
Краткa обосновка на представлението през септември 2010

в рамките на проекта “Ние за нас в Европа”

като метод за размисъл и обществен апел 

(Едно свободно представление като интерпретация на темите:
„Включване (инклузия) вместо интеграция“ и „Активно участие (партиципация)“

Професионален съпровод от социалния педагог Марк Хунен)

Като квинтесенция на преживяванията на младежите в рамките на проекта  “Ние за нас в  

Европа” е  планувано  представление.  Неговата  цел  е  от  една  страна  да  спомогне  за 

утвърждаване на преживяното и наученото от младите хора във връзка с темите “Включване 

(инклузия)  вместо  интеграция” и  “Eвропейско  общество  и  активно  участие 

(партиципация)”. От друга страна, зрителите ще се запознаят с гореспоменатите теми и по 

този начин ще се събуди техният интерес към тях.

Представлението ще отрази свободната интерпретация на младите участници относно тези 

две  идеи.  Успешната  му реализация  изисква  спонтанни  и  креативни  идеи  от  страна  на 

младежите,  които ще бъдат подкрепени от опитен социален педагог.  Чрез тази съвместна 

работа  участниците  ще  могат  да  изразят  своите  виждания  и  преживявания,  свързани  с 

гореспоменатите теми,  и ще се занимаят още по-задълбочено с тях.  Така участниците ще 

могат да се вдъхновят с нови идеи и виждания относно бъдещето както на собственото, така 

и на европейското общество. Същевременно и зрителите ще бъдат въведени в дискусията по 

темите.

Представлението като метод и апел отразява двете теми, които са основата на театралната 

дискусия. Именно съвместната работа по постановката сама по себе си въплъщава идеята за 

„Включване  (инклузия)”.  Идеята  за  „Активно  участие  (партиципация)  и  активно  

гражданско  общество” се  олицетворява  от факта,  че  младите  хора  активно  представят 

идеите си на публиката и въодушевяват зрителите за тях. 

Застъпвам се  за  международния проект “Ние  за  нас  в  Европа”  и се  надявам на добра  

финансова  подкрепа.  Смятам,  че  изборът  на  Марк  Хунен  като  сътрудник  в  тази  

инициатива е много добър. Според мен проектът ще бъде успешен.
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