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УСЛОВИЯ ЗА УЧАСТИЕ В КОНКУРС
„ЕС И ТИ В ДЕЙСТВИЕ: ДОБРАТА ПРАКТИКА“
КАТЕГОРИЯ: УЧИТЕЛ В НАЧАЛЕН, ПРОГИМНАЗИАЛЕН ИЛИ ГИМНАЗИАЛЕН ЕТАП НА
ОБРАЗОВАНИЕ

1. Изпратете на адрес jm-schools@phls.uni-sofia.bg файл с методическа разработка за урок с
ваши ученици по някоя от следните теми:












Как работи Европейският съюз – кой взема решенията?
Във всичко ли се намесва Европейският съюз?
Европейският съюз днес – необходим ли е или вече е изиграл своята историческа
роля?
България е член на Европейския съюз – права и задължения или какво спечелихме и
какво загубихме като държава?
Аз съм гражданин на Европейския съюз – имам ли права? Имам ли задължения?
Как се говори за Европейския съюз – разбираме ли новините? Сложен и скучен ли е
Европейският съюз?
Какво ме свързва с Европейския съюз?
Къде намирам израз на тази връзка?
Какво ме сближава с другите страни на Европейския съюз и гражданите им?
Моят роден край е част от ЕС
Друго, свързано с България в ЕС (по ваш избор)

В имейла напишете:
 вашите имена;
 в кой клас планирате да се проведе занятието;
 по кой учебен предмет планирате да се проведе занятието;
 в кое училище (название, населено място);
 телефон за контакт.
Експерти по проекта ще се свържат с вас, за да ви съобщят резултата от оценката на вашата
методическа разработка.
2. Ако вече сте получили одобрение от експертите по проекта за методическата разработка:





планирайте в кой месец и коя точно седмица ще проведете учебен час по методическата
разработка;
обърнете се към ръководството на вашето училище, за да получите разрешение да
направите видео-запис на учебния час по методическата разработка;
направете видео-запис на занятието, проведено с вашите ученици;
изпратете видео-записа на адрес jm-schools@phls.uni-sofia.bg.
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КАТЕГОРИЯ: БИБЛИОТЕКАР/ИНФОРМАЦИОНЕН СПЕЦИАЛИСТ
1. Изпратете на адрес jm-schools@phls.uni-sofia.bg файл с идеен проект за създаване на
електронен ресурс за нуждите на начален, прогимназиален или гимназиален етап на
средното образование по някоя от следните теми:












Как работи Европейският съюз – кой взема решенията?
Във всичко ли се намесва Европейският съюз?
Европейският съюз днес – необходим ли е или вече е изиграл своята историческа
роля?
България е член на Европейския съюз – права и задължения или какво спечелихме и
какво загубихме като държава?
Аз съм гражданин на Европейския съюз – имам ли права? Имам ли задължения?
Как се говори за Европейския съюз – разбираме ли новините? Сложен и скучен ли е
Европейският съюз?
Какво ме свързва с Европейския съюз?
Къде намирам израз на тази връзка?
Какво ме сближава с другите страни на Европейския съюз и гражданите им?
Моят роден край е част от ЕС
Друго, свързано с България в ЕС (по ваш избор)

В идейния проект непременно опишете: тема и тематичен обхват на разработката, за каква
възрастова група ще разработите ресурс, програмни продукти, които ще използвате и др. под.
В имейла напишете:
 вашите имена,
 в коя библиотека работите / вашата месторабота,
 телефон за контакт.
Експерти по проекта ще се свържат с вас, за да ви съобщят резултата от оценката на идейния
проект.
2. След получаване на одобрение от експертите по проекта, реализирайте го – създайте
електронния ресурс.
3. Изпратете разработения от вас електронен ресурс на адрес jm-schools@phls.uni-sofia.bg.
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Уеб сайт на проекта

Онлайн платформа с ресурси

Адрес за връзка с екипа
jm-schools@phls.uni-sofia.bg
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