
ОТЧЕТ 

 

за работата на Центъра за интердисциплинарни изследвания и иновации в 

неформалното образование през 2022 г. 

 През настоящата календарна година основният фокус на работата на Центъра бе 

подготовката и провеждането на Националната конференция по неформално 

образование, с чийто проект бяха свързани всички паралелни приоритети и дейности.  

 

1. Проект за научен форум, съфинансиран от УФ „Научни изследвания“ на СУ 

„Св. Кл. Охридски“ 

През 2022 г. екип на ЦИИНО инициира и реализира проект за научен форум на 

тема „Кризисни предизвикателства и посткризисни перспективи пред неформалното 

образование в България“. 

1. Съответствие на резултатите с поставените в проекта цели 
 

Реализираните проектни дейности и постигнатите чрез тях резултати напълно 

съответстват на поставените цели, а именно: 

▪ да се надгради опита от миналото, така и да открие и наложи нови перспективи 

чрез съчетаването на изследователски дейности с работа в мрежа. Сред най-

значимите е работата в широка мрежа от партньори, тъй като конференцията през 

2022 г. е споделена инициатива на няколко инициативни групи и организации: 

Организационният комитет на първата националната конференция по 

неформално образование (2021); Асоциацията на центровете за подкрепа на 

личностното развитие в България; Националната мрежа на международните 

младежки центрове в България; Българска стопанска камара и др.  

▪ Чрез организирането на панелните дискусии и пост-конферентните работни 

срещи да постигне се по-активното ангажиране на официалните институции, 

агенции и центрове на национално и регионално равнище с реални стъпки в 

подкрепа на професионализацията и интеграцията на сектора чрез проактивни 

националните образователни политики и пространства.  

▪ да се актуализират изследователските данни и проучвания на ключови аспекти 

на тематичния фокус на конференцията чрез серия от мини-изследвания като 

средство за концептуализиране на пленарните сесии на форума;  

▪ чрез публикациите и устните презентации да се популяризират най-новите данни 

за актуалните традиционни и алтернативни научни парадигми, изследвания и 

практики, за да се дискутират публично и многостранно техните най-значимите 

им социални измерения и ефекти;  

▪ чрез включване н програмата на форума на разнообразни събития и дейности да 

се подпомогне взаимното опознаване и сближаване между всички значими 

участници и страни в неформалното образование и обучение като сфера на добри 

практики, ефективно управление и устойчиво научно изследване. 

 



2. Изпълнение на дейностите по проекта съгласно работната програма 
 

            Дейностите по проекта бяха изпълнени напълно според предварително 

създадената работна програма. Същевременно има осъществени дейности, които 

надхвърлят предварително заявените научни и организационни цели. 

▪ Разпространени покани за участие в конференцията сред над 2000 организации 

в цялата страна; 

▪ Проведени две предварително консултативни срещи за автори и организации 

кандидат-домакини на мобилни визити и събития от календара на дните на 

неформалното образование; 

▪ Проведени пет онлайн работни срещи на екипа; 

▪ Реализиран международен тематичен семинар от 4 сесии, водещи проф. С. 

Николаева и д-р София Ронько (Финландия); 

▪ Представяне на проекта на световния конгрес с домакин UNED (Испания); 

▪ Проведено едно присъствено обучение за студентите доброволци (16 д.); 

▪ Популяризиране на форума чрез участия в други научни форуми; 

▪ Създадена широка мрежа от асоциирани партньори – 11 домакини на мобилни 

визити, 35 партньорски организации и институции излъчили панелисти за 

панелните дискусии, 10 домакини на събития от календара на дните на 

неформалното образование; 

▪ Осигурени условия за хибридно провеждане на конференцията; 

▪ Събрани и разпространени публикации и конферентни презентации и записи 

сред всички участници заявили интерес; 

▪ Публикуван конферентен сборник и осигурени възможности за публикуване в 

реферирани и индексирани издания, както и в международни платформи за 

споделяне на научни резултати; 

▪ Проведени широк набор от пост-конферентни събития и работни срещи с цел 

популяризиране на конферентните резултати, а така също и за обсъждане с 

партньорите на бъдещи общи инициативи. 

