
Планиране и организационни 

подходи на дейностите за 

училищата ‒ посланици на 
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Нива на програмата Училища ‒ посланици 

на Европейския парламент 

За надграждащо 

разширяване на обхвата 

и устойчивост на 

Програмата от 

2020 – 2021 учебна 

година е въведен     

3-годишен цикъл.

I-во
ниво

II-ро ниво

III-то ниво

Почетни посланици на 
Европейския парламент
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I-во ниво

През първата година на присъединяване към Програмата старшите

посланици на ЕП, съвместно с младшите посланици, организират и

провеждат дейности главно в рамките на класа, училището,

осъществяват връзка с родителите и с органите на местната власт.

Нови знания, умения и нагласи

Ново европейско 
присъствие в 

училище

Нов проект

Нов екип

клас, 
училище,

местна 
власт

Обхват на работата по нива на 

програмата Училища ‒ посланици на 

Европейския парламент 
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1 СУ "Христо Ботев" 2021/2022 Айтос

2
Професионална лесотехническа гимназия 
"Никола Вапцаров"

2021/2022 Банско

3
Профилирана гимназия за чужди езици 
"Васил Левски"

2021/2022 Бургас

4 СУЕО,,А.С.Пушкин" 2021/2022 Варна

5
Профилирана езикова гимназия "Йоан 
Екзарх"

2021/2022 Враца

6
Профилирана гимназия с преподаване на 
чужди езици „Петър Богдан“

2021/2022 Монтана

7
Земеделска професионална гимназия 
"Климент Арк. Тимирязев" 2021/2022 Сандански

8
Средно училище "Братя Петър и Иван 
Каназиреви"

2021/2022 Разлог

9 СУЕЕ "Св. Константин-Кирил Философ" 2021/2022 Русе

10 Средно училище "Панайот Волов" 2021/2022 Шумен

10 училища 

I-во ниво „нови“
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През втората година на работа по Програмата, посланиците на ЕП в

училище насочват своите дейности повече извън неговите рамки,

достигайки до по-широка част на местната общност, a учениците са

повече овластени в техните дейности.

Контакти с органите на национално равнище, затвърдена представа за

управлението на страната, функционирането на ЕС и граждански изяви.

Участия на европейско ниво по Програмата.

