставяме професионално консултиране и достъп до 

валидирани инструменти за образователно и кариерно ориентиране. Същевременно 

работим с бизнеса, неправителствения сектор и образователните институции, за 

да създадем повече и по-добри възможности за развитието на младите хора.“ 

https://nextstep.bg/about/ 
 

1. Визитка на интервюирания 

a. Имена 
Мартина Тонева 

b. Пол и възраст 
Жена, 26 г. 

c. Стаж в неформалното образование 
2 години 

d. Стаж в организацията 
1.5 години 

e. Роля/длъжност в организацията 
Кариерен консултант 

f. Образование 
Бакалавър „Психология“ (2013-2017) 
GCDF сертификат за кариерно консултиране (2018) 
Магистър „Бранд мениджмънт“ (2019-2021) 
 

2. Представете ни накратко вашата организация 

a. Каква е вашата цел, мисия и визия като обучителна организация? 

NEXTSTEP е проект на Фондация "Хестия". Основните цели на фондацията 

включват насърчаване и подпомагане на личностната реализация и 

социалната интеграция на всяко дете и повишаване на информираността на 

обществото относно детското психично, социално и емоционално развитие. 

 
61 Интервюто взе Борислава Маева 
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Проектът NEXTSTEP е насочен директно към децата и младежите и неговата 

мисия е да ги подкрепя в личностното и кариерното им развитие и да им 

помогне да открият и развият талантите и потенциала си и да се превърнат в 

успешни професионалисти и щастливи хора.  

b. Какви обучителни дейности предлагате? 

Изпълняваме ангажимента си, като предоставяме на младежите 

професионално консултиране и достъп до валидирани инструменти за 

образователно и кариерно ориентиране. Същевременно работим с бизнеса, 

неправителствения сектор и образователните институции, за да създадем 

повече и по-добри възможности за развитието на младите хора. 

c. С какви основни целеви групи работите? 

По-голямата част от услугите ни са насочени към ученици на възраст от 12 до 

19 години, както и техните родители, учители и други възрастни, които 

взаимодействат или работят с тях. 

d. Какви техни нужди или интереси удовлетворявате? 

Кариерното развитие представлява продължителен, динамичен процес, който 

се състои от множество последователни избори и решения в различни 

моменти от живота на човека. Тези решения представляват повратните точки, 

които определят посоката и бъдещите действия и възможности за развитие на 

даден човек.  

Нашата основна цел е да подкрепяме учениците преди и по време на първите 

такива решения, пред които те са изправени – избора на гимназия и избора на 

висше образование. Според нашите разбирания, за едно успешно решение е 

нужно човек да премине през три етапа – опознаване на собствената си 

личност, информиране за външния свят и предприемане на целенасочени 

действия. Следователно се стремим да помагаме на учениците в тези три 

направления като им предоставяме личностни тестове (за себепознание), 

статии, инфографики и други информационни материали (за информираност) 

и кариерни консултации (за действие). 

e. Кои са ваши основни партньори и как работите с тях? 

Партнираме си основно с други организации, с които имаме общи цели и 

общи целеви групи – в това числo: 
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- Агенции за висше образование в чужбина (Orange, Skylines, StudyBuddy, 

Uniconsult), които предлагат нашите личностни тестове на учениците, с които 

работят 

- Благотворителни организации, работещи с ученици от малки населени места 

(Стъпка за България, Училищни чудеса), с които изготвяме общи проекти в 

сферата на кариерното ориентиране и личностното развитие, във връзка с 

различни възможности за финансиране 

- Организации, предлагащи възможности за младежи (AIESEC, Заедно в час, 

Международна награда на херцога на Единбург, Джамба, Уницеф), които са 

участници в нашата младежка конференция Future Makers 2020 и с които взаимно 

промотираме дейността си. 

- Други специализирани организации (Прометрикс, Софийски форум за сигурност, 

DigitalPro), с които обменяме специализиран опит в конкретни сфери като 

например човешки ресурси и информация, свързана с пазара на труда, лидерство, 

дигитален маркетинг. 

f. Кои са най-големите ви постижения / високи резултати? 

