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КОНЦЕПЦИЯ: КАКВО ПРЕДСТАВЛЯВА „EUROPE@SCHOOL“?

Образователните материали в „Europe@school - Активни уроци за Европейския съюз“ са 
разработени, за да предоставят на училищата от Програмата за училища - посланици на 
Европейския парламент, образователен инструмент относно европейската парламентарна 
демокрация и ценностите на европейското гражданство. Като цяло те са специално разработени 
за ученици на възраст между 14 и 18 години в системата на средното и професионалното 
образование, както и за обучаващите се в училища за даване на втори шанс. 

„Europe@school“ се основава на първоначалния инструмент „28 в 1“, разработен през 2015 г. за 
Бюрото за връзка на Европейския парламент в Белгия от Ryckevelde vzw. 

Разширената и адаптирана версия на „Europe@school“ беше създадена през учебната 2017 -  2018 
година за всички държави - членки на ЕС, по искане на Европейския парламент и в консултация 
с него. Това е специално, готово за ползване модулно образователно пособие в съответствие 
с Програмата за училища - посланици на Европейския парламент. Където това е уместно, то е 
съобразено с националния контекст на държавите - членки на ЕС. 

Изказваме специални благодарности на националните бюра за връзка на ЕП за предоставената 
информация за отделните държави и за коригирането на целия материал.

Също така сърдечно благодарим на градското училище на град Рузелар (Burgerschool Roeselare) и 
на неговите ученици Анаис, Андрей, Бо, Дана, Елиз, Хасмик, Илиас и Йентел за това, че посветиха 
своето време и пространство и предоставиха лицата си за снимките за настоящото пособие.  

В съответствие с модела „Развитие към активно европейско гражданство“
Ryckevelde vzw разработиха теоретичен модел въз основа на убеждението, че всички граждани 
могат да се развият в посока към активно европейско гражданство (вж. модела по-долу). Активното 
европейско гражданство се разглежда като активно участие на равнището на ЕС, основано на 
точна информация и критично отношение. В него не се споменава нищо за самото мнение или 
възглед. Активното европейско гражданство също така може да подкрепя по-слабото европейско 
сътрудничество. Ето защо този модел допуска всякакви мнения и политически възгледи относно ЕС. 

Всеки гражданин на ЕС се намира в един от пет възможни етапа на европейското гражданство: 
някои хора не са запознати, други са запознати с ЕС, трети имат по-задълбочени познания за него, 
четвърти имат демократични умения, а пети са активни европейски граждани. Хората се развиват 
в посока към активно европейско гражданство чрез четири вида дейности: дейности, които 
повишават осведомеността, дейности, които информират, дейности за обучение в демократични/
граждански умения и дейности, които насърчават хората да бъдат активни европейски граждани. 

ЗА „EUROPE@SCHOOL - АКТИВНИ УРОЦИ ЗА 
ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ“ 
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НЕОСВЕДОМЕНОСТ ОСВЕДОМЕНОСТ ЗНАНИЯ ДЕМОКРАТИЧНИ  
УМЕНИЯ

АКТИВНО 
ЕВРОПЕЙСКО 

ГРАЖДАНСТВО

ПОВИШАВАНЕ НА 
ОСВЕДОМЕНОСТТА ИНФОРМИРАНЕ ОБУЧЕНИЕ АКТИВИРАНЕ 

© Ryckevelde vzw, 2010

МОДУЛ 1 МОДУЛ 2 МОДУЛ 3 МОДУЛ 4

ЗАПОЗНАТ ЛИ СИ? ЗАПОЗНАЙ СЕ С ЕС ПРИДОБИЙ 
ДЕМОКРАТИЧНИ 
УМЕНИЯ

ТВОЯТ ГЛАС В ЕС

ЦЕЛЕВА ГРУПА:  
14 - 18-ГОДИШНИ

ЦЕЛЕВА ГРУПА:  
15 - 18-ГОДИШНИ

ЦЕЛЕВА ГРУПА:  
16 - 18-ГОДИШНИ

ЦЕЛЕВА ГРУПА:  
17 - 18-ГОДИШНИ

Всички тези дейности са част от Програмата за училища - посланици на Европейския парламент. 
Образователното пособие „Europe@school“ предлага четири модула, всеки от които отговаря на 
един от четирите вида дейности, които мотивират Вашите ученици да се развият в посока към 
активно европейско гражданство:

Модулен подход и активни методологии
Всеки един от четирите модула се основава на съдържанието на останалите, но може да се 
използва и отделно. Като учител Вие сте свободен да избирате модула(ите), който(които) най-
добре отговаря(т) на Вашите ученици и на тяхната учебна програма. В рамките на всеки модул 
учителите могат да избират допълнително съдържанието, нивото на трудност и методологията. 
Можете да избирате от материали за уроци с продължителност 25 часа и дейности в клас и в 
училище. 

Тези материали доказано ентусиазират учениците и учителите благодарение на избора на 
активни методологии. Проучванията показват, че ученето въз основа на опита е увлекателна 
стратегия за обучение с голямо въздействие. 

Основан на образователни принципи
„Europe@school“ е разработен в съответствие с няколко строги образователни принципа. Тези 
принципи гарантират творчески и солиден образователен материал с реално въздействие:

- Съобразен с целевата група: „Europe@school“ е разработен за ученици в системата на 
средното образование и за обучаващи се в училища за даване на втори шанс в целия 
Европейски съюз. Тъй като това е широкообхватна целева група, беше избран модулен 
подход: Учителят избира задачите, които най-добре отговарят на образователните 
потребности на неговите/нейните ученици.  

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

- Работа въз основа на опита и на образователните потребности на целевата група: 
По време на разработването на материала се консултирахме с работна група от учители и 
заинтересовани страни. 
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- Качествен: Всички образователни материали, изготвени от Ryckevelde vzw, са с етикет Trusty. 

Етикетът Trusty се отнася за качествена информация, разработена специално за деца 
и млади хора. Той показва, че информационният носител е предназначен за нивото 
на целевата група и че съдържанието е разработено по прост и дидактичен начин. 
Вж. също http://juistejeugdinfo.be. 

- Съвременен: „Europe@school“ използва съвременни медии и е актуален. 

- Неутрален: Информацията се предоставя по неутрален начин. Учениците формират 
самостоятелно своите мнения. 

- Творчески и мотивиращ: „Europe@school“ 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.“

ЦЕЛИ И КОМПЕТЕНТНОСТИ
С използването на настоящия образователен инструмент учениците развиват следните ключови 
нагласи, знания и умения: 

НАГЛАСИ
Модули 1 и 2:

-  Интересът на учениците към Европа е предизвикан. Те искат да научат повече за Европейския съюз. 

-  Учениците са запознати със значението на ЕС в тяхното ежедневие.  

Модул 3:

-  Учениците възприемат ценностите на ЕС. 

-  Учениците развиват отворено съзнание. 

-  Учениците развиват цялостно критично отношение: Те си създават мнение по актуалните теми за ЕС.

Модул 4:

-  Учениците разбират, че е важно да се гласува на европейските избори, както и значението на 
общото участие. 

-  Учениците се запознават със своите демократични права и отговорности и ги възприемат.