II-ро ниво

Надграждане на знанията

Разширяване 
на обхвата

извън училище, 

местната общност, 

органи на 

национална власт 

Формирани личностни и 
граждански нагласи

Европейски 
участия по 

Програмата
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32 училища

II-ро ниво

1
Национална хуманитарна гимназия „Св. 
св. Кирил и Методий“

2017/2018 Благоевград

2
Профилирана гимназия с преподаване 
на английски език „Гео Милев“

2017/2018 Бургас

3
Трета природоматематическа гимназия 
„Академик Методий Попов“

2017/2018 Варна

4
Професионална гимназия по туризъм 
„Доктор Васил Берон“

2017/2018
Велико 

Търново

5 СУ „Св. св. Кирил и Методий“ 2017/2018 Велинград

6
Профилирана природо-математическа 
гимназия „Академик Иван Ценов“

2017/2018 Враца

7
Природо-математическа гимназия 
„Академик Иван Гюзелев“

2017/2018 Габрово

8 Средно училище „Христо Ботев“ 2017/2018 Девин

9
Финансово-стопанска гимназия „Васил 
Левски“

2017/2018 Добрич

10 СУ „Св. Паисий Хилендарски“ 2017/2018 Дупница

11 СУ „Екзарх Антим I“ 2017/2018 Казанлък

12 СУ „Христо Ботев“ 2017/2018 Карнобат

13 СУ „Петко Рачов Славейков“ 2017/2018 Кърджали

14
Профилирана природо-математическа 
гимназия

2017/2018 Ловеч

15
Профилирана гимназия „Иван 
Сергеевич Аксаков“

2017/2018 Пазарджик

16
Профилирана гимназия с преподаване 
на чужди езици

2017/2018 Плевен

17
Френска езикова гимназия 
„Антоан дьо Сент-Екзюпери“

2017/2018 Пловдив

18
Техническа професионална гимназия 
„Никола Йонков Вапцаров“

2017/2018 Радомир

19
32 СУ с изучване на чужди езици „Св. 
Климент Охридски“

2017/2018 София

20
Първо средно училище „Св. 
Седмочисленици“

2017/2018 Търговище

21
Професионална гимназия по туризъм 
„Александър Паскалев“

2017/2018 Хасково

22
Профилирана езикова гимназия 
„Никола Йонков Вапцаров“

2017/2018 Шумен

23
Средно училище „Христо 
Ботев“

2020/2021 Бобов дол

24
Професионална гимназия по 
механоелектротехника и 
електроника

2020/2021 Бургас

25
Профилирана езикова 
гимназия „Д-р Иван Богоров“

2020/2021
Димитров

град

26
Професионална гимназия по 
селско стопанство  „Проф. 
Иван Иванов“

2020/2021
Долни 

Дъбник

27
Професионална гимназия по 
икономика „Алеко 
Константинов“

2020/2021 Кърджали

28
Средно училище „Любен 
Каравелов“

2020/2021 Пловдив

29
Средно училище „Проф. д-р 
Асен Златаров“

2020/2021 Първомай

30
1 Средно училище „Пенчо П. 
Славейков“

2020/2021 София

31
Професионална гимназия по 
телекомуникации

2020/2021 София

32
Средно училище „Никола 
Вапцаров“

2020/2021
Хаджиди

мово



777През третата година след присъединяването си към Програмата училищата имат

ролята на „експерти“ в работата на Програмата.

- Посланиците на ЕП са ментори на новоприсъединилите се училища.

- Организират и провеждат дейности в рамките на националната EPAS мрежа -

съвместни събития с новите училища, както и с тези от другите нива.

Включват възможно голям брой участници в дейностите – от училището, от

други училища, от местната общност.

Участия на европейско ниво по Програмата.

III-то ниво

Разширяване на знанията за ЕС

училище,

местно и 

национално нива

Увеличаване на 
представителството на 
участници

Формиране на лидерски умения

Дейности в 
националната 
EPAS мрежа

Европейски 
участия по 

Програмата



88823 училища „експрти“ 

III-то ниво
1

Професионална гимназия по 
туризъм „Алеко 
Константинов“

2016/2017 Банкя

2 СУ „Св. Паисий Хилендарски“ 2016/2017 Златица

3 ЧСУ „Цар Симеон Велики“ 2016/2017 Иваняне

4
Професионална гимназия по 
техника и строителство „Арх. 
Йордан Миланов“

2016/2017 Перник

5
СУ „Св. Св. Кирил и 
Методий“

2016/2017 Радомир

6
2 СУ „Академик Емилиян 
Станев“

2016/2017 София

7
9 ФЕГ „Алфонс дьо 
Ламартин“

2016/2017 София

8 18 СУ „Уилям Гладстон“ 2016/2017 София

9 36 СУ „Максим Горки“ 2016/2017 София

10
ЧПГ „Образователни 
технологии“

2016/2017 София

11 ЧСЕУ "Британика" 2016/2017 София

12
90 СУ „Ген. Хосе де Сан 
Мартин“

2016/2017 София

13 ЧЕГ „Проф. Иван Апостолов“ 2016/2017 София

14
Частна профилирана 
гимназия с чуждоезиково 
обучение „Челопеч“

2016/2017 Челопеч

15
Средно училище „Никола 
Йонков Вапцаров“

2019/2020 Бенковски

16
Професионална гимназия по 
компютърно програмиране и 
иновации

2019/2020 Бургас

17 Първа езикова гимназия 2019/2020 Варна

18
Средно училище „Методий 
Драгинов“

2019/2020 Драгиново

19
Държавна финансово-
стопанска гимназия „Интелект“

2019/2020 Плевен

20
Национална търговска 
гимназия

2019/2020 Пловдив

21
Професионална гимназия по 
електротехника и електроника

2019/2020 Пловдив

22
97 Средно училище „Братя 
Миладинови“

2019/2020 София

23
Средно училище „Ангел 
Каралийчев“

2019/2020 Стражица
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Училищата, преминали тригодишния период на Програмата,

стават „Почетни посланици на Европейския парламент“.

Те:

- Или продължат участието си в Програмата като рестартират

работата си с нов проект и дейности, и с включени и други

посланици на ЕП, както учители като старши, така и ученици

като младши посланици, и минават в I-во ниво „рестарт“ на

Програмата.

- Или се отказват от участие и дейности по Програмата и се

задоволяват с „почетно“ звание, като желателно е да поддържат

европейския информационен кът.
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23 училища 

I-во ниво „рестарт“

1 Немска езикова гимназия „Гьоте“ 2018/2019 Бургас

2
Професионална гимназия по икономика и туризъм 
„Алеко Константинов“

2018/2019 Велинград

3 Средно училище „Иван Вазов“ 2018/2019 Вършец

4
Професионална гимназия по електротехника и 
електроника „М. В. Ломоносов“

2018/2019
Горна 

Оряховица

5 Природо-математическа гимназия „Иван Вазов“ 2018/2019 Димитровград

6 Средно училище „Васил Левски“ 2018/2019 Карлово

7 Средно училище „Христо Ботев“ 2018/2019 Кубрат

8 Езикова гимназия „Христо Ботев“ 2018/2019 Кърджали

9 Средно училище „Иван Вазов“ 2018/2019 Мездра

10
Професионална гимназия по техника и 
електротехника „Христо Ботев“

2018/2019 Монтана

11 Средно училище „Бачо Киро“ 2018/2019 Павликени

12
Гимназия с преподаване на чужди езици „Симеон 
Радев“

2018/2019 Перник

13
Професионална гимназия по туризъм „Алеко 
Константинов“

2018/2019 Плевен

14 Езикова гимназия „Иван Вазов“ 2018/2019 Пловдив

15 Професионална гимназия „Петър Парчевич“ 2018/2019 Раковски

16 Английска езикова гимназия „Гео Милев“ 2018/2019 Русе

17 Средно училище „Никола Вапцаров“ 2018/2019 Силистра

18 81 Средно училище „Виктор Юго“ 2018/2019 София

19 149 Средно училище „Иван Хаджийски“ 2018/2019 София

20 Национална финансово-стопанска гимназия 2018/2019 София

21 Средно училище „Георги Бенковски“ 2018/2019 Тетевен

22 Средно училище „Йоан Екзарх Български“ 2018/2019 Шумен

23
Професионална гимназия по строителство и 
архитектура „Кольо Фичето“

2018/2019 Ямбол



111111Педагогическата задача на старшите 

посланици на Европейския парламент

• Да се направи ученето за Европейския съюз по-лесно и

достъпно, по-забавно и увличащо;

• Да се преодолее противоречието между разширяващия се

обхват на компетентностите, необходими за реализация на

учениците и възможностите на подрастващите;

• Да се постигне ефективен учебно-възпитателен процес в

разбиране и приемане на общите европейски ценности, като

се използват подходящи подходи, методи и форми на

обучение.



121212Основни организационни форми 

на дейностите за училищата ‒ посланици 

на Европейския парламент

I-во ниво II-ро ниво III-то ниво

класно урочни

класни неурочни класни неурочни 

извънкласни 
форми

извънкласни 
форми

извънкласни 
форми

Основни организационни форми 



131313Как да се организира учебния процес, 

така че участието в Програмата да бъде 

забавно?

Стълбицата на 

знанието,     

на успеха 

Преодоляване на страха 
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Дискусия

Практика чрез дейност 

Съвместни дейности, 
взаимодействайки с другите, 

преподаване на другите

Демонстрация

Аудио-
презентация

Четене

лекция

90%

75%

50%

30%

20%

10%

Пирамида на ученето

Процент информация на

запомняне при различни

начини на учене - модел на

Едгар Дейл.

Представя йерархията на

ефективните методи за

учене.

5%
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Учебен ресурс

I-во ниво II-ро ниво III-то ниво

Активни уроци за 
Европейския съюз

- ЕС & АЗ
https://op.europa.eu/
webpub/com/eu-and-
me/bg/
- Учебни материали
oт Kът за обучение:
https://europa.eu/lear
ning-corner/learning-
materials_bg

Вашата Европа   
https://europa.eu/your
europe/citizens/index_
bg.htm

Какво прави Европа за мен?
https://what-europe-does-for-me.eu/bg/portal

Какво да се знае и може?

https://op.europa.eu/webpub/com/eu-and-me/bg/
https://europa.eu/learning-corner/learning-materials_bg
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Как да покаже ученикът, че знае и може?
чрез възможности за изяви в дейностите и инициативите по

Програмата

Как да се учи?

I-во ниво II-ро ниво III-то ниво

интерактивно, 
иновативно, 
креативно, 
когнитивно

активно, 
интерактивно, 
иновативно, 
креативно, 
когнитивно,
евристично

активно, 
интерактивно, 
иновативно, 
креативно, 
когнитивно,
евристично
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Интерактивните методи са форма на взаимодействие,

ориентирана за по-широко взаимодействие на учениците не само с
учителя, но и помежду си. Учебният процес възниква в съвместни
дейности и всички видове групова форма на учене, т.е. колективен
начин на обучение.

Интерактивни и активни методи на учене

Видове:

•Методи и техники за събиране на информация (пирамида,

лавина, записване на идеи, SWOT – анализ, светкавица, завъртане или

кръг, светофар, допитване с картончета, анкета)

•Дискусионни методи (дискусия, панелна дискусия, беседа, аквариум,

решаване на казуси, дебати, съчмен лагер)

•Игрови методи (симулационни игри, ситуационни игри, ролеви игри,

игри-драматизации, електронни образователни игри )

•Методи и техники за генериране и творческо обобщаване

на идеи (мозъчна атака, съчинения, мозъчни карти, рисуване на идея)

•Методи и техники за обобщаване на информацията

•(“трите важни неща”, допитване с точки, дисонанс, разделен постер)
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Активните методи на обучение включват учениците

като активни участници в урока или със своя опит и

имат равни права с учителя /за разлика при интерактивните

методи/. В този случай ученикът е обект и предмет на

обучението. Учениците се ангажират в дейности с по-висок

порядък на мислене - задачи като анализ, синтез, оценка.

Активно учене е “учене чрез действие (правене)”, “учене чрез

участие”, “учене чрез преживяване и опит”, “учене,

ориентирано към учащия” и др.

Активното обучение е комбинация от интерактивни методи,

които насърчават развитието, творческото и интелектуалното

начало на всеки ученик – напр. проектно-базирано обучение, с

проблемния подход и пр.



191919Основни подходи в работата на училищата 

‒ посланици на Европейския парламент

интер-
дисциплинаренфасилитаторски

демократичен

дейностен
достъпност

холистичен
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Демократичен подход: равнопоставеност, свобода на избор,

поемане на отговорност, отговорност за собствения си процес на учене,
зачитане на правата, самоуправление, демократични ценноти.

Фасилитаторски подход: Учениците сами конструират знанията

си чрез активизиране на минал опит, с напътствието на учителя. Така
придобиват умения да оценяват ценността на придобитите знания,
придобиват рефлексия. От преподавателите се изисква да създават
позитивна атмосфера и да ги мотивират.

Компетентностен подход: овладяване на комплекс от знания,

умения и нагласи, осигуряващи потенциал и способности за устойчива и
ефективна жизнена дейност.

Личностно ориентиран подход: съобразяване с интересите,

възможностите и предпочитанията на учениците, хуманно отношение и
любов към ученика, дълбоко познаване на неговата личност.

Достъпност: съобразяване с възрастта, възможностите и развитието

на учениците; адаптирани инструментите по съдържание и лесни за
ползване, достъпно за всички.
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Интердисциплинарен подход: взаимодействие между учебните

дисциплини; знанията, уменията и компетентностите придобиват
комплексен характер.

Дейностен подход: ангажираност и активна позиция на
учениците, активно участие с дейност и опит, интерактивни

методи, партньорски стил на общуване между ученици и учители.
Насочен е към подкрепа на индивидуалността на ученика.

Холистичен подход: насърчава комплексното развитието на

ученика, неговия интелектуален, емоционален, социален, физически,
артистичен, творчески и духовен потенциал, като се извършва в
социален контекст, който обхваща цялостния всекидневния свят и
опит, поради това то е и интердисциплинарно.

Чувствата след 

обучението 
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Експерт обучител:
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