
    

На 10 ноември 2017 г. Училищното настоятелство на Профилирана природо-

математическа гимназия „Екзарх Антим I“ – гр. Видин проведе Кръгла маса на тема: 

„Прилагане на форум техники и менторство във възпитанието и обучението на 

деца в риск“ 

На събитието присъстваха 40 човека: ученици, учители, родители, директори от 

Видин и областта, както и представители на общински институции, работещи с деца и 

младежи в риск – Център за работа с деца, Детска педагогическа стая, Общински съвет 

по наркотичните вещества, Младежки съвет по наркотичните вещества, Регионално 

управление на образованието, представители на читалища. 

На кръглата маса бе представен проектът „Аз съм + Аз имам + Аз умея – 

менторството и форум театралните техники в помощ на деца в риск“. 

Участниците в Студио „Форум театър - математическата“ направиха демонстрация на 

форум театрално представление на тема „Агресията сред младите хора“ по сценарий,  

написан по действително преживяване на участник в проекта. 

Представлението и зададените след това въпроси  предизвикаха дискусия и обсъждане 

на методите и техниките, прилагани във възпитанието и обучението на децата и 

младежите в риск.  

По време на дискусията се оказа, че само 20%  от присъстващите познават 

представените от участниците в проекта техники. Г-жа Христина Тодорова – 

председател на читалището в с. Жеглица, изказа мнение, че форум театралните техники 

имат приложение не само в работата с деца, но и с възрастни хора. Това нагледно се 

доказа при посещението на театралното студио в селото с постановката „Телефонн 

измами“. Г-жа Роза Георгиева – учител и член на Управителния съвет на 

настоятелството в гимназията – домакин сподели ефекта от представлението „Осъзнат 

избор“ в часа на класа на 7 кл.  

Кръглата маса бе закрита със следните изводи: 

 Всички деца в съвременното ни общество са в риск 

 Техниките „Форум театър“ и „Менторство“  да намерят приложение в училище 

за работа в часа на класа и в групите за целодневно обучение - занималните 

 Необходимо е да се съдават условия за: 

- насърчаване активното участие на децата и младежите в живота на училището и 

населеното място; 

- себеовластяването на децата и младежите за преодоляване на трудности и кризи; 

- подпомагане развиването на умения за междуличностно общуване и вземане на 

решения; 

Кръглата маса „Прилагане на форум техники и менторство във 

възпитанието и обучението на деца в риск“ бе закрита с отправена покана към 



участниците в проекта за изнасяне на още представления в училища във Видин и 

областта.  

 

Проектът стана възможен благодарение на помощта на Фондация „Работилница за граждански 

инициативи“ по „Програмата за детско и младежко развитие, основаващо се на подход, при 

който се отчитат и надграждат силните страни на детето“ с финасовата подкрепа та Фондация 

„ОУК“. 

 

         

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 


