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■П РО ЕКТ „ДА ОПОЗНАЕМ 
ЕВРОПА - ЛЕСНО И ЗАБАВНО"

Изпълнител: Сдружение с нестопанска 
цел „Балкански институт за активна 

политика” в партньорство с 
администрацията на Столична община -

район „Слатина”

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Столична община, 
Програма Европа - 2018.



Цел на проекта

и Общата цел на проекта е, чрез създаване на уеб 
базирана интерактивна образователна игра, 
учениците от район „Слатина” да се запознаят по 
лесен и иновативен начин със структурата, състава и 
функционирането на ЕС, европейските институции, 
водещи приоритети, начини за взимане на решения 
на национално ниво и ниво ЕС, роля на 
Председателството на Съвета и в частност с 
приоритетите на Българското председателство.

и Целта на проекта е да се засили приноса на
гражданското общество за разкриване иновативния 
потенциал на столицата и постигане на 
интелигентен, устойчив и приобщаваш растеж.



Сггецифични цели:
и Засилване приноса на Сдружение „Балкански 

институт за активна политика” като гражданска 
организация, целяща подпомагането на местната 
власт и институциите в тяхната работа за 
подобряване качеството на живот в столицата и 
постигане на интелигентен, устойчив и приобщаващ 
растеж чрез инвестиции в младото поколение, 
прилагане на различни форми на обучения и 
стимулиране на жителите на района към осъзнато и 
отговорно отношение към развитието на столицата и 
страната ни.

и Утвърждаване ролята на районната администрация 
на Столична община, район „Слатина” като активен 
участник в неформалното образование на децата като 
инвестиция за още по - добро бъдеще.



Дейности:
и 1. Сформиране на екип за управление на проекта.

и 2. Възлагане на външна ИТ фирма на дизайна и 
изработката на уеб базирана образователна игра.

и 3. Организиране на семинар за запознаване учениците 
от район „Слатина” със структурата, състава и 
функционирането на ЕС, европейските институции, 
водещи приоритети, начини за взимане на решения на 
национално ниво и ниво ЕС, роля на 
Председателството на Съвета и в частност с 
приоритетите на българското председателство.

и 4. Представяне на разработената забавна
образователна игра пред директори и учители от 
училищата в района.

и 5. Дейности за информация и комуникация, съгласно 
изискванията на Програма Европа и Столична община.



Очаквани резултати:

н 1. Разработена интерактивна образователна игра;

0 2. Проведен семинар с ученици от района;

н 3. Организирани мероприятия във връзка с
представянето на играта, както и популяризиране 

на проекта и приноса на Програма Европа и 

Столична община.



Очаквани резултати:

и Чрез участието на район „Слатина” в дейностите 
по проекта ще се повиши авторитета на 
администрацията и ще стартира предоставянето 
на иновативна и различна от обичайните за 
общинската администрация услуга.

и Ще бъде изграден модел за взаимодействие 
между гражданите и районната администрация.

и Ще се повиши информираността на гражданите 
и представителите на целевата група по 
отношение ролята на ЕС за развитието на 
страната ни и в частност на столицата ни.



ГРАТА

и Играта може да бъде намерена на следния адрес:
http://opoznaievropa.atwebpages.com/

и Също така и на официалните страници на СО  -  

район „Слатина” : https://www.so-slatina.org/

и и на Сдружение „Балкански институт за активна
политика” : http://biap-bg.com/

http://opoznaievropa.atwebpages.com/
https://www.so-slatina.org/
http://biap-bg.com/
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Да открием континента

Европа се простира от Северния ледовит океан на север до Средиземно море на юг и от 
Атлантическия океан на запад до планината Урал (в Русия) на изток. На континента има 
много реки, езера и планини. Имената на някои от най-големите от тях ще научите от картата 
настр.4.

Най-високият връх в Европа е Елбрус в пла
нината Кавказ, на границата между Русия и 
Грузия. Неговият най-висок връх е 5642 метра 
над морското равнище.

Най-високият връх в Западна Европа е 
Монблан в Алпите, на границата между 
Франция и Италия. Неговата височина е пове
че от 4800 метра над морското равнище.

j ДА ОПОЗНАЕМ

ЕВРОПА!

Здравейте! Добре  дошли в Европа! Ние идваме от различни страни, говорим  различни езици, 
но  този континент е  нашият общ  дом.

Елате с нас и нека опознаем  Европа заедно! Предстои ни изпълнено с приключения 
пътешествие през времето и пространството, 8 което ще научите безброй интересни неща.

Докато напредваме, проверявайте сами знанията си, за да видите какво сте научили. 
Посетете нашия уебсайт: europa.eu/europago/explore и се опитайте да отговорите на 
въпросите от викторината към всяка глава.

В училище търсете ощ е знания! Помолете учителите си да ви разкажат повече за всяка една 
от главите в тази книга. Направете задълбочено проучване в училищната библиотека или в 
интернет. Можете дори да напишете ваша собствена книга за нещата, които сте открили.

Европа е един от седемте континента в света. Останалите са Африка, Северна и Южна 
Америка, Антарктида, Азия, Австралия и Океания.
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Hello

Active Balkan Policy 
Institute is a non-profit 
organization which has 
mission To promote 
social integration of 
young people and 
achieve professional 
success - Increasing 
knowledge and skills of
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About us

Tb# non-govemment organuaaon "BALKAN institute FOR active POUCV (BMP) is an otganizaaon e*tat*sb«d accoieng

isi Да опоанаем Европа!
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