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Проблем на нашето Проблем на нашето 
ежедневие:ежедневие:

          Много от младежите между 14-19 г. не познават Много от младежите между 14-19 г. не познават 
законите, действащи в обществото, не осьзнават законите, действащи в обществото, не осьзнават 
своите граждански права и отговорности. Tе са своите граждански права и отговорности. Tе са 
немотивирани за социални изяви и лесно уязвими за немотивирани за социални изяви и лесно уязвими за 
екшъните, пьлни с насилие, виртуалната реалност на екшъните, пьлни с насилие, виртуалната реалност на 
компютрите, порното, дрогата, чалгата, сектите...компютрите, порното, дрогата, чалгата, сектите...



    

Кои сме ние и какви са нашите Кои сме ние и какви са нашите 
цели?цели?

  
 Конкретни цели:Конкретни цели:
 - Изграждане на мрежа от 7 младежки клуба - Изграждане на мрежа от 7 младежки клуба 

в градовете Гоце Делчев, Златоград, в градовете Гоце Делчев, Златоград, 
Благоевград, Велико Търново, Търговище, Благоевград, Велико Търново, Търговище, 
Горна Оряховица и София и подкрепящо ги Горна Оряховица и София и подкрепящо ги 
социално обкръжение. (15-20 младежа вьв социално обкръжение. (15-20 младежа вьв 
всеки град и местни супервизори)всеки град и местни супервизори)

 - Подготовка на участниците за обучители - Подготовка на участниците за обучители 
на свои връстници чрез атрактивни на свои връстници чрез атрактивни 
театрални техники и провеждане на театрални техники и провеждане на 
неформално гражданското образование с неформално гражданското образование с 
цел:цел:

 - Формиране на уважение към чoвешката - Формиране на уважение към чoвешката 
индивидуалност и отговорност към нейната индивидуалност и отговорност към нейната 
защита защита 

 - Развиване на умения за работа в екип и - Развиване на умения за работа в екип и 
социална комуникативност.социална комуникативност.

 - Осъзнаване на отговорността на личното - Осъзнаване на отговорността на личното 
решение. решение. 

 - Изграждане на умения за превенция от - Изграждане на умения за превенция от 
участие в социално проблемни ситуации.участие в социално проблемни ситуации.

 - Представяне на продукцията на - Представяне на продукцията на 
младежкатите клубове на фестивал на младежкатите клубове на фестивал на 
младежкия социален театър «Агора» в младежкия социален театър «Агора» в 
СофияСофия



    

СНЦ “Театър СНЦ “Театър 
Цвете”,гр.СофияЦвете”,гр.София

      

    
        Тези,които ни показаха:  Тези,които ни показаха:  

“Играта заедно донесе дъгата “Играта заедно донесе дъгата 
в сивото ни ежедневие... С в сивото ни ежедневие... С 
тях всеки ден беше тях всеки ден беше 
безкрайно цветенбезкрайно цветен – цитат от  – цитат от 
анкета за обратна връзка с анкета за обратна връзка с 
участниците от проектаучастниците от проекта



    

Основна цел на проектаОсновна цел на проекта

      Провеждане на неформално гражданското Провеждане на неформално гражданското 
образование по метода «връстници обучават образование по метода «връстници обучават 
връстници», мотивиращо младите хора за връстници», мотивиращо младите хора за 
активно включване в изграждането на активно включване в изграждането на 
демократично и здраво гражданско общество. демократично и здраво гражданско общество. 
Създаване на модел за мултиплициранеСъздаване на модел за мултиплициране



    

Какво е форум театър?Какво е форум театър?
 Форум театърът е театрална игра, в която проблемът бива показан в Форум театърът е театрална игра, в която проблемът бива показан в 

неразрешена форма. Публиката, която е и участник в неразрешена форма. Публиката, която е и участник в 
представлението, е поканена да предложи и изиграе решения, като при представлението, е поканена да предложи и изиграе решения, като при 
преиграването на представлението зрител влезе в ролята на преиграването на представлението зрител влезе в ролята на 
потьрпевшия в избран от него момент и промени поведението му по потьрпевшия в избран от него момент и промени поведението му по 
удачен, според него начин.удачен, според него начин.

