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Въведение
В контекста на проекта MaMuMi - Mapping the Music of Migration, 
международното партньорство разработи настоящия документ- наръчник 
за музикална работилница MaMuMi.

„В контекста на една бързо променяща се Европа, засегната от миграцията, 
Covid 19 и изменението на климата, има силна нужда от иновативни 
подходи за справяне с извънредните социални ситуации“. Иновативните 
пространства за обучение несъмнено са част от по-широките интеграционни 
стратегии, които могат активно да помогнат за разглеждане на темите за 
многообразието и социалното приобщаване, често срещани в ЕС. Проектът 
се основава на тази нужда, подкрепена от богатия опит и експертиза на 
партньорите.
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За проекта
MaMuMi „Картографиране на музиката на миграцията“ е двугодишен 
европейски проект за музикално наследство по програма „Еразъм+“, 
фокусиран върху темата за музиката и песните като инструмент за 
междукултурна компетентност. Проектът е финансиран по програма 
ЕРАЗЪМ+; KД2 Сътрудничество за иновации и обмен на добри практики; 
Стратегически партньорства в областта на образованието за възрастни 
и включва 7 партньора от България, Кипър, Гърция, Италия, Норвегия, 
Испания и Великобритания.

Проектът трансформира теорията и практиката в областта на музиката в 
инструмент за интеграция, създава ръководство за музиката като метод за 
интеграция, което може да бъде използвано от НПО-та, работещи в сектора, 
събира аудио колекция и прави интерактивна карта, която представя 
историята на всеки мигрант за музиката, която е наследил- от началото и 
проследява пътуването му из Европа. 

Проектът има за цел да използва разкази за музика като положителен 
механизъм за противодействие на отрицателните стереотипи, да разшири 
на обществения мироглед и да даде поле за самоизразяване.

Главни цели: 

Да предоставят на мигрантите пространство, където те 
да могат да използват музика, за да разказват историите 
си с песни и така да засилят самочувствието и културната 
идентичност в нова или враждебна среда. 

Да предложи на служителите, работещи в НПО с 
мигранти инструмент (семинара MaMuMi), който ще даде 
възможност за по-дълбоко разбиране на целеви групи.

Картата за музикална миграция ще бъде безплатно 
за използване интерактивно приложение, което ще 
свидетелства за истории и пътувания на мигранти.
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През двете години на провеждане на проекта ще се разработят следните 
продукти: 

	IO1 - Методологическа рамка 

	IO2 - Музикални семинари MaMuMi, където участниците ще бъдат 
обучени по методи за разказване на истории чрез музика 

	IO3 - Aудио колекцията MaMuMi, където участниците ще качват 
истории в онлайн архива като част от уебсайта на MaMuMi 

	IO4 - MaMuMi карта за музиката на миграцията, където отделни 
истории за песни (аудио и музикални клипове) ще бъдат добавени 
към виртуална карта 

	IO5 - Обобщаващ документ, в който подробно се описва проекта и 
неговите дейности

За кого е предназначен този наръчник?
Това ръководство е предназначено главно до служители на НПО и социални 
работници, които работят с мигранти. Социалната ситуация създава силна 
нужда от нови подходи и методологии, които могат да бъдат ефективни 
за преодоляване на социалните пропуски в общностите. Служителите на 
неправителствени организации обикновено са натоварени със законните, 
жилищните, образователните и социалните грижи на мигрантите, с много 
предизвикателства не само от административна гледна точка, но и от гледна 
точка на човешките отношения и взаимодействия. Този проект отваря 
пространство за междукултурна комуникация и емоционално разбиране, 
като по този начин укрепва връзките между мигрантите и държавите, в 
които са емигрирали, с цел да се извлекат ползи и от двете страни.
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Наръчник за провеждане на 
семинар MaMuMi
Това е ръководство за потребителите, предназначено главно за обучители 
(служители на НПО, фасилитатори, социални работници, работещи с 
мигранти), като ги води през всички стъпки (включително подготовка, етика 
и последващи инструкции), необходими за подготовката и изпълнението 
на семинари за музика на MaMuMi, един от основните елементи на 
методологията MaMuMi.

Какво е семинар за музикални истории на MaMuMi?
Семинарът MaMuMi представлява пространство, в което говоренето 
за музика може да даде възможност за междукултурна комуникация. 
Той има голям потенциал за въздействие поради своята простота, 
адаптивност и значимост.