Към момента считаме за най-голямо постижение факта, че само през 2020 г. 

нашите кариерно тестове са достигнали до близо 2000 ученици благодарение 

на платформата за самооценка, която пуснахме в началото на годината. Това 

число надвишава многократно броя тестове, попълнени през 2019 г. и тъй като 

се стремим да помогнем на възможно най-много млади хора, считаме този 

резултат за успех на организацията. 

3. Как бихте характеризирали вашата организация? 

a. По-скоро системна (ориентирана към официални политики, ценности и 

инструменти) или несистемна (ориентирана към ценности, интереси и приоритети 

на конкретни общности, групи, субкултури)? 

b. По-скоро хоризонтална (демократична, партньорска) или по-скоро вертикална 

(строго йерархизирана)? 

c. По-скоро ориентирана към резултатите – по-скоро ориентирана към 

ценностите/интересите на своите членове – или устойчивите функции на 

организацията? 

4. Как бихте оценили устойчивостта на организацията ви? Кои са основните 

фактори, които са гарант за нея? 
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 Нашата дейност е свързана с кариерно развитие и по-точно образователно 

ориентиране. Това означава, че целевата ни аудитория расте, или по-точно, се 

променя, с всяка изминала година, тъй като всеки ученик рано или късно е 

изправен пред избор на гимназия, а голяма част от тях и пред избор на 

университет по-късно. От тази гледна точка, търсенето на услуги като нашите е 

постоянно, а и с променящите се нагласи на ученици и родители, тенденцията е 

това търсене да нараства. 

 Освен това, източниците на финансови средства за нашата организация са 

комбинация от проектни дейности и стопанска дейност, което ни прави 

устойчиви, особено при положение, че отговаряме на настоящите нужди и 

интереси на целевата си аудитория. Следователно, способността ни да се 

адаптираме към търсенето е ключова и е наш основен приоритет. 

5. Имате ли текуща процедура за модернизиране / актуализиране на вашите 

дейности и кои са водещите критерии/основания за иницииране на една или 

друга промяна? 

 Голяма част от усилията ни са в посока дигитализиране на услугите за 

кариерно и личностно развитие, така че те да бъдат достъпни за възможно най-

много млади хора във всички краища на страната. Значима стъпка в тази посока 

е дигиталната платформа за самооценка https://app.nextstep.bg, за която споменах 

по-горе и по която работим вече над година. От началото на 2020 тя вече е факт, 

в резултат на което много по-голям брой ученици са попълнили кариерни тестове, 

в сравнение с 2019 г.  

 В допълнение към платформата се стремим да създаваме качествено и 

информативно съдържание по темите, които вълнуват учениците, и да го 

разпространяваме безплатно в интернет, за да допринесем към по-добрата 

информираност на българските ученици и да улесним достъпа им до надеждна 

информация. Не на последно място, предлагаме кариерни консултации онлайн, 

за да могат учениците и родителите от други градове да се възползват от нашите 

услуги, без да се налага да пътуват до София. 

6. Всяка организация има тежки периоди. С какъв тип затруднения, рискове или 

дефицити са свързани най-трудните ви периоди като организация? Какви 

обстоятелства или събития са в основата им? 

 Инструментите, които предлагаме, са научно базирани психометрични 

тестове, преминали процес на стандартизация и адаптация за България, който 
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изисква продължителна и усилена работа от страна на екип от специалисти-

психометрици, психолози и др. Тези обстоятелства налагат нуждата да 

предлагаме нашите тестове срещу заплащане, тъй като Фондация „Хестия“ няма 

друг постоянен източник на финансиране. Същевременно, процесът на 

стандартизация и психометричните тестове като цяло не са познати на широката 

публика и са сравнително трудни за обяснение на прост език.  

