
Проект: Подходи
 

за
 

културно
 

и
 взаимно

 
обучение

 
с

 
цел

 интеграция
 

на
 

младежи
 

и
 

млади
 възрастни

 
с

 
имигрантски

 
статус

 и социално-икономически
 проблеми

Програма

 

Грюндвиг, Партньорства

 

за

 

познание
Номер

 

на

 

договора

 

LLP-2009-GRU-LP-14



Конкретните
 

цели

Извършване на проучване на съществуващи
методи за културно и взаимно обучение за
интегриране на младежи със социално-
икономически проблеми и миграционно
минало, както и обмен на опит между
партньорските организации. 
Оценка на методи и резултати и
допълнително развиване на тези подходи.  



Целеви
 

групи
 

на
 проекта:

Главните целеви групи са обучителни
организации и институции, техните членове и
служители, които работят с млади хора в
неравностойно положение или мигрираща
работна ръка и използват тези
методологически подходи в образователните
си дейности. 
Друга целева група обхваща млади хора на
възраст между 16 и 24г., които са напуснали
образователната система, намират се в
неравностойно социално-икономическо
положение и имат миграционно минало. 



Партньорство: 

Координатор на проекта:
“Institut

 
equalita”

 
(DE) –

 
http://equalita.de/ 

Партньори:
“Buro

 
fur Kultur-

 
und Medienprojekte”

 
(DE) –

 
www.kultur-und-

 
medien.com

“Vienna Institute for International Dialogue and Cooperation”
 

VIDC 
(AT) –

 
http://www.vidc.org/en/

“SPOR Media”
 

(DK) -
 

http://www.spormedia.dk
“Ekvilib

 
Institute”

 
(SL) –

 
http://www.ekvilib.org/en

“Фондация
 

за
 

развитие
 

на
 

културния
 

и
 

бизнес
 

потенциал
 

на
 

гражданското
 

общество” (BG) – www.cubufoundation.com
“People against Racism”

 
(SK)

 
-

 
http://www.rasizmus.sk/

http://www.kultur-und-medien.com/
http://www.kultur-und-medien.com/
http://www.vidc.org/en/
http://www.spormedia.dk/
http://www.ekvilib.org/en
http://www.cubufoundation.com/
http://www.rasizmus.sk/


Всичко
 

започва
 

от
 

...

KinderKulturKarawane -
http://www.kinderkulturkarawane.de/

http://www.kinderkulturkarawane.de/


В рамките на “Детски културен керван” -
практика в Германия, Австрия и Дания от
повече от 10 години - младежи на възраст
над 16 години от Африка, Азия и Латинска
Америка в неравностойно положение поради
социално-икономически причини изнасят
културни представления (музика, танц, 
театър и цирк) пред аудитория от Европа, с
цел да дадат информация за своя живот и
своите виждания за по-добро бъдеще, но
също така да демонстрират по какъв начин
подобни дейности могат да дадат шанс за
социална интеграция. 



Положителните примери от проекти от типа
„Детски културен керван” и други дейности с
културни подходи и концепции за взаимно
обучение показват, че всички тези методи са
далеч по-подходящи за достигане до
определени целеви групи и подпомагане на
социалната им интеграция. 
Съчетаването на културни и артистични
подходи със срещи за взаимно обучение
открива по-лесен достъп за тези целеви
групи до разрешаване на техните социални и
интеграционни проблеми. 



Изпълнението на проекта доведе до
документирането на културни подходи и
подходи за взаимно обучение (Компендиум) и
изграждането на европейска мрежа, която се
ангажира да работи чрез тези подходи и да
се стреми към подпомагане на социалната
интеграция. 
Партньорството изработи концепция за
Европейско ръководство по културни подходи
и подходи за взаимно обучение (European
Hand-out). 



Проектът отговори на Европейската година на
креативността и иновациите /2009/, поставяйки
ударението и демонстрирайки важността и
ефективността на културните форми на изразяване
във формалното и неформално обучение ...
... както и на Европейската година на борбата с
бедността и социалното изключване /2010/, 
обръщайки внимание на лица в неравностойно
положение. 
Различните примери и споделен опит показаха, че
културните методи и подходите за взаимно обучение
могат не само да играят ключова роля в обучителния
процес, но са и важни фактори за развитието на
лични, професионални, социални и икономически
компетенции. 



Седемте транснационални срещи и свързаните с тях
мобилности поставиха важна база за
сътрудничеството и комуникацията. 
Срещите създадоха предпоставка за оценка на
концепциите и изграждане на мрежата за бъдещо
устойчиво сътрудничество в областта. 
Освен редовните срещи лице-в-лице партньорите
разчитаха на редовни ежемесечни онлайн срещи, 
фасилитирани чрез софтуер за уеб-конференции
flashmeeting – форма за комуникация, която даде на
партньорите възможност да комуникират редовно и да
разрешават вълнуващите ги въпроси текущо. 
Партньорите създадоха weblog за представяне на
резултатите от проекта, както и за текущ обмен и
дискусионен процес: http://peerlearning09.blogspot.com/

http://peerlearning09.blogspot.com/


По време на двете години на проекта партньорите не
само имаха възможността да се запознаят с
използваните практики на теория, но и да видят как
реално те се изпълняват в ежедневната работа. 
Представителите на екипите на партньорите се
срещаха с местни организации, прекарваха вечерите
в любимите им културни места, изучаваха местните
специфики, говореха за политика, култура и други
теми, важни за по-дълбокото опознаване на колеги
от други страни, вдъхвайки живот на културния
обмен. 
Съвместните дейности и обогатяващите срещи с
млади хора от Палестина, Боливия и Гана – членове
на групи от „Детски културен караван” - дадоха на
теоретичната концепция за културното взаимно
обучение лице и глас. 