-  Учениците стават активни европейски граждани, които са убедени във важността на гласуването 
на местни, национални и европейски избори.

-  Учениците гласуват информирано и обмислено и насърчават връстниците си да правят същото. 
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ЗНАНИЯ
МОДУЛ 2:

-  Учениците знаят как, кога и защо е бил създаден Европейският съюз. Те знаят също така как ЕС е 
продължил да се разраства. 

-  Учениците знаят кои държави са членки на ЕС и как се е разширил ЕС. 

-  Учениците знаят, че Европейският съюз е равнище на политиката с конкретна компетентност.

-  Учениците научават какво означава за тях ЕС в ежедневието им чрез конкретни примери. 

-  Учениците имат познания за единния пазар, Шенгенското пространство и еврозоната. 

-  Учениците знаят кои са ценностите на ЕС и са запознати с конкретни примери за това как ЕС 
прилага тези ценности на практика. 

МОДУЛ 3:

-  Учениците знаят и разбират (опростена версия на) процеса на вземане на решения в ЕС. 

-  Учениците разбират ролята на Европейския парламент в този процес. 

-  Учениците знаят, че Европейският парламент разглежда конкретни теми, които оказват 
въздействие върху ежедневието им, и разбират, че членовете на Европейския парламент, които 
вземат тези решения, са реални хора. 

-  Учениците знаят повече за обсъжданите теми, например защита на потребителите, 
предоставяне на убежище и политика за околната среда. 

МОДУЛ 4:

-  Учениците знаят как се избират техните представители в Европейския парламент; те познават 
различните политически групи в Парламента и знаят кои политически партии принадлежат към 
съответните политически групи. 

-  Учениците знаят какви позиции отстояват политическите партии в тяхната държава. 

-  Учениците са запознати с редица възможности/инструменти да изразят своето мнение на 
равнището на ЕС.

ЗНАНИЯ
МОДУЛ 3:

-  По време на цялото упражнение учениците подобряват демократичните си умения: Те се 
обучават как да вземат под внимание мнението на другите, как да формират собствено мнение, 
как да се консултират и как да правят компромиси. 

-  Учениците научават как да представят предложението си и как да говорят пред група. 

МОДУЛ 4:

-  Чрез използването на инструмента учениците развиват необходимите умения, за да изразят 
своето мнение на равнището на ЕС. 
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+ 1 подробен наръчник за учители, който съдържа всички обяснения, карти за игра и работни листове 
за групова работа

+ 1 работна тетрадка за ученика, която съдържа цялата основна информация и индивидуални работни 
листове

+ 3 Презентации с основна информация 

-  Онлайн викторина
-  Дейности за повишаване на 

осведомеността в училище

-  Ролева игра за вземането на решения в ЕС, „Да се 
поставим на мястото на член на Европейския парламент“, 
с десет актуални европейски теми, от които да се избира

-  Ценности на ЕС: „Какво мислите?“: упражнение за дебат

-  Упражнение: „Избори в класната стая“
-  Упражнение: „Твоят глас в ЕС“

За историята и държавите - членки на ЕС; какво прави ЕС; какви 
решения взема ЕС и ценности на ЕС. 

-  Игра с факти за ЕС
-  Игра за държавите - членки на ЕС
-  Игра за компетентността на ЕС
-  Игра за ценностите на ЕС

МОДУЛ 1 
ЗАПОЗНАТ ЛИ СИ?

МОДУЛ 3 
ПРИДОБИЙ ДЕМОКРАТИЧНИ УМЕНИЯ

МОДУЛ 4 
ТВОЯТ ГЛАС В ЕС

МОДУЛ 2 
ЗАПОЗНАЙ СЕ С ЕС

ДО ЧЕТИРИ ЧАСА 
МАТЕРИАЛИ, 
ОТ КОИТО ДА СЕ 
ИЗБИРА

ДО 13 ЧАСА 
МАТЕРИАЛИ, 
ОТ КОИТО ДА СЕ 
ИЗБИРА

ДО 1,5 ЧАСА 
МАТЕРИАЛИ, 
ОТ КОИТО ДА СЕ 
ИЗБИРА

ДО ЧЕТИРИ ЧАСА 
МАТЕРИАЛИ, 
ОТ КОИТО ДА СЕ 
ИЗБИРА

АКТИВНИ УРОЦИ ЗА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ

ГРАФИЧНО ПРЕДСТАВЯНЕ

EUROPE 
@ SCHOOL
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КОНЦЕПЦИЯ
Целта на първия модул е много проста: да превърне учениците от незаинтересовани и 
неинформирани за ЕС, ценностите на ЕС и актуалните въпроси на ЕС в запознати със 
съществуването на ЕС и със значението на това да бъдат информирани за ЕС. Това отговаря 
на първата стъпка в модела -  „Развитие към активно европейско гражданство“.

Първият модул се състои от онлайн викторина и няколко възможни дейности за повишаване 
на осведомеността в училище. Целта на този образователен инструмент е да информира и 
да обучава в демократични умения. Ето защо първият модул не е толкова сложен, въпреки че 
предложените дейности за повишаване на осведомеността може да отнемат известно време, в 
зависимост от това кои ще изберете. 

ЧАСТИ И ВРЕМЕТРАЕНЕ
Посоченото времетраене винаги е минимално необходимото време, освен ако не е посочено друго. 

МЕТОДОЛОГИЯ ПРОДЪЛЖИ-
ТЕЛНОСТ

ТЕМА МАТЕРИАЛИ

Онлайн викторина 20 мин. Онлайн викторина, 
която да се играе 
в класната стая 
в училище; няма 
ограничение за броя 
участници. 

- Онлайн викторина

- Компютър/лаптоп с интернет връзка и 
мултимедиен проектор 

- Всички ученици или групи трябва да имат 
устройство (смартфон, таблет, компютър), което е 
свързано с интернет

Възможни дейности 
за повишаване на 
осведомеността в 
училище 

От 1 до 4 часа Добри практики 
за дейности за 
повишаване на 
осведомеността от и за 
училища -  
посланици на ЕП 

- Наръчник за учители

МОДУЛ 1  
ЗАПОЗНАТ ЛИ СИ? 

НЕОСВЕДОМЕНОСТ ОСВЕДОМЕНОСТ ЗНАНИЯ ДЕМОКРАТИЧНИ  
УМЕНИЯ

АКТИВНО 
ЕВРОПЕЙСКО 

ГРАЖДАНСТВО

ПОВИШАВАНЕ НА 
ОСВЕДОМЕНОСТТА ИНФОРМИРАНЕ ОБУЧЕНИЕ АКТИВИРАНЕ 

© Ryckevelde vzw, 2010
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ЦЕЛИ И КОМПЕТЕНТНОСТИ
НАГЛАСИ
- Интересът на учениците към Европа е предизвикан. Те искат да научат повече за Европейския съюз. 

- Учениците са запознати със значението на ЕС в техния живот/тяхното ежедневие.  

МОДУЛ 1: СТЪПКА ПО СТЪПКА

ВИКТОРИНА
Това е онлайн викторина с 12 въпроса с избор от няколко отговора. Създадена е с онлайн 
инструмента Kahoot. 

СРЕДА
Учениците могат да играят индивидуално или в отбори. Това 
може да стане в класната стая, но и на игрището, с много 
ученици едновременно. Няма ограничение за броя участници 
в тази онлайн викторина. 

