МЕДИЙНО ОТРАЗЯВАНЕ И РАЗПРОСТРАНЕНИЕ НА РЕЗУЛТАТИТЕ:
1. Отразяване на проекта – БНТ, БНТ2, ТВ „България ОнЕр“, ТВ „Военен канал“,
в-к „България днес“, „АдБуКи“, в-к „24 часа“, БТА, АНОНС, БНР
2. Информация за проекта и предстоящото събитие в НАТФИЗ в сайта, фейсбук
страницата и бюлетин на НАТФИЗ, №42 от 19.01.18, №43 от 26.01.18
3. Разпространяване на електронната покана за Ден на отворени врати и
пресконференция до – преподавателите на НАТФИЗ, гости и медиите, на дати
26.01.18, 2.02.18, 5.02.18
4. Информационен текст, презентиращ проекта на дата 1.02.18 – за сайта, за
фейсбук страницата, за електронния бюлетин на НАТФИЗ, №44 от 02.02.18
Съставяне и разпространение (преди, по време и след обучението и MPE) на
флайер (500 броя) и плакат (20 броя) с информация за проекта и дейностите
5. Информационен електронния текст презентиращ проекта –представящ
успешното протичане на проекта на дата 9.02.18 – за сайта, за фейсбук
страницата, за електронния бюлетин на НАТФИЗ, №45
6. Ден на отворените врати 08.02.2018 – участие взеха 32 представители на МОН,
експерти по образованието, учители, артисти и други представители
интересуващи се от темата, както и чуждестранни гости, общо 60 човека.
7. 04 февруари 2018 представяне и излъчване на проекта в програмата на
Българска национална телевизия, „Денят започва с култура“ - 20 мин. интервю с
представители на водещата организация по проекта от Португалия – Луиш
Мешкита и Поликсена Хардалова
8. 07 февруари 2018г. отразяване на проекта в новинарските емисии на БНТ2
9. Информация за проекта в Годишен Отчет на Ректора пред Общото събрание на
академията и гости – февруари 2018, участници 105 човека
10. Информация за проекта в Годишен Отчет на Ректора пред Общото събрание на
академията и гости – февруари 2019, участници 98 човека
11. Кратки филмчета представящи всяка една среща от проекта подготвени от
Красимир Стоичков – Порто, София, Бристол, Понте де Леньо, – показани пред
участниците и гости на срещите, както и разпространени чрез Ютуб и фейсбук
Transnacional Project Meeting Porto: https://youtu.be/o3qoMZUDBI4
Joint Staff Training Event - Sofia: https://youtu.be/ng4T8En0c5I
Joint Staff Training Event - Italy: https://youtu.be/9d-c4uQ_URw
Transnacional Project Meeting Bristol: https://youtu.be/nc5TW2m8Xr8
12. Две представяния на спектакъла “Игра на въображение” и представяне на
проекта - пред 400 човека публика (две представления по 200 човека), Порто,
юли 2019
13. Уъркшоп на проф.Лунгов, доц.Каракостов, асистентите Мариан Рнгелов и
Любомир Генчев в Порто, на който е представен и проекта на международния
студентски фестивал СЕТ за студенти и преподаватели. Порто, юли 2019

14. Участие в селекция на международен филмов фестивал в Сараево на
документалния филм за проекта - август 2019
Documentary film “Second chance” : https://youtu.be/3Ra7LChxs-0
15. Участие на документалния филм за проекта на международния студентски
филмов фестивал „Ранно пиле“, ноември 2019, 90 зрители
http://www.sbj-bg.eu/index.php?t=44446
16. Представя на документалния филм за проекта в Понта Делгада, Азорски острови
–Seminário regional de Qualificação de Adultos, Rede Valorizar Açores 24.09.2019
17. Представяне на проекта от Красимир Стоичков на Youth Sumith , 4-8, June 2018,
Matosinhos Португалия, 5 страни, 100 участници (учители, ученици, директори
на училища, психолози, ). 6 юни, International Conference of Second Cnahce
Schools, 20 Years after the European Pilot Project, Challenges for the future,
18. Представяне на добри практики от НАТФИЗ в сайта на проекта www.tip-eu.com
19. По време на обученията за учители и визитите на училищата- 4 обучения за
окoло 100 души.
20. 70 Години катедра Сценична реч, Работно ателие и представяне на ТИП проекта
за 60 души, 8.11.2019, за себеопознаване и себеизразяване чрез техники на
Форум театър, проведено от Поликсена Хардалова и Красимир Стоичков,
студенти и преподаватели от НАТФИЗ, Софийски университет и други готи.

В резултат от участието на НАТФИЗ в проекта беше подписан договор за
сътрудничество между НАТФИЗ и ЕЖМАЕ по програма Еразъм + КД 103 „Мобилност
на студенти, преподаватели и административен персонал в сферата на висшето
образовани“, като вече имаме реализирани две мобилности на административния
персонал; докторантът Красимир Стоичков беше поканен на четиримесечна практика в
Boomsatsuma Company, Бристол, Великобритания, а екипът от куклената катедра с
водещ доц. Константин Каракостов спечели сърцата на публиката след показа на
спектакъла „Игра на въображение“ в Португалия, откъдето получиха покани за
следващи гостувания и участия в международни проекти