 

Обобщение на постигнатите организационни и научни резултати от проекта 

 

▪ Реализирани всички включени в работната програма организационни дейности, 

конферентни събития (вкл. съпътстващи) и публични мерки за популяризиране 

на резултатите; 

▪ Приети за публикуване  девет статии в сп. Педагогика със свободен достъп 

(Web of Science); 

▪ Издаден електронен сборник от УИ „Св. Климент Охридски“ с 13 доклада от 

конференцията, обем от 230 с. (регистрация в Researchgate: 

https://bit.ly/3Ev5IEu). 

▪ Организирани общо 27 културни събития, свързани с конферентна програма и 

съпътстващи инициативи (Дни на неформалното образование, мобилни визити, 

представления); 

▪ Привлечени за участие в конференцията и съпътстващите събития (без броя 

посетители на събития от календара на Дните на неформалното образование) – 

207 участници; 



▪ Онлайн достъп на сайта на конференцията до представените на конференцията 

презентации, постери, видео презентации и работни материали; 

▪ Реализирани допълнителни (извън предварително планираните) дейности по 

популяризиране на форума, неговите цели, програма и резултати; 

▪ Привлечени широк кръг партньори и подкрепи сред институциите и 

организациите от сектора на неформалното образование на всички фази на 

проектната реализация; 

▪ Постигната широка медийна подкрепа и разгласа чрез над 20 публикации в 

традиционни и електронни национални и регионални медии и издания (вкл. 24 

часа, Аз буки, Педагогика, в-к Марица,  и др.). 

Проектна мрежа и обхват                   

✓ 9 официални асоциирани партньори в България  

✓ 11 доброволни домакини на мобилни визити в София  

✓ 15 домакини на събития от календара на Националните дни на неформалното 

образование в Стара Загора, Пловдив, Кърджали, Плевен, Варна, Перник 

✓ 32 панелисти от всички сектори 

✓ 32 заявки от преподаватели и докторанти на ФП 

✓ 78 заявки за участие в мобилни визити, от които над 2/3 студенти 

✓ 58 външни заявки за участие с доклад, постер или като слушател 

✓ 7 чуждестранни доклада 

ОБЩО: 35 организации  и 207 лични участия 

 

3. Разпространение на резултатите:  

 

Списък на реализирани  панелни дискусии и брой на участниците в тях – 41 

модератори и панелисти 

Панелна дискусия 1 НОВИТЕ ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА И ПЕРСПЕКТИВИ ПРЕД СВЪРЗАНОСТТА 

МЕЖДУ ФОРМАЛНОТО, НЕФОРМАЛНОТО И ИНФОРМАЛНОТО ОБРАЗОВАНИЕ  - 8 

участници 

 

Панелна дискусия 2  СОЦИАЛНИ ФУНКЦИИ И ИЗМЕРЕНИЯ НА НЕФОРМАЛНОТО 

ОБРАЗОВАНИЕ  - 6 участници 

 

Панелна дискусия 3 КАРИЕРНО ОБРАЗОВАНИЕ И КОНСУЛТИРАНЕ В НЕФОРМАЛНОТО 

ОБРАЗОВАНИЕ – 6 участници 

 

Панелна дискусия 4  ОБРАЗОВАНИЕ И ОБУЧЕНИЕ НА ВЪЗРАСТНИ – 7 участници 

 

Панелна дискусия 5 МЛАДЕЖКА РАБОТА И НЕФОРМАЛНО ОБРАЗОВАНИЕ – 6 участници 

 

Панелна дискусия 6 АНИМАЦИЯ, СПОРТ, ИЗКУСТВА И НЕФОРМАЛНО ОБРАЗОВАНИЕ – 8 

участници 

 

Списък на устните презентации в шест тематичните сесии – 39 презентации 

 