Като учител Вие контролирате централния панел с въпроси. 
От всички ученици се изисква да използват своя смартфон, 
таблет или компютър, за да участват във викторината. Първо трябва да въведат игрови ПИН код за 
викторината, а след това потребителското си име. При правилно въвеждане името им се появява 
на екрана отпред. 

Забележка: Можете да изберете дали учениците да играят индивидуално или в отбори. Посочете 
на контролния панел „Класически“ или „Режим отбор“. Можете да изберете „Режим отбор“, ако не 
всички ученици разполагат с устройство. 

ПРОЦЕС
Учителят изчаква, докато имената на всички ученици се появят на екрана отпред. Погрижете 
се учениците редовно да обновяват екраните на устройствата си, докато чакат, за да не бъдат 
изключени от викторината. След това учителят започва викторината. Въпросите се появяват на 
екрана отпред и учениците използват устройствата си, за да отговарят. Учениците получават точки 
в зависимост от точността и бързината на техните отговори. Показват се само първите пет -  а 
накрая първите трима ученици. След всеки въпрос има незабавна обратна информация за верния 
отговор и за отговорите на учениците (анонимна статистика). По този начин учителят придобива 
представа за основните познания на учениците. 

МАТЕРИАЛИ
-  Онлайн викторина: https://play.kahoot.it/#/?quizId=c27aa96f-b0cd-4683-b09b-7a17eb5bc86c 
- Компютър/лаптоп с интернет връзка и мултимедиен проектор, който да прожектира 

викторината
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-  Всички ученици (или групи от ученици) трябва да имат устройство (смартфон, таблет или 
компютър), което е свързано с интернет

ПРАКТИЧЕСКИ СЪВЕТИ
-  Ако никога досега не сте използвали Kahoot, Ви препоръчваме предварително да 

изпробвате викторината. Това е много лесен за ползване инструмент. След като го 
изпробвате, ще разберете напълно как действа.  

-  Ако не можете да участвате онлайн във викторината по логистични причини, може да 
използвате въпросите по-долу, за да направите викторината по „старомодния“ начин. 

-  Викторината може да се използва и след завършването на другите модули на „Europe@
school“, за да се проверят знанията на учениците.

-  За да бъде това една истинска дейност за повишаване на осведомеността, можете 
предварително да разпространите фактите от викторината в цялото училище. Можете да 
закачите плакати с тези факти по стените, на входните врати и т.н. (вж. също: „Възможни 
дейности за повишаване на осведомеността в училище“). 

СЪДЪРЖАНИЕ
Викторината съдържа 12 въпроса. Всеки въпрос е свързан със съдържанието на останалата част от 
„Europe@school“. Има въпроси за основните факти, актуалните въпроси и за европейските ценности.   

  = верен отговор

ВЪПРОС  ВАРИАНТ 1 ВАРИАНТ 2 ВАРИАНТ 3 ВАРИАНТ 4
1. Кога първите държави са обединили 

усилията си за европейско 
сътрудничество, сега известно като 
ЕС?

30-те години 
на ХХ век

50-те години 
на ХХ век 

70-те години 
на ХХ век 

90-те години 
на ХХ век

2. Коя от държавите по-долу НЕ е 
държава - членка на ЕС?

Естония Кипър Люксембург Исландия

3. Колко граждани живеят в ЕС? 
(приблизително)

200 милиона 350 милиона 500 милиона 680 милиона

4. Кое от условията НЕ е условие една 
държава да бъде членка на ЕС?

Да бъде 
християнска 

държава

Да е 
европейска 

държава

Да зачита 
правата на 

човека

Да бъде 
стабилна 

демокрация
5. Кога са следващите избори за 

Европейски парламент?
2019 г. 2020 г. 2021 г. 2022 г.

6. Кой е този човек? 

© Европейски съюз 2017 г., източник ЕП

Антонио 
Таяни, 

председател 
на 

Европейския 
парламент

Жан-Клод 
Юнкер, 

председател 
на 

Европейската  
комисия

Марио Драги, 
председател 

на 
Европейската 

централна 
банка

Доналд Туск, 
председател 

на 
Европейския 

съвет

7. ЕС има ли армия? Да Не
8. В някои държави в ЕС смъртното 

наказание все още е разрешено.
Вярно Грешно

9  /  МОДУЛ 1 EUROPE@SCHOOL



9. Кой от следните факти НЕ е резултат 
от законодателството на ЕС?

В ЕС няма 
такси за 
роуминг

В ЕС може да 
се продават 

само 
нискоене-

ргийни 
електри-

чески 
крушки

През 2015 
г. в ЕС са се 
родили 5,1 
млн. деца

Върху 
цигарените 
кутии в ЕС 

се поставят 
предупре-

ждения 
относно 

рисковете за 
здравето

10. Кой е този човек? 

© Европейски съюз 2017 г., източник ЕП

Маргрете 
Вестегер, 
член на 

Европейската 
комисия, 

отговаряща за 
конкуренцията

Федерика 
Могерини, 

която 
отговаря за 
външните 

работи на ЕС

Сесилия 
Малстрьом, 

член на 
Европейската 

комисия, 
отговаряща за 

търговията

Емили 
O'Райли, 

европейски 
омбудсман

11. Гражданите на ЕС могат да работят 
във всяка държава - членка на ЕС, 
при същите условия на труд, както 
местните граждани

Вярно Грешно

12. Какъв процент от всички бежанци по 
света са избягали в Европа (2017 г., 
данни на ВКБООН)?

13% 27% 43% 67%

ДЕЙНОСТИ ЗА ПОВИШАВАНЕ НА 
ОСВЕДОМЕНОСТТА В УЧИЛИЩЕ
Една добра дейност за повишаване на осведомеността съдържа възможно най-много от следните 
елементи: 

- Дейността е интерактивна: Учениците трябва да направят нещо

- Дейността е визуално привлекателна: Тя събужда любопитството на учениците: Какво е това?

- Дейността изпълва учениците с ентусиазъм

- Дейността кара учениците да се замислят за ЕС/за актуалните въпроси в ЕС/за ценностите на 
ЕС

- Дейността също така информира: Някои факти, основна информация за ЕС/ценностите на ЕС/
актуалните въпроси в ЕС 

Ето някои примери за успешни дейности за повишаване на осведомеността:

„Носете европейските ценности“
Дейност за ценностите на ЕС: Всички ученици в училище избират 
коя от ценностите на ЕС искат да „носят“. Те поставят етикет на 
дрехите си и го носят през целия учебен ден. Това подтиква 
учениците към размисъл и ги кара да разговарят помежду си 
относно причините, поради които са избрали тази ценност. По 
този начин те размишляват върху тях. Освен това се запознават с 
ценностите на ЕС. Athénée Royal d’Enghien, Белгия
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Разпространяване на факти за ЕС в училище, последвано от 
викторина
Можете да разпространите факти за ЕС в училище, като закачите 
плакати навсякъде, по вратите, в коридорите и т.н., например: 
„Знаете ли, че...?“ В края на седмицата проверявате знанията 
на учениците с викторина (онлайн или офлайн), в която 
може да участват всички ученици от училището. (Можете да 
използвате онлайн викторината Kahoot, включена в настоящия 
образователен инструмент.) Тази дейност събужда любопитството 
на учениците, ентусиазира ги и ги запознава с някои основни 
факти за ЕС. 

