
 

Проект “Гласът на младите изследователи“ 2021-2-BG01-KA154-YOU-000039063 се осъществява по 

програма „Еразъм +” на Европейския съюз от Сдружение "Асоциация на младите учени" 

ПРОЕКТ: „Гласът на младите изследователи“ 
2021-2-BG01-KA154-YOU-000039063 

 
ДЕН 1 – Лекционен модул и работни ателиета  

 
20.02.2022 /неделя/ 

Часове Активности Използвани методи 

12:30 - 13:00  Регистрация на участници   

13:00 - 13:10  Въведение към проекта и представяне 
на „Асоциация на младите учени“ 

Устно представяне/ 
презентиране 

13:10 - 14:00  Лекционен модул по 

„Гражданско  образование“ 
Дискусионни теми:  Трансфер на иновации и 
добри европейски практики; Финансиране на 
идеи, проекти по национални и европейски 
механизми; Кариерно развитие в 
академичната сфера; Регионални и местни 
механизми за финансиране на научно-
изследователски и иновативни проекти;  
Модели на сътрудничество на национално и 
европейско равнище: образование – бизнес – 
млади учени  

Устно представяне 

14:00 - 14:15 Интерактивна игра   

14:15 - 14:30 Кафе пауза   

14:30 - 14:45  Презентационен модул от 
„Посланиците на добрия пример“ на 
Асоциация на младите учени 

Презентации от страна на 
ръководители и участници на 
реализирани научно-
изследователски и приложни 
проекти. 

14:45 - 15:45 „Работни ателиета по Гражданско 
образование“ - Работа в екип за 
анализиране на предизвикателства в 
образователната  система в България, 
свързани с развитието на научните 
изследвания, създаването на иновации 
и трансфера им в реалния бизнес. 

Участниците ще бъдат 
разпределени на групи от по 5-6 
човека. Чрез симулации и диалог 
ще разработят, дебатират и 
защитят своите предложения. 

15:45 - 16:00 Минутки за релакс  

16:00 - 16: 30  „Работни ателиета по Гражданско 
образование“ 

Продължение  

16:30 - 17:00 Представяне на работата по групи и  
дискутиране на идеи.  
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ДЕН 2 – Дискусия, заинтересовани страни  

 
21.02.2022 /понеделник/ 

 
 

 
 

 
*Място на провеждане на събитието: гр. Пловдив, адрес - бул. Цар Борис III- 

Обединител №89, Културен център „ТРАКАРТ“, „Археологически подлез“. 
 
  *Телефон за връзка: 0887155003, Ралица Тодорова, зам. - председател. 

Часове Активности Използвани методи 

09:45 - 10:00  Регистрация на участници   

10:00-11:30 Среща на младите изследователи, 
менторите и участващите в работните 
ателиета от Ден 1 с хората, отговорни 
за взимането на решенията и 
прилагането на политиките: 
Ръководства на университетите; 
Ръководства на СТЕМ училища; 
Представители на институциите; 
Представители на бизнеса; стартъп 
общността, научните организации; 
гражданския сектор и други заинтересовани 

страни.  

Презентация, дискутиране, 
представяне на 
предизвикателства и търсене на 
конструктивни решения, чрез 
изразяване и защитаване на 
позиции и мнения. 

След 11:30 Закриване    


