
 

Проектът се осъществява по програма „Еразъм +” на Европейския съюз от Сдружение „Асоциация за 

Международно Обществено Развитие” – 2019-3-BG01-KA347-077763 

 

ПРОЕКТ: „Платформа на гражданското общество“ – 2019-3-BG01-KA347-077763 

Проектът се осъществява по програма „Еразъм +” на Европейския съюз от 

Сдружение „Асоциация за Международно Обществено Развитие - АМОР 

 

ДЕН 1 – ОБУЧИТЕЛЕН МОДУЛ, РОЛЕВА ИГРА 

 

20.06.2021 /неделя/ 

 

13:00 - 13:15  
Пристигане и регистрация на 
участниците   

13:15 - 13:30 
Представяне на програма 
Еразъм +, проекта и 
участниците във форума Информиране и презентиране 

13:30 - 14:30 
Лекционен модул по 
гражданско образование.  

Запознаване и обучаване на участниците 
относно институциите в България, тяхното 
функциониране, йерархичност и взаимодействие 
между различните институции, ролята на лицата, 
отговорни за формирането на политиките в 
рамките на тези институции и как правилно да 
комуникираме с тях за да бъдат чути нашите 
предложения. 

14:30 - 14:45 Кафе-пауза.   

14:45 - 15:45 

Работа в малки групи за 
симулативно създаване на 
учебно - тренировъчна 
фирма 

Целта на този модул е участващите младежи да 
бъдат разпределени на групи от по 5-6 човека, 
да създадат своя бизнес идея, да разработят 
бизнес план, както и да оформят маркетинг и 
търговски стъпки за популяризиране на бранда, 
стоката или услугата си. Основните използвани 
методи са отворен диалог, работа по малки 
групи, изграждане на екипи и екипно мислене, 
критично мислене, брейнсторминг и 
презентиране. Целта е полагане на основи за 
предприемаческо мислене и реализиране на 
собствена бизнес идея, както и участващите 
младежи да са запознати с ези процеси за да се 
обсъждат конструктивни и информирани 
предложения. 

15:45 - 16:00 15 минутки релакс        

16:00 - 17:00 
Представяне на работата по 
групи и дискусия. 

В този модул младежите ще презентират 
работата си по групи,  ще им бъде оказана 
подкрепа при формулирането им и всяко едно 
предложение ще бъде обсъдено между всички 
участници. Финално формулираните проблеми и 
решения ще бъдат представени отново от 
младите хора на следващия ден, когато ще се 
проведе пряк диалог с представителите на 
институции, бизнеса, училища, родители и др. 

 

 