 До известна степен срещаме затруднения да комуникираме естеството и 

стойността на инструментите, които предлагаме. Този факт е свързан и с 

недостатъчна информираност относно кариерното ориентиране и кариерните 

тестове. Тъй като те са нещо сравнително ново и непознато за нашата страна, 

голяма част от хората подхождат с недоверие към тях или пък имат 

нереалистични очаквания за това какво представляват тези тестове. За да 

преодолеем тези трудности, освен че създаваме информационни материали, от 

скоро въведохме безплатни съкратени версии на кариерните тестове, които да ги 

направят по-достъпни и познати сред българските ученици и родители. 

7. Какво е нужно да се промени в сектора на неформалното обучение и образование 

в България, за да се повиши неговата практическа значимост? 

Също като при кариерното ориентиране, целият сектор на неформалното 

образование би бил по-ефективен при по-висока информираност на целевите 

групи и най-вече широкодостъпна информация за наличните възможности. 

Активното включване на млади хора като обучители, доброволци и посланици на 

неформалното образование също би имало значителен ефект за практическата му 

значимост и би помогнало на сектора да отговори на актуалните нужди и 

интереси на младежите. 

8. Според вас, нуждае ли се секторът от професионално подготвени кадри и за кои 

от своите дейности? 

На първо място, специалисти с педагогическа подготовка със сигурност са нужни 

както на стратегическо ниво, така и „на терен“ във всички сфери на 

неформалното образование. Същото важи и за обучители и младежки работници. 

Кариерните консултанти също са необходими при дейностите, свързани с 

кариерно развитие. 
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ИНТЕРВЮ С МАРТИНА ГЕОРГИЕВА И ЦВЕТЕЛИНА ГЯУРОВА62 

StudyHub  

„Ако нямате къде да учите, а крайният срок чука на вратата. Ако нямате място, където 

да работите по групов проект или ако просто искате да присъствате на интересни събития 

и да сте сред млади хора от различни университети, представяме ви StudyHub. Това е 

първото споделено пространство за учене по модела на западните 24/7  работещи 

библиотеки. Залата е оборудвана с места, както да седнете сами, така и в екип, да 

направите събитие или да се включите в такова.“ 

                                                                                ЗА НАС,  https://studyhub.bg/ 

 

• Визитка на интервюирания 

• Имена 

Мартина Георгиева 

Цветелина Гяурова 

• Пол и възраст 

Жени, 22 г. 

• Стаж в неформалното образование 

Мартина – над 5 години. Започнала е още в ученическите години, където, като 

ученичка в Природно-математическата гимназия, Бургас, е участвала в 

ученически обмени. 

Цветелина - 3 години 

• Стаж в организацията 

1.7 години 

• Роля/длъжност в организацията 

Управител и Зам.-управител, управляващи заедно и поотделно 

• Образование 

Двете са студенти – Цветелина в Стопански факултет на СУ, Мартина се е 

прехвърлила в НБУ, Специалност „Маркетинг, реклама и предприемачество. 

• Представете ни накратко вашата организация 

• Каква е вашата цел, мисия и виия като обучителна организация? 

StudyHub е проект на Сдружение „Студенти в действие“, неправителствена 

организация с нестопанска цел, в обществена полза, създадена през 2019 г., основана 

 
62 Интервюто взе Борислава Маева 
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с цел да насърчи, развие и подпомогне интелектуалната, образователна и  

практическа дейност на студентите. Стреми се и действа за създаване на условия за 

формирането на устойчиво студентско общество и подпомагане на изграждането на 

благоприятна среда за обмен на знания и опит между студентите, обучаващи се в 

различни сфери.   

 Проектът StudyHub бе създаден в отговор на целта на Сдружението за промяна 

на средата в Студентски град и условията за учене, директно адресиран към 

младежи-студенти, и неговата мисия е „Малката промяна в малка среда водят до 

голяма в нас“.  

 StudyHub е денонщно пространство за индивидуално и споделено учене. То е 

съвременна библиотека, обезпечена с книги, информационни технологии, обособени 

пространства за спокойно, самостоятелно свободно четене.  

• Какви обучителни дейности предлагате? 

