
ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ИЗСЛЕДОВАТЕЛСКИ ПРОЕКТ  

с Договор № 80-10-148/25.04.2018 г 

на Тема: Международна конференция „Неформалното образование през 

предизвикателствата на 21-ви век“ (вид на проекта: частично финансиране на научен 

форум) 

Ръководител: доц. д-р Владислав Господинов 

Факултет по педагогика при СУ „Св. Климент Охридски“ 

Замисъл, съдържание, изпълнение и резултати от проекта – ключови моменти: 

Като част от дългогодишните усилия на Центъра за интердисциплинарни изследвания 

и иновации в неформалното образование към Факултета по педагогика и цялата 

факултетска общност, организирания форум – първи по рода си в сферата – от подобен 

мащаб – с такава продължителност (три дни), с толкова много участници (над 60 човека 

само в конференцията и още повече в съпътстващите събития), с международен характер, 

успя не само да популяризира неформалното образование като концептуална и практическа 

територия, но и да привлече вниманието на заинтересованите страни към актуалните 

рискове и предизвикателства пред неговото функциониране и легитимиране. Бе постигнат 

много добър баланс между научната и практико-приложната част от програмата. През 

първия ден от събитието (4-6.11.2018 г.), посветено на 10 години от създаването на 

специалност „Неформално образование“ и част от проявите за Климентовите дни по повод 

130 години на Университета – в изложението, проведено в Музея „Земята и хората“ взеха 

участие над 60 организации за неформално образование, при огромен интерес от страна на 

целеви групи и бяха представени заявените постерни презентации. Вторият ден, в сградата 

на Ректората, бе посветен на представяне на научните доклади на ключовите лектори-

знакови имена от страната и извън нея във сферата и на научните дискусии. Краят на 

работния ден на конференцията бе свързан с представяне на първата „Антология по 

неформално образование“, мащабно като замисъл и обем (над 600 стр.) издание. Третият 

ден бе посветен на мобилни визити по общо девет маршрута, когато участниците в 

конференцията имаха възможност на място, в конкретна организация за неформално 

образование, да се запознаят и да обменят опит, а втората част от деня бе посветена на 

дискусии в рамките на две кръгли маси. 

Екипът на проекта успя да привлече допълнителни средства (1720 лв.), приблизително 

колкото стойността и на самия проект 1854 лв. Предвид ограничените средства неоценим 

безвъзмезден доброволчески труд вложи всеки един от членовете на екипа и всички, 

участвали в организирането и реализирането на проекта като съвкупност от основно 

събитие – конференция и няколко съпътстващи прояви, в т.ч. и множество студенти, 

включително и от други специалности, освен от специалност „Неформално образование“.  

Също така събитието заслужено получи и изключително широко отразяване в 

медиите (в прил. към отчета на проекта това е подробно отразено). 

По този начин имайки предвид мащабността на събитието и размера на финансиране, 

бе постигнат невероятно висок коефициент на полезно действие, който вече има отложен и 

във времето ефект – посредством нови конкретни инициативи и партньорства, създадени по 

време на форума и надграждане на вече съществуващи.  