Търсене на съкровище с QR код
Търсене на съкровище в училище: Из цялото училище има 
листове хартия, в които е скрит QR код. Учениците се разделят на 
по-малки групи и тръгват да търсят QR кода. Когато го намерят, 
го сканират: след това гледат кратък видео материал, който 
съдържа въпрос или жокер. По този начин учениците се опитват 
по най-бързия начин да решат една загадка. Връзките, към които 
водят QR кодовете, може да бъдат филми, създадени от младшите 
посланици в училище, или филми от страницата Европейския 
парламент, или уебсайтове, които дават допълнителна 
информация. По този начин учениците започват да събират 
известни знания и биват насърчени да научат още по време на 
една забавна дейност. 

Използване на многообразието в училище
Панаир за ЕС: Ученици от училището, които имат корени, 
роднини или интереси в друга държава, представят тази страна и 
организират викторина за своите съученици. Те също така може 
да донесат национално ястие от тази държава (храната винаги 
дава добри резултати).
Интерактивен информационен пункт на ЕС: Всички ученици 
от училището обозначават върху карта на Европа и карта на света 
държавата, която са представили по време на панаира. 

Institut de la Providence, Ерв, Белгия

Collège Saint-Louis, Лиеж, Белгия
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КОНЦЕПЦИЯ
Вторият модул има за цел да информира подробно учениците за ЕС и неговите ценности по 
интересен и забавен начин. Това отговаря на втората дейност в модела - „Развитие към активно 
европейско гражданство“.

Вторият модул е доста подробен, защото е много важен. В него се използват много достъпни 
и активни методологии: Модулът се състои от четири образователни игри, които разширяват 
основните знания на учениците за ЕС и ценностите на ЕС. Три от игрите се играят в по-малки 
групи, а една се играе във формата на класната стая. 

В края на всяка игра има част, свързана с класа, в която се обсъждат всички познания, 
които учениците са придобили по време на играта. За тази част учителят използва подробна 
презентация. 

Накрая има обобщение на модула в работната тетрадка за ученика. Това обобщение 
съдържа всички придобити познания и има същата структура, както презентацията. Можете да 
използвате това обобщение като помощно средство за учениците или дори като учебен материал. 
Обобщението не е предназначено за използване в час. 

ЧАСТИ И ВРЕМЕТРАЕНЕ
Можете да покриете съкратената версия на този модул за два - за предпочитане последователни 
- часа. Ако играете всички игри докрай и пуснете цялата презентация, ще Ви трябват четири 
часа. Можете също така да изберете само една от двете игри от материала. Минималното време, 
необходимо за всяка част, е посочено в таблицата по-долу.

НЕОСВЕДОМЕНОСТ ОСВЕДОМЕНОСТ ЗНАНИЯ ДЕМОКРАТИЧНИ  
УМЕНИЯ

АКТИВНО 
ЕВРОПЕЙСКО 

ГРАЖДАНСТВО

ПОВИШАВАНЕ НА 
ОСВЕДОМЕНОСТТА ИНФОРМИРАНЕ ОБУЧЕНИЕ АКТИВИРАНЕ 

© Ryckevelde vzw, 2010

МОДУЛ 2  
ЗАПОЗНАЙ СЕ С ЕС 
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МЕТОДОЛОГИЯ ПРОДЪЛЖИ-
ТЕЛНОСТ 

ТЕМА МАТЕРИАЛИ

Беседа с въпроси към 
учениците

10 мин. Въведение: Какво 
означава за Вас 
Европейският съюз?

- Черна дъска/бяла дъска/флипчарт и маркери

Образователна игра: 
Факти за ЕС

20 мин. Игра с факти за ЕС: Игра 
с въпроси и отговори 
за историята на ЕС и 
общите познания за ЕС 

- Хронометър за всяка група (учениците може да 
използват смартфоните си)

- Комплект карти с факти за ЕС за всяка по-малка 
група (приложение І в наръчника за учители)

Интерактивна лекция Най-малко 
20 мин.

Презентация: 
Обобщение на 
придобитите знания

- Компютър + мултимедиен проектор  

- Презентация в Prezi за Модул 2

Образователна игра: 
Държави -  
членки на ЕС

20 мин. Игра за държавите -  
членки на ЕС:

Игра „Разбий кода“, в 
която учениците се 
опитват да открият кодa 
по най-бързия начин в 
състезаващи се групи. 
Това е тийзър.

- Карта на Европа за всяка група (приложение ІІ в 
наръчника за учители)

- Комплект карти за държавите - членки на ЕС, 
за всяка група (приложение ІІІ в наръчника за 
учители)

- Работен лист с дешифратор за всяка група 
(приложение ІV в наръчника за учители)

Интерактивна лекция 10 - 20 мин. Презентация: 
Обобщение на 
придобитите знания

- Компютър + мултимедиен проектор  

- Презентация в Prezi за Модул 2

Образователна игра: 
Компетентности на ЕС

10 мин. Какви са 
компетентностите на ЕС? 

Елиминационно 
състезание между 
отделните ученици, по 
време на което класната 
стая се разделя на две 
части или половини

- Въпроси от наръчника за учители

Интерактивна лекция Най-малко 
10 мин.

Презентация: 
Обобщение на 
придобитите знания 

- Компютър + мултимедиен проектор  

- Презентация в Prezi за Модул 2

Образователна игра: 
Ценности на ЕС

20 мин. - Кои са ценностите на 
ЕС и кои са примерите 
за това как ЕС прилага на 
практика тези ценности?

- Комплект карти за квартет с ценностите на ЕС 
за всяка група (приложение V в наръчника за 
учители)

- Комплект карти „Вярно или невярно“ с 
ценностите на ЕС за всяка група (приложение VІ в 
наръчника за учители)

Интерактивна лекция 10 мин. Презентация: 
Обобщение на 
придобитите знания

- Компютър + мултимедиен проектор  

- Презентация в Prezi за Модул 2

ПРАКТИЧЕСКИ СЪВЕТИ
- За играта за държавите -  членки на ЕС: Важно е съдържанието да се прегледа 

непосредствено след края на играта, защото това е тийзър. Целта му е да предизвика 
желанието на учениците да научат повече за това кои държави са членки на ЕС. Ето защо 
не трябва да разделяте тези две части на два етапа. Можете обаче да изберете първо да 
изиграете играта за държавите членки, вместо тази за фактите за ЕС. 

- Можете също да изберете да изиграете една след друга игри 1 и 2 и да обсъдите 
обобщението на материала непосредствено след това. По този начин учениците може да 
останат в по-малките групи по време на обсъждането. 

- Играта за ценностите на ЕС може да се играе отделно от всички останали. Можете да 
я използвате и като тийзър за активната методология „Ценности на ЕС: Какво е вашето 
мнение?“ в модул 3. 
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ЦЕЛИ И КОМПЕТЕНТНОСТИ

НАГЛАСИ
-  Интересът на учениците към Европа е предизвикан.

-  Учениците са запознати със значението на ЕС в тяхното ежедневие.  