Създадено от и за обучители, това е ръководство, основано на методологии 
за използване на електронни технологии (дигитален разказ). Това е преносим 
продукт, тъй като помага на обучителите да предадат методологията на 
своите колеги, като по този начин тестват методите на местно/национално 
ниво.

За да се постигне този резултат, бяха идентифицирани 4 ключови дейности:

•	 O2-A1: Провеждане и заснемане на семинарно обучение MaMuMi 
за 12 обучители от партньори по проекта. UOG засне обучителен 
видеоклип, който обхваща всички стъпки на музикална работилница 
на MaMuMi. Видеоклипът вече се намира на уебсайта на MaMuMi като 
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преносим ресурс. Обучителното видео включва процеси за записване 
на звук, как да използвате Spotify за изпълнението на семинара на 
MaMuMi и други полезни съвети (можете да намерите видеото в 
раздела Резултати от уебсайта на MaMuMi:  
https://mamumi.eu/results /); 

•	 O2-A2 Трейнърите тестват обучението на семинар MaMuMi с 
20 партньорски служители (които работят с мигранти): всички 
партньори, преминали онлайн обучение и персонал на 
партньорските организации; 

•	 O2-A3 Разработване на Ръководство за работилница MaMuMi, 
включващо 3 аудио примера: консорциумът на проекта разработва 
това ръководство, заедно със звукови записи; 

•	 O2-A4 Превод на наръчника на езиците на консорциума и 
разпространение: Всички партньори ще преведат наръчника на 
родния си език и ще го разпространят чрез социалните медии и 
интернет.

Centro per lo Sviluppo Creativo “Danilo Dolci” (CSC), който е лидер на IO2, 
работи върху този продукт, за да създаде метод, основан на музиката 
като средство за диалог между културите и между поколенията, в което 
говоренето за музика е отправната точка за развиване на разговора 
към по-сложни въпроси. За целта CSC разработи неформални дейности, 
вдъхновени от предишен европейски проект, наречен „BOEMI“ (Изграждане 
на нашите умения за заетост чрез музикални разследвания и нови медии) 
със специфични упражнения, адаптирани към проекта MaMuMi, където 
музиката и междукултурната комуникация са в основата на работата. Тези 
упражнения са включени в следните раздели на това ръководство: „Моят 
живот и моите бележки“, „Споделяне на музикални традиции“ и „Изразете 
се в музиката“, в раздела „Подготовка“; „Бележки за оценка“ в раздела 
„Инструкции за последващи действия“. 
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Подготовка

Когато подготвят семинара MaMuMi за музикални истории, е важно 
обучителите/фасилитаторите да гледат уводното видео на IO2, достъпно на 
уебсайта на MaMuMi. То е достъпно на следната връзка: https://mamumi.eu/
results/. Гледането на видеоклипа ще даде на обучителите/фасилитаторите 
цялата информация, необходима за подготовката и изпълнението на 
семинара за музика MaMuMi.

По-специално, обучителите/фасилитаторите ще се запознаят със следното:

•	 значението на музикалните истории и значението на музиката в 
житейските истории на индивида;

•	 формулярът за съгласие на MaMuMi за участниците, който да се 
използва, за да се позволи изпълнението на дейностите; 

•	 подготовката на семинара- от логистика до съдържание; 

•	 списък с въпроси, които да се използват за провеждане на семинара; 

•	 съвети за реализиране на семинара по възможно най-добрия начин; 

•	 създаване на плейлисти в Spotify, в подкрепа на дейностите на 
семинара; 

•	 как да се провеждат онлайн семинари, когато не е възможна среща 
лице в лице; 

•	 как да записвате песните по най-добрия възможен начин с помощта 
на мобилен телефон или диктофон.

За да започнете уъркшопа, се препоръчва да използвате упражнения 
за „разчупване на ледовете“, за да създадете по-спокойна атмосфера в 
рамките на уъркшопа. Предложените тук упражнение са малко по-сложни 
от обичайните, но са насочени специално към груповата работа с музика. 
Моля, изберете между следните дейности, опитвайки се да ги приспособите 
към своята целева група.
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Някои от тези дейности са много подходящи, особено ако работите с 
мигранти, които имат известен музикален опит или ако са музиканти. Ако 
вашата група няма музикален опит, можете да използвате упражнение № 4, 
което е по-подходящо за участници с никакъв или малък опит с музиката. 
Напомнете на участниците да имат поне една песен, за която искат да 
говорят.