 Форум-театьрьт предоставя на зрителите невероятния шанс да Форум-театьрьт предоставя на зрителите невероятния шанс да 
изпробват в безопасна среда различни модели на поведение в изпробват в безопасна среда различни модели на поведение в 
евентуални проблемни житейски ситуации. евентуални проблемни житейски ситуации. 



    

Нашите дейностиНашите дейности
 1. Срещи с местната общественост 1. Срещи с местната общественост 

във всеки от седемте града за във всеки от седемте града за 
осигуряване на проектна подкрепа. осигуряване на проектна подкрепа. 

 2. Едноседмичен тренинг по форум 2. Едноседмичен тренинг по форум 
театър, журналистка и театър, журналистка и 
проектописане на 150 младежи и проектописане на 150 младежи и 
педагози. Отпечатване на наръчник педагози. Отпечатване на наръчник 
за практическа работа на младите за практическа работа на младите 
доброволцидоброволци

 3. Провеждане на анкета с цел 3. Провеждане на анкета с цел 
определяне на най-вълнуващата определяне на най-вълнуващата 
местната младеж социална темаместната младеж социална тема

 4. Изграждане на форум театрален 4. Изграждане на форум театрален 
спектакъл на посочената темаспектакъл на посочената тема

 5. Издаване на рекламно-5. Издаване на рекламно-
информационни материали на всеки информационни материали на всеки 
клуб; изяви в местните медииклуб; изяви в местните медии

 6. Общ преглед на младежките 6. Общ преглед на младежките 
клубове в Пловдив с представления клубове в Пловдив с представления 
пред местната публика - май, 2007пред местната публика - май, 2007

 7. Разпространение на младежки 7. Разпространение на младежки 
форум театрални представления.форум театрални представления.

 8. Фестивал на младежкия социален 8. Фестивал на младежкия социален 
театър «Агора» – София, септ. 2007театър «Агора» – София, септ. 2007



    

Конкретни измерими Конкретни измерими 
резултатирезултати

 - 150 младежи и младежки педагози,обучени във - 150 младежи и младежки педагози,обучени във 
форум-театрални уменияфорум-театрални умения

 - Наръчник по на младия обучител- Наръчник по на младия обучител
 - Анкетирани средно по 100 свои връстници от - Анкетирани средно по 100 свои връстници от 

град за най-болезнените младежки проблеми град за най-болезнените младежки проблеми 
 - Рекламни материали на младежките клубове- Рекламни материали на младежките клубове
 - Медийни изяви- Медийни изяви
 - 7 изградени младежки форум театрални - 7 изградени младежки форум театрални 

спектакъласпектакъла
 - 60 младежки форум театрални представления - 60 младежки форум театрални представления 

пред повече от 6000 зрителя-участниципред повече от 6000 зрителя-участници
 - Освен в своите градове, младежите изнесоха - Освен в своите градове, младежите изнесоха 

представления  още в Петрич. Сандански, представления  още в Петрич. Сандански, 
Симитли, Кресна, Златарица, Габрово, Смолян, Симитли, Кресна, Златарица, Габрово, Смолян, 
Староселци, Дряново и Батак, а в Пловдив и Староселци, Дряново и Батак, а в Пловдив и 
София всички клубове показаха театрална си София всички клубове показаха театрална си 
продукцияпродукция



    

