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АВТОР
Настоящият образователен инструмент е първоначално създаден и актуализиран от 

белгийската организация с нестопанска цел Europe House Ryckevelde по искане на 

Европейския парламент. . 

ЗА КОНТАКТ
Свържете се с Бюрото за връзка на Европейския парламент във Вашата страна за повече 

информация: www.europarl.europa.eu/at-your-service/bg/stay-informed/liaison-offices-in-

your-country.

ЕЗИКОВИ ВЕРСИИ
Оригинал: EN

Преводи: на всички официални езици на ЕС

Език на тази версия: BG

Всички документи са на разположение онлайн на europarl.europa.eu/ambassador-school.

ОТКАЗ ОТ ОТГОВОРНОСТ
Образователният инструмент „Европа в училище – Активни уроци за Европейския съюз“ 
е разработен с цел преподаване на учениците за ЕС. Той е предназначен основно за 
ученици на възраст между 14 и 18 години в системата на общото и професионалното 
средно образование във всички държави – членки на ЕС. Целта на настоящия инструмент 
е образователна и това е единственото основание за избора на съдържанието и 
методологиите. Отговорността за съдържанието на инструмента се носи от неговия 
автор и изразените в него мнения не следва да се възприемат като израз на официалната 
позиция на Европейския парламент. 

Актуализацията на образователния инструмент е завършена през април 2020 г. Брюксел © 
Европейски съюз, 2020 г. 
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ЗА „EUROPE@SCHOOL - АКТИВНИ УРОЦИ ЗА 
ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ“ 

КОНЦЕПЦИЯ: КАКВО ПРЕДСТАВЛЯВА „EUROPE@
SCHOOL“?
Образователният инструмент „Европа в училище – Активни уроци за Европейския съюз“ беше 
разработен първоначално с цел на училищата от Програмата за училища – посланици на 
Европейския парламент да се предостави образователен инструмент с цел да им се помогне в 
преподаването на учениците за Европейския съюз по активен начин. Той съдържа специални 
уроци, които са полезни, ефективни и привлекателни и които са разработени с цел 
преподаване на информация за ЕС на ученици на възраст между 14 и 18 години. 

Целта е да се гарантира, че всички училища в Европа разполагат с необходимите инструменти, 
за да преподават на учениците за европейската парламентарна демокрация, и с необходимата 
информация, за да участват в дейностите на Европейския парламент по въпросите на 
младежта. Материалите могат, разбира се, да се използват за по-широка аудитория. 

Модулен подход и активни методологии
Тези материали се радват на популярност сред учениците и учителите благодарение на подбора 
на активни методологии, включително образователни игри, ролева игра и упражнения по 
дебатиране. Действително проучванията показват, че ученето въз основа на опита е увлекателна 
стратегия за обучение, която има голямо въздействие. 

Всички модули на материалите могат да се използват поотделно. Като учител Вие сте свободен да 
избирате модула(ите), който(които) най-добре отговаря(т) на Вашите ученици и на тяхната учебна 
програма. 

Освен това в края на наръчника за учителя можете да намерите списък с допълнителни учебни 
материали, които следват сходен активен подход. 

Основан на образователни принципи
„Европа в училище“ е разработен в съответствие с няколко строги образователни принципа. 
Принципите гарантират, че материалът е творчески и солиден и има реално въздействие:

-  Съобразен с целевата група: „Европа в училище“ е разработен за ученици на възраст 
между 14 и 18 години в целия Европейски съюз. Тъй като това е обширна целева група, 
беше счетено за най-добре да се използва модулен подход: учителят избира задачите, 
които най-добре отговарят на образователните потребности на неговите ученици.

- Готов за ползване: материалът може да се използва незабавно в класната стая и е лесен 
за ползване. 

- Учителите и заинтересованите страни участват в разработването на тези учебни 
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материали. Материалът е тестван и се използва от училища, които са част от Програмата за 
училища – посланици на Европейския парламент.

- Съвременен: „Европа в училище“ използва съвременни медии и е актуален. 

- Неутрален: информацията е представена по неутрален начин. Учениците формират 
самостоятелно своите мнения. 

- Творчески и мотивиращ: „Европа в училище“ използва активни и модерни методологии, 
които мотивират както учителите, така и учениците да работят по темата „Европа“ в клас и в 
училище.  

„Europe@school“ включва ясен педагогически подход и модел на растеж за преподаване на темата 
„Европа“ в училище в съответствие с Декларацията от Париж на ЕС (2015 г.), в която се призовава 
за засилване на ролята на образованието в поощряването на гражданството и общите ценности 
на ЕС: „Основната цел на образованието не е само да развива знания, умения, компетентности и 
нагласи и да установява трайно основните ценности, но и да помогне на младите хора да станат 
активни, отговорни, свободомислещи членове на обществото.“

МОДУЛИ НА „EUROPE@SCHOOL” 
1. Онлайн викторина за Европейския съюз
 -  Насоки за учителите
 - Онлайн викторина

2. Държавите – членки на ЕС:
 -  Насоки за учителите
 - Образователна игра
 -  Презентация

3. История и факти за ЕС:
 -  Насоки за учителите
 - Образователна игра
 -  Презентация  
 -  Хронология на процеса на европейска интеграция (за отпечатване) (2):
  - От 6 до 27 държави членки
  - От въглища и стомана до обща валута евро и повече

4. ЕС в нашето ежедневие:
 -  Насоки за учителите
 - Образователна игра
 -  Презентация 

5. Ценности на ЕС: 
 -  Насоки за учителите
 - Образователна игра
 - Упражнения по дебатиране с изявления
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6. Ролева игра на Европейския парламент 
 -  Насоки за учителите
 - Ролева игра с пет релевантни теми по избор
 -  Презентация за оценката на упражнението

7. Медийна грамотност 
(Този модул е разработен от Европейския парламент, а не от автора на другите модули.)
 -  Образователна игра
 -  Презентация 

8. Общ наръчник за учителя (настоящият документ)

ДОПЪЛНИТЕЛНИ УЧЕБНИ МАТЕРИАЛИ
1. ЕВРОПЕЙСКИЯТ СЪЮЗ КАТО ЦЯЛО

• ЕС в слайдове: europa.eu/european-union/documents-publications/slide-presentations_bg 

•  Онлайн игра за ЕС в нашето ежедневие: www.the12differences.eu 

•  Обща онлайн викторина на Европейския парламент за ЕС и Европейския парламент (15 
минути): www.evropeiski-izbori.eu/test 

•  Брошура „ЕС и аз“: op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/955ebbaf-4366-11ea-b81b-
01aa75ed71a1

•  Онлайн викторина „ЕС и аз“: europa.eu/learning-corner/quiz_bg 

2. ЦЕННОСТИТЕ НА ЕС
• Онлайн викторина на Европейския парламент за правата на човека (10–15 минути): 

www.europarl.europa.eu/news/bg/headlines/society/20191205STO68454/test-kakvo-znaete-za-
zashchitata-na-pravata-na-choveka-ot-es 

3. КЪДЕ ДА НАМЕРИМ ДРУГИ ОБРАЗОВАТЕЛНИ МАТЕРИАЛИ
• Дом на европейската история: historia-europa.ep.eu/bg/uchiteli-i-obuchavashchi 

• Kът за обучение: europa.eu/learning-corner/home_bg
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