Упражнения за „разбиване на ледовете“
Моля, имате предвид профила и необходимостта на целевата 
група/групата мигранти, за да изберете най-подходящата дейност 
за постигане на своята учебна цел (която участниците да могат да 
говорят за време от живота си, за което им напомня определно 
музикално произведение).
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Упражнение 1

ЗАГЛАВИЕ Моят живот и моите истории

МАТРИАЛИ

•	 Музикални инструменти (барабани, перкусии, 
китари и др.)

•	 Проектор
•	 Бяла дъска
•	 Залепваща подложка/дъска за бележки

ЦЕЛЕВА ГРУПА Мигранти на възраст 18-30 години

ЦЕЛ
•	 Учстниците да се опознаят
•	 Да се разбере значението и ролята на музиката в 

живота на участниците

ОПИСАНИЕ НА 
ДЕЙНОСТТА

Обучителят/фасилитаторът насочва мигрантите по време 
на слушане на различни жанрове традиционна музика от 
техните държави. Мигрантите обсъждат значението на 
музиката в живота си. Обучителят/ фасилитаторът обяснява 
значението на традиционната музика, която събира хора 
от различен етнически произход. Участниците, идващи от 
различни страни, дават примери за традиционна музика 
и съвременна музика, произхождащи от техния регион, и 
ролята, която тази музика или песни играят в живота им

ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ 
НА ДЕЙНОСТТА

1 час

ОБУЧИТЕЛНИ 
РЕЗУЛТАТИ

•	 След завършването на това упражнение 
участниците ще развият следните компетенции:

•	 Саморефлексия
•	 Комуникационни умения
•	 Разбиране за значението на музиката за 

насърчаване на диалог, между културите, 
поколенията и етническите групи

•	 Умения за слушане и разбиране
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Упражнение 2

ЗАГЛАВИЕ Споделяне на музикални традиции

МАТРИАЛИ Музикални инструменти

ЦЕЛЕВА ГРУПА Мигранти на възраст 20-30 години

ЦЕЛ Участниците да се научат да слушат другите

ОПИСАНИЕ НА 
ДЕЙНОСТТА

Мигрантите са разделени на групи по държави. Всяка 
група се съгласява за форма на „традиционна музика“ 
и започва да репетира и свири мелодия. След известно 
време член на всяка група се премества в друга група, 
внасяйки музиката на първата във втората, за да смеси 
традиции и стилове, за да създаде нови музикални 
произведения. След репетицията всяка група представя 
новата музика, създадена на останалите участници

ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ 
НА ДЕЙНОСТТА

1.5 часа

ОБУЧИТЕЛНИ 
РЕЗУЛТАТИ

След завършването на това упражение участниците 
ще развият следните компетенции:

•	 Умения за слушане и разбиране
•	 Творчество
•	 Работа в групи и умения за сътрудничество
•	 Отвореност
•	 Междукултурен диалог и осъзнаване
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Упражнение 3

ЗАГЛАВИЕ Изрази себе си с музика

МАТРИАЛИ

•	 Музикални инструменти
•	 Различни предмети
•	 Рециклирани материали
•	 Столове

ЦЕЛЕВА ГРУПА Мигранти на възраст 20-30 години

ЦЕЛ Участниците да се научат как да изразяват себе си 
чрез музика

ОПИСАНИЕ НА 
ДЕЙНОСТТА

С това упражнение мигрантите използват музика 
и ноти вместо думи, за да се представят и изразят. 
Всеки участник избира песен, мелодия или ритъм и я 
пуска или пее, за да обясни кой е той; след като всеки 
участник играе, останалите се опитват да отгатнат 
някои характеристики на личността на останалите, 
в съответствие с това, което са слушали. Във втория 
кръг се прави същото нещо, но всеки участник трябва 
да изрази какво представлява музиката за него, защо 
музиката е важна в живота му. Участниците могат да 
познаят какво са искали да кажат останалите.

ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ 
НА ДЕЙНОСТТА

1 час

ОБУЧИТЕЛНИ 
РЕЗУЛТАТИ

След завършването на това упражнение участниците 
ще развият следните компетенции:

•	 Умения за разбиране
•	 Саморефлексия
•	 Умения за комуникация и слушане
•	 Творчество
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Упражнение 4

ЗАГЛАВИЕ Две хитови песни и едно хитово чудо

МАТРИАЛИ Няма

ЦЕЛЕВА ГРУПА Мигранти на възраст 20-30 години

ЦЕЛ
	Да накара участниците да се представят
	Да накара участниците да фокусират 

вниманието си върху всеки член на групата

ОПИСАНИЕ НА 
ДЕЙНОСТТА

Обучителят/фасилитаторът моли всеки участник 
да сподели три песни - две хитови песни, които 
харесва, защото песните са свързани с щастливи 
или положителни моменти, и една песен, която е 
свързана с лоши или тъжни моменти. След това всеки 
се опитва да отгатне коя е „лошата песен“, като задава 
въпроси. Обучителят/фасилитаторът ще стимулира 
участниците да се опитат да открият колкото се може 
повече подробности относно разказите на останалите 
участници, като ги насърчава да следят внимателно 
реакциите на говорещия. Целият смисъл е да 
научите факти за връстниците си, докато вмъквате 
елемент на мистерия. Това е едно от упражненията 
на отбора, което помага на групата да се опознае и 
дава на интровертите и екстровертите равен шанс да 
се разкрият и да разберат другите.

ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ 
НА ДЕЙНОСТТА

1 час

ОБУЧИТЕЛНИ 
РЕЗУЛТАТИ

След завършването на това упражение участниците 
ще развият следните компетенции:

•	 Умения за разбиране
•	 Умения за комуникация и слушане

Източник:
https://www.sessionlab.com/blog/icebreaker-games/
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Консорциумът MaMuMi също е разработил две дейности за 
„разтопяване на ледовете“, базирани на IO1, които могат да бъдат 
използвани преди стартирането на семинара за музикални истории. 
Те се основават на изследването на фокус групата, проведено в 
IO1, за да се оценят нуждите на целевата група и да се изготви 
методологичната рамка и насоките за изпълнението на семинара. 
Важно е да се отбележи, че IO1 обяснява защо говоренето за музика 
като инструмент за междукултурна компетентност е прост, но 
ефективен метод, който може да бъде използван в много ситуации 
от реалния живот. В IO1 партньорите по проекта също извършиха 
подробна оценка на музиката като инструмент за подобряване на 
социалното приобщаване и разработиха подходи за използване 
на музиката като инструмент за подобряване на социалното 
включване. Тази работа е резюмирана в следващите две дейности, 
които са естественото начало на семинар за история за песни. 
Първата дейност използва звуци, втората - въпроси. Чувствайте 
се свободни да ги редувате, когато провеждате уъркшопа заедно с 
другите упражнения, представени в раздел „Подготовка“. Нуждите 
на целевата група трябва да ръководят избора на дейности за 
стартиране на семинара MaMuMi.
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Звуци за „разчупване на ледовете“ от 

участниците в семинара за музика MaMuMi

УКАЗАНИЯ
Фасилитаторите на семинари трябва:

да изберат от песните, споменати от участниците в 
проучванията на MaMuMi и фокус групите;

кажат на групата СЛЕД като са слушали музиката  и 
преди въпрос 5 откъде е тя, от кого е направена 
и защо е избрана от участника във фокус групата. 
Използвайте това упражнение преди семинара. Това 
може да бъде непосредствено преди ИЛИ седмица/
ден преди семинара. 

Ако предпочитате да използвате Spotify, можете да намерите 
повечето от песните тук, в нашия плейлист от MAMUMI 
работилницата:

https://open.spotify.com/playlist/0XBNIXROSHCG69skwQXbOb?si=FJFTYWX
TQUGQv4V-xZpj9A

