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Този проект е финансиран с подкрепата на Европейската комисия. 

Настоящата публикация отразява единствено възгледите на автора и Комисията не носи отговорност за 

използването на информацията в нея. 
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Проектът „Младежки посланици на 

неформалното образование“ 

 

Проектът "Младежки посланици на неформалното образование" е дейност 

за изграждане на капацитет, в която участват 11 партньори от страни по 

програмата и страни от Западните Балкани, с цел насърчаване на участието в 

дейности, свързани с неформалното обучение, и значението на валидирането 

и признаването на компетентности, придобити извън формалната 

образователна среда, чрез иновативна методология. 

На 20 декември 2012 г. Съветът на 

Европейския съюз издаде препоръка 

(2012/C 398/01), в която призовава 

държавите членки да разработят и да 

разширят възможностите за 

признаване и валидиране на 

неформалното обучение. Оттогава 

досега в отделните държави членки е 

направено много по въпроса, но 

ситуацията не е съвсем такава, когато 

става въпрос за съседните държави от 

Западните Балкани. 

С нашия проект искаме да вземем 

предвид направеното досега в тази област, да проучим най-добрите практики и 

успешни истории и да се подготвим да се за борбата за засилване значението 

на неформалното обучение.  

В тези действия искаме да включим младежки неправителствени организации 

(занимаващи се с развитието на дейности в областта на неформалното 

обучение), публични институции (отговорни за разработването на специални 

политики), частни бизнес компании (целящи повишаване на знанията и 

признаването от страна на работодателите на компетенциите, придобити в 

областта на неформалното обучение) и, най-важното, младите хора.  

Участниците поеха на двугодишно пътешествие, за да се запознаят с вече 

съществуващи добри практики, които след това да пренесат на местно ниво, 

да се запознаят с всички важни особености на неформалното обучение и 

неговите практически приложения, да съберат вдъхновяващи истории за 
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успех, да разработят специални инструменти и методи и да се обучат да 

работят директно на терен. 

Следвайки препоръките, разработени в рамките на 5-ия цикъл на 

Структурирания диалог, това изживяване ги води до превръщането им в 

"Младежки посланици на неформалното образование", които действат на 

местно ниво, но са в състояние да работят и в транснационален план чрез 

създаването на специфична мрежа от младежки посланици, работещи 

съвместно и по устойчив начин. 

 

Младежката програма Еразъм+ 

"Еразъм+" е програмата на ЕС за образование, обучение, младеж и спорт - 

ключови области, които подпомагат гражданите в тяхното личностно и 

професионално развитие. 

Висококачественото, приобщаващо образование и обучение, както и 

неформалното и самостоятелното 

учене, осигуряват на младите хора и 

участниците от всички възрасти 

квалификацията и уменията, необходими 

за тяхното пълноценно участие в 

демократичното общество, 

междукултурно разбиране и успешен 

преход към пазара на труда. Програмата 

се управлява от Европейската комисия 

чрез нейната Изпълнителна агенция за образование, аудиовизия и култура 

(Изпълнителна агенция), която отговаря за изпълнението на 

централизираните действия по програма "Еразъм+", като например 

"Изграждане на капацитет", по която се финансира и настоящият проект. 

Програмата се посвещава на няколко приоритета, като например признаване 

и валидиране на умения и квалификации, разпространение на резултатите 

от проектите, които трябва да се мултиплицират, като се спазва подходът на 

свободен достъп, международно измерение на действията, отчитайки се като 

важни предимства многоезичието, приобщаването и равенството, както и 

защитата и безопасността на участниците. 

Програма "Еразъм+", като основни дейности, подкрепя мобилност на лицата, 

сътрудничество за иновации и обмен на добри практики, както и подкрепа 

за реформиране на политиките, и е предназначена за голям брой лица и 
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организации в различни страни не само в ЕС, но и в съседните му области, 

както и в останалата част на света. 