Обученията са насочени към образователно и кариерно ориентиране и развитие, 

както и към "нишови" теми: 

 - доброволчеството и професионалните му ползи за обучение и създаване на мрежа 

от съмишленици и партньори; срещи "Професионалистите говорят"; конкретно 

приложими краткосрочни курсове:  за работа с информационно-комуникационни 

технологии;  творческо писане и създаване на съдържание; тематични ателиета по 

граждански и екологични въпроси; срещи с представители на отговорните 

институции, касаещи логистиката и битовите проблеми в София, и по-конкретно в 

Студентски град; организираме срещи с представители на големи работодателски 

организации, готови да съдействат, наемат и менторстват студенти;  работим активно 

и с нашите съмишленици от  неправителствения сектор и образователните 

институции, за създаване на устойчиви общности, генериращи нови идеи, модели и 

практики на включване на младите в обществения и икономически живот на 

страната. 

• С какви основни целеви групи работите? 

                            Студенти (19-30г. )и алумни. 

• Какви техни нужди или интереси удовлетворявате? 

 Кариерното развитие представлява продължителен, динамичен процес, който се 

състои от множество последователни избори и решения и промени в различни 

моменти от живота на човека. Тези решения представляват повратните точки, които 

определят посоката и бъдещите действия и възможности за развитие на даден човек.  
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Едногодишната дейност на StudyHub за много кратко време идентифицира (извади 

на "светло") цялата палитра на студентските ценности, очаквания, желания, 

ценности, тревоги и проблеми, което естествено доведе до създаването на CareerHub, 

като естествено продължение на StudyHub, но вече конкретно специализирано в 

обучения и консултации за: 

- Кариерните перспективи на студентите - стаж, практика, трудови правоотношения 

(хонорар или договор); 

- Конкретни обучения за кандидатстване, за преговаряне, за изготвяне и представяне 

на необходимите документи, за застъпничество и права и т.н.; 

- Как да уча ефективно? Какви са различията между ученическото и студентското 

учене?; 

- Справяне със стреса, продиктуван от смяната на местоживеене, от новите 

изисквания и адаптация към тях. 

• Кои са ваши основни партньори и как работите с тях? 

Партнираме си основно с организации, с които имаме общи цели и общи целеви 

групи – в това числo: 

• Основни ментори са Български център за нестопанко право 

• Партньори са вскички Студентски съвети на СУ, НБУ, УНСС, 

Лесотехнически универскитет и много дригу, с които изготвяме общи 

проекти в сферата на кариерното ориентиране и личностното развитие. 

• Организации, предлагащи възможности за младежи (AIESEC, Икеа, 

Съдърланд, Аурубис, Технопарк, с които работим взаимно и 

промотираме дейността си. 

• Получаваме подкрепа от Сиела, Столична община и Национален 

младежки форум. 

• Други специализирани организации за дигитални услуги, макретинг и 

аутсорсинг, с които обменяме специализиран опит в конкретни сфери 

като например човешки ресурси и информация, свързана с пазара на 

труда и лидерство. 

• Кои са най-големите ви постижения / високи резултати? 
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Към момента считаме за най-голямо постижение факта, че само за една година 

StydyHub са преминали над 2000 души, а каузата ни е достигнала над 25000 души 

• Как бихте характеризирали вашата организация? 

• По-скоро системна (ориентирана към официални политики, ценности и 

инструменти) или несистемна (ориентирана към ценности, интереси и 

приоритети на конкретни общности, групи, субкултури)? 

• По-скоро хоризонтална (демократична, партньорска) или по-скоро 

вертикална (строго йерархизирана)? 

• По-скоро ориентирана към резултатите – по-скоро ориентирана към 

ценностите/интересите на своите членове – или устойчивите функции на 

организацията? 

• Как бихте оценили устойчивостта на организацията ви? Кои са основните фактори, 

които са гарант за нея? 

Дейността ни е свързана с постоянна цикличност, т.е. смяна на поколенията, което 

означава, че процесът е непрекъснат и устойчив и услугите ни не само ще се установят, 

но и ще се разрастват и разнообразяват с времето. 

Освен това, източниците на финансови средства за нашата организация са комбинация 

от проектни дейности и стопанска дейност, което ни прави устойчиви, особено при 

положение, че отговаряме на настоящите нужди и интереси на целевата си аудитория. 

