АЕГ„Гео Милев“, гр. Бургас – училище посланик на Европейския парламент

20 януари 2017 година, 07.30 ч, Страсбург
24 ученици на английската гимназия получават, заедно с двама свои учители в сградата
на Европейския парламент баджове за да участват за трети пореден път в еднодневната
сесия на парламента по проекта Евроскола. Дълга е предисторията на това участие.
Свързана е с активната дейност и успехи на клуб „Дебати и ораторско изкуство“ в АЕГс
ръководители Христо Симеонов и Зорница Хараламбиева. За последните години
учениците от нашето училище не са пропуснали нито една от възможностите да спечелят
право на участие в този проект на ЕС.

Началото на месец септември 2017 г.
Начало на новата 2017-2018 учебна година. Г-н Христо Симеонов изготвя програма за
работа на клуб, в който да се изучава Европейския съюз като особено важно направление
на гражданското образование в училище.

Краят на месец септември 2018
Информационното бюро на Европейския парламент в България обявява конкурс по
програма с наименованието „Училище посланик на ЕП“. Участват над 140 училища от
цялата страна. В началото на октомври 2017 г. са обявени резултатите. АЕГ „Гео Милев“
гр. Бургас е единственото училище от бургаския регион, избрано да участва в програмата
на Информационното бюро. Създава се клуб „Посланици на Европейския парламент“. За
участие в проекта е поканен и директорът – г-жа Милена Андонова.
Учителите получават по проекта званието „старши посланици“, учениците – „младши
посланици“. Следват множество писмени покани и индивидуални срещи с членове на ЕП
и с техните екипи в България. Още на 16.11.2017 г. е проведена информационна среща за
същността и структурите на ЕС, с лектор Ясен Проданов от екипа на г-н Асим Адемов –
европейски депутат. На 30.11.2017 г се провежда видео среща с г-н Момчил Неков – член
на ЕП, посветена на Новата европейска програма за умения.
Интересът към европейската тематика в училище расте. Броят на желаещите ученици за
включване в работата на клуба също.
Множеството дейности продължават до края на учебната 2017-2018 г. Като резултат
имаме:
-

много интересни срещи с личности, участващи в управлението на ЕС;
нови знания за ЕС от „първа ръка“;
един старши посланик – Христо Симеонов, избран от Информационното бюро на
ЕП в България да участва в тридневно обучение и посещение на ЕП в Брюксел;
12 ученици, спечелили в конкурси право на участие и посетили ЕП в Брюксел;
интегриране на клуба в Националната асоциация на българските европейски
клубове;
желание на учениците за продължаване на дейностите, свързани с опознаване и
популяризиране на ЕС като безалтернативно бъдеще за България.
Снимки и видеоматериали от дейността на клуба, както и отчетите за отделни
периоди могат да бъдат разгледани от по-долу посочените линкове:
https://gpaeburgas-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/h_simeonov_gpaeburgas_org/Eo-OHDxk3FCjzsUb3aNA0YB0KQUoC7MRTYyD14aWdIq4A?e=54hPlx
https://drive.google.com/drive/folders/1f-4pA7CgxqvUkLW4etDlPTs2NA4uCTDL
https://drive.google.com/drive/folders/1iMh1YaoqOgVr6wMQ6waRw7W8ZK-wpwyT
https://drive.google.com/drive/folders/1kDNY487bBHRI--aWI1PhG1DUG-3ximJz

https://www.facebook.com/groups/1868038766844800/?ref=bookmarks
https://www.facebook.com/wallgpaeburgas/posts/1605734356213822
https://www.facebook.com/wallgpaeburgas/posts/1597788200341771
https://gpaeburgas-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/h_simeonov_gpaeburgas_org/Eo-OHDxk3FCjzsUb3aNA0YB0KQUoC7MRTYyD14aWdIq4A?e=RzC7Oc