1

2

https://open.spotify.com/playlist/0XBNIXROSHCG69skwQXbOb?si=FJFTYWXTQUGQv4V-xZpj9A
https://open.spotify.com/playlist/0XBNIXROSHCG69skwQXbOb?si=FJFTYWXTQUGQv4V-xZpj9A
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Материали за слушане

https://www.youtube.com/watch?v=EwtezlZbdss
Youssou N’Dour, ‘Immigres’ (Сенегал)

 https://www.youtube.com/watch?v=2po_uRgKjiU
Rahman (композитор) Alk Yagnik (певец) ‘Mehndi hai rachnewali’ (Бенгалия)
„Разплаква ме. Има красив текст.“

https://www.youtube.com/watch?v=uoA2ICoHEYs
AbdelWahab Hanachi ‘Mahboubi’ (Тунис)
„Слушах това по време на карантината.“ 

https://www.youtube.com/watch?v=S-cbOl96RFM
Etta James ‘At Last’ (Америка)
„Кара ме да ми се танцува“

https://www.youtube.com/watch?v=bWcASV2sey0
Bonnie Tyler ‘Holding out for a Hero’ (Америка)
„Слушах го преди изпита си по кормуване.“ 

https://www.youtube.com/watch?v=pyD3K7yhTFw
Rod Stewart ‘Handbags and Gladrags’ (Великобритания)
„Напомня ми за тежки моменти“

https://www.youtube.com/watch?v=bAMUCWDflIc
Nancy Ajram  ‘Einy aleik’ (Йордания) 
„Напомня ми за периода, когато бяхме в Йордания“

https://www.youtube.com/watch?v=2yR9KDduDVA
Shuli Natan ‘Jerusalem of Gold’ (Израел)
„Напомня ми, когато бях в Израел по време на 6-дневната война (1967)“

https://www.youtube.com/watch?v=CH5KS5_vNPU
Paradise Mi Amor ‘Lune de Miel’ (Франция)
„Напомня ми за първия път, в който видях майка си пияна и танцуваща.“
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Въпроси, които да зададете на групата си СЛЕД слушане на една 
или повече от тези песни

1. Как тази песен Ви кара да се чувствате?

2. Откъде мислите, че е тя?

3. Чували ли сте някога подобна музика досега?

4. Искате ли да чуете повече музика като тази?

5. Искате ли да добавите нещо?

 
След като приключите тази дейност, можете да преминете към MaMuMi 
уъркшопа

ЗАПОМНЕТЕ: 
съберете всички отговори в AUDIO MP3. Моля, обърнете се към обучителния 
видеоклип на MAMUMI за инструкции, свързани с процедурата за запис на звук 
по време на семинара (видеоклипът можете да намерите в следния раздел на 
уебсайта: www.mamumi.eu/resources)
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Въпроси за упражненията за „разбиване на ледовете“ за 
участниците в семинара за история на песните на MaMuMi

Можете също да използвате следващото упражнение, за да започнете 
разговора с участниците в работилницата и да създадете позната среда. 

Въпроси за участниците Моля, напишете отговорите тук

Коя е вашата родна държава?

  Защо решихте да дойдете в страната- 
домакин?

 От колко време сте в страната-домакин?

С какво се занимавате в момента (професия 
/ образование / и т.н.)?

На колко години сте?

Използвате ли мобилния си телефон за 
слушане на музика? Ако да, колко често?

Каква музика харесвате?

 Кога и къде слушате музика?

 Има ли едно музикално произведение или 
песен, което е важно за вас? Защо?

 Тази важна песен - как ви кара да се 
чувствате, когато я чуете?

 Има ли конкретна песен, която да Ви 
напомня за важно събитие в живота Ви?

Каква е силата на музиката за Вас?
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Етика при провеждане на 
изследванията с мигранти

Когато се изследват въпроси, свързани с мигрантите, винаги има етични 
аспекти, които трябва да се имат предвид. Ако искаме да задълбочим 
темата за изследователската етика, основната институция за финансиране 
на научни изследвания в Обединеното кралство за социалните науки, 
Икономическият и социален изследователски съвет (ESRC) потвърждава, 
че изследователската етика е свързана с два важни аспекта: участниците 
са човешки същества, но също така от тях се събират изследователски 
данни под формата на информацията за тези хора: генетични, финансови, 
персонални, наказателни, административни и др. Изследователите трябва 
да обърнат внимание и на двата аспекта на изследванията: и на данните, 
и на хората. Чувствителността и уязвимостта са две понятия, които са от 
решаващо значение за разбирането и разглеждането на етичните въпроси 
в научните изследвания в областта на социалните науки и по-специално в 
изследванията на миграцията, особено когато изследователите работят с 
нелегални мигранти, ситуация, която прави изследването по-деликатно за 
провеждане. Работата с мигранти може да включва специфични рискове по 
отношение на потенциалната уязвимост и нестабилност на целевата група, 
като се има предвид, че някои лица ще имат скорошен опит от преселване 
и преход към новата държава. Duvell, Triandafyllidou и Vollmer (2008) 
изразяват интересната концепция, че е възможно да се разграничат два 
типа чувствителност: чувствителност, която засяга обектите на изследване, 
и чувствителност, свързана с общественото мнение и политическия 
контекст на изследването: „За да за да постигнат културна чувствителност, 
изследователите трябва да положат специални усилия, за да разберат 
основните предположения на участниците относно техния опит и контекста, 
в който те се случват. Например, нуждите и страховете на участниците, 
включително техните възгледи, норми и ценности трябва да бъдат разбрани 
и да им се отговори по конструктивен начин.” 
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Препоръчително е, когато работите с мигранти, да наемете културен 
медиатор / преводач от общността, за да смекчите културните сблъсъци, 
които могат да възникнат по време на семинарите.