Следователно, способността ни да се адаптираме към търсенето е ключова и е наш 

основен приоритет. 

• Имате ли текуща процедура за модернизиране / актуализиране на вашите дейности 

и кои са водещите критерии/основания за иницииране на една или друга промяна? 

Разработваме сайт с платформа за професионална самооценка и оценка, за избор на 

подходящи образователни възможности, за кандидатстване чрез дигитално портфолио и 

личен акаунт; предоставяме актуална, постоянно осъвременявана информация за 

променящата се природа на работа, наемане, търсене и тенденции за професионална 

реализация, адаптация и обновяван 

 

• Всяка организация има тежки периоди. С какъв тип затруднения, рискове или 

дефицити са свързани най-трудните ви периоди като организация? Какви 

обстоятелства или събития са в основата им? 
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Ние сме млада организация и все още не сме срещнали сериозни затруднения, освен тези 

от пандемичната ситуация, при която много бързо пренасочихме дейността си като 

предложихме достъп до електронните ни учебни ресурси и провеждахме уеб-бинари, с 

цел балансиране на напрежението, предвид априлската сесия.  

• Какво е нужно да се промени в сектора на неформалното обучение и образование в 

България, за да се повиши неговата практическа значимост? 

Валидиране. Това е ключовото действие необходимо за сектора. Неясна, (разписана 

красиво на хартия) процедура, която всъщност не работи. Припознаване и активното 

включване на млади хора като обучители и доброволци в сектора. 

• Според вас, нуждае ли се секторът от професионално подготвени кадри и за кои от 

своите дейности? 

Категорично.  Специалисти и експерти с педагогическа подготовка за обучение на 

възрастни (на стратегическо и „на терен“) - обучители, фасилитатори, коучове, треньори 

....; психолози; кариерни консултанти, медиатори и застъпници; младежки работници и 

психолози във всички сфери на неформалното образование. В допълнение, - крайно 

време е да заработи Съветът за развитие на гражданското общество и Държавата да влезе 

във функциите си на основен спомосъществовател на активното гражданско развитие на 

всеки член на обществото ни. 
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ИНТЕРВЮ С ЛИЛИЯ ПЕТРОВА 

(резюме) 

ОБРАЗОВАТЕЛЕН ЦЕНТЪР „ЛИЛИЯ“63 

Визитка на интервюирания 

a. Имена 

b. Пол и възраст 

c. Стаж в неформалното 

образование 

d. Стаж в организацията 

e. Роля/длъжност в организацията 

 

Лилия Петрова 

36 

1,5 г 

1,5 г. 

Собственик, създател, обучител 

Висше, доктор по педагогика 

 

Представете ни накратко вашата 

организация 

 

a. Каква е вашата цел, мисия и 

визия като обучителна 

организация? 

b. Какви обучителни дейности 

предлагате? 

c. С какви основни целеви групи 

работите? 

d. Какви техни нужди или 

интереси удовлетворявате? 

e. Кои са ваши основни партньори 

и как работите с тях? 

f. Кои са най-големите ви 

постижения / високи резултати? 

 

    

    Целта е да се подпомагат деца с обучителни 

трудности, но не само СОП, които за да учат 

успешно се нуждаят от подкрепа. 

     Мисия – да станат автономни учещи  

      Визия – подходът се базира върху 

обяснение на проблема и са стимулирани сами 

да търсят решение, а учителят е подкрепящ, 

ментор, а не традиционно обучаващ. 

      Обучителни дейности – индивидуални 

консултации спрямо потребности 

      Извънкласни дейности по интереси – 

забавна информатика, геология 

      Целева група – деца от 5 – 16 г. – БЕЛ, 

математика, история, английски, пиано 

     Няма официални партньори, работи със 

специалисти като преподаватели. Набирането 

е проблем (да обхващат много възрастови 

групи, проблеми, да поемат повече 

натовареност), но не и задържането.  

