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Какво представлява Екип Европа и инициативите „Отново на училище“/ „Отново
в университета“?
Европейският Екип Европа е част от информационната мрежа „Europe Direct” на
европейско ниво. Форматите на Екип Европа са:
 Екип Европа – професионални лектори от ЕС, с доказан опит в сферата на
европейската интеграция и комуникацията за Европейския съюз, които могат да
водят презентации, семинари, дебати или конференции на високо равнище по
покана напр. от НПО, училища, предприятия и др.,
 Младежки Екип Европа – младежи-лектори по европейски теми, пред основно
младежки публики, чиито дейности се координират от Европейската комисия.
 Блогъри екип Европа – онлайн формат на екипа, който се състои от блогъри по
европейски теми (все още не е сформиран в България).
Дейностите на екипа се координират директно от Европейската комисия в България и се
осъществяват в България.
Всички членове на Екип Европа подписват стандартни споразумения с Европейската
комисия за участието си в екипа за период от 1 календарна година, като максималният
период на подновяване на тези споразумения, е 5 години. В края на всяка календарна
година членовете на екипа изпращат на Европейската комисия доклад за извършените
през отминалата година дейности.
Младежки Екип Европа е комуникационен проект на Представителството на
Европейската комисия в България. Той е създаден за първи път през 2011 г. чрез
национален конкурс, посветен на 2011 – Европейска година на доброволчеството.
Екипът се състои от активни студенти, които имат добри познания за ЕС и желание да
участват като лектори в разнообразните комуникационни дейности на Европейската
комисия в България, на информационната мрежа „Европа Директно“ (Europe Direct) в
България и останалите европейски мрежи, както и на Бюрото на Европейския парламент
за България. Дейността на членовете на младежки екип Европа е изцяло доброволческа.
От 1 януари 2015г. младежкият Екип Европа е официално част от европейския Екип
Европа. Общият брой на участниците в екипа в България след 8 години е 183 души.
Обикновено една група се състои от около 20 доброволци (т. нар. джуниъри). Средната
възраст на участниците обикновено е между 20-23 години.
В рамките на една календарна година чрез участия в разнообразни събития участниците
в екипа придобиват опит в комуникацията на теми за ЕС, както и задълбочават
познанията си за ЕС. Те са доброволци – лектори по европейски теми пред разнообразна
публика – ученици, учители, студенти, широката публика. Участват в обучения,
обучителни семинари за учители, информационни турнета, изложения, изложби, дебати
и дискусии. Най-важното участие на екипа е в инициативата „Отново на училище” и
„Отново в университета“.

Инициативата „Отново на училище“ набира скорост по време на Германското
председателство на Съвета на ЕС през 2007 г. като част от отбелязването на 50годишнината от Договорите от Рим. Следващите председателства на Съвета на ЕС също
се присъединяват към тази инициатива и тя се превръща в традиция. От 2019 г.
Европейската комисия допълва инициативата с подобна на нея „Отново в
университета“. Идеята и на двете инициативи е служители на европейските институции
да се върнат в училището/университета, които са завършили, и да поговорят с
учениците и студентите за ЕС.
Европейската комисия в България ще организира през 2020 г. и двете инициативи.
Обикновено посещенията и дискусиите се случват през месец април и май по повод 9
май, Деня на Европа, но организация на посещения и презентации в училищата и
университетите може да бъде направена по време на цялата календарна година, с
изключение на ваканциите на учениците и студентите.
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