Студентска секция – 5 презентации 



Камен Киров  Сдружение 

„Възможности без 

граници“ 

Представяне на програми за неформално 

обучение 

Александра Павлова Магистър в МУОНО Програма по емоционална интелигентност  

за деца в предучилищна възраст 

Павел Тафраджийски Бакалавър по 

Неформално образование 

Спорт и неформално образование:   

Murphy's Misfits Rugby Club Sofia 

Цветелина Раденкова Докторант, алумни от 

специалност Неформално 

образование 

Алумни перспективи   

Вероника Петрова Ръководител Фондация 

„Пространства“ 

 

Образователна програма “Театър в 

училище” 

 

Тематична сесия 1 „Европейски изследвания и добри практики“ 

(международна тематична сесия – на английски език) – 7 презентации 

 

1. Prof. Hideki Maruyama, Sofia University (Japan) - A Weak System Brings More Students into 

Learning 

2. Prof. Michaele Osborne, University of Glasgow (UK) , Learning for Global Health in Cities – 

Community Resilience and the Strengthening of Learning (видео презентация) 

3. Assoc. prof. Trudy Corrigan, Dublin City University (Ireland) - Strengthening the development of 

intergenerational learning initiatives in non-formal education in our world today 

4. Prof. Rene Clarijs, independent researcher, Netherlands, Non-educated animals as the best non-

formal educators 

5. Assoc. prof. Elina Nivala, University of Eastern Finland (Finland), Social Pedagogy in Non-

formal Adult Education Supporting Immigrant Students in Finland 

6. Olya Benbow, Erica School of Santa Barbara (USA) - Uniting Formal, Non-formal and Informal 

Education: a Practical Approach  

7. Marianne Haugh, The European Wergeland Centre, Norway, Building democratic 

competences (видео презентация) 
 

Тематична сесия 2 „Приемственост и иновации в неформалното 

образование“ -  6 презентации 

 

8. Калоян Дамянов, Приобщаващото образование в условия на кризи  

9. Йордан Дянков, Васил Ставрев, Дигитални алтернативи за обогатяване на неформалните 

образователни дейности за деца и младежи чрез създаване на интерактивна онлайн 

платформа 

10. Румяна Георгиева, Съвременни тенденции в ученето чрез преживяване. Поглед към 

практиките в Германия и у нас. 

11. Анна Върбанова, Подходът Дизайн мислене като стратегически инструмент за насърчаване 

на организационното учене и формирането на иновационна култура 

12. Берджухи Йорданова,  Национални политики в областта на здравословното хранене на 

учениците 

13. Светлана Ангелова, Дигитално учене и неформално образование в свързаността си за 

изграждане на приобщаваща учебна среда 

 

https://bg-bg.facebook.com/MurphysMisfitsRugbyClub/
https://bg-bg.facebook.com/MurphysMisfitsRugbyClub/
https://bg-bg.facebook.com/MurphysMisfitsRugbyClub/


Тематична сесия 3 „Парадигми и подходи към професионализацията на 

неформалното образование“  - 8 презентации 
 

14. Яна Мерджанова / Моника Богданова / Илиана Петкова, Трансгресивно-синергично 

кариерно развитие в „неформалното образование“ в университета 

15. Вяра Гюрова, Възрастните учащи в университета (студенти, докторанти, 

специализанти) и техните образователни потребности 

16. Маринела Грудева, Андрагогическият подход във висшето медицинско училище. 

Парадокси и предизвикателства. 

17. Цветелина Раденкова, Неформално образование и младежка работа - европейски 

практики и български перспективи 

18. Атанас Генчев, Социално-педагогически виждания на студентите от специалност 

„Социални дейности“ в Софийския университет „Св. Климент Охридски“ 

19. Биляна Камбурова, Умения на 21 век - финансова, дигитална грамотност и активно 

гражданство 

20. Златина Димитрова, Развитие на професионалните умения на бъдещите педагози чрез 

дейности в студентски клуб „мисия учител“ 

21. Елеонора Милева, Образователна философия на магистърска програма “Младежки 

дейности и спорт” при Национална спортна академия 

 

Тематична сесия 4 „Авторски модели и практики“ – 7 презентации 
 

22. Александър Ранев, Приложение на неформалното образование в социални услуги за 

пълнолетни 

23. Марияна Тафрова,  ЦИКО - Неформалното образование - път към личностното 

развитие на младите хора 

24. Десислава Найденова, Елка Златева, КИРИЛОМЕТОДИКОН: от архивите до 

дигиталната раница 

25. Маги Благоева, Демократично образование и новата роля на учителя. 

