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Програма за провеждане на семинар „Въвеждане на теми за ЕС в училище“ с участието на директори, главни 
учители, експерти от РИО и МОН 

25 февруари 2016 

 

 

Дата Време 
Място  

(СУ, Ректорат) 
Събитие 

Проектен екип/ 
Презентатор 

25.02.2016 8.30-9.00 Зала 1 
Регистрация на 
участниците 

Бистра Иванова 

25.02.2016 8.30-9.00 Уебинар Регистрация на участниците Весела Цокева 

25.02.2016 9.00-10.30 Зала 1 
Европа в училище - 
европейският поглед 

проф. д-р Ингрид Шикова 

25.02.2016 9.00-10.30 Уебинар 
Европа в училище - 
европейският поглед 

проф. д-р Ингрид Шикова 
Тодор Георгиев 

25.02.2016 10.30-11.00 
Ресторант 
„Яйцето“ 

Кафе-пауза   - 

25.02.2016 10.30-11.00 Уебинар Почивка (видео-пауза) - 

25.02.2016 11.00-12.30 Зала 1 

Методически насоки за 
преподаване на теми, 
свързани със знания за ЕС 
- предучилищно и начално 
образование 

проф. дпн Албена Чавдарова  
проф. дпн Сийка Костова 

25.02.2016 11.00-12.30 Уебинар 

Методически насоки за 
преподаване на теми, свързани 
със знания за ЕС в 
предучилищен и начален етап 

проф. дпн Албена Чавдарова  
проф. дпн Сийка Костова 

25.02.2016 12.30-13.30 
Ресторант 
„Яйцето“ 

Обедна почивка (обяд) - 

25.02.2016 12.30-13.30 Уебинар Почивка (видео-пауза) - 

25.02.2016 13.30-15.00 Зала 1 

Методически насоки за 
преподаване на теми, 
свързани със знания за ЕС 
- средно образование 

проф. д-р Росица Пенкова 
гл. ас. д-р Николина Цветкова 

25.02.2016 13.30-15.00 Уебинар 
Методически насоки за 
преподаване на теми, свързани 
със зания за ЕС в среден етап 

проф. д-р Росица Пенкова 
гл. ас. д-р Николина Цветкова 

25.02.2016 15.00-15.30 
Ресторант 
„Яйцето“ 

Кафе-пауза   - 

25.02.2016 15.00-15.30 Уебинар Почивка (видео-пауза) - 

25.02.2016 15.30-17.00 Зала 1 
Дискусия „Въвеждане на 
теми за ЕС в училище“  

доц. д-р Мария Стойчева  

25.02.2016 15.30-17.00 Уебинар 
Дискусия „Въвеждане на теми 
за ЕС в училище“ 

доц. д-р Мария Стойчева  
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Програма за провеждане на семинар „Въвеждане на теми за ЕС в училище“ с участието на директори, главни 
учители, експерти от РИО и МОН 
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Адрес  

бул. „Цар Освободител“ № 15, София 1504 

 

Уеб адрес на ресурсите 

 

http://blog.phls.uni-sofia.bg/  

 
Уеб адрес на проекта 

 

http://phls.uni-sofia.bg (рубрика Ресурси, подрубрика JM-Schools) 

 

Имейл адрес за връзка с екипа 

jm-schools@phls.uni-sofia.bg 
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