Младежката секция на "Еразъм+" преследва долупосочените цели, към които 

се стреми и нашият проект: 

● подобряване на нивото на ключовите компетентности и умения на младите 

хора, включително на тези с по-малко възможности, по-специално чрез 

увеличаване на възможностите за мобилност с учебна цел и чрез засилване 

на връзките между младежката сфера и пазара на труда;  

● насърчаване подобряването на качеството на младежката работа, по-

специално чрез засилено сътрудничество между организациите в областта 

на младежта и/или други заинтересовани страни;  

● допълване на политическите реформи на местно, регионално и 

национално равнище;  

● подобряване на международното измерение на младежките дейности и 

капацитета на младежките работници и организациите в тяхната подкрепа 

за младите хора, по-специално чрез насърчаване на мобилността и 

сътрудничеството между заинтересованите страни от държавите по 

програмата, държавите партньори и международните организации. 

 

Партньорството 

Консорциумът на проекта "Младежки посланици на неформалното образование" се 

състои от 11 партньори, неправителствени организации, работещи в областта на 

младежката работа, образованието и адаптирането към пазара на труда, в 11 

различни страни от ЕС, държави кандидат-членки и Западните Балкани. 

 

 

 
Координатор: 

LDA Mostar – Босна и Херцеговина 

Партньори: 

● Сдружение „Бъдещето сега“ - Българиа 

 

● Youth 4 Society - Албания 

https://www.ldamostar.org/
https://www.tfn-bg.com/#/en/
http://www.youth4society.org/
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● Associazione TDM 2000 ODV – Италия 

 

● Turk Girisim ve Is Dunyasi Konfederasyonu - Турция 

 

● NGO Iuventa - Сърбия 

 

● Asocijacija za demokratski prosperitet (ZID) – Черна гора 

 

● Center for Intercultural Dialogue – Северна Македония 

 

● Kosovo Center of Diplomacy – Косово 

 

● United Society of Balkans - Гърция 

 

● Društvo za razvijanje prostovoljnega dela Novo mesto – Словения 

 

 

Наръчник за младежки посланици 

 

Тази публикация има за цел да предостави съвети, идеи и практически инструменти 

за младежите, които желаят да поемат и да действат в ролята на младежки 

посланици на неформалното образование. 

Наръчникът е един от 

основните резултати на 

проекта, тъй като служи за 

подготовка за пряка работа с 

младите хора, за да ги 

вдъхновяваме и насочваме 

към участие в дейности, 

основани на неформалното 

обучение, като им 

предоставяме информация за 

действителното им 

въздействие и как могат да 

получат ползи от тях, 

включително социално и 

официално признаване на компетенциите, които могат да придобият. 

https://www.tdm2000.org/
http://www.turkonfed.org/en/
http://www.ngoiuventa.org/
http://www.zid.org.me/
http://www.cid.mk/
http://www.kcdkosova.com/
https://www.usbngo.gr/en
http://www.nevladnik.info/si/
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Наръчникът съдържа различни раздели, които могат да бъдат полезни по много 

начини, за да се подготви един млад, мотивиран човек да поеме ръководството на 

специализирани дейности за обучение между връстници, използвайки 

методологията на неформалното образование. 

В това число: 

● Подробности за неформалното образование, неговото значение и концепции 

● Идеи, примери и новости по отношение на признаването на неформалното 

образование в различни страни и контексти 

● Ценни качества, ценности и компетенции, необходими за да бъдеш добър 

младежки посланик 

● Идеи за това как да се привлекат младите хора и към кои целеви групи да се 

насочат дейностите 

● Идеи за възможни дейности за предаване на концепции, свързани с 

неформално обучение и неговото признаване и утвърждаване 

Този наръчник трябва да се разглежда като допълнение към информацията, 

съдържаща се в пакета от публикации, разработени в рамките на проекта 

"Младежки посланици на неформалното образование", а те са: 

- “Проучване на разпознаването и валидацията на неформалното образование в 

Европейския съюз, Западните Балкани и Турция”, представящ ситуацията, 

свързана с тази тема, в 11-те страни, в които се намират партньорите по 

проекта; 

-  “Каталог от вдъхновяващи истории за неформалното образование”, включващ 

55 истории на млади хора, които са успели да намерят нови посоки за своя 

личен и професионален живот и кариера чрез участие в дейности за 

неформално образование.; 

- “От признаване и валидиране до разрешаване на проблема с неформалното 

образование”, сборник от предложения за прилагане на нови политики за 

неформалното образование в различните страни. 