26. Ирина Кирилова, Местна инициативна група, с. Пчелин 

27. Моника Богданова,  Зеленият двор 

28. Силвия Узунова,  BIOTIFUL FARM - Не всички класни стаи имат четири стени 

 

Тематична сесия 5 „Неформално образование и предприемачество“ – 6 

презентации 
 

29. Ивона Руменова, Smarty Kids - детски образователни центрове - част от неформалното 

образование в България 

30. Андриан Георгиев  Представяне на частно училище по първа помощ на FirstAidbg.com 

31. Александър Павлов, RoboPartans - Училище по роботика. Образование основано на 

взаимовръзки 

32. Мила Томова, Двуезикова школа „Мила - Монтесори“: Методът Монтесори разгръща 

потенциала на децата 

33. Сияна Младенова, Виолета Желева, Лятна пътуваща академия: едно партньорско 

предприемачество в подкрепа на детското развитие. 

34. Иванка Стоянова, Бизнес предизвикателства пред частния сектор, развиващ 

дейност в сферата на неформалното образование 

Уебсайт на конференцията - https://ncnfedu.com/  

Уебсайтът съдържа: 

▪ Покана за участие в конференцията 

https://ncnfedu.com/


▪ Програма на конференцията 

▪ Календар на Националните дни на неформалното образование 

▪ Партньори  

▪ Представяне на панелните дискусии и участващите панелисти 

▪ Електронна заявка за участие 

▪ Публикации  

     Обратни връзки за конференцията - https://forms.gle/i9wKYdmadnJBJ4ej6 

     Обратни връзки за мобилните визити - https://forms.gle/62EYXA6Q134KyPKM7  

Други форми на разпространение 
 

▪ Медийни репортажи и новини (приложение 4 ) 

▪ Консултативна онлайн среща за автори на доклади (приложение 8) 

▪ Консултативна онлайн среща за организации домакини на мобилни визити и 

събития от календара на Националните дни на неформалното образование 

(приложение 9) 

▪ Представяне на проекта и конференцията пред международни конференции 

(Виена) и конгреси (UNED) 

▪ Ден на отворените врати на Факултета по педагогика (приложение 14) 

▪ Театър Пространства (представление преди началото на конференцията) 

(приложение 11) 

▪ Университетски бизнес форум (приложение 13 и 18) 

▪ Студентска секция (приложение 18) 

▪ Пост-конферентни работни срещи за популяризиране на резултатите 

(Приложение 5) 

o Враца (27.10.2022 г.) 

o Пловдив, (3.11.2022 г.) 

o Стара Загора, (23.11.2022 г.) 

o Бургас, (24.11.2022 г.) 

▪ Заключително събитие за представяне на резултатите от проекта и 

конференцията (1.12.2022 г.) 
 

2. Публикационна дейност 

Списък на статии в сп. Педагогика (Web of Science) – 9 бр. 

Кризи и резилианс в образованието. За ползите и поуките от една пандемия  

Силвия Николаева /  

 

Трансгресивно-синергично кариерно развитие в Неформално образова-ние в 

университета  

Яна Рашева-Мерджанова, Моника Богданова, Илиана Петкова /  

 

Дигитално учене и неформално образование в свързаността си за изграждане на 

приобщаваща учебна среда  

Светлана Ангелова /  

 

Социално-педагогически виждания на студентите от специалност Социални 

дейности в Софийския университет „Св. Климент Охридски“  

Атанас Генчев /  

https://forms.gle/i9wKYdmadnJBJ4ej6
https://forms.gle/62EYXA6Q134KyPKM7


 

