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Abstract  
   

The report examines the various activities with students in class and out of class to 

expand their knowledge of a united Europe and the European Union. The 

consecutive work with an upgrading element of the European club at school is 

presented. The impact of his activities on building the student's personality is 

shared. 
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Как участието в дейностите на един училищен Европейски клуб може да 

стане за учениците най-хубавото нещо, което им се е случвало в училище? 

 

Училищният Европейски клуб „EuroTeens“ от Средно училище „Св. Св. 

Кирил и Медодий”, гр. Радомир беше създаден през учебната 2016-2017 година 

със старта на участието на училището в Програма за училища посланици на 

Европейския парламент. Това е първият в училището и в града ни Европейски 

училищен клуб. Участието на учениците в клуба беше изцяло на доброволен 

принцип и като извънкласна дейност. 

Абсолютно начинаещи, и ръководителят на клуба, и участниците 

прегърнахме с ентусиазъм идеята да станем посланици на ценностите на 

Европейския съюз -  първоначално в рамките на училището, а след това в града 

ни и извън него.  

В училище всяка година започнахме да празнуваме Деня на Европа. В 

дните около девети май подготвяхме събития извън часовете: творчески 

работилници „Ценностите на Европейския съюз” за учениците от гимназиален 

етап и „Кажи здравей на европейските езици” за по-малките; пролетни фестивали 

на европейските езици с драматизации на немски и английски език и четене на 

любими текстове на изучаваните в училище езици; флашмоб с балони в 

цветовете на флаговете на Европейския съюз и България под звуците на химна на 

Европа; събитието „Единни в многообразието” - представяне на държавите членки 

на Европейския съюз по нетрадиционен начин с представяне на нещо уникално за 

всяка от тях; срещи с представители на Младежки екип Европа - България; 

изготвяне на постери и презентации за създаването, символите и институциите на 

Европейския съюз. 

Клубът стана неизменна част от живота на училището ни и в отбелязването 

на бележити дати и международни дни - Европейски ден на езиците, Ден без 

жертви на пътя, Европейски ден на спорта, Европейска седмица на 

програмирането, Международен възпоменателен ден на жертвите на Холокоста, 

Ден за безопасен интернет и др.         
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 Излязохме извън училище с доброволческата си дейност. Осъществихме 

посещения в Дом за стари хора „Свети Иван Рилски”, Радомир по случай Баба 

Марта и ДГ „Осми март” в седмицата на четенето с четене по роли  на любими за 

децата народни приказки. Срещнахме се с представител на Общинското 

ръководство в града и се запознахме с европейските програми, по които се 

работи в Радомир.  

Откликвахме на поканите от страна на Информационното бюро на 

Европейския парламент в България за участие в инициативите „Гласът на 

младите. Каква Европа искаме?”- дискусия с Председателя на ЕП и „Всички 

пътища водят към Европа. Перспективи за федерален съюз?”-дебат в НДК, 

семинар „Моите каузи в социалните мрежи. Създаване на видео съдържание” в 

Дома на Европа, София. Членове на клуба бяха одобрени за участие в симулация 

на Ученически Европейски Съвет - София 2017, организирана с партньорство на 

Представителството на Европейската комисия в България. След конкурс за 

написване на есе две момичета от клуба бяха сред победителите в инициативите 

„Европейско междучасие” и „Лятно Европейско междучасие”.  

Организирана беше среща-разговор с депутат от Европейския парламент, а 

също и посещение на Парламента на Република България и на Информационното 

бюро на Европейския парламент в България.  

С познанията си за Европейския съюз представители на клуба се отличиха с 

най-добро представяне на проекта „Училищният европейски клуб EuroTeens” в 

Деня на отвореното иновативно училище по Европейска програма „Хоризонт 

2020“ и Фондация „Наука без граници“. С класиране на трето място за написване 

на есето „Медийната ми грамотност победи фалшивите новини” беше участието 

ни в Национална конференция - състезание за училища посланици на ЕП през 

2019 год. Изключителна радост и гордост донесе на всички участници в клуба 

класирането на отбора ни сред отборите - победители в регионалното състезание 

по Програма Евроскола на ЕП. 

Всяка година представители на клуба стават част от невероятната 

атмосфера на годишните срещи на националната мрежа на българските 

Европейски клубове - NABEC, имат възможността да се срещнат с хора, за които 
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Европейския съюз е мисия. Така младите хора обменят идеи и създават нови 

приятелства. 

Първоначално изцяло като извънкласна дейност, постепенно това, което 

правехме в клуба, навлезе и в часовете по различните учебни предмети. В час по 

английски език, под ръководството на членовете на Европейския клуб, по-

малките ученици изработиха Каталог на Европейския съюз. Всяка страница от 

каталога представя държава членка и е дело на отделно дете. Каталогът е 

използван в часовете по география и английски език.  

В часовете по изобразително изкуство бяха нарисувани знамената на 

всичките държави членки на ЕС. Тези знаменца и до днес украсяват една от 

класните стаи в училище. В условията на пандемия и обучение от разстояние в 

електронна среда бяха подготвени материали за Международния възпоменателен 

ден на жертвите на Холокоста, след това използвани от всички класни 

ръководители в часа на класа.  

В часовете по английски език беше реализирана идеята за поредица от 

материали „Моето виртуално пътуване из Европа”, като идеята е да се представят 

държавите-членки на ЕС.  

Обучителната игра „Discover EU“ /https://create.kahoot.it/details/41751ffb-

3eaf-46e6-941b-3b851eac0649/, създадена в платформата за учене чрез игра 

Kahoot! е не само насочена към преподаване на Европейския съюз, но може да 

бъде използвана и в часовете по география, история, чужд език, литература и за 

развиване на общата култура на учениците. 

С изключителната си активност през изминалите години, клубът изгради 

своя авторитет и сега в училището ни е чест да бъдеш част от EuroTeens! 

Първите участници в клуба вече завършиха своето средно образование и 

напуснаха училището, но винаги остават част от него и следят изявите на новите 

членове. На сбогуване с училището и с мен като ръководител на този клуб те 

споделиха, че участието им в училищния Европейски клуб е най-хубавото 

нещо, което им се е случвало в училище! 
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