 

 

Неформално учене: Какво представлява? 

Двете понятия "образование" и "учене" са тясно свързани: докато първото 

представлява процес на предаване на знания, умения и ценности чрез различни 

инструменти и средства, второто представлява придобиването на такива 

компетенции от самия индивид или група от индивиди. С оглед на това е 

необходимо да се направи разграничение: 

https://www.ldamostar.org/wp-content/uploads/2021/02/YAMNFL-RESEARCH.pdf
https://www.ldamostar.org/wp-content/uploads/2021/02/YAMNFL-RESEARCH.pdf
https://www.ldamostar.org/wp-content/uploads/2021/02/CATALOGUE-ENG-4-web2.pdf
https://www.ldamostar.org/en/portfolio/youth-ambassadors-of-non-formal-learning-en/
https://www.ldamostar.org/en/portfolio/youth-ambassadors-of-non-formal-learning-en/
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- Формалното образование е структурирана и стандартизирана система за 

предоставяне на обучение на различни лица и групи, обикновено на базата на 

система, създадена от правителство/институция. 

- Неформалното учене е процес, при който човек самостоятелно натрупва 

знания, умения и ценности от образователните влияния и ресурси в 

собствената си среда и от ежедневния си опит. 

Неформалното образование пък се отнася до планирани, структурирани 
програми и процеси на личностно и социално образование за млади хора, 
предназначени да подобрят редица знания, умения, компетентности и нагласи 
извън формалната образователна програма. 

Неформалното 
образование е всичко 
това, което се случва 
на места като 

младежки 
организации, спортни 
клубове или 
обществени групи, 
където младите хора 
се срещат, например, 
за да изпълняват 
съвместни проекти, да 
играят игри, да 
дискутират, да 
къмпингуват, да 
правят музика и 
театър и да 

предприемат други динамични, творчески действия в рамките на структурирана 
образователна програма. 

Важни характеристики на неформалното образование: 

● то е доброволно 

● достъпно е за всички (в най-добрия случай). 

● представлява организиран процес с образователни цели 

● с широко участие 

● ориентирано към обучаемите (организиран въз основа на нуждите на 

участниците) 

● цели придобиване на житейски умения и такива за активно гражданство 

● гарантира безопасно пространство за учене и изразяване  
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● включва както индивидуално, така и групово учене с колективен подход 

● то е холистично и процесно ориентирано 

● основава се на опит и действия 

● не е йерархично 

● стимулира динамичен и творчески подход 

● базирано е на самооценка 

Тук могат да бъдат намерени мнения на младежките посланици, както и 

материали по темата https://padlet.com/fgaviano/dp98t90f2nvysp45  

  

 

За какво може да бъде полезно неформалното 

образование? 

Неформалното образование изразява основните принципи, които трябва да са в 

основата на всяко добро образование:  

✔ То осигурява безопасно пространство за придобиване на нови умения 
или знания. 

✔ То подобрява индивидуалните умения и качеството на живот, като 
вдъхновява и мотивира. 

✔ Стимулира творчеството и участието, тъй като то е приобщаващо и 
включващо 

✔ Помага за освобождаване от обичайната конкуренция на формалното 
образование 

✔ То е съобразено с живота на учащите и с нуждите на обществото 

✔ То е подходящо за нивото на развитие на обучаемия, тъй като новото 
съдържание и опит се въвеждат, когато обучаемия е готов. То е 
ориентирано към учащия и към ученето през целия живот 

✔ То е гъвкаво по отношение на това какво се преподава и как се 
преподава, както и спрямо нуждите на различните обучаеми и гъвкаво 
спрямо различните стилове на учене. 

 

https://padlet.com/fgaviano/dp98t90f2nvysp45
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Програмите за неформално образование имат потенциала да бъдат с 
изключително високо качество, тъй като могат по-лесно да отговорят на 
нуждите на отделните хора и специфични групи в обществото. 