ЗНАНИЯ
-  Учениците знаят как, кога и защо е бил основан Европейският съюз. Те знаят също така как 

ЕС е продължил да се разраства. 

-  Учениците знаят кои държави са членки на ЕС и как се е разширил ЕС. 

-  Учениците знаят, че Европейският съюз е равнище на политиката с конкретна 
компетентност.

-  Учениците знаят какво означава за тях ЕС в ежедневието чрез конкретни примери. 

-  Учениците имат познания за единния пазар, Шенгенското пространство и еврозоната. 

-  Учениците знаят кои са ценностите на ЕС и са запознати с конкретни примери за това как 
ЕС прилага на практика тези ценности. 
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МОДУЛ 2: СТЪПКА ПО СТЪПКА

ВЪВЕДЕНИЕ: ЕС?

СРЕДА
Учениците седят в обичайното си разположение в класната стая. Започвате въвеждаща беседа с 
въпроси към учениците.

ПРОЦЕС  
Задавате на учениците въвеждащ въпрос: „За какво се сещате, когато мислите за Европейския 
съюз?“

Учениците отговарят по интуиция. Като учител Вие записвате (на черната дъска или на флипчарт) 
техните отговори. Опитайте се да групирате отговорите. Възможни отговори са: сътрудничество 
между държавите, географска Европа, закони и т.н.

МАТЕРИАЛИ
Ако е необходимо: черна дъска/бяла дъска/флипчарт + маркери 

ПРАКТИЧЕСКИ СЪВЕТИ
-  Не давайте прекалено много информация за това кога е бил основан ЕС, защо и т.н. 

Учениците ще научат това през останалата част от този урок. Целта на това упражнение е 
просто да слушате какво казват учениците и да записвате техните отговори. 

-  Постарайте се да запазите отговорите, които записвате, за да можете да ги използвате по 
време на презентацията за приключване на този модул. 

ИГРА № 1. ФАКТИ ЗА ЕС
Тази първа игра е основана на принципа на въпроси и отговори. Въпросите са свързани 
с историята на Европейския съюз и с ЕС като цяло. Вероятно учениците няма да знаят 
предварително по-голямата част от отговорите. Използваният метод в тази игра кара учениците 
да запомнят отговорите на въпросите и по този начин да придобият знания за ЕС, докато играят. 
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СРЕДА
Учениците играят в по-малки групи с четен брой участници, 
като във всяка група има минимум (и за предпочитане) четирима 
ученици. Възможно е да има и групи от шестима ученици. Всяка 
група играе играта едновременно, но отделно от другата. В 
рамките на всяка по-малка група учениците образуват отбори 
от двама души. Ако в дадена група има нечетен брой ученици, 
учителят може да участва в нея. Отборите седят един срещу друг, 
както е показано по-долу:

ПРОЦЕС 
- Крайната цел е отборът да събере възможно най-много карти.

- Всяка група получава комплект карти. Всяка карта съдържа въпрос и отговор. 

- Един човек започва (човек 1А) и държи картите. Той или тя задава въпрос на своя съотборник, 
който седи срещу него (човек 1Б). Ако човек 1Б отговори правилно, отбор 1 може да задържи 
картата и човек 1А чете следващия въпрос. Ако човек 1Б даде грешен отговор, човек 1А 
поставя картата от долната страна на комплекта и задава следващия въпрос. 

- Този отбор продължава да играе, докато хронометърът покаже, че редът му е изтекъл. 

- Един ред трае 30 секунди. 

- В края на 30-те секунди играчът подава комплекта с карти на своя съсед отляво (човек 2А) от 
отбор 2. 

- Сега е ред на втория отбор и човек 2А задава въпроси на човек 2Б. След още 30 секунди 
комплектът с карти се предава на човек 1Б, а след това на човек 2Б и т.н. 

- Това продължава, докато всички въпроси намерят своя отговор и всички карти се притежават 
от двата отбора. 

- Отборът, който не играе (не чете и не отговаря на въпроси), засича времето. 

- Отборът, което е събрал най-много карти (като е дал най-много верни отговори), печели 
играта.

На всеки от членовете на отборите често му идва ред, понякога като четящ въпросите, а понякога 
като отговарящ на въпросите. По този начин всички играчи виждат въпросите и отговорите, което 
им дава възможност да запомнят информацията. 

   Кратко обобщение на правилата:
-  Всеки ред трае 30 секунди. В рамките на тези 30 секунди отборът трябва да отговори правилно на 

възможно най-много въпроси. 

-  Всеки има право на опит да отговори на въпрос само веднъж. Ако първият отговор е грешен, 
човекът, задал въпроса, поставя картата от долната страна на комплекта и преминава към 
следващия въпрос. Следователно човекът, който отговаря на въпроса, няма право да се коригира. 

-  Ако даден играч не знае отговора, казва „пас“. Тогава човекът, който задава въпросите, поставя 
картата от долната страна на комплекта и преминава към следващия въпрос. 

-  Информацията върху картите, която е в скоби, е допълнителна. Играчите не трябва да я посочват, 
за да дадат правилен отговор на въпроса. Понякога има много начини да се отговори правилно и 
в такъв случай между различните възможности ще има наклонена черта („/“). Един от възможните 
отговори е достатъчен.
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МАТЕРИАЛИ
- Хронометър за всяка група. Много смартфони имат хронометри. Ако е необходимо, 

помолете учениците да използват телефоните си, за да засичат времето. 

- Комплект карти с факти за ЕС за всяка група (приложение І в наръчника за учители). Всеки 
комплект съдържа 25 карти. Вие ще трябва да ги изрежете. 

- Можете да подберете картите, които искате да използвате. 

ПРАКТИЧЕСКИ СЪВЕТИ
- Обяснете играта с пример. 

СЪДЪРЖАНИЕ
Има 25 въпроса за историята и основните факти за Европейския съюз.

ВЪПРОС ОТГОВОР
1. Колко са в момента държавите – членки на ЕС? 28
2. Държавите – основателки на настоящия Европейски съюз, са 

Белгия, Германия, Люксембург, Нидерландия, Франция и...?
Италия

3. Кога първите държави са обединили усилията си за европейско 
сътрудничество? (период или десетилетие са достатъчно точни; 
не е необходимо да посочвате конкретна година) 

След Втората световна война/през 
50-те години на ХХ век (и двата 
отговора са верни) 

4. Коя европейска институция се избира от нас, гражданите, на 
всеки 5 години? (преки избори) 

Европейският парламент

5. Защо е основана Европейската общност за въглища и стомана 
(ЕОВС)? 

За да се предотврати бъдеща война 
– да се гарантира мирът 

6. Кой европейски град е седалище на повечето европейски 
институции и често е наричан „столицата на Европа“? 

Брюксел

7. Кое исторически значимо събитие се е състояло в Европа през 
1989 г.? 

Падането на Берлинската стена/
краят на разделението между 
Източна и Западна Европа/краят на 
Студената война

8. На какъв език общуват членовете на Европейския парламент в 
Европейския парламент? 

Всеки може да говори на своя език 
(един от 24-те официални езика в 
ЕС). 

9. Какъв процент (%) от цялата енергия, произвеждана в ЕС, следва 
да бъде от възобновяеми източници до 2020 г.? (вятърна енергия, 
слънчева енергия и т.н.)

