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Abstract
The material considers the organization and holding of a Day of Student SelfGovernment on the occasion of Europe Day at the Vocational School of Electrical
Engineering and Electronics, Plovdiv
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Ден на ученическото самоуправление по случай Деня на Европа
Задачата на инициативата е училищната институция да отвори врати за
своите възпитаници, за да могат да застанат на мястото на любимите си
преподаватели. Учениците имаха възможността и да се превъплатят в ролята на
директор, заместник-директори, педагогически съветник и училищен психолог,
като в рамките на цял ден изпълняваха техните задължения.
Целта на дейността е учениците да бъдат въвлечение в училищния живот,
да се запознаят с работата, спецификите и трудностите на педагогическите
специалисти и да се формира позитивно отношение спрямо европейските дни и в
частност Деня на Европа. Също така идеята на тази инициатива е и гимназистите
да научат повече за Европейския съюз и неговите приоритети.
Трудно бихме говорили за тази добра практика отделно от цялостната ни
концепция за протичането на Програмата за училища посланици на Европейския
парламент. Фокусът не е самият календарен ден, а цялостната организация, която
стои зад него.
Младшите посланици на Европейския парламент /ЕП/ поддържат добра
връзка с Европейския ученически парламент към Професионална гимназия по
електротехника и електроника, Пловдив, който през последните осем години
активно работи върху промяната на ученическата среда по позитивен начин. Част
от тези младши посланици на ЕП са и активни участници в Европейския
ученически парламент. Съвместно двете групи подготвиха цялостната концепция
на дейността.
Стъпки за осъществяване на деня на ученическото самоуправление:
- Среща с младшите посланици на ЕП, предоставяне на инфомация относно
предстоящата инициатива и разпределяне на задачите в малки групи с краен
срок за изпълнение.
- Среща с младшите посланици на ЕП относно подготвените от тях
презентации за посещение по класовете, информация към отговорниците на
класовете и изготвените въпроси за кандидатите на ръководни позиции.
- Среща с Европейския ученически парламент, на който присъстват
отговорници от всеки един клас в гимназията. Младшите посланици на ЕП
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представят информация относно Деня на Европа и защо отбелязваме този ден с
ученическо самоуправление. Представяне на възможностите, които очакват
учениците на 9-ти май, както и критериите за кандидатстване на ръководните
позиции, за да могат отговорниците да информират съучениците си.
- Следват множество кратки срещи в разпределените групи.
Протичане на дейността
На 9-ти май младшите посланици на ЕП посетиха различни класове в
училище и онлайн, в които представиха подготвените презентации на теми,
свързани с участието ни в Euroscola online, Европейския съюз и Европейския
зелен пакт.
Проведе се online Педагогически съвет, на който младшите посланици на
ЕП успяха в рамките на няколко минути да запознаят отново преподавателите и
техните заместници със значението и символиката на 9-ти май.
В края на всяка една инициатива се отделя време за обратна връзка. Тя
цели отчитане на позитивните й страни и нещата, които бихме могли да подобрим
за в бъдеще. Такава обратна връзка се организира за младшите посланици и още
една

съвместно

с

всички

отговорници

на

класовете, за

да

се

предадат

впечатления и препоръки.
Това, което ние

като старши посланици на Европейския парламент се

оптиваме да развием у нашите ученици, са уменията и компетенциите, които ще
се изградят по време на самостоятелната им работа и способността им да
въвличат техните съученици в каузите, зад които застават.
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