
 
 

 

 
 
Име на проекта: EMOTRAIN 
Продължителност: Септември 2022 - Август, 2023 
Проектът е съфинансиран от програма Erasmus+, Jaunatnes Starptautisko Programmu Aģentūra 
Организатори: Miromida, Latvia & E-Academy, Bulgaria 
Контакти: Кристина Кастроново, Гергана Дееничина, projectemotrain@gmail.com 

 
 
 
ЦЕЛ НА ПРОЕКТА  
EmoTrain има за цел да подобри психичния баланс на учителите и младежките 
работници, за да ги мотивира да работят в младежкия сектор. Като резултат 
предвиждаме участниците в нашите дейности да бъдат по-спокойни, стабилни, 
щастливи и вдъхновяващи творчески модели за подражание на младите хора, с които 
работят. 

 
Благодарение на проекта участниците ще:  

• разберат какво е емоционална интелигентност и защо е важна 
• се запознаят с различни методи и инструменти (комбинация от нейрографика, 
инструменти за обучение по емоционална интелигентност и неформално обучение) за 
справяне със стреса и силните емоции 
• се запознаят с различни методи и инструменти за подобряване на собственото си 
психично здраве 
• могат да прилагат новите методи и инструменти в работата си с млади хора  
• получат вдъхновение и сами да създават нови методи на работа 
 

 
 
 



 
 

МЕТОДОЛОГИЯ  
Комбинация от емоционална интелигентност, нейрографика и неформално обучение  

 
ТРЕНЬОРИ 
Кристина Кастроново (Латвия) – съ-основател и член на управителния съвет на 
Miromida, младежки работник и ръководител на проекти с 15-годишен опит от Латвия, 
Швеция и Италия, обучител по неформално образование от групата на обучителите на 
Латвийската национална агенция, както и инструктор по нейрографика и естетически 
коуч. 
Гергана Дееничина (България) – създател на Е-академия, лайф и бизнес коуч, треньор 
по емоционална интелигентност, инструктор по нейрографика и естетически коуч. 
Създател на голям брой обучения и тренинги в областта на социално-емоционалната 
интелигентност, кариерното ориентиране и развитие, бизнес развитие. 
Ралица Попова (България) - председател на Сдружение "Знание" Ловеч, обучител с опит 
в неформалното образование. Работи с деца и младежи от уязвими групи, както и с 
учители и експерти в различни области. Участвала е в разработването на програми за 

социално-емоционални компетентности, толерантност, кариерно развитие и участие и 
др. за деца I-IV клас. 
 
ЦЕЛЕВА ГРУПА 
Учители и младежки работници от Латвия и България, живеещи в малки населени места. 
 
ДЕЙНОСТИ 

1. Октомври - ноември 2022 г.  - Проучване "Емоционалното състояние на 

младежките работници и учителите", паралелно в България и Латвия: 

достигнати най-малко 150 респонденти. 

2. 20-ти Ноември, 2022 г. - Международна онлайн конференция/семинар за 

резултатите от проучването: около 30 участници. 

3. Януари-февруари 2023 г. - Коучинг с нейрографика за училищни групи, 

паралелно в България и Латвия: 14 семинара, около 60 души.  
4. Март, 2023 г. - Обучителен курс в България – 12-18 март за до 25 участници. 

Създаване на нови модели.   
5. Март-април 2023 г. - Тестване и разпространение на новите модели на местно 

ниво, паралелно в България и Латвия.  
6. Април, 2023 г. - Онлайн среща за оценка от участниците. 

 
ЦЕНА 

Безплатно за участниците 
 
GDPR  

Събраните лични данни ще бъдат използвани единствено за осигуряване на 
комуникация по време на проекта, както и за задължителни отчети и статистически 
обобщения. С участието си в проекта участниците потвърждават готовността си техните 
имена и снимки, направени по време на проекта, да бъдат използвани за целите на 

визуализацията и публичността на проекта. 