20%

10. Коя държава се присъедини към ЕС през 2013 г., при последното 
разширяване? 

Хърватия

11. Каква валута се използва в повечето държави от ЕС? Еврото
12. Как се нарича европейското право на подаване на петиции, 

с което гражданите могат да включат в дневния ред на 
Европейската комисия предложение за законодателство? 

Европейска гражданска инициатива

13. Кога е Денят на Европа? (дата) 9 май
14. Как се нарича европейската програма за обмен на студенти във 

висшето образование, но също и за училищата в основното и 
средното образование? 

Програма „Еразъм+“ („Еразъм“)

15. Кой е настоящият (2014 – 2019 г.) председател на Европейския 
съвет? 

(Доналд) Туск
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16. Кой е настоящият (2014 – 2019 г.) председател на Европейската 
комисия?

(Жан-Клод) Юнкер

17. Европейската комисия може да бъде сравнена с... на една 
държава, защото има изпълнителни правомощия. 

Правителството

18. Как се нарича европейското споразумение, което позволява 
на европейските граждани да пътуват в (повечето) държави от 
ЕС, без да бъде проверявана тяхната самоличност (отворени 
граници)? 

Шенгенско споразумение/Шенген

19. Кой е европейският номер за спешни повиквания, на който може 
да позвъните навсякъде в ЕС? 

112

20. Коя държава – членка на ЕС, има най-много жители? Германия (около 82 милиона)
21. Коя държава – членка на ЕС, има най-малко жители и е най-

малката държава – членка на ЕС? 
Малта (около 450 000 жители)

22. Името на коя държава – членка на ЕС, е същото като на нейната 
столица? 

(Велико херцогство) Люксембург

23. През коя година първите държави от еврозоната са започнали да 
използват евро банкноти и монети?

2002 г.

24. Всяка държава членка номинира по един член на Европейската 
комисия. Кой е настоящият член на Комисията, номиниран от 
България? 

Мария Габриел

25. Всяка държава членка избира определен брой членове на 
Европейския парламент въз основа на размера на населението 
си. Колко членове на Европейския парламент има в момента 
България?

17

ИГРА № 2. ДЪРЖАВИ – ЧЛЕНКИ НА ЕС 
Втората игра е свързана с държавите – членки на Европейския съюз. Целта на тази игра е да се 
събуди любопитството на учениците да разберат кои държави всъщност са държави членки; това 
е тийзър. Когато разгледате държавите в презентацията след това, учениците ще бъдат много по-
склонни да учат. В резултат на това по-добре ще запомнят информацията. 

СРЕДА 
Класът се разделя на отбори от по трима или четирима ученици. Всяка група работи заедно като 
един отбор и се състезава срещу другите групи в класа. Ако е необходимо, учениците може да 
останат в същите групи, както в игра № 1. Групите от шестима ученици се разделят на две групи от 
по трима ученици.

ПРОЦЕС 
- Повтаряте въпросите от първата игра: „Колко държави в момента са членки на ЕС?“ След 

като отговорят, казвате на учениците, че сега те трябва да разберат кои са тези 28 държави 
членки. 

- Най-напред обяснявате играта, преди да раздадете материалите: 
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- Всяка група ще получи комплект от 40 карти. На тези карти са изобразени формите 
и имената на 28-те държави членки и на 12 държави, които не са членки. Всяка група 
получава и карта на Европа. 

- Задачата е: „Изберете 28-те държави – членки на ЕС, от тези 40 карти по най-бързия 
начин.“

- Всяка карта съдържа и буква. Заедно тези букви образуват код. Когато една група 
приключи с избора на всички държави – членки на ЕС, тя получава работния лист с 
дешифратора. Учениците трябва да намерят решение, като използват частите от кода, 
посочени върху картите с държавите членки.

- Решението е изречение на английски език. 

- Групата, която първа разбие кода, се изправя. След като учителят провери отговора, тази 
групи печели. 

- Оставяте другите групи да продължат, докато всяка от тях разбие кода. 

Колкото повече грешки допускат учениците, докато избират държавите – членки на ЕС, толкова 
по-трудно ще им бъде да намерят решението върху работния лист с дешифратора. Няма проблем, 
ако учениците правят грешки в началото. Най-важната част от това упражнение е да ги накарате 
да мислят за всяка държава: „Тази държава членка ли е на ЕС, или не?“ Като учител можете да 
помагате на учениците в процеса на избор на държавите членки. 

МАТЕРИАЛИ
- Карта на Европа за всяка група (приложение ІІ в наръчника за учители).

- Комплект карти с държавите – членки на ЕС, за всяка група (приложение ІІІ в наръчника за 
учители). Всеки комплект съдържа общо 40 карти. Ще трябва сами да изрежете картите и 
да се постараете да ги разбъркате добре. 

- Работен лист с дешифратор за всяка група (приложение ІV в наръчника за учители). 

ПРАКТИЧЕСКИ СЪВЕТИ
- Важно е учениците интуитивно да разберат какво трябва да направят с дешифратора от 

работния лист. Кажете им само, че решението е изречение на английски език. За групите, 
които се нуждаят от повече указания, можете да им обясните какво точно трябва да 
направят: Трябва да оградят всички букви, които се съдържат като част от кода върху 
картите с държавите – членки на ЕС, върху работния лист. След това трябва да успеят да 
прочетат кода от ляво надясно и от горе надолу. 

- Решението се състои от 28 букви, по една за всяка държава. Това означава, че някои букви 
ще се повтарят: Има шест букви „Е“, 5 „О“, 3 „Т“ и т.н. Когато учениците открият едно „Е“, това 
по подразбиране означава, че всички останали карти с държави, съдържащи „Е“, също 
са верни, затова ако искат, учениците могат да заградят всички букви „Е“ върху работния 
лист. Или те могат да заграждат буквата за всяка карта в хода на играта. И в двата случая 
крайният резултат е един и същ. Най-добре е да не споделяте това с учениците от самото 
начало, а само ако попитат. 

- Въпреки че учениците няма да го забележат, буквите от решението са в хронологичен 
ред на присъединяването към ЕС. Например първата буква „С“ е свързана с Белгия, а 
последната буква „R“ – с Хърватия.  
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РЕШЕНИЕ  
COME ON EUROPE, LET’S WORK TOGETHER

ИГРА № 3. КОМПЕТЕНТНОСТИ НА ЕС 
Тази игра е посветена на компетентностите на Европейския съюз. С цел да се поясни по какъв 
начин ЕС се различава от другите равнища на политиката, са посочени няколко конкретни случая. 

СРЕДА 
По време на краткото въведение учениците седят. След като обясните играта, всички ученици 
стават. Всеки ученик играе играта индивидуално. В класната стая има два обособени ъгъла (или 
половини): единият ъгъл се нарича ъгъл „ЕС“, а другият – „извън ЕС“. 

- Извън ЕС: национална държава, региони, общини и т.н.

- ЕС: eвропейско равнище

C A D I Q O J V M E Q A

B F O N B I Q D A J F D

I A J A V Z X A F Y I J
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ПРОЦЕС
Въведение: Преди да започнете играта, е важно учениците да разберат, че ЕС е равнище на 
политиката, което е над всички други равнища на политиката.  Увеличете изображението на 
равнищата на политиката във вашата държава в презентацията.