 
63 Интервюто взе и обобщи Силвия Николаева 
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     Нужди и интереси – затруднения в ученето, 

навици и умения за учене 

    Най-сериозните успехи – опровергани 

диагнози за капацитет за учене,  

Как бихте характеризирали 

вашата организация? 

a. По-скоро системна 

(ориентирана към официални 

политики, ценности и 

инструменти) или несистемна 

 (ориентирана към ценности, 

интереси и приоритети на 

конкретни общности, групи, 

субкултури)? 

b. По-скоро хоризонтална 

(демократична, партньорска) 

или по-скоро вертикална (строго 

йерархизирана)? 

c. По-скоро ориентирана към 

резултатите – по-скоро 

ориентирана към 

ценностите/интересите на 

своите членове – или 

устойчивите функции на 

организацията? 

     А – по-скоро несистемно ориентирани, 

защото системните цели могат да се постигнат 

с различни средства, които са силно 

индивидуализирани и ориентирани към 

капацитета, трудностите. Т.е. водещо 

компенсаторни по отношение на материала, 

но и на уменията за учене. 

      Б – хоризонтална, защото всеки има 

свобода, ясни отговорности, решенията са 

екипни. Мениджърът осигурява деца, 

преподаватели, да направи графици, 

финансиране и ясно. Помага за намиране на 

други нужни специалисти за 

интердисциплинарна работа. 

     С – по малко и от двете, важни са 

резултатите, но и важно и да се чувстват 

добре. Ценностната близост води до добри 

резултати. Родителите са ориентирани по-

скоро към резултатите, но някои постепенно 

разбират значението и на ценностите и 

подхода. 

Как бихте оценили устойчивостта 

на организацията ви? Кои са 

основните фактори, които са 

гарант за нея? 

a. Системни ценности и 

приоритети 

b. Несистемни интереси и 

ценности  

 

    Рано е, но фактът, че само за година 

търсенето порасна и че ни търсят точно заради 

подхода, показва, че избрания подход и 

ценности са определящите по отношение на 

устойчивостта.  
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c. Адаптивност спрямо 

динамиката на търсенето на 

образователни дейности и 

услуги 

d. Смесени 

e. други 

 

Не смятам, че някакви системни фондове и 

възможности за финансиране биха довели до 

устойчивост. Причината е, че институциите са 

хаотични в приоритетите и очакванията си, 

както и поради това, че нямат адекватно 

отношение към частните организации. 

      Имате ли текуща процедура за 

модернизиране / актуализиране на 

вашите дейности и кои са водещите 

критерии/основания за иницииране 

на една или друга промяна? 

 

      През големи промени не се е минавало. 

Засега промените са малко, всеки учител 

решава спрямо всеки случай.  

    Онлайн кризисното обучение се осъществи 

по искане на родителите, които са устойчиви в 

подкрепата си към детето и обучението му. 

Високообразовани са. Относително 

финансово стабилни, но много отговорни.  

       Всяка организация има тежки 

периоди. С какъв тип затруднения, 

рискове или дефицити са свързани 

най-трудните ви периоди като 

организация? Какви обстоятелства 

или събития са в основата им? 

      

    Корона вирус. 

 

      Какво е нужно да се промени в 

сектора на неформалното обучение 

и образование в България, за да се 

повиши неговата практическа 

значимост? 

 

      Има достатъчно търсене за различните 

дейности.  

     Според вас, нуждае ли се 

секторът от професионално 

подготвени кадри и за кои от своите 

дейности? 

 

       Професионализацията да е частична, с 

нужда от организационни умения и опит. 

Преподаването може да е успешно и на 

интуитивно равнище.   

 Извън въпросите – много добро самочувствие като преподавател, който е свободен 

и ефективен.  
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ТВОРЧЕСКИ ПОРТРЕТИ И АВТОПОРТРЕТИ 
 

ТВОРЧЕСКИ АВТОПОРТРЕТ НА СВЕТЛАНА АВДАЛА64 
 

 

 Малко запознанство с мен Светлана Авдала – лицензиран модератор 

на MUSIC TOGETHER. 

 Първо беше магията на звуците,  но до голямата музика имаше толкова дълъг път 

и безкрайни, скучни упражнения.... Сцената  не ме вдъхновяваше. Всичко на големия 

роял трябваше да бъде без грешки, и някак си представително, важно... А  и не ми 

харесваха погледите на публиката с очакване да чуят точно това.   Задължителното 

обучение  с чекмеджета, дефинициите, етикетите винаги вървяха успоредно с мен като 

получаване и  предаване на знания и като ред, който е необходим - бъркаш и изваждаш 

необходимото...Но тук е и  моята съпротива защото нещата са извън дефинициите и 

етикетите ...... 

Толкова път извървях за да намеря в MUSIC TOGETHER, онова което създава 

истинска илюзия за живот, а всъщност е училище.  Това е жив досег с публика, която не 

е вече публика, защото всички заедно правим музика с глас инструмент, жест, танц , 

движение, слово, с непосредствеността на детската игра, осъществена и с възрастни, но 

и с деца.  Тук  грешката може да даде тласък на импровизацията. Това ми пренася назад, 

в „детството на човечеството”,  в  ритулните синткретични практики,  но едновременно 

с това  системата е много модерна.  Звукът и аранжиментите и са такива. 

От чекмеджето: Завършила съм музикознание в НМА проф. „Панчо 

Владигеров”. Специализирала съм телевизионна журналистика, кино и телевизионна 

режисура. Имам над 25годишен стаж в БНТ.  Осъществила съм десетки документални 

филми и образователни поредици за музиката и музикантите.... От 2006 г.до 2018г..съм 

уредник в Къща-музей „Панчо Владигеров”, но  продължавам работата си с движещата 

си картинка и с образователните програми за деца. Лицензиран учител и директор съм 

на MUSIC TOGETHER. През 2016г. създадох  първата в България локация 

на MUSIC TOGETHER в Къща-музей „Панчо Владигеров” – София с 

наименованието PLAY SOFIA MUSIC TOGETHER. 

 
64 Светлаkа Авдала е сертифициран обучител по модела и създател на първата българска програма по 
модела на Music Together 
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ТВОРЧЕСКИ ПОРТРЕТИ НА ТРИ ПРАКТИКИ С ЕЛЕМЕНТИ НА 

НЕФОРМАЛНО ОБРАЗОВАНИЕ И ТЕХНИТЕ СЪЗДАТЕЛИ 

София Лубани-Караначева65 

СПОРТЕН КЛУБ ПО ТАЕКУОНДО ФЕНИКС 

Пътят към успеха 

 На 15 годишна възраст Юлиян Стефанов започва да помага на своя треньор по 

таекуондо. Записва НСА със специалност “Треньор по таекуондо”. Още незавършил, той 

започва да тренира малка група от ученици. През 2013 година започва да тренира малка 

група от ученици в 68 СУ “Акад. Никола Обрешков” през клуба на своя треньор. В 

началото на 2018г. Юлиян Стефанов създава, регистрира, лицензира своя СК по 

таекуондо “Феникс” и сключва договор с 68 СУ “Акад.Никола Обрешков” В момента 

Юлиян Стефанов е на 28 години. За втора година води и група деца от Кокаляне, чрез 

свои ученици. Учениците му към момента са над 50, а помощник треньорите му, също 

негови ученици са петима (обучава бъдещи треньори). 

Роля за децата 

 Спортът дава на децата физическо и психическо здраве. Принципът за успех в 

таекуондо е приложим във всеки аспект на човешкия живот. Учи децата на търпение, 

концентрация, постоянство, уважение и зачитане, работа в екип. Изгражда у децата 

твърд характер, състезателен дух, себеотрицание, смелост. По трудния път от белия 

колан нагоре учениците осъзнават смисъла на положените усилия и ценят успехите си. 

Разнообразни дейности 

 Тренировки в зала 

 Тренировки на открито 

 Летни спортни лагери 

 Зимни спортни лагери 

 Състезания  

 Гостуване на други отбори с цел обмен на опит 

Дългосрочна стратегия 

 Името “Феникс” е символ на вечен живот. Създателят на спортен клуб по 

таекуондо “Феникс” Юлиян Стефанов иска да направи този клуб безсмъртен като 

 
65 София Лубани-Караначева е магистър в програмата по Кариерно образование в институции и мрежи 
за неформално образование. 
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обучава и предава знанията и уменията си на свои последователи, които да обучават 

свои последователи, хора обединени от сходните си ценности, философии, възгледи и 

цели, с любов към спорта и към децата 
 
 

КОНСУЛТАНТСКА КОМПАНИЯ 100М CONSULT 
 

За създателя: 

 Стоичко Миличин е дипломиран магистър психотерапевт в областта на 

индивидуалната психология. С дългогодишен опит в България и Русия.  Автор е на 

книгите “Семейно танго” и   “Огледало без рамки”. Освен консултантската си дейност и 

работата си като психотерапевт в “Миличин център” в град Пловдив, Стоичко Миличин 

обучава дипломирани психолози чрез неформално образование. Той помага на много 

хора и благотворително.  

За 100М consult: 

 За 100М консултирането е помощ, която оказват на клиентите си във всяко 

направление на тяхната дейност – икономическа, финансова, кадрова, маркетингова, 

управленска. Главната им задача е повишаване ефективността на своите клиенти, както 

като цяло, така и в частност за всеки отделен служител. С индивидуален подход в 

зависимост от търсените резултати. Компанията предлага фирмени обучения и тренинги 

(учене чрез правене, ролеви игри, упражнения) в тематични блокове: Управление: 

обучение на мениджмънта на компаниите (клиентите) на разнообразни важни и ключови 

компетенции в зависимост от нуждите; Продажби: обучения и тренинги на служители 

в търговски отдел за изграждане на ключови компетенции за по-висока продуктивност 
 

ТЕАТРАЛНА ГРУПА “АРТИС” С. ИСКРЕЦ 

За създателя и за пътя към успеха:  

 Мариета Любенова е икономист по образование, но съдбата я среща с 

Христо Попов и живота й поема в нова посока. В продължение на 8 години 

ръководи любителски театър “Асорти” към читалището в град Своге. Трупата 

достига до 67 актьори самодейци, разделени по възраст в три секции. Във времето 

получават множество отличия. За да може професионално да обучава деца, 

Мариета Любенова завършва магистратура по педагогика.  В момента Мариета 

Любенова ръководи като дипломиран режисьор любителска театрална трупа 

“Артис” в село Искрец. Трупата се състои от две секции, в които самодейните 
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артисти са разделени на възрастни и деца. Тече обновяване на старото селско 

кино, за да “Артис” да има свой дом. С лични сили и средства, и с щедростта на 

Антон Александров, бизнесмен от град Своге изоставената от 40 години сграда 

постепенно добива нов вид. Мариета Любенова има уникалната способност да 

привлича хората към себе си Учител е и в училището в село Искрец. 

Философия: 

 В основата на всичко стои много любов, отдаденост и смелост. Талантът, 

който носим в себе си, има нужда да бъде разгърнат и развит. В театъра има място 

за всеки. Значение има само личното желание. В малките населени места 

културния живот на общността се движи от самодейци, любители. Всеки дава, 

каквото може в зависимост от заложбите си. Следвай интуицията си и тя ще те 

заведе на неочаквани места. 

В основата на успеха 

 Юлиян Стефанов, Стоичко Миличин и Мариета Любенова се развиват в различни 

сфери на дейност, но общото между тях е любовта и вярата в това, което правят. 

Безспорно е желанието им да дават от своите знания и умения, и да помагат на хората 

около себе си, използвайки в дейността си разнообразни методи на неформалното 

образование. И тримата дават възможност на учениците си да се учат чрез правене 

като с това им помагат максимално да използват потенциала си за учене. По 

отношение на неформалното образование в дейността си и тримата залагат на 

принципа на автентичността и активното учене. В практиките си използват 

разнообразни подходи, характерни за неформалното образование. И тримата 

използват природата като среда за част от практиките си. 
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