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Dissemination of project results: National secondary school student’s competition “Europe is my home – let’s 
keep it clean and green” – final stage 
Разпространение на резултатите от проекта: Национално ученическо състезание „Европа е моят дом – нека 
го поддържаме чист и зелен“ – финален етап 
 

ПРЕДСТАВЯНЕ, КЛАСИРАНЕ И НАГРАЖДАВАНЕ  
на участниците в националното ученическо състезание  

„Европа е моят дом – нека го поддържаме чист и зелен“ 
 

ПРОГРАМА  
11 – 12 май 2022 год., София 

11 май 2022 год. 

             12.00 ч.  
Пристигане и настаняване на участниците от страната в хотел „Рила“, София 
https://hotelrila.bg/ 

12.00 – 13.00 ч. Обяд  

13.00 – 13.30 ч.  Регистрация на участниците 

13.30 – 14.00 ч. 

Официално откриване 
- г-н Коста Костов - главен експерт от Министерството на образованието и 
науката, отговарящ за въпросите по гражданското образование  
- проф. д-р Ингрид Шикова, ръководител на проекта 
- доц. д.и.н. Калоян Симеонов, ръководителя на катедра „Европеистика“ на 
Софийски университет „Св. Климент Охридски“  

14.00 – 14.30 ч. 
Постигна ли целта си националното ученическо състезание „Европа е моят 
дом – нека го поддържаме чист и зелен“? 
- проф. д-р Ингрид Шикова,  ръководител на проекта 

14.30 – 15.30 ч. 

Идеята на националното ученическо състезание „Европа е моят дом – нека го 
поддържаме чист и зелен“ в творбите на учениците 
- членове на Комисията за оценка на материалите от състезанието - Ася 
Богоева /София/, Анелия Митева /Пловдив/, Донка Иванова /Пловдив/, 
Красимира Василева /София/  

15.30 – 16.00 ч.  кафе пауза 

16.00 – 17.00 ч. 

Информираност за ЕС и формиране на гражданската активност на учениците с 
участието в дейностите по проекта – иновативни педагогически практики  
-  Вероника Миндова /Сандански/, Грета Димова /Плевен/, Анита Христова 
/Казанлък/, Александра Генова /Плевен/, Елена Гергова-Eличина 
/Велинград/, Румяна Лупова-Велева /Пазарджик/ 

17.00 – 18.00 ч.  

Ресурсен център Европа и обучението за ЕС в училище – интерактивни 
педагогически практики 
- Донка Славчева /Златица/, Илия Маринчешки /Пловдив/,  Николай Куколев 
/Благоевград/, Марияна Стефанова /Монтана/, Ангелина Воденичарова 
/Банско/ 

19.00 ч. Вечеря  

http://www.eubgschool.eu/
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12 май 2022 год.        

09.00 – 09.40 ч. Представяне на  номинираните материали от състезанието в направление 
„проект“  
-  учениците, автори на материалите 

09.40 – 10.20 ч. Представяне на номинираните материали от състезанието в направления 
„рисунка“ и „плакат“  
- учениците, автори на материалите 

10.20 – 10.40 ч. кафе пауза 

10.40 – 11.20 ч. Представяне на номинираните материали от състезанието в направления 
„статия, есе“ и „ИТ матеиал“ 
- учениците, автори на материалите 

11.20 – 12.00 ч. Представяне на материалите от състезанието в направления „видео“ и 
„доументален филм“ 

-  учениците, автори на материалите 

12.00 – 13.30 ч. Обяд  

13.30 – 14.30 ч. Класация на материалите от националното ученическо състезание„Европа е 
моят дом – нека го поддържаме чист и зелен“     
- Комисията на състезанието 

14.30 – 15.30 ч. Обявяване на резултатите от класирането на материалите от състезанието 
- проф. д-р Ингрид Шикова, председател на Комисията за оценка на 

материалите от състезанието 

15.30 – 17.00 ч. Финална линия с ново начало:  
Раздаване на сертификати на участниците; награждаване на победителите  
- доц. д.и.н. Калоян Симеонов, ръководител на катеда „Европеистика“ на СУ 
„Св. Кл. Охридски“ 

17.00 – 17.30 ч. Обобщение, снимки на участниците в състезанието, обща снимка 

http://www.eubgschool.eu/