Постижения, които могат да бъдат достигнати чрез неформално придобиване 
на компетентности: 

- Допълнителни възможности за кариерно развитие в различни области, 
като се вземе предвид разнообразието от натрупан опит, способността за 
адаптиране и нестандартно мислене, които са обичайни умения, 
придобивани чрез неформално обучение, а в допълнение и разнообразния 
набор от образователни дейности, в които потенциалният служител е 
участвал. 

- По-голяма мотивация за допълнителни проучвания по дадена тема: 
често неформалното обучение предлага храна за размисъл, която ни кара 
да се замислим и да искаме да знаем повече по дадена тема, стимулирайки 
желанието да продължим да търсим повече информация и да използваме 
други методологии за повишаване на специфичните знания и умения. 

- Възможности за кариера, за които не сме се замисляли преди, както по 
отношение на заетостта, така и по отношение на изграждането на собствен 
бизнес или организация, социални предприятия, различни дейности със 
стопанска или нестопанска цел. 

- Придобиване на умения, които са важни за живота и личностното 
развитие, като самочувствие, междукултурна комуникация, способност за 
адаптиране, емпатия, приобщаващо и устойчиво мислене, управление на 
времето и др. 
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Като цяло, неформалното образование и неформалното учене представляват 
голямо предимство, ако се използват в допълнение към нашия неформален 
опит и добре структуриран път на формално образование. 

 

За признаването на неформалното образование 

Един от основните проблеми, които възпрепятстват участието на младите хора (и 

не само) в дейности за неформално обучение, е трудността да се признае техният 

прогрес и постижения. 

За някои хора веднага става ясно как участието в неформално образование може 

да даде тласък на личния и професионалния им живот, но други все още не могат 

да разберат как методологията, при която проследяването на постигнатите цели се 

основава на самооценка, може да се използва за адаптирането им към пазара на 

труда, за разширяване на знанията им по определени теми или за повишаване на 

личното удовлетворение. 

Поради тази причина те се нуждаят от повишаване на компетенциите си (което 

означава както теоретични знания, така и практически умения, ценности и нагласи), 

за да получат подходящото признаване. 

През 2012 г. Съветът на Европейския съюз отправи препоръка към всички 

държави членки да създадат национална система за валидиране на 

неформалното и самостоятелното учене въз основа на европейските насоки за 

признаване. Освен това в нея се подчертава, че страните членки трябва да 

подобрят взаимовръзката между образованието, обучението и заетостта и да 

изградят мостове между формалното, неформалното и самостоятелното учене. 

Информация за насоките на ЕС по отношение на валидирането и признаването на 

неформалното и самостоятелното учене можете да намерите тук 

https://www.cedefop.europa.eu/en/publications/3073.  

Днес политиките и практиките за учене през целия живот се развиват все повече 

в много страни и става все по-ясно, че уменията, знанията и/или компетенциите 

могат да бъдат придобити и извън формалния образователен контекст. Поради 

това има нарастваща нужда и продължаващ процес на разглеждане на уменията, 

знанията и/или компетенциите, придобити в рамките на неформалното и 

самостоятелното учене, като потенциален източник на неизползван човешки 

капитал и на намиране на начини за придаване на съответната значимост на тези 

умения, знания и/или компетенции. 

Не е необходимо този процес да бъде твърде формализиран: в системите на 
различните страни често се разглеждат някои леки подходи за признаване на 

https://www.cedefop.europa.eu/en/publications/3073
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неформалното и самостоятелното учене, като например самооценка и/или 
портфолио от компетентности. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Признаването на резултатите от неформалното и самостоятелното учене 
доведе до изместване на фокуса от учене към оценяване, от ресурси към 
резултати. Освен това бе постигнат значителен напредък в оценяването на 
уменията, знанията и/или компетентностите. Накратко, важен е не броят на 
годините, нито къде и кога хората са учили, а какво знаят или умеят да правят. 
Вероятно това скоро ще окаже влияние върху процедурите и методологиите за 
оценяване и в контекста на признаването на формалното образование. 