Първата среща по проекта се състоя във Виена на
20 и 21 октомври 2009г. По време на тази среща
участниците представиха партньорските организации
и проведоха дискусия относно различните ситуации в
страните партньорите по отношение на миграцията / 
бежанците / малцинствата / приемането на
изкуството като средство за обучение. 

Решихме да изработим примери за добри практики. 
С цел трупане на практически опит посетихме
представление и дискусия с Freedom Theatre от
Палестина. 

Втората среща по проекта се състоя на 12 и 13 
април 2010г. в София, България. 







Третата среща се състоя в периода 29 
септември 2 октомври 2010г. в Кьолн. 
По време на тази среща партньорите
посетиха представления/уъркшопи и
проведоха среща за оценка с група
“Baobab culture troupe” от Гана.





Четвъртата среща по проекта бе
проведена от 16 до 18 октомври 2010г. 
във Виена. 
По време на тази среща обсъдихме
какво взаимното и културно обучение
може да предложи на образователните
системи и посетихме представления и
уъркшопи и проведохме срещи за оценка
с YES Theater от Палестина и Gruppo
Yauri от Боливия. 











Петата среща по проекта бе проведена в
Братислава, Словакия на 27-28 януари 2011г.



Шестата среща по проекта бе проведена от
14 до 16 април 2011г. в Любляна. 
По време на тази среща финализираме
структурата и очакванията/изискванията
спрямо съдържанието на главния резултат по
проекта: компендиум “Културно и взаимно
обучение за интеграция” и обсъдихме
дейностите по изготвянето на финалния
отчет и подготовката за последната среща по
проекта.





Седмата среща по проекта бе
проведена от 16 до 18 юни 2011г. в
Хамбург, Германия.
Там направихме проверка и поправка
на окончателния вариант на
компендиума с подходи за културно и
взаимно обучение. Освен това
обсъдихме и приехме концепцията за
ръководство за подходи за културно и
взаимно обучение. 



Съдържание
 

на
 компендиума

1. Кратка
 

информация
 

за
 

проекта
2. Взаимно

 
обучение

-
 

Дефиниция
 

и
 

корени
 

на
 

взаимното
 

обучение
-

 
Какво

 
представлява

 
културното

 
обучение?

-
 

Ползи
 

–
 

защо
 

културното
 

и
 

взаимно
 

обучение
 е

 
необходимо?

3. Примери
 

за
 

взаимно
 

обучение
 

(общо
 

9 
различни

 
практики)

4. Практически
 

идеи
 

за
 

реализиране
 

на
 

подход
 от

 
типа

 
“Детски

 
културен

 
керван”



Резултати, които не бяха част от проектното
предложение:
Съвместен успешен партньорски проект
“Укрепване на креативното сътрудничество”, 
подкрепен по програма EuropeAid /DCI-
NSAED/2011/234-515/ с тригодишен период
на изпълнение
http://www.strengthen-creative-
cooperation.eu/en/index.htm

http://www.strengthen-creative-cooperation.eu/en/index.htm
http://www.strengthen-creative-cooperation.eu/en/index.htm


Първо гостуване на група от “Детски културен
керван” в България – M.U.K.A. Project, Южна
Африка – октомври 2012г., гр. Пловдив
Предстоящо гостуване на група “Треме Тера”
от Бразилия, м. Октомври 2013г., гр. Пловдив
Изработване на обучителни материали на
теми, свързани с Целите за развитие на
хилядилетието (ООН) и активно включване
на училища в дейностите. 







Мотивацията и успешните резултати на целевата група се
свързват с:

1) разбирането
 

на
 

факта, че
 

равноправен
 

участник
 

е
 

способен
 да

 
изпълни

 
съответната

 
дейност; 

2) липсата на ясно дефинирани и, което е по-важно, 
нестепенувани

 
оценки

 
на

 
изпълнението

 
на

 
задачите; 

3) включването
 

в
 

по-голям
 

екип
 

или
 

група
 

от
 

равноправни
 участници; 

4) изместването
 

на
 

фокуса
 

встрани
 

от
 

формалната
 

среда. 
Участникът в културно и взаимно обучение е обект на
неволно неформално учене: неговите/нейните социални
умения са поставени на тест от другите участници (трябва
да участва в обща дейност с непознати; да се учи на нови
умения под ръководството на други равни, да преодолее
евентуална езикова или културна бариера).

Вместо
 

заключение!



Зорница Станева
Фондация за развитие на културния и бизнес
потенциал на гражданското общество
Младост 4, бл. 425, вх. 3, ап. 53 / София 1715
02 4342244
0889 306134
cubufoundation@gmail.com
www.cubufoundation.com

mailto:cubufoundation@gmail.com
http://www.cubufoundation.com/
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