Участниците могат да изпаднат в емоционални ситуации, разади песни, 
напомнящи им на родните им места. Уверете се, че сте подготвени за 
подобна ситуация.

От основно значение е фасилитаторът/обучителят да се увери, че 
мигрантите дават лично съгласие чрез попълване на формуляр за съгласие 
лично или по пощата. Без подписан формуляр за съгласие човек няма право да 
извършва изследвания или да разпространява каквито и да било резултати, 
получени от семинарите.

Уверете се, че винаги гарантирате анонимността на участниците, 
като никога не споменавате имена или фамилии. Моля, имайте предвид, 
че работата с нелегални мигранти в някои европейски държави е много 
рискована, така че имайте предвид по-широки правни и етични последици.
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MaMuMi семинар за музикални 
истории
След упражненията за „разбиване на ледовете“ обучителите/фасилитаторите 
и участниците са готови да започнат семинара на MaMuMi. За предпочитане 
е уъркшопът да се провежда лице в лице на места, познати и известни на 
целевата група, за да се създаде комфортна среда за участниците. Моля, 
направете справка с уводното видео за повече подробности за това как да 
изберете подходящо място за семинара. Разбира се, поради ограниченията 
и несигурността, причинени от COVID-19, семинарът MaMuMi може да бъде 

адаптиран към онлайн средата.

Очаквани обучителни резултати

Тази работилница е разработена въз основа на предпоставката, че музиката 
може да бъде силен метод за задействане на междукултурен диалог. 
Хората са свързани с музиката, която обичат по различни начини, тъй като 
музиката може да помогне при припомнянето на спомени, хора, приятни 
или неприятни ситуации. 

Във връзка с миграцията и свързаните с нея проблеми, музиката може 
да допринесе за разрушаване на културните и географските бариери. 
Семинарите имат следните цели: 

1) да се предостави на мигрантите пространство, където те могат 
да използват музика, за да разказват своите истории и така да 
укрепват самочувствието и важността в нова или враждебна среда; 

2) да предложат на персонала, работещ в НПО с мигранти, метод 
(семинарът на MaMuMi), който ще позволи по-задълбочено 
разбиране на техните клиенти; 

3) по-добро разбиране на историята и емоционалното минало на 
мигрантите; 
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4) повишено разбиране за мигрантите от представителите на НПО 
(тъй като обучителите са поканени да участват и в семинарите, 
като предоставят свои собствени истории за песни - въпреки че 
техните истории няма да бъдат добавени в приложението); 

5) Видимост на специфични миграционни пътувания, разказани от 
самите мигранти чрез метода MaMuMi; 

6) професионалистите да разберат и оценят културното многообразие 
и да усвоят нови умения и компетенции;

Като цяло проектът MaMuMi се ръководи от принципа, че иновативните 
методи на обучение формират стратегии, които могат активно да помогнат 
за справяне с проблемите на социалното приобщаване. Изпълнението на 
този тип семинари е шанс за хората, работещи с мигранти, да развият не 
само умения за слушане и междукултурни компетенции, но и технически 
умения като техники за аудио запис и дигитални компетенции. Развитието 
на такива умения е ключово за фасилитаторите, като им показва нови методи 
за борба с дискриминацията и сегрегацията в общностите, в които работят.

