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Покана 
 

Асоциация "Съвременни читалища" Ви кани на официално представяне на резултатите 

от работата по Проект "SEAM - Социално образование на възрастни чрез мобилност", което 

ще се състои на 17 юни 2016 г. в гр. Варна, Парк хотел "Персей" от 08:30 ч.  

Проектът е двугодишно стратегическо партньорство на международно ниво, 

финансирано по програма Еразъм+ на Европейската комисия, чиято основна цел е създаване 

на обучение за възрастни, което да ги подготви за различни видове международна мобилност. 

Обучението е съставено от няколко учебни модула: работа в екип, английски език, симулации 

на междукултурен диалог, практики за комуникация, практика за организиране на пътуване в 

чужбина. В процеса на провеждането му се използват формални и неформални методи, 

особено подходящи за реализация в читалищна среда - театрални техники, групови дискусии, 
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мозъчна атака, тийм билдинг, настолни игри, ролеви игри, езика на тялото, междукултурни 

работни срещи и т.н.  

По време на събитието ще бъде представена програма Еразъм+ на Европейската 

комисия, проекта, дейностите по него, изготвените учебни материали и ще бъде проведен 

уъркшоп за представяне на използваните по време на обучението методи. На участниците ще 

бъдат връчени сертификати.  

Това събитие е отворено за всякакъв вид персонал или доброволци, работещи за 

публични или частни организации или държавни администрации, свързани с мобилността на 

възрастни или на тяхното обучение по езици или мултикултурни ценности и комуникация.  

Разходите, свързани с участието Ви в това събитие (такса участие, храна и материали), 

с изключение на пътни разходи, ще бъдат покрити от организаторите.  

За да заявите своето желание за участие в събитието е необходимо да попълните 

електронна регистрационна форма на адрес www.association.bg/bg/forms/seam  

При участие на двама представители на една организация, е необходимо всеки от тях 

да попълни отделен формуляр. Тъй като местата в залата са ограничени, заявленията ще бъдат 

разглеждани съобразно време на подаване и до запълване капацитета на залата.  

Срокът за попълване на регистрационната форма е 14.06.2016 г.  

На 15.06.2016 г. на одобрените участници ще бъде изпратено по електронна поща 

потвърждение за участие и програма на събитието.  

 

Ще се радваме да споделим нашия опит с Вас! 
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