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Roundtable  
21st century EU teaching for 21st century youngsters - Learn EU out of the classroom 

 

Кръгла маса   

Преподаване на темите за Европейския съюз в 21-ви век – изучаване на 

Европейския съюз извън класната стая 
 

ПРОГРАМА 
07 октомври – 09 октомври 2021 год., гр. Пловдив 

 

07 октомври 2021 год. 

     до 13.00 ч.  Пристигане и настаняване в Рамада Пловдив Тримонциум, гр. Пловдив  

ул. „Капитан Райчо Николов“ № 2    

https://ramada-plovdiv-trimontium-hotel.hotelmix.bg/ 

13.00 – 14.00 Обяд  

14.00 – 15.45      Ролята на неформалното образование в преподаването и изучаването на  

Европейския съюз – проектът „ Ресурсен център Европа“ 

- Oткриване и дискусия в центъра Европа Директно, Пловдив 

15.45 – 16.00 Кафе пауза 

16.00 – 18.30 Насърчаване на гражданската ангажираност на младите хора  

- Кръгла маса в Младежки център, Пловдив с участието на директора              

г-жа Димитрия Тодорова и младежки работници на МЦ 

- Работа по групи с младежки лидери и доброволци  

18.30 – 19.00 Свободно време 

19.00 – 21.30 Работна вечеря: ЕС извън класната стая – идеи и реализация  

08 октомври 2021 год. 

                                                                                                        залата в „Голямата базилика“, Пловдив 

09.30 – 09.45  Поздравителни адреси от 

- Община Пловдив, Регионален инспекторат по образованието -                          

г -жа Антоанета Кръстанова 

- Информационен център Европа Директно- г -н Красимир Лойков 

09.45 – 09.45 Горещите въпроси от дневния ред на Европейския съюз; Важните теми за 

Европейския съюз в училище и извън класната стая 

-  проф. д-р Ингрид Шикова, ръководител на проекта, Катедра „Европеистика“ 

на  Софийски университет „Св. Кл. Охридски“ 

10.45 – 11.00 Кафе пауза 

http://www.eubgschool.eu/
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11.00 – 12.00  Образователни форми за Европа - училищните Европейски клубове в 

България; Как да създадем Европейски клуб? 

-  д-р Красимира Василева, председател на NABEC 

12.00 – 14.00  Kултурното наследство на Европа: Голямата Епископска базилика на 

Филипопол, Пловдив - мост през вековете 

-  Изнесено интерактивно неформалното обучение  

14.00 – 15.00      Обяд  

15.00 – 16.30 Европейският съюз извън класната стая: добри практики и оставащите 

предизвикателства 

- Опитът на Европейските клубове в училищата  

Донка Иванова, Анелия Митева, Владимир Баев, Таня Ванчева – Пловдив,  

Цветанка Драгомирова – Перник, Ася Богоева – София 

- Опитът на училищата посланици на Европейския парламент 

Елена Гергова, Люба Сергева, Добринка Бахарова – Велинград, Илия  

Маринчешки - Пловдив 

16.30 – 18.00 Новият онлайн ресурсен център „Hub Europe“ 

Практически обмен на опит: Практически опит при използване на он-лайн 

ресурсния център: симулативно проследяване на иновативните методи и 

учебни материали 

 - д-р Гергана Радойкова, Катедра „Европеистика“, Софийски университет      

„Св. Климент Охридски“ 

18.00 – 19.00 Свободно време 

19.00 – 21.30 Работна вечеря: Интерактивните подходи в обучението за ЕС    

09 октомври 2021 год. 

09.30 – 11.00  Иновативни методи за изучаване на ЕС в неформални образователни 
форми; Състезанието като извънкласна форма на изучаване на ЕС, идеи за 
регламент  
- Обмен и дискусия с учителите ръководители на Европейски клубове в София, 
Пловдив, Велинград  

11.00 – 11.30 Кафе пауза 

11.30 – 13.30  Подобряване на изучаването на въпросите на Европейския съюз в 
неформалното обучение – връзката университет – училище – центрове 
Европа Директно - младежки организации; Идеи и предложения за 
извънкласни занимания  
- Интерактивна дискусия 

13.30 – 14.00  Обобщения и заключения 

14.00 – 15.00      Обяд 

http://www.eubgschool.eu/

