РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
Министерство на образованието и науката
ОБЯВА
Европейската комисия отправя покана за включване в инициативата „Отново на
училище“ в България през 2017 г. Целта на инициативата е да направи Европейския
съюз по-разбираем за своите млади граждани. Служители на европейските институции
участват в нея като доброволци – връщат се в завършеното от тях училище или
посещават изявило интерес училище, за да представят своята работа и да разкажат
какво представлява Европейския съюз. „Отново на училище“ е традиционна част от
европейските инициативи в България, с които отбелязваме 9 май, Деня на Европа.
Условия за участие:
Заявка за участие в инициативата могат да изпратят всички училища на
територията на Република България. Участващите в инициативата служители на
европейските институции се свързват директно с училищата, за да организират своето
посещение, като Европейската комисия в България помага за осъществяването на
посещението.
Месеците април и май обикновено са месеци за провеждане на кампанията.
Посещенията в училищата биха могли да се случват и през цялата година, в зависимост
от възможностите на служителите в Брюксел.
Училищата бихме могли да заявят желание за посещение към Европейската
комисия в България на следният ел. адрес:
COMM-REP-SOF-BACKTOSCHOOL@ec.europa.eu
Европейската комисия в България и центровете „Европа Директно“ ще
ориентират учителите за онлайн информационни материали, презентации и онлайн
игри, които да използват за подготовка на часа. Също така ще бъдат предоставени
печатни материали, според наличното количество и при изпратени заявки на ел. адрес:
COMM-REP-SOF-PUBLICATIONS@ec.europa.eu
Училищата могат да изпращат заявки за публикации и на центровете „Европа
Директно“ – контактите могат да бъдат намерени тук:
http://ec.europa.eu/bulgaria/servicescontact-points_bg
Изявилите желание училища за включване в инициативата следва да попълнят
формуляр за заявка и да го изпратят на следните електронни адреси:
За посещение и публикации: COMM-REP-SOF-BACKTOSCHOOL@ec.europa.eu

Само за публикации: COMM-REP-SOF-PUBLICATIONS@ec.europa.eu
Формуляр за участие – „Отново на училище“
№

ГРАД

Заявка за
посещение
(да/не) и
примерни
възможни
дати

Контакти на
училището
(име, адрес,
телефон, лице
за контакт,
имейл)

Заявка за
публикации
и
възможност за
вземане на
място
(дата на
вземане,
ориентировъчен
час, номер на
автомобил)
да/не

Пример

Пример

Пример

Пример

Заявка за
публикации
и
искане за
безплатна
доставка
(доставка за
сметка на
Европейската
комисия в
България) чрез
Български пощи
до 3 кашона
(да/не)
Пример

Бургас

В периода

АЕГ „Гео

Не

Да

09.05-20.05,

Милев“, жк.

или когато е

Зорница, Бургас

възможно

8800, тел.

през учебната

0560000000

година

Директор /
Помощникдиректор/ или
учител

Моля имайте предвид, че по пощата могат да бъдат изпратени максимум 200
публикации в три средно големи кашона. Ако имате желание за повече бройки, могат
да се вземат на място или да се изпрати заявка за сметка на заявителя по избран от него
куриер.

Можете да посочвате и други публикации от EU Bookshop или друга езикова
версия на заглавията по-долу, ако имате интерес.
Всички публикации имат електронни файлове, които могат да бъдат изтеглени
безплатно от посочените в таблицата линкове.
Име на
публикацията

Брой на исканите
копия и езикова
версия

Линк на публикацията

Как работи
Европейският съюз?
Еразъм + програма
Спорт
Еразъм + Какво
предлага за висшето
образование:
въведение за
студентите,
преподавателите и
персонала на
висшите училища
Рисувай и играй

http://bookshop.europa.eu/bg/-pbNA0414810/
http://bookshop.europa.eu/en/erasmus==pbN
C0214031
http://bookshop.europa.eu/bg/erasmus-pbNC0213736

Приказки на наши
герои

http://bookshop.europa.eu/bg/-pbKF0415081/

Ама че жега!

http://bookshop.europa.eu/bg/-pbKH6405838/

Бени е шпион

http://bookshop.europa.eu/bg/-pbKH3210583/

Европейски
приказки под липите

http://bookshop.europa.eu/bg/-pbBG0113745/?CatalogCategoryID=QdQKA
BstC1MAAAEjxoYY4e5K

Европейски паспорт
за активно
гражданство
Единни в
многообразието
/карта/
Единни в
многообразието

http://bookshop.europa.eu/bg/-pbQE0415149

http://bookshop.europa.eu/en/draw-playpbKF02216308/

http://bookshop.europa.eu/bg/-pbKC0113689/
http://bookshop.europa.eu/isbin/INTERSHOP.enfinity/WFS/EU-

/книжка/

Bookshop-Site/bg_BG/EUR/ViewPublicationStart?PublicationKey=KC0113688

Карна на
Европейския съюз

http://bookshop.europa.eu/bg/-pbNA0215471/?CatalogCategoryID=oBoKA
Bstxf4AAAEjocY4e5K

Занете ли, че…? На
кратко за 10 права
на ЕС
Мистерията със
златните звезди

http://bookshop.europa.eu/bg/-pbNA0414127/

Мистерията със
златните звезди –
ръководство за
учителя
Нашата Европа,
нашето бъдеще

http://bookshop.europa.eu/bg/-pbBG0413170/?CatalogCategoryID=QdQKA
BstC1MAAAEjxoYY4e5K

Образование,
младеж и спорт /от
серията „Политики
на ЕС“/
Околна среда /от
серията „Политики
на ЕС“/
Основатели на ЕС
/от серията
„Политики на ЕС“/

http://bookshop.europa.eu/bg/-pbNA0614041

Оцвети Европа
/детско блокче за
оцветяване/
Познавате ли
природата на ЕС?

http://bookshop.europa.eu/bg/-pbQC0214593

Представи си и
нарисувай найхубавата околна
среда с Том
Пътуване в Европа
/карта/

http://bookshop.europa.eu/bg/-pbKH3110910

http://bookshop.europa.eu/bg/-pbBG0413170/?CatalogCategoryID=QdQKA
BstC1MAAAEjxoYY4e5K

http://bookshop.europa.eu/en/our-planet-ourfuture-pbML0614050

http://bookshop.europa.eu/bg/-pbNA0414868
http://bookshop.europa.eu/bg/-pbNA3213068/?CatalogCategoryID=sciep2O
wkgkAAAE.xjhLxJz

http://bookshop.europa.eu/bg/-pbBG3210404/

http://bookshop.europa.eu/bg/-pbKH3110910/is-

bin/INTERSHOP.enfinity/WFS/EUBookshop-Site/en_GB//EUR/ViewPublicationStart?PublicationKey=NA0415620/
Свободата да се
движите и да
живеете в Европа

http://bookshop.europa.eu/bg/-pbDS3113553?CatalogCategoryID=Xz2ep2IxLbcAAAEq1
85g2UJ

Синият остров

hhttp://bookshop.europa.eu/bg/-pbBG3110754/

Служби на ЕС за
информация и
съдействие
Уличка Роза

http://bookshop.europa.eu/bg/-pbNA0614007

Ти и Европа

http://bookshop.europa.eu/bg/-pbQC0313337/

Вашата Европа,
Вашите права

http://bookshop.europa.eu/bg/-pbKM0214968/?CatalogCategoryID=EBOep
2IxR4

Наблюдавай
природата: полетът
на жеравите
Други публикации
/моля да посочите
заглавията и
бройките в
допълнителни
редове към
таблицата/

http://bookshop.europa.eu/bg/nature-watchpbKH0614005/

http://bookshop.europa.eu/bg/-pbKH7809679/

http://bookshop.europa.eu/bg/home