За фасилитаторите е важно да се съсредоточат върху ползите за 
мигрантските общности, участващи в тези семинари: прилагането на 
такива семинари допринася за подпомагането и социална интеграция на 
мигрантите, като отваря пространство за изява на идентичността им чрез 
изкуство. Използването на музика като основен подход по време на тези 
„музикални срещи“ насърчава взаимното разбирателство, сътрудничество 
и интеграция. В същото време тя повишава културната осведоменост и 
изразяване на участниците и засилва техните социални компетенции, като по 
този начин предоставя конкретни мерки, които да позволят приобщаването 
на мигрантите. Музикалните семинари на MaMuMi предлагат просто, но 
ефективно средство за насърчаване на осъзнаването на многообразието и 
междукултурната компетентност както при обучители, работещи с мигранти, 
така и при самите мигранти. Използването на метода MaMuMi в обучение 
в семинари дава възможност на обучителите и мигрантите да се ангажират 
със собствените си пътувания по миграция по начини, които са ангажиращи 
и приобщаващи, като същевременно са динамични.
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Семинари MaMuMi  
Резултати от обучението и очаквано въздействие  

за обучители и мигранти

	По-добро разбиране на историята и емоционалното 
минало на всички участници (О и M)

	Умения за взаимно слушане (О и M)
	Междукултурни компетенции (О и M)
	Технически умения (техники за запис на звук) (О)
	Цифрови компетенции (О)
	Информираност за многообразието (О и M)
	Междукултурни компетенции (О и M)
	Подкрепа (M)
	Подобрено социално включване (M)
	Умения за сътрудничество (О и M)
	Повишени социални компетенции (M)
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Четирите стъпки за провеждане на 

семинар MaMuMi

Семинарът MaMuMi се състои от четири стъпки, които фасилитаторите/
обучителите трябва да изпълнят, за да завършат семинара правилно.

ПЪРВА СТЪПКА
Първата стъпка е да подготвите участниците за семинара: всички те трябва 
да попълнят формуляра за съгласие, който е достъпен на уебсайта на 
MaMuMi. Ако семинарът се организира лице в лице, участниците могат да 
попълнят формуляра непосредствено преди да започнат семинара. Ако 
сесията е онлайн, те могат да изпратят по имейл формуляра за съгласие. 
Следва формулярът за съгласие:

1
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Форма за съгласие за участие и използване на 
информация, получена при семинар MaMuMi 

Име на участника
Целта на този формуляр е да запише съгласие за това, че вашите музикални 
истории, споделени по време на семинара MaMuMi (това включва проекта, 
партньорите и уебсайта) могат да бъдат използвани от всички партньори 
(Caminos, CSC Danilo Dolci, CSI, KMOP, Сдружение Знам и Мога, Университет 
за приложни науки в Норвегия, Университет в Глостършир), както и да се 
предостави разрешение за разпространение на получените данни с цел 
образователна употреба.

Моля, поставете отметки във всички квадратчета, за да се съгласите с 
твърденията във всеки раздел.

□ Разбирам и се съгласявам, че всички аудиозаписи, направени като част от 
моята музикална история, ще бъдат добавени към базата данни на MaMuMi 
на адрес www.mamumi.eu, където ще бъдат запазени като публичен ресурс 
за използване в изследвания, публикации, образование, изпълнения, лекции и 
излъчвания.

□ Разрешавам на партньорите по проекта MaMuMi да:

• използват аудиото от моята музикална история във всякакви 
образователни публикации, създадени по проекта, включително аудио 
архива.

• възпроизвеждат и рапространяват записания с мен звук от моята 
история за песен на уебсайта на MaMuMi и тези на партньорите.

□ Разбирам, че партньорите по проекта MaMuMi ще имат авторски права 
върху музиката и записите, които им предоставям. 

• Подпис

• Дата

• Имейл

• Телефон
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2

След като формулярите за съгласие бъдат попълнени, обучителите/
фасилитаторите могат да започнат семинара MaMuMi. Моля, не забравяйте, 
че е препоръчително максималният брой участници в семинари лице в 
лице да са 5 души.

