
Уважаеми дами и господа директори, 
Уважаеми преподаватели, 

  
Имаме удоволствието да Ви съобщим, че Вашето училище беше избрано сред 10-те нови 

учебни заведения от цялата страната, които ще се включат в Програмата за училища 

посланици на Европейския парламент през учебната 2019/2020 година. Поздравления! 
Благодарим Ви за добре подготвената кандидатура и за показания искрен интерес към работата 

на Европейския парламент и на Европейския съюз като цяло. Вярваме, че ще успеем да изградим 
едно добро партньорство, за да подобрим осведомеността на учениците за Европейския съюз, 

европейското гражданство и парламентарна демокрация и да ги включим активно в създаването 
на европейския дневен ред. 

  

Пълен списък с избраните училища можете да намерите на europarl.bg.  
  

Същинската част на Програмата за Вас ще започне с обучение, което ще се проведе в 
периода ноември – декември 2019 г. в София. Официална покана за обучението заедно с 

всички организационни подробности ще получите своевременно. Обучението ще бъде за един 

или двама старши посланици (по Ваш избор) от всяко училище и ще обхване следните теми: 
  

‒         представяне на участниците в Програмата; 

‒         обхват на Програмата, параметри на участие, дейности, форми на оценяване и 

награждаване, срокове; 
‒         темата за обединена Европа в учебното съдържание в средния курс; 

‒         методи и подходи във формалното и неформално обучение за повече знания за 

Европейския съюз и Европейския парламент; 
‒         споделяне на опит, положителни практики и трудности от предишни участници в 

Програмата; 
‒         примери за отговарящи на условията на Програмата дейности и проекти; 

‒         обмяна на идеи и добри практики. 

  

Докато настъпи моментът за встъпителното обучение, Ваша основна цел ще бъде определянето 
на един или двама старши посланици, които да изпълняват ролята на ключови 

разпространители на знание за европейската парламентарна демокрация и Европейския 

парламент. Старши посланиците са учители, педагогически съветници или друг помощен 
училищен персонал. Те са отговорни за изпълнението на Програмата в училището. Владеенето 

на чужди езици не е задължително за участие в Програмата, но има предвидени обучителни 
семинари за част от старшите посланици в Брюксел. Задължително условие за участие в такъв 

семинар е владеенето на английски език на работно ниво. 

  
Прикачени към настоящия имейл ще намерите Общите условия за участие в Програмата за 

училища посланици на ЕП, както и Критериите за сертифициране като „Училище посланик на ЕП“. 
Надяваме се, че след като се запознаете с тях, ще придобиете една първоначална представа за 

Програмата за училища посланици. 
Нямаме търпение да се запознаем лично с Вас и да започнем работа по Програмата. В случай че 

имате въпроси или необходимост от допълнителна информация, не се колебайте да се свържете 

с нас на посочените по-долу имейл и телефон. 
  

С поздрав, 
Екипът на Бюрото на ЕП в България 
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