Оценка на общността Оценка на общността 
за проекта низа проекта ни

          Нашите актьори станаха звезди, пред които зрителите чакат на опашка Нашите актьори станаха звезди, пред които зрителите чакат на опашка 
за автограф! По преценка на техните педогагози, професионални за автограф! По преценка на техните педогагози, професионални 
театрални представления не са оказали такова силно въздйствие театрални представления не са оказали такова силно въздйствие 
върху възпитаниците им. В резутат на реализирания проект върху възпитаниците им. В резутат на реализирания проект 
младежите-участници и техните ръководители, прилагайки новите си младежите-участници и техните ръководители, прилагайки новите си 
умения, реализираха допълнително редица други инициативи, умения, реализираха допълнително редица други инициативи, 
насочени отново към активирането на младите хора в решаването на насочени отново към активирането на младите хора в решаването на 
технитсе проблеми, по покана на местни НПО. Медиите са отзивчиви технитсе проблеми, по покана на местни НПО. Медиите са отзивчиви 
към тези атрактивни младежки изяви. Родители и учители с възхита към тези атрактивни младежки изяви. Родители и учители с възхита 
оценяват позитивната промяна, настъпила у децата им оценяват позитивната промяна, настъпила у децата им 



    

Дали е приложим форум-Дали е приложим форум-
тетърът?тетърът?

Цитати от анкета с Цитати от анкета с 
участниците:участниците:

     “     “Този вид обучителен модул е много интересе и различен, в Този вид обучителен модул е много интересе и различен, в 
същото време достъпен и естествено увлекателен .” същото време достъпен и естествено увлекателен .” 

     “     “Чувствах се страхотно. Натоварен, удовлетворен, истински Чувствах се страхотно. Натоварен, удовлетворен, истински 
живеещ, изпълнен с положителни емоции. “живеещ, изпълнен с положителни емоции. “

     “     “Сбирките и разделите бяха най-емоционалното нещо в целия Сбирките и разделите бяха най-емоционалното нещо в целия 
ми живот; Играта заедно донесе дъгата в сивото ежедневие... ми живот; Играта заедно донесе дъгата в сивото ежедневие... 
Всеки ден беше безкрайно цветен”Всеки ден беше безкрайно цветен”



    

И да не бъдем скромни!И да не бъдем скромни!
Проектът бе удостоен с Проектът бе удостоен с I награда на Националния конкурс I награда на Националния конкурс 

за най-успешен младежки проект «Мажор 2007»за най-успешен младежки проект «Мажор 2007»  
(http://www.sf1.mikc.bg/node/144)(http://www.sf1.mikc.bg/node/144)

        Конкурсът бе обявенКонкурсът бе обявенобявен от Младежкия обявен от Младежкия 
Информационно- Консултативен Център към Информационно- Консултативен Център към 
Държавната Агенция за Младежта и Спорта.Държавната Агенция за Младежта и Спорта.  

http://www.sf1.mikc.bg/


    

Възможности за Възможности за 
мултиплициранемултиплициране

              Проектът доказва, че идеята работи!Проектът доказва, че идеята работи!
              Бихме искали да се реализира в нацинален мащаб, една от формите на извънкласна Бихме искали да се реализира в нацинален мащаб, една от формите на извънкласна 

работа във всяко училище, неразривна част от дейността на всеки училищен или работа във всяко училище, неразривна част от дейността на всеки училищен или 
читалищен театрален състав,а защо не и в бъдещите учебни програми по  Гражданско читалищен театрален състав,а защо не и в бъдещите учебни програми по  Гражданско 
образование.образование.

              Къде може да видите информация за дейността ни:Къде може да видите информация за дейността ни:

              www.theatretsvete.orgwww.theatretsvete.org

              www.forumtheatre-go.youthbg.netwww.forumtheatre-go.youthbg.net



    

Ние участниците Ние участниците 
в       този проект в       този проект 

искаме:искаме:



    

Автор: Светла БоневаАвтор: Светла Бонева
ПГЖПТ”Н.Й.Вапцаров”,гр.Горна ПГЖПТ”Н.Й.Вапцаров”,гр.Горна 

ОряховицаОряховица--координатор на проекта координатор на проекта 
за гр.Горна Оряховицаза гр.Горна Оряховица

damatasi@abv.bgdamatasi@abv.bg
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