Важно е обаче да се подчертае, че признаването не е само на политическо 

ниво, което означава наличие на ясен закон, определящ как функционира 

неформалното образование, как се валидират постиженията, достигнати 

благодарение на него, както и какви възможности могат да отворят тези 

компетентности. Това означава, също така, да се получи обществено 

признание, като мнозинството от хората разбират допълнителната стойност, 

която този тип учене носи, работодателите го вземат предвид при 

преценяването на потенциален нов служител, а колегите оценяват ролята му по 

положителен и полезен начин, а не като загуба на време, предназначено за "по-

сериозни неща". 

Освен това значението на неформалното образование не се свежда само до 
контекста на ученето през целия живот. "Сегашният му успех вероятно е 
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свързан с факта, че то се представя и като начин за подобряване на 
ефективността на пазара на труда чрез увеличаване на мобилността на 
работниците; наличието на умения, знания и компетенции; възможностите за 
имигранти и т.н." (Werquin 2008, 143).  

Пълна картина на настоящата ситуация по отношение на правилата, процесите, 
законите и признаването и валидирането на неформалното образование и 
компетентностите, придобити в условията на неформално и самостоятелно 
учене, може да бъде намерена в публикацията на Младежките посланици, 
посветена на изследването "Проучване на разпознаването и валидацията на 
неформалното образование в Европейския съюз, Западните Балкани и 
Турция". 

Можете да я намерите тук 

https://www.ldamostar.org/wp-content/uploads/2021/02/YAMNFL-RESEARCH.pdf  

 

 

 

 

 

 

 

 

Какво означава да си младежки посланик на 

неформалното образование? 

Младежките посланици на неформалното образование са обучени младежи (на 

възраст 18-30 години), които умеят да използват подхода "връстници обучават 

връстници", за да предоставят своя опит и да вдъхновят други млади хора и 

съответни заинтересовани страни да дават по-висока оценка и да използват по-

добре опита от неформалното образование. 

Тяхната крайна цел е да популяризират неговата роля в развитието на 

компетенциите, като изхождат от реалния си опит на терен, успешните си истории 

и специалните си методи, бидейки двигатели на промяната в своята местна 

действителност и в своята област в Европа. 

Да си младежки посланик означава: 

https://www.ldamostar.org/wp-content/uploads/2021/02/YAMNFL-RESEARCH.pdf
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● да си на възраст между 18 и 30 години, за да си по-близо до младите хора, 

към които трябва да се насочиш, 

● да си събрал предишен опит от участие в дейности за неформално обучение 

на местно и/или международно равнище, 

● да си готов и мотивиран да обясняваш и споделяш личните си истории и как 

неформалното обучение е променило живота, кариерата и възможностите ти, 

● да се стремиш да бъдеш вдъхновяващ модел за подражание за младите 

хора, които участват в дейностите, 

● да притежаваш набор от умения и компетенции, описани в следващата глава 

на настоящия наръчник, или готовност да се работи за развитието на други 

млади хора, 

● да създаваш контакти с други младежки посланици на местно и международно 

ниво. 

 

 Освен това, процесът на 

подготовка на младежки 

посланик на неформалното 

образование се състои от 

различни стъпки: 

- Процес на подбор, 

при който се проверяват 

изискванията и 

мотивацията 

- Подготовка от 

компетентна НПО в 

съответната страна по 

пребиваване 

- Участие в специален обучителен курс, свързан с неформалното 

образование, неговото признаване, както и умения и компетенции за работа 

като младежки посланик 

- 3-седмичен стаж в чужбина в друга младежка НПО, основан на 

неформално образование 

- Участие в семинар за обмен на добри практики и опит, свързани с 

работните срещи и различни постигнати резултати 

- Преглед на създадените в рамките на проекта публикации, включително 

настоящия наръчник, Каталога от вдъхновяващи истории, Изследването на 

текущото състояние на валидирането на неформалното образование и 

вдъхновяващата публикация с препоръки за изготвяне на политики. 

- Достъп до информация на младежите в местната общност чрез местни 

виртуални и физически информационни пунктове 
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- Подготовка и провеждане на 4 семинара в 4 различни местни общности с 

участието на младежи и други заинтересовани страни 

- Работа като групов лидер на местни младежи в рамките на международен 

младежки обмен 

 

Компетенции на младежкия посланик 

 
Общоприетото разбиране е, че е невъзможно да се постигне разнообразието от 

знания, умения и ценности, които идеалния младежки посланик на 

неформалното образование трябва да притежава и владее, за да изпълни 

мисията си по най-добрия начин. Също така е трудно да се постигне съгласие 

относно кратък списък от компетентности, които трябва да бъдат развити от 

младежкия посланик, и да се пропуснат други. 

Затова решихме да не правим избор, а да подчертаем различните възможни 

компетенции, които нашите собствени младежки посланици изброиха по време 

на различните събития, които проведохме. 

 

Ето ги и тях: 

✔ Управление на времето 

✔ Силен ум 

✔ Емпатия 

✔ Добро сърце 

✔ Устойчивост 

✔ Здравословен начин на живот 

✔ Гъвкавост 

✔ Хумор 

✔ Надеждност 

✔ Многозадачност 

✔ Находчивост 

✔ Комуникация 

✔ Дигитални умения 

✔ Медийна грамотност 

✔ Честност 

✔ Откровеност 

✔ Търпение 

✔ Отворен ум 

✔ Иновативност 

✔ Мотивация 

✔ Самоувереност 

✔ Отговорност 

✔ Лидерство 

✔ Справяне със стреса 

✔ Работа в екип 

✔ Визия 

✔ Приобщаващо мислене 

✔ Креативност 

✔ Справяне в конфликтни ситуации 

✔ Познания за неформалното 

обучение (също и по отношение на 

разпоредби, закони и др.) 

✔ Асертивност 

✔ Предприемаческа компетентност 

✔ Вдъхновение 

✔ Планиране 

✔ Практически начин на мислене
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За да почерпите вдъхновение как да развиете или надградите тези умения, можете 

да разгледате следните уебсайтове: 

https://www.elearning.tdm2000international.org/  

https://www.coursera.org/  

https://www.linkedin.com/learning/  

https://www.mindtools.com/ 

 

Идеи за действие - Как да привлечем младите 

хора? 

Една от дискусиите, която отне доста време от подготовката ни, беше точно тази: как 

да направим неформалното образование привлекателно за младите хора и как да ги 

накараме да се възползват от него и да разберат силата на неформалното 

обучение? 

Някои изтъкнаха, че е важно да се работи с тези, които изобщо не я намират за 

привлекателна, за да ги включим в тази дейност и те сами да осъзнаят нейния 

потенциал. От друга страна, остава въпросът как да осъществим този първи контакт, 

за да може повече хора да участват в нашите дейности? 

https://www.elearning.tdm2000international.org/
https://www.coursera.org/
https://www.linkedin.com/learning/
https://www.mindtools.com/
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1) Изтъкването на важни аспекти на проекти и дейности в сферата на 
неформалното образование е от основно значение: 

 

● Споделяне на личен опит;  
● Учене чрез практика; 
● Подобряване на личните умения;  
● Работа в мултикултурна среда;  
● Безопасно пространство по време на работа по неформални дейности; 
● Приемане; 
● Толерантност; 
● Приобщаваща среда; 
● Никой не бива отхвърлен; 
● Взаимно уважение и разбиране; 
● Адаптиране към индивидуалните нужди и стилове на учене; 
● Отворено мислене на хората; 
● Възможност да бъдете себе си без да бъдете съдени 

 
 

2) Използване на интересни методи и дейности по време на 
проектите/местните дейности, както и следване на вече създадени и 
осъществени проекти и инструменти  
 

● Създаване на настолни игри, обхващащи различни теми и представени в 
рамките на неформално обучение, като например междурелигиозни 
настолни игри, създадени по време на проекта за изграждане на 
капацитет "Разработване на нови междурелигиозни инструменти". - 
http://inter-religious-tools.com   

● Викторини, като например такива, направени в http://kahoot.it, анкети, 
представени чрез  http://mentimeter.com, както и други уебсайтове и 
платформи, които ви позволяват да взаимодействате с участниците в 
дигитална среда и да се развиват дигитални умения. Тук можете да 
откриете доста примери: http://y-o-l-o.org/tools/   

● Различни тестове и викторини, свързани с личността, за да се привлекат 
и ангажират младежите. Например тест, който показва какъв тип 
доброволец сте, а крайният резултат показва какъв вид проект е 
подходящ за тях (младежки обмени, обучителни курсове, семинари, стаж, 
Eвропейски корпус за солидарност). 

● Онлайн кампании, създаване на различни уебсайтове, в рамките на 
проекта, Flashmob, улични представления, театър на улицата, танци, 
спорт, други творчески, интересни и динамични дейности. 

http://inter-religious-tools.com/
http://kahoot.it/
http://mentimeter.com/
http://y-o-l-o.org/tools/
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3) Поддържане на ангажиращо промотиране и комуникация с 
младежите 
 

● Промотиране в социалните медии (Facebook, Instagram, TikTok, Snapchat); 
● Създаване на различни видео и фото материали, тъй като текстовете не 

са толкова интересни и ангажиращи, могат да се използват само кратки 
описания, не по-дълги от две изречения; 

● Видеоклипове в YouTube, излъчвания на живо, и информационни сесии; 
● Филми по "Еразъм+" проекти. Филмови вечери, в които хора, участвали 

преди това в събития и проекти по програма "Еразъм+", разказват за своя 
опит и показват видеоклиповете, създадени по време на техния обмен или 
обучителен курс.  

● Дни на отворени врати в местата за формално образование с цел 
популяризиране на дейностите по неформално обучение; чрез пряка 
комуникация с учениците в училищата и университетите. Работете с тях 
за създаване на обществени събития за популяризиране на дейностите 
по неформално обучение; 

● По-малко използване на брошури и повече полезни рекламни материали 
и приспособления, като ключодържатели, книги, чанти, шапки, чаши за 
многократна употреба и др; 

● Жива библиотека с хора, които преди това са имали опит с младежки 
обмен, курсове за обучение, ЕSC или местни дейности за неформално 
обучение; 

● Присъединяване към местни инициативи и по-големи фестивали, като 
например: Международен фестивал в Солун (Helexpo), TIFF 
(Международен филмов фестивал в Солун), EXIT (Музикален фестивал в 
Нови Сад), Castle - Kolpa Music Festival (словенски музикален фестивал), 
International Summer Week (Сардински междукултурен фестивал), Pivofest 
Prilep (музикален фестивал в Северна Македония) и всякакви други 
музикални, спортни или културни фестивали. Също така може да се окаже 
полезно да се създадат рекламни щандове в близост до стадионите, 
когато се провежда спортно събитие, или по време на други големи 
събития, като парадите PRIDE или партитата за гледане на Евровизия, за 
да се разпространяват рекламни материали. 
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Идеи за действие - Как да разкажете историята 

си? 

За да разберем по-добре какво е разказване на истории и как да го правим 

ефективно, преди всичко е важно да разберем какво е комуникация. 

В речника на Merriam Webster тя е дефинирана като процес, при който се обменя 

информация между индивиди или групи чрез обща система от символи, знаци 

или поведение. Този процес включва поне двама души или групи от хора и може да 

бъде както вербална, така и невербална комуникация и/или да се случва чрез 

използването на различни средства и инструменти. 

Чрез комуникацията 

подателят предава 

определено съобщение, 

което може да е ясно в 

съзнанието му, като 

използва даден канал, за 

да го кодира и да го 

насочи към получател, 

който трябва да го 

декодира и да изпрати 

обратна връзка на 

първоначалния подател 

за това как е било 

получено това 

съобщение. Различни 

"шумове" могат да 

нарушат процеса на комуникация, а изборът на инструменти, канали и начини, 

използвани за нея, може или да го улесни, или да усложни кодирането и 

декодирането на съобщението. 

10 съвета при публични презентации 

1) Бъдете кратки и точни, не губете време за безсмислици 

2) Свържете се с аудиторията 

3) Ангажирайте аудиторията с въпроси, упражнения или други методи 

4) Използвайте графики, изображения, видеоклипове и друго интересно 

визуално съдържание 

5) Обърнете се с лице към аудиторията и погледнете всички присъстващи 

6) Използвайте прост, разбираем, но добър и правилен език 

7) Внимавайте с езика на тялото си и го използвайте ефективно 
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8) Структурирайте презентацията в ума си, за да улесните речта си 

9) Направете си план на презентацията и го изрепетирайте предваритално, по 

възможност пред някой друг, като след това поискате обратна връзка 

10)  Пуснете се по течението и се пригответе да импровизирате. 

 

Младежките посланици трябва да бъдат подготвени да провеждат семинари за 

неформално образование, за да привлекат младите хора, но също така и най-вече 

да споделят с тях личната си история, свързана с неформално образование, и как то 

е повлияло на живота и кариерата им. 

В тази връзка трябва да изясним какво имаме предвид под разказване на истории. 

Разказването 

на истории е 

изкуството да 

се разказват 

истории, с цел 

се ангажира 

аудиторията. 

Разказвачът 

предава 

послание, 

информация и 

знания по 

забавен начин. 

Литературните 

похвати и 

невербалният 

език са някои 

от неговите 

инструменти. 

Джо Ламбърт, лидер в областта на дигиталното разказване на истории в Щатите, 

определя следните 7 златни правила за разказване на истории: 

● Представяне на лична гледна точка: говоренето от първо лице намалява 

дистанцията с аудиторията  

● Предлагане на увлекателно съдържание: необичайна структура, стимулиране 

на размисъл и даване на отговори, които не са твърде прости 

● Предизвикване на емоции: това помага да се затвърди паметта и да се 

предаде посланието, което искате искате да достигне до аудиторията 

● Икономисване: с малко думи можете да предадете много съдържание 

● Придържане към ритъм, който е подходящ за разказа 
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● Използване на гласа по добър начин: тонът на гласа помага на разказа 

● Използване на подходяща мелодия за фон: както гласът, така и музиката 

подпомага разказа. 

Заключения 

Да бъдеш младежки посланик съвсем не е лесна задача. 

Всеки, който реши да поеме по този път, трябва да има предвид, че той е изпълнен 

с предизвикателства, че е необходима сериозна подготовка и развитие на уменията 

и знанията за себе си, за да предаде компетенциите си и, най-важното, да се 

мотивират други младежи чрез взаимно обучение. 

От друга страна, голяма отговорност, но и голямо удовлетворение носи това да 

успееш да запалиш младежите по дейностите за неформално обучение, да ги 

въвлечеш в нещо, което определено може да промени живота им, както и да бъде 

солидна основа за изграждане на кариерата им. 

Това всъщност е причината, поради която беше създадена концепцията на целия 

проект: да накараме други млади хора да се влюбят в тези концепции, които вече са 

променили завинаги живота на толкова много от нас, превръщайки ни в личностите 

и професионалистите, които сме днес. 

С други думи, най-важното нещо, което трябва да притежавате като младежки 

посланик, е само едно: Страст. 

Бъдете увлечени в това, за което говорите, в своята история, в това, което можете 

да споделите с другите, в съветите, които можете да дадете, в неформалното 

образование и в невероятната възможност да разпространите информацията, да 

споделите и да предадете тази страст на друго човешко същество, променяйки 

живота му в процеса на работа. 

Останалото ще дойде от само себе си: засадете семето и наблюдавайте как то 

расте, а това ще бъде най-доброто признание, което можете да получите.  
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Благодарим на всички, които допринесоха за разработването на този 

проект и по-специално за този наръчник, на всички партньори, на всички 

участници в различните етапи на проекта, на всички младежки посланици, 

на младите хора, присъстващи на нашите събития, и на другите 

заинтересовани страни!! 

До скоро! 

 

“МЛАДЕЖКИ ПОСЛАНИЦИ НА НЕФОРМАЛНОТО ОБРАЗОВАНИЕ” 

KД2 ПРОЕКТ ЗА ИЗГРАЖДАНЕ НА КАПАЦИТЕТ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Този проект е финансиран с подкрепата на Европейската комисия. 

Тази публикация отразява единствено възгледите на автора и Комисията не носи отговорност за 

информацията, съдържаща се в нея. 