След това обяснете, че всяко равнище на политиката може да взема решения само за определен 
набор от въпроси, които са договорени. В действителност обаче европейското законодателство 
заменя законодателството от другите равнища на политиката. Например, ако една държава 
създаде закон, който противоречи на законодателството на ЕС, този нов закон няма да бъде 
приет. Тук може да обясните също, че разпределението на компетентностите между равнищата на 
политиката се основава на споразумения от миналото. 

След това обяснение е време играта да започне. 

Обяснение на играта: Играта е елиминационно състезание между учениците. Всеки път, когато 
учителят посочи пример за законодателна мярка, законодателен акт или юрисдикция, учениците 
трябва да посочат дали според тях мярката попада в обхвата на законодателството на ЕС или не. 
Учениците могат да дадат отговора си, като застанат в „ъгъла на ЕС“ или в „ъгъла извън ЕС“. След 
като учениците направят своя избор, учителят веднага посочва верния отговор. Учениците, които 
са направили правилен избор, може да останат на местата си за следващия пример. Учениците, 
които са дали грешен отговор, трябва да седнат. 

Учителят продължава нататък, докато останат около трима ученици (или докато остане само един, 
в зависимост от настроението на класа или предпочитанията на учителя). Ако е необходимо, 
можете да започнете играта отначало (например ако всички ученици седят само след три 
примера). Целта е да разгледате около десет примера. 

МАТЕРИАЛИ
- Настоящият наръчник за учители съдържа примерите и някои допълнителни обяснения 

(вж. по-долу)

- Класна стая, която е достатъчно голяма, за да може учениците да застанат в двата ъгъла

- Презентацията в Prezi за модул 2

- Компютър и мултимедиен проектор

ПРАКТИЧЕСКИ СЪВЕТИ
- Ако учениците са ентусиазирани от играта, не давайте твърде много обяснения след всеки 

пример. Можете да разгледате повечето примери след това, с презентацията.

- Примерите са подредени в определен ред, но като учител Вие можете да изберете кои 
примери са най-подходящи за Вашите ученици. 

СЪДЪРЖАНИЕ
Съдържание на упражнението: 
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ВЪПРОСИ ЗА УЧЕНИЦИТЕ РЕШЕНИЕ ОБЯСНЕНИЕ 

1. Кое равнище на политиката 
определя ограничението на 
скоростта на магистралата? 

Извън ЕС Правилата за движение се различават между 
държавите – членки на ЕС, например в Обединеното 
кралство, Ирландия, Малта и Кипър хората се движат 
от лявата страна на пътя. Кодексът за движение обаче е 
координиран на европейско равнище и европейското 
свидетелството за управление на МПС е валидно на 
територията на целия ЕС. 

2. Кое равнище на политиката 
определя, че трябва да получите 
най-малко двегодишна 
гаранция, когато си купите нов 
лаптоп?  

Равнището 
на ЕС

Защита на потребителите: ЕС е определил, че при 
закупуването на електронни уреди получавате най-малко 
двегодишна гаранция: смартфони, принтери, лаптопи, 
прахосмукачки, електрически четки за зъби и т.н.

3. Кое равнище на политиката 
определя кога се събират 
отпадъците? 

Извън ЕС Предимно местното равнище определя кога се събират 
отпадъците. Това е най-логично: Ако ЕС отговаряше за 
сметосъбирането, това щеше да създаде хаос, защото ЕС 
не може да бъде запознат със специфичните потребности 
на всеки град.

4. Кое равнище на политиката 
определя каква информация 
да виждате върху една кутийка 
с безалкохолно: съставки, 
калории, информация за връзка с 
производителя и т.н.? 

Равнището 
на ЕС

ЕС счита, че потребителите имат право да коригират и 
допълват информацията. Поради това производителите 
на храни, както и производителите на козметични 
продукти са задължени да поставят тази информация 
върху етикетите на своите продукти. Помолете учениците 
по-късно през междучасието да разгледат своите храни/
напитки.

5. Кое равнище на политиката 
отговаря за разпоредбите 
относно безопасността на Вашия 
смартфон? 

Равнището 
на ЕС

Единен пазар и защита на потребителите: ЕС определя 
разпоредбите относно безопасността на всички 
продукти, които се продават в рамките на ЕС.

6. Кое равнище на политиката 
определя какво трябва да сте 
научили в края на всяка учебна 
година? 

Извън ЕС ЕС не определя начина, по който се организира 
образованието и неговото съдържание. Вследствие 
на това крайните цели за постиженията се различават 
между държавите – членки на ЕС (а понякога и между 
регионите). 

7. Кое равнище на политиката 
разполага с компетентността да 
изпраща военни сили в зоните на 
конфликти по света? 

Извън ЕС ЕС няма армия. Външната политика и политиката на 
отбрана са национална компетентност. Все пак държавите 
членки се опитват да координират мисиите си на 
европейско равнище, както и в рамките на НАТО. 

8. Кое равнище на политиката 
определя минималния размер 
от 20 дни платен годишен отпуск 
всяка година за служител на 
пълно работно време? 

Равнището 
на ЕС

Минимум 20 дни: Всеки сектор и/или всяка държава 
има право да предостави повече годишен отпуск. ЕС 
няма много правомощия по отношение на социалната 
политика. Това е една от малкото мерки на ЕС по тази 
тема. Повечето случаи на социалната политика се 
решават на национално равнище.  

9. Кое равнище на политиката 
определя условията за обучение 
на водачите и необходимите 
условия за полагане на изпит за 
управление на МПС? 

Извън ЕС Въпреки че ЕС не определя тези условия, Вашето 
свидетелство за управление на МПС незабавно е валидно 
на територията на целия ЕС и има стандартен формат на 
ЕС. 
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10. Кое равнище на политиката 
определя максималното 
количество скумрия, което е 
позволено да уловят рибарите? 

Равнището 
на ЕС

Политика в областта на рибарството и околната 
среда: ЕС определя максимален годишен размер на 
килограмите от всеки вид риба, който може да бъде 
уловен. Това са квотите за риболов. С тези квоти ЕС иска 
да гарантира, че застрашените видове риба имат шанс 
отново да достигнат голяма численост и да предотврати 
прекомерния улов в нашите морета.  

11. Кое равнище на политиката 
определя количеството енергия 
(газ/електроенергия), което 
трябва да бъде от възобновяеми 
енергийни източници, като 
например слънчева и вятърна 
енергия? 

Равнището 
на ЕС

Изменение на климата: В настоящия план „ЕС 20-20-20“ 
е посочено, че ЕС като цяло трябва да получи 20% от 
своята енергия от възобновяеми енергийни източници 
до 2020 г. В зависимост от ситуацията във всяка 
държава този процент е различен за всяка държава 
членка. В новия енергиен план (до 2030 г.) се определя 
още по-голям дял от 27%.  

12. Кое равнище на политиката 
взема решения за 
разрешителното за строеж на 
Вашата къща? 

Извън ЕС Предимно местните органи издават разрешителни за 
строеж за частните домове. 

13. На кое равнище на политиката 
плащате данъци? 

Извън ЕС ЕС не събира данъци пряко от своите граждани. Всяка 
държава членка трябва да плаща годишна сума на 
Европейския съюз, която представлява нейната вноска 
в европейския бюджет. 

14. Кое равнище на политиката 
взема решения за нашите 
официални празници: на кои 
дати и по колко дни? 

Извън ЕС Обикновено националните държави вземат тези 
решения. 

15. Кое равнище на политиката 
определя максималното 
количество фини прахови 
частици, което е позволено да се 
съдържа във въздуха? 

Равнището 
на ЕС

ЕС определя много екологични мерки – например 
качеството на водите в реките, езерата и моретата. 

16. Къде трябва да регистрирате 
брака си? 

Извън ЕС Предимно местните органи, които отговарят за 
регистрацията и гражданското състояние на 
населението. 

ИГРА № 4. ЦЕННОСТИ НА ЕС 
Четвъртата игра е игра на „Квартет“ за ценностите на Европейския съюз. В хода на играта 
учениците се запознават с тези ценности и с някои конкретни примери за начина, по който ЕС 
ги прилага на практика. В нея се прилага методът за научаване чрез практика и се гарантира 
участието на всички ученици, като се дава възможност всички те да мислят активно за ценностите 
и да ги повтарят. 

СРЕДА 
За тази игра класът се разделя на по-малки групи, за предпочитане от по четирима ученици. 
Възможни са и групи от трима или петима ученици, ако е необходимо. Всяка група сяда около 
маса. Учениците играят срещу другите в тяхната група. По средата на масата има купчина от 30 
карти с въпроси „вярно или грешно“.  
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ПРОЦЕС 
- Крайната цел на играта е да се съберат най-много „квартети“ (= комплект от четири карти с една 

и съща ценност на ЕС) от играч в дадена група.

- Картите за квартет се раздават на членовете на групата. Ако играчите са четирима, всеки играч 
получава осем карти. Ако играчите са трима или петима, някои от тях ще получат допълнителна 
карта. Играчите държат картите си в ръце и не ги показват на другите играчи. 

- По средата на масата има купчина от 30 карти с въпроси „вярно или грешно“ за всяка група. 
Отговорите на въпросите може да бъдат намерени върху картите, които учениците държат в 
ръце.

- Първи започва най-големият член на групата. Той/тя пита друг играч дали има карта с 
конкретна ценност на ЕС. Играчът, чийто ред е, трябва да има поне една карта с тази ценност 
на ЕС. 

- Ако другият играч няма поисканата карта, той казва „не“ и тогава идва ред на този 
играч. 

- Ако другият играч има поисканата карта, той/тя тегли карта с въпрос „вярно или 
грешно“ от купчината в средата на масата и задава въпроса. 

- Ако отговорът е верен, играчът получава картата с тази ценност на ЕС („вярно“ 
или „грешно“ е достатъчно; играчът не трябва да дава допълнителна информация 
защо дадено нещо е грешно. Играчът, който задава въпроса, после прочита на 
глас защо то е било грешно).

- Ако отговорът е неправилен, няма размяна на карти и картата с въпрос „вярно 
или грешно“ отново се поставя под купа с карти на масата.

- И в двата случая на ред е играчът, на когото е бил зададен въпросът.

- Когато играч събере комплект от четири карти с една и съща ценност на ЕС, той/тя казва 
на глас „Квартет!“ и поставя на масата комплекта с квартета. Този комплект карти вече не 
може да се вземе от друг играч.

- Играта приключва, ако са завършени и осемте квартета. Ученикът(ците) с най-много 
квартети печели(ят) играта.

МАТЕРИАЛИ
- Комплект карти за квартет с ценностите на ЕС за всяка група (приложение V в наръчника за 

учители). Картите са общо 32. Ще трябва сами да изрежете картите и да се постараете да ги 
разбъркате добре. 

- Комплект карти с ценностите на ЕС и въпроси „вярно или грешно“ за всяка група, който се 
поставя в средата на масата (приложение VІ в наръчника за учители). Картите са общо 30. 
Отново Вие ще трябва да ги изрежете. 

ПРАКТИЧЕСКИ СЪВЕТИ
- Играта за ценностите на ЕС може лесно да се играе отделно от другите игри.

- Можете да я използвате и като тийзър за активната методология „Ценности на ЕС: Какво е 
вашето мнение?“ в модул 3. 
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СЪДЪРЖАНИЕ 
Върху 32 карти за квартет учениците ще открият ценностите на ЕС и някои примери за начина, 
по който Европейският съюз/Европейският парламент прилага на практика тези ценности в ЕС и 
извън него. Има осем комплекта за квартет, които разглеждат осем ценности на ЕС. 

ДЕМОКРАЦИЯ На всеки пет години гражданите на ЕС избират пряко своите представители в 
Европейския парламент. Следващите избори ще се проведат през 2019 г.
Гражданите на ЕС, които живеят в друга държава от ЕС, имат право да гласуват 
или да бъдат избирани на общинските избори и на европейските избори по 
местоживеене. Например, ако една гъркиня живее в Берлин, тя може да бъде 
избрана за кмет там. 
Европейска гражданска инициатива: Ако един милион граждани в най-малко 
седем различни държави подпишат петиция, те могат да изискат от Европейската 
комисия да направи законодателно предложение.
Европейският парламент осъществява наблюдение на изборите в държави извън 
ЕС с цел насърчаване на свободни и честни избори, например в Египет или 
Украйна. 

СВОБОДА Гражданите на ЕС могат да пътуват свободно на територията на целия ЕС.
Дружествата нямат право да събират лични данни, освен при строги условия. 
Това е нашето право на неприкосновеност на личния живот и защита на данните. 
Гражданите на ЕС са свободни да работят във всяка държава – членка на ЕС, без 
да е необходимо разрешение за работа.
В ЕС човек може да изрази мнението си, без да се страхува, че ще попадне в 
затвора. Това е нашата свобода на словото. Не се позволява единствено език на 
омразата, който призовава да се вреди на други (групи от) хора. 

СОЛИДАРНОСТ По-малко богатите региони на ЕС получават допълнителна финансова подкрепа.
Държавите – членки на ЕС, са се договорили да си помагат взаимно, ако някоя 
от тях стане обект на терористично нападение или жертва на природно или 
предизвикано от човека бедствие. Тази клауза беше използвана за пръв път след 
нападенията в Париж през 2015 г.
Европейският фонд за приспособяване към глобализацията помага на хората 
да си намерят нова работа или да получат професионално обучение, ако са 
изгубили работата си заради глобализацията, например ако предприятието се е 
преместило в държава с нископлатен труд. 
ЕС и неговите държави членки заедно са най-големият световен донор на помощ 
за развитие. 

РАВЕНСТВО / 
НЕДИСКРИМИНАЦИЯ

Гражданите на ЕС, които учат в друга държава – членка на ЕС, плащат еднакви 
такси за обучение като студентите от тази държава. Например италиански 
студент, който учи в Париж, плаща съвсем същата такса като френските граждани.
При раждане или осиновяване на дете и майката, и бащата имат право на най-
малко четири месеца родителски отпуск, за да се грижат за детето.
В ЕС гражданите са защитени от това да им бъде отказана работа или да бъдат 
уволнