
 

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  

18.09.2022 /неделя/ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Часове Активности Използвани методи 

13:30 - 14:00  Регистрация на участници   

14:00 - 14:10  Въведение към проекта и представяне 
на „Асоциация на младите учени“ 

Устно представяне/ 
презентиране 

14:10 - 14:20 Интерактивна игра   

14:20 - 16:00 „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. 

16:00 - 16: 30  Оценка на  проектни идеи за старт-ъп, 

научно-изследователски проект и 

проект за   гражданска инициатива 

От жури съставено от екипа за 
управление на проекта и 
посланиците на добрия пример 

16:30 - 17:00 Обратна връзка към участниците от страна 

на журито 
Представяне на оценки и 
обратна връзка за качеството на 
проектните предложения  



 

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" 

ДЕН 2 – Дискусия, заинтересовани страни  
 

19.09.2022 /понеделник/ 
 

 
 
 

 
  

 

*Ралица Тодорова, зам. – председател на АМУ: 0887155003 

Часове Дневен ред: 

09:30 - 10:00  Регистрация  

10:00-11:00 Откриване и дискусия: 
 

• Вадим Рошманов – председател АМУ (приветствие); 

• Мария Габриел – Еврокомисар (приветствие); 

• Представяне на финален доклад от екипа на проекта 

Министерство на образованието и науката; 
Министерство на иновациите и растежа; 
Ръководства на университетите; Ръководства на СТЕМ училища; 
РУО – София град; 
Представители на институциите;  
Български форум на бизнес лидерите; 
Представители на бизнеса; стартъп общността, научните организации; 
гражданския сектор и други заинтересовани страни 

11:00-11:30 Награждаване на проектни идеи за старт-ъп, научно-изследователски 

проект и проект за  гражданска инициатива 

 
След 11:30 

 
Закриване и коктейлна част 