ВТОРА СТЪПКА
Също така е много важно да напомните на участниците, че трябва да са 
избрали песен, която означава нещо за тях - музикално произведение, за 
което искат да говорят и защо - преди да започне семинарът. Песента трябва 
да им напомня за конкретен човек или ситуация в живота им. На този етап 
те трябва да могат да намерят своето музикално произведение в Spotify или 
YouTube. Ако не са в състояние да го направят, обучителят/фасилитаторът 
може да им помогне да намерят своята песен в мрежата. По този начин 
обучителят може да създаде плейлист на MaMuMi в Spotify. Моля, обърнете 
се към уводното видео за това как да създадете плейлист в Spotify. Уверете 
се, че е наличен лаптоп или компютър с интернет връзка, за да създадете 
плейлиста на MaMuMi семинара, съдържащ песните. Това е втората стъпка 
от семинара на MaMuMi: създаване на плейлист и слушането му заедно с 
групата. След като всяка песен бъде изслушана от цялата група, участниците 
трябва да кажат коя песен са избрали и причината, поради която историята на 
песента е толкова важна за тях. Моля, имайте предвид, че няма ограничение 
за речта на всеки участник. Те могат да говорят свободно и колкото искат.

ТРЕТА СТЪПКА
Целият разговор ще бъде записан с мобилен телефон или диктофон. Това е 
третата стъпка от семинара на MaMuMi. След като обучителят/фасилитаторът 
е записал сесиите на всички участници, той/тя може да изпрати аудио 
файловете до координатора на проекта MaMuMi. Също така формулярите 
за съгласие трябва да се събират и съхраняват на сигурно място. Ако 
формулярите са цифрови, обучителят/фасилитаторът може да ги съхрани 
на USB флашка. Важно: всички участници имат право на анонимност по 
време на семинара на MaMuMi, така че не е необходимо да имате имена 
или лични данни на този етап.

3
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4 ЧЕТВЪРТА СТЪПКА
След тази фаза на семинара, обучителите/фасилитаторите трябва да изберат 
най-подходящите истории и свързани с тях песни, които ще бъдат част от 
приложението MaMuMi в следващата стъпка от проекта. Това е четвъртата 
и последна стъпка от семинара на MaMuMi. Изберете истории за песни, 
които могат да бъдат от значение за проекта, тъй като те се открояват 
като интересни, имат въздействие. Записаните разговори са от решаващо 
значение за аудио колекцията на MaMuMi.

Инструкции за последващи 
дейности

Може да бъде полезно да се използват инструменти за оценка, за да се оцени 
въздействието на семинара на MaMuMi върху участниците. Обучителите 
могат да използват следния метод, наречен „Бележки за оценка“, който е 
разработен в рамките на проекта BOEMI и сега е адаптиран към семинара 
на MaMuMi:
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ЗАГЛАВИЕ Бележки за оценка

МАТЕРИАЛИ •	 Флип чарт
•	 Дъска за флип чарт
•	 Цветни моливи

ЦЕЛЕВА ГРУПА Младежки работници, обучители / фасилитатори - 
участници

ОПИСАНИЕ НА 
ДЕЙНОСТТА

Мигрантите са разделени на групи и на всяка група 
се дава голяма звезда на флипчарт, която да се 
използва като звезда за оценка в края на семинара. 
Групите се събират, за да обмислят дейностите в 
семинара и научените неща. Звездата се използва 
за изразяване на чувствата на всеки един, чрез 
бележки, нарисувани върху нея, поставяни високо 
или ниско, в зависимост от усещанията на отделния 
участник, както положителни, така и отрицателни. 
Всяка група също споделя впечатленията си с 
другата група, като своеобразна взаимна оценка. 
Ако този метод се приложи за оценка на чувствата 
преди, по време и след уъркшопа, е възможно да 
се разбере напредъкът, постигнат по време на 
уъркшопа, и да бъдете наясно с чувствата и нуждите 
на участниците, докато правите уъркшопа. Според 
резултатите, изготвени в звездата, обучителният 
персонал може да реши да промени или подобри 
нещо в следващите семинари, ако е необходимо. 
Резултатите върху звездата могат да се изсвирят с 
флейта или друг инструмент, за да звучат чувствата 
на различните групи!

ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ НА 
ДЕЙНОСТТА

30 минути

ОБУЧИТЕЛНИ РЕЗУЛТАТИ След приключване на тази дейност, участниците ще 
развият следните компетенции:

•	 Критично мислене
•	 Даване и получаване на обратна връзка
•	 Саморефлексия
•	 Самооценка
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