проект „Ресурсен център Европа – нов подход в преподаването и ученето за Европейския съюз в училище“
No 619918-EPP-1-2020-1-BG-EPPJMO-PROJECT „Hub Europe - New Approach to Teaching and Learning EU at School"

Workshop 1:
Presentation and discussion of the draft Online Resource Centre on
EU innovative teaching and learning in 21st century
Семинар 1:

Представяне и обсъждане на проекта за онлайн Ресурсен център Европа
за иновативно преподаване и учене в 21 век

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

11 юни 2021 год.
до 12.00

12.00 – 13.00

13.00 – 13.30

Пристигане и настаняване в Парк хотел Москва, гр. София, ж.к. Изток,
ул. „Незабравка“ № 25
https://www.parkhotelmoskva.net/
Обяд
– блок маса в ресторант „Москва“ на хотела
Регистрация
място: зала „Конферанс 5“ на хотела

13.30 – 14.00 Откриване на семинара
- проф. д-р Ингрид Шикова, ръководител на проекта,
- г-н Коста Костов, държавен експерт в дирекция „Съдържание на предучилищното и училищното образование”, МОН – поздравителен адрес
- Георги Пейков, член на консултативния съвет на проекта

14.00 – 16.00 Сесия 1: Новите образователни предизвикателства
14.00 – 14.45 Задачата на проекта и мисията на онлайн Ресурсния център Европа; Защо е

14.45 – 15.30

15.30 – 16.00

необходим? Към кого е насочен? Какво се цели? Какво се очаква?
- проф. д-р Ингрид Шикова, ръководител на проекта, Катедра
„Европеистика“ на Софийски университет „Св. Кл. Охридски“
Защо Катедра „Европеистика“ на Софийски университет „Св. Климент
Охридски“ се изправя пред новите предизвикателства в преподаването и
ученето в 21 век?
- доц. дпн Калоян Симеонов, ръководител на Катедра „Европеистика“ на
Софийски университет „Св. Кл. Охридски“
Дискусия

Модератор: д-р Красимира Василева, председател на NABEC
София 1113, бул. „Цариградско шосе“ № 125, бл.4, стая 135, етаж 1,
Катедра „Европеистика“, СУ „Св. Климент Охридски“,
е-mail: eu.bgschool@gmail.com , www.eubgschool.eu

16.00 – 16.20

Кафе пауза
- фоайето пред зала „Конферанс 5“ на хотела

16.20 – 18.00

Сесия 2: Гласове от училищните Европейски клубове
Как могат темите за Европейския съюз да бъдат интересни и разбираеми за
учениците?
Добрите практики от националната мрежа на училищните Европейски
клубове в дейности с европейско измерение
Лектори и панелисти -- учители-ръководители на Европейски клубове в
училища от страната: Ася Богоева, Таня Илиева, Йовка Янакиева, Таня
Ванчева, Грета Райковска, Донка Славчева
- Мариела Савкова – Областен информационен център -Видин
Дискусия

Модератор: д-р Красимира Василева, председател на NABEC
18.00 – 19.00

Сесия 3: Изследователски поглед
Педагогическата практика в заниманията с учениците по европейски теми;
анкетни карти и интервюта
- проф. д-р Ингрид Шикова, д-р Красимира Василева

19.00 – 21.30

Вечеря
- блок маса в ресторант „Москва“ на хотела

12 юни 2021 год.
място: зала „Конферанс 5“ на хотела

09.00 – 10.30

Сесия 4: Гласове от училищата посланици на Европейския парламент
Добрите практики от мрежата на училищата посланици на Европейския
парламент в интерактивното обучение за Европейския съюз
Лектори – и панелисти - учители старши посланици на Европейския
парламент от страната: Маргарита Микренска, Анелия Митева, Грета
Димова, Радка Трифонова, Николай Куколев
Дискусия

Модератор: проф. д-р Ингрид Шикова, ръководител на проекта, Катедра „Европеистика“,
Софийски университет „Св. Климент Охридски“

10.30 – 11.15 Сесия 5: Да отворим вратите
Как можем да укрепим връзката университет - средни училища в областта на
обучението за Европейски съюз? Как да се ангажират студентите от Катедра
„Европеистика“, Софийски университет „Св. Климент Охридски“ в процеса на
обучение за ЕС в средните училища?
София 1113, бул. „Цариградско шосе“ № 125, бл.4, стая 135, етаж 1,
Катедра „Европеистика“, СУ „Св. Климент Охридски“,

e-mail: eu.bgschool@gmail.com , www.eubgschool.eu
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- докторанти в Катедра „Европеистика“ на Софийски университет „Св.
Климент Охридски“ - Десислава Антонова, Юмер КоджаЮмер - МОН
- студенти доброволци от Катедра „Европеистика“ на СУ „Св. Климент
Охридски“
Дискусия
Модератор: д-р Гергана Радойкова, Катедра „Европеистика“, Софийски университет
„Св. Климент Охридски“
11.00 – 11.30

Кафе пауза
- фоайето пред зала „Конферанс 5“ на хотела

11.30 – 12.30 Сесия 6: Панелна дискусия – първа част
Лаборатория за идеи и предложения за: оптимизиране на онлайн Ресурсен
център Европа – форми на участие на учители и ученици /доклади, тестове,
викторини, разработки/; националното състезание „Европа е моят дом нека го поддържаме чист и зелен“ – форми, критерии, участие, награди
Модератор: д-р Красимира Василева, председател на NABEC
12.30 – 13.30

Обяд
- блок маса в ресторант „Москва“ на хотела

13.30 – 14.30

Сесия 7: Панелна дискусия – втора част
Лаборатория за идеи и предложения за: оптимизиране на сътрудничеството
между катедра „Европеистика” на Софийския университет, Центъра за
върхови постижения „Жан Моне” и учителите в средните училища –
мостовете между университет/наука/училище с фокус подкрепа на
педагогическата дейност на учителите по европейските въпроси

Модератор: проф. д-р Ингрид Шикова, Катедра „Европеистика“, СУ „Св. Климент
Охридски“
14.30 – 15.00
Докладване на модераторите, дискусия

15.00 – 16.00

Обобщение, обратна връзка и закриване
- проф. д-р Ингрид Шикова, ръководител на проекта

16.00

Тръгване
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