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Теория срещу практика



Игровият метод е:

самостоятелно избрана съвместна дейност;

 зависи изцяло от опита и познанията на 
учениците;

дейността е желана.



Как малките ученици учат за ЕС
чрез игра?

Рисунки върху асфалт и настолна игра



Игровият метод при учениците от 
гимназиален етап

“Познай думата” и “Намерете 
еквивалент на пословици и поговорки 
от държави от Европа и от целиясвят”



Избори за членове на ЕП - симулация

Обратна връзка – от 
действащ член на ЕП



Създаване на комикси 
Стратегии за решаване на конфликти 

в Европа
https://www.storyboardthat.com/

https://www.storyboardthat.com/


Предизвикателствата:

• тънката граница между сериозността на 
темата и “забавлението” като елемент на 
играта;

• ясната цел на преподавателя за 
конкретната цел на играта – Какво искам 
учениците да научат?;

• учениците искат бързо получена 
информация.



Използвани източници

• http://winwin-youngentrepreneur.eu/pliki/Win-
win_IO7_BG.pdf

• http://divini-divini.blogspot.com/2016/06/blog-
post.html

• Личен архив

http://winwin-youngentrepreneur.eu/pliki/Win-win_IO7_BG.pdf
http://divini-divini.blogspot.com/2016/06/blog-post.html


БЛАГОДАРЯ ВИ ЗА ВНИМАНИЕТО!

Донка Славчева – email: d.slavcheva@su-zlatitsa.bg

СУ “Св. Паисий Хилендарски” – гр. Златица
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Световен ден на храната- 16 октомври

• Учениците и учителите споделиха 
интернет ресурси свързани с темите : „Как 
да пестим храната?“, „Кои са последиците 
от глобалната храна?“, „Причини да 
изберем местната, сезонната и проста 
храна“.

• Проведоха се упражнения по четене на 
етикети и изучаване на различните 
хранителните добавки - Е. Учениците 
дискутираха за ролята на добавките в 
хранителната промишленост и 
възможните ползи и рискове за здравето.

• информирахме се за ролята на Европейския 
орган за безопасност на храните за защита 
здравето на потребителите EFSA-
https://www.efsa.europa.eu/en



Европейска седмица на професионалните умения - 2020г

• Младшите посланици на Европейския 
парламент в Професионална гимназия 
по туризъм „Алеко Константинов“-
гр.Банкя подредиха изложба посветена 
на класическата и традиционната 
кухня на европейските народи

• След старателно проучване бъдещите
експерти в областта на 
ресторантьорството представиха
известни ястия от кухните на 
България, Ирландия, Португалия, 
Испания, Германия, Италия и други
европейски държави.



Европейска седмица на професионалните умения - 2020г

• . В периода 09- 13 ноември 2020г. се проведоха редица 
мероприятия под ръководството на г-жа Анета Дякова.

• - на 10.09.2020г. се проведе онлайн среща между учениците 
от XII в клас и фирма „Лаура-кетъринг“- партньор на 
гимназията с два базови обекта - Национален дворец на 
културата и Интер експо център, в които учениците 
провеждат учебна и производствена практика. Учениците 
се запознаха със стажантската програма на фирмата и 
възможностите за професионално развитие и кариерно 
израстване.

• - на 11.09.2020г.учениците от XI а клас разговаряха с 
представители на хотел „Хилтън“-София. Чрез онлайн 
презентация те се запознаха с нововъведенията в 
стандартите на работа свързани с безопасността на 
гостите в условията на пандемия от COVID 19.

• - на 12.11.2020г. се проведе Ден на отворените врати. 
Учениците от 7-ми клас на 78 СУ „Христо Смирненски“-
гр.Банкя в онлайн среща се запознаха с възможностите за 
обучение в ПГ по туризъм „Алеко Константинов“, с 
професиите, които могат да се изучават, с базовите 
обекти, в които обучението се осъществява в реална 
работна среда.

• - Ученици от XIIб и  XIIв класове представиха пред 
съучениците си презентации на тема „Любими ястия от 
Европейската кухня“.



Коледни традиции и празници в Европа

• Младшите посланици на Европейския 
парламент в Професионална гимназия 
по туризъм "Алеко Константинов" гр 
Банкя и съучениците им от 11в и 11 г 
класове създадоха презентации на тема 
- "Коледни традиции и празници в 
Европа". Те споделиха презентациите 
със своите съученици и учители и им 
пожелаха топли и уютни семейни 
празници, Весела Коледа, Щастлива 
Нова 2021 година и весела ваканция. В 
презентациите са включени и рецепти 
за традиционни коледни сладкиши и 
ястия от цяла Европа.



