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П О К А Н А 
Уважаема госпожо/Уважаеми господине, 

През учебната 2021 – 2022 година Европейският парламент продължава прилагането на своята 
образователна инициатива Програма за училища посланици на Европейския парламент, 
насочена към ученици от гимназиалния етап на средното училищно образование. Тя цели да 
подобри осведомеността на учащите за Европейския съюз, европейското гражданство и 
парламентарна демокрация, както и за Европейския парламент като институция, която 
представлява гражданите на ЕС. 

Учебната програма за училище посланик на Европейския парламент се ръководи от най-малко 
един преподавател на участващото училище. Надяваме се именно Вие да станете един от тези 
учители през предстоящата учебна година. В подкрепа ние ще Ви осигурим специализирано 
обучение за Програмата, за ролята и дейността на Европейския парламент и ще Ви предоставим 
подходящи учебни материали в помощ на обучителния процес.  

В края на учебната година участващите училища, които отговорят на изискванията на Програмата и 
са осъществили основните задължителни дейности, ще бъдат сертифицирани като Училище 
посланик на ЕП, за което ще получат и специален плакет.  

Учениците от най-добре представилите се училища ще имат възможността в рамките на 
програмата на ЕП „Евроскола“ да посетят ЕП в Страсбург и да се срещнат с връстници от други 
страни. Най-активните преподаватели ще могат да участват в семинарите за учители от целия 
Европейски съюз, организирани в Брюксел или Страсбург.  

Предвид неизвестността в развитието на епидемиологичната обстановка, може да се наложи някои 
от дейностите и/или пътуванията да бъдат заменени от онлайн алтернативи. 

В приложението можете да намерите свързаната с Програмата документация, която ще Ви 
предостави необходимата информация за нейните цели, предмет и изисквания. През настоящата 
учебна година ще бъдат избрани 10 нови училища, които да се присъединят към действащите 
посланици на ЕП. Повече за критериите за подбор ще намерите в общите условия.  

Ако проявявате интерес за участие в настоящата Програма, Ви насърчаваме да заявите Вашето 
желание, като попълните онлайн формуляра за кандидатстване не по-късно от 23:59 часа на 
30 септември 2021 г. 

Ще очакваме Вашата кандидатура, като се надяваме да се срещнем лично в рамките на Програмата. 

13 септември 2021 г.     С уважение: 
гр. София 

Теодор Стойчев 
Ръководител на Бюрото 
на Европейския парламент в България 


