
Регламент

Регионално състезание за участие в програмата „Евроскола“
16 ноември 2013 г., гр. Враца

За участие в това регионално състезание се допускат училища от области
Враца, Видин, Монтана, Плевен и Ловеч.

В състезанието могат да участват ученици на възраст 16—18 години (16-те
години могат да се навършат до края на 2013 година, а тези, които са
18-годишни, да не са завършили училище до извършването на пътуването или
до края на учебната 2013 - 2014 г.).

Отборите ще се състоят от 5-ма ученици, чието участие се координира от
един учител.

Преподавателите, както и евентуални резерви, не се допускат до участие в
непосредствените консултации, дебата и представянето на учениците в
състезанието.

Общи условия за участие в програмата „Eвроскола“

 Към момента на подаване на кандидатурата училището да не е
участвало в програмата „Евроскола“ през последните 3 години и да не
му предстои участие до края на 2013 г.;

 Училището да участва в инициативи и проекти с европейска
тематика и да работи активно по проблематиката на ЕС ;

 Училището да членува активно в организации, работещи по проекти,
свързани с Европейския съюз (напр. Националната асоциация на
българските европейски клубове — НАБЕК и др.под.) ;

 При равнопоставени кандидатури според по-горе изброените
критерии, предимство се дава на училищата, които досега не са
участвали в програмата.

Въпросите ще бъдат по текущи теми от национален и европейски интерес,
като акцентът ще бъде поставен върху предстоящите избори за Европейски
парламент през м. май 2014 г. Тези училища, които ни потвърдят участието си,
ще получат предварително примерни теми за ориентация, както и конспект с
препоръчителни източници на информация. Препоръчваме учениците
предварително да се запознаят със структурата на ЕП, основните политически
групи и политически семейства в него, как се избират членовете на ЕП, кои са
българските членове на Парламента.

Пълна информация по въпроса може да намерите на адрес
http://www.europarl.bg .



В деня на състезанието се тегли жребий за темата на дебатите между всеки три
или два отбора, в зависимост от броя на заявилите участие, с избор измежду
няколко предварително определени теми. Следва 30-минутна подготовка на
отборите, в която не се допуска намесата на учителите. Отборите ще имат
възможност да представят позиция по  изтеглената тема от името на една от
основните политически групи в ЕП, за която  също ще теглят жребий — ЕНП,
АЛДЕ, С&Д и Зелените. Играта включва и обобщаващо кратко представяне на
основната теза на един от трите работни европейски езици — английски,
френски или немски.

По време на дебатите журито ще оценява уменията на състезателите въз
основа на няколко критерия — познаване на фактите, интерпретация на
фактите и креативно мислене, умение за извеждане на теза и доказателство.
Всеки отбор ще има време за консултация и подготовка за дебата по
изтеглената тема. Не е необходимо и не се очаква от учениците да са
подготвили предварително конспект или презентация по темата, по която се
дебатира. Насърчава се представянето на лична позиция. Не се допуска и
намеса на учителите.

След това ще се направи презентация на основната теза от излъчен от отбора
представител (на български език, не повече от 5 минути) и резюме (2-минутно)
на един от трите работни европейски езици — английски, френски или
немски, което може да направи друг представител на отбора . Това ще бъде
последвано от размяна на въпроси и отговори с другите претенденти. Журито
и публиката също ще зададат въпроси на трите отбора. Следва кратко
заседание на журито, след което ще бъдат обявени отборите-победители.
Всеки дебат, включително и сесията въпроси  и отговори, продължава
максимум 45 минути. Не се допуска четене на презентацията по времена
представяне на основната теза и резюмето на чужд език.

Доброто владеене на един от трите работни европейски езици — английски,
френски или немски — е измежду главните условия за участието на
училищата в програмата „Евроскола“. Затова е препоръчително учениците,
които ще пътуват за участие в програмата, да владеят добре един от трите
езици: английски, френски или немски език.

Жури в най-малко тричленен състав определя победителите. То ще бъде
ръководено от г-н Бойко Благоев, администратор "Връзки с обществеността"
на Информационното бюро на ЕП в България. Решението е окончателно.

Отборите, които бъдат обявени за победители в рамките на дебатите, ще
получат дати за участие за своите училища в програмата „Евроскола“ в
Страсбург, вероятно за първото или второто полугодие на 2014 година.

За представителите на тези от училищата, които са от съседни на Враца
населени места и общини, Информационното бюро на Европейския парламент
в България възстановява транспортните разходи - само и единствено билети
за влак или автобус. За целта, участниците трябва да представят на място



оригинала и ксерокопие на билета си до Враца и обратно. За всякакви
въпроси относно възстановяването на транспортните разходи моля
своевременно и преди закупуването на билетите да се обръщате към Мила
Коралова на тел. 02 985 35 45 или mila.koralova@europarl.europa.eu. За всички
участници ще бъде осигурен обяд в деня на състезанието.

Прием на заявки за участие и списък с участниците в отборите на адрес:
epsofia@europarl.europa.eu

Повече информация за програмата „Евроскола“:
http://www.europarl.bg/view/bg/info_office/activities/Euroscola.html