Информационен център на Европейския съюз
в ПГТ „Алеко Константинов“гр.Банкя

• Младшите посланици на Европейския
парламент в Професионална гимназия
по туризъм „Алеко Константинов“ -
гр.Банкя обновиха информационния
център на Европейския съюз в училище, 
като представиха на съучениците си
информационни материали и 
презентации по следните теми: 
„Основни задачи на Европейския съюз“, 
„Институции на Европейския съюз“, 
„Символите на Европейския съюз“. Чрез
платформата Школо презентациите
бяха достъпни за всички ученици, 
учители и родители в нашето училище.



Информационен център на Европейския съюз
в ПГТ „Алеко Константинов“гр.Банкя



"Демокрация и участие - изборен кодекс"

• Младшите и старшите посланици на 
Европейския парламент от 
Професионална гимназия по туризъм 
"Алeко Константинов" – гр. Банкя в 
дните преди пролетната ваканция 
представиха на училищната общност 
презентация на тема: "Демокрация и 
участие - изборен кодекс". 
Презентацията беше споделена с 
учителите и родителите на учениците 
чрез електронния дневник в Shkolo.bg.



9 май – Ден на Европа 

• За 9 май – Ден на Европа в 
Професионална гимназия по туризъм 
„Алеко Константинов“ гр. Банкя 
младшите посланици на Европейския 
парламент обновиха информационния 
кът с изработени от тях постери.



9 май – Ден на Европа

• Младшите и старшите посланици на ЕП
споделиха с училищната общност –
ученици, родители, учители
видеоматериали на тема

• 1.Какво постига ЕС 
https://www.youtube.com/watch?v=m0Ypy-
zIbPk&ab_channel

• 2. Европейският парламент - функции, 
правомощия, начин на работа

• https://www.youtube.com/watch?v=nettBdg77
hM&t=139s…

• 3. "Налага" ли ни нещо ЕС?

• https://www.youtube.com/watch?v=GCdNsPFc
QIs…

• и презентации за Историята на ЕС; 
Институции на Европейския съюз; 
Актуални европейски теми – от Ингрид
Шикова

https://www.youtube.com/watch?v=m0Ypy-zIbPk&ab_channel&fbclid=IwAR3ddLs1_J7-O7r5P_T7H4z8Vf8gpYxXxXMz6G5E6WTearySX7y36Tmp9aQ
https://www.youtube.com/watch?v=nettBdg77hM&t=139s&ab_channel&fbclid=IwAR3BffeBI0E5MH9sUsjX2C9PB-GoEvuDXLHiNOuzYQQSN9ZGlVMubM0cQ9E
https://www.youtube.com/watch?v=GCdNsPFcQIs&ab_channel=SofiaPlatformSofiaPlatform&fbclid=IwAR2yHXDc_bL39b5GCpFFb8AMjFmtrr0QtScSI2PtIEvrnqs9qAVZp8LHSlM


9 май – Ден на Европа

• Със съдействието на училищния 
психолог г-жа Л.Лилова и старшите 
посланици на ЕП се проведе вътрешно 
институционално обучение на 
педагогическите специалисти на тема „ 
Европейски съюз - европейски 
институции".- използвани бяха и 
образователни материали 
предоставени от Бюрото на ЕП в 
гр.София по Програмата за училища 
посланици на ЕП.



Професионална гимназия по туризъм „Алеко 
Константинов“ гр.Банкя

Благодаря за вниманието!

Маргарита Станоева Микренска



НХГ „СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ“ – БЛАГОЕВГРАД

УЧЕНИЧЕСКИ ЕВРОПЕЙСКИ КЛУБ „ОБЩЕСТВО НА 

ЗНАНИЕТО“
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в преподаването и ученето за Европейския 
съюз в училище“
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Learning EU at School"
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www.europedirect.cci-bl.org, ел. mоща: eu.direct_bl@abv.bg  

 

11 – 12 юни 2021 год., Парк хотел Москва, гр. София

Ресурсен център Европа- нов подход в преподаването и ученето за 
Европейския съюз в училище



 Организацията на симулативната игра «Избори за
европарламент» включва издигане на кандидати на кандидати
за евродепутати, предизборна кампания, в която всеки
кандидат представя своето послание и накрая се провежда
самото гласуване. Гласуването се организира от
избирателна комисия, която подготвя избирателните списъци
(учениците от 4 пилотни паралелки), изборни правила и
избирателните бюлетини с имената на кандидатите. Самото
гласуване се извърши в средата на м. май 2018 г., като най-
успешно представилите се ученици ще получат възможността
да участват в подобна симулация на национално равнище –
заседание на (ученически) Европейски съвет (във Велико
Търново).



ПРОЕКТ „ЕЛЕКТРОНЕН ДНЕВНИК НА БЪЛГАРСКИТЕ 

ЕВРОДЕПУТАТИ. РЕЙТИНГ НА БЪЛГАРСКИТЕ 

ЕВРОПЕПУТАТИ“

 В проекта учениците от евроклуб «Общество на знанието»
въвеждат различните форми на активност на българските
представители в Европейския парламент, като за всяка от
тях се получават съответен брой точки. Целта е според
описаните критерии да се изработи рейтинг на
българските евродепутати - междинен в края на м. юни на
годината и годишен в края на м. декември. Тримата най-
активни български евродепутати ще получат специален
благодарствен адрес от учениците в НХГ и покана за
среща в Благоевград. Инициативата е подкрепена и от
Европейския информационен център „Европа директно“
в Благоевград.



ПРОЕКТ „ЕЛЕКТРОНЕН ДНЕВНИК НА БЪЛГАРСКИТЕ

ЕВРОДЕПУТАТИ. РЕЙТИНГ НА БЪЛГАРСКИТЕ

ЕВРОПЕПУТАТИ“

Критерии за оценка на българските евродепутати:

 1. Член (редовен) на парламентарна комисия – 5 точки

 2. Участие в ръководството на парламентарна комисия или политическа група – 5 точки 

 3. Участие на политически орган на Европейския парламент (Председателски съвет, Бюро, 
Квесторска колегия, Съвет на председателите на групи, Съвет на председателите на делегации, 
Ръководна група по въпросите на Брекзит) – 5 точки

 4. Участие в делегация на Европейския парламент – 3 точки

 5. Докладчик, координатор, докладчик за становище – 3 точки

 6. Изказвания и питания в Европейския парламент – 1 точка

 7. Участие в обществена инициатива – 2 точки

 8. Участие (изява) в българска или международна медия – 1 точка

 9. Публична среща с обществеността/избиратели – 1 точка

 10. Индивидуален рейтинг на евродепутатите според MEPranking.eu, умножен с коефициент 0.1.



ПРОЕКТ „ЕЛЕКТРОНЕН ДНЕВНИК НА БЪЛГАРСКИТЕ

ЕВРОДЕПУТАТИ. РЕЙТИНГ НА БЪЛГАРСКИТЕ

ЕВРОПЕПУТАТИ“                                                   

Ангел Джамбазки
Светослав Малинов
Андрей Ковачев
Илхан Кючук



ПРОЕКТ „ОНЛАЙН ИНФОРМАЦИЯ И ДЕЗИНФОРМАЦИЯ. 

КАК ДА РАЗБЕРЕМ КОЕ Е ИСТИНА?“

 Реализиран в партньорство между Европейския
информационен център „Европа директно“ (Europe Direct) в
Благоевград и Ученически евро клуб „Общество на знанието –
европейски перспективи“ към НХГ „Св.св. Кирил и Методий“ –
Благоевград, с ръководител учителят Николай Куколев. Срокът за
изпълнение на проекта бе удължен, поради започналата КОВИД
епидемия, а част от заниманията се проведоха в онлайн среда.

 Целева публика на проекта бяха младежите на 17 – 19 години в
средни училища от Благоевград, а ядрото на събитията бяха
участниците в Европейски ученически клуб „Общество на
знанието – европейски перспективи”.



ПРОЕКТ „ОНЛАЙН ИНФОРМАЦИЯ И ДЕЗИНФОРМАЦИЯ. 

КАК ДА РАЗБЕРЕМ КОЕ Е ИСТИНА?“

Разгледани бяха темите:

 1. Фалшиви новини и дезинформация: Въведение

 2. Социалният феномен дезинформация

 3. Как да разпознаваме фалшивите новини? 

 4. Фалшиви новини и дезинформация – нека анализираме

 5. Защо и как се разпространяват фалшивите новини?

 6. Влиянието на дезинформацията

 7. Дезинформация и антиевропейска пропаганда

 8. Внимание, фалшива новина! Spot and report.



ПРОЕКТ „ОНЛАЙН ИНФОРМАЦИЯ И ДЕЗИНФОРМАЦИЯ. 

КАК ДА РАЗБЕРЕМ КОЕ Е ИСТИНА?“

 Комуникационните потребности, към които бе насочен

проектът, бяха изграждане на умения за критично мислене

и разграничаване на вярната от невярната информация.

Уменията за критично мислене са свързани със

способността да се анализират социалните феномени

фалшиви новини и дезинформация и разпознаване на

белезите на антиевропейската пропаганда.

 Учениците, участници в проекта, изработиха и общодостъпен

информационен блог, посветен на тематиката на проекта:

https://risk-news.weebly.com/

https://risk-news.weebly.com/


Николай Куколев 

Националната хуманитарна г-я „Св. св. Кирил и Методий”
Благоевград