Развитие на професионалните умения на бъдещите педагози чрез дейности в 

студентски клуб „Мисия учител“  

Златина Димитрова / 

Фотографията в подготовката на студентите по програма „Еразъм+“ –  

към деформализацията и утвърждаване на взаимодействието между формално и 

неформално образование  

Владислав Господинов /  

 

Социални функции на неформалното образование и добавената стойност в 

развитието 

Силвия Върбанова / 

 

Дигитални алтернативи за обогатяване на неформалните образователни дейности за 

деца и младежи чрез създаване на интерактивна онлайн платформа  

Васил Ставрев, Йордан Дянков /  

 

Младежи и образование – измерения, приоритети и перспективи в България и 

Европейския съюз  

Цветелина Раденкова / 

 

  Списък на постерни научни съобщения и публикациите в конферентен сборник (без 

публикуваните в сп. Педагогика) – 11 бр. 

 

Неврофизиологична основа на творческия процес и функциите на изкуството  

Румяна Панкова /  

 

Национални политики в областта на здравословното хранене на учени-ците  

Берджухи Йорданова /  

 
Възрастните учащи в университета (студенти, докторанти, специализанти) и техните 

образователни потребности  

Вяра Т. Гюрова /  

 

 Андрагогическият подход във висшето медицинско училище.  

Парадокси и предизвикателства  

Маринела Грудева, Йорданка Димитрова /  

 

Механизми на изкуството, използвани за развитието на емоционалния интелект  

Румяна Панкова /  

 

Йордан Дянков, Въвеждане на програмата  Earth Tribe в България (постерно научно 

съобщение) 

Йордан Дянков, Нови подходи за представяне и прилагане на скаутския метод (постерно 

научно съобщение) 

Валерия Джукич, Възможности и ограничения на обученията в базови технически умения 

за възрастни в общност от практикуващи: кризисна и пост-кризисна рефлексия. (постерно 

научно съобщение) 

Десислава Найденова, Елка Златева, КИРИЛОМЕТОДИКОН: Съвременна 

изследователска среда за споделен достъп до научно съдържание (постерно научно 

съобщение) 



Константин Теодосиев, Духовно самоусъвършенстване и неформално образование 

(постерно научно съобщение) 

Силвия Узунова – Не всички класни стаи имат четири стени (постерно научно съобщение) 

          

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Други участия и партньорски инициативи. 

 

❖ ЦИИНО за поредна година подкрепи Сдружение „Подкрепа за дебют‘, за да 

реализира проект „Бъдеще с традиции. Любителски изкуства поддържат Живи 

занаятите“ в рамките на Плана за устойчивост и развитие на сдружението, по 

програма „Едногодишен грант 2022“ на НФК; 

❖ ЦИИНО бе съорганизатор на Първия евро-латиноамерикански конгрес по 

социална педагогика за мир, проведен на 10 май 2022 г.  (I Congreso 

eurolatinoamericano sobre Pedagogía Social para la Paz: una educación para la 

esperanza, la resiliencia y la cultura de paz en el mundo). 10 de mayo, 2022 (Modalidad 

blended-híbrida), Facultad de Educación; 

❖ ЦИИНО отново подкрепи и Сдружение „Арте Урбана Колектив” в усилията му да 

продължи работата си по проект „Утвърждаване на Арте Урбана Колектив като 

съвременна европейска платформа за творчески и културно-образователни инициативи 

в областта на киното и театъра“; 

❖ За първа година ЦИИНО стана асоцииран партньор за провеждането на 

годишното предприемаческо състезание за ученици „Започни млад“ – София, 

чийто инициатор е мрежа координирана от списание „Български предприемач“. 

 

 

05.12.2022                Ръководител на ЦИИНО: 

           Проф. Силвия Николаева 

 

 

 

❖ 9 публикации в списание и издание, реферирани в Web of Science & 

Researchgate; 

❖ Конферентен сборник с 13 доклада 

❖ 6 постерни съобщения 

❖ 2 участия в международни научни форуми; 

❖ 5  презентации на конференции с международно участие  

❖ Над 20 други форми на популяризиране на дейността на ЦИИНО, 

партньорски събития и работни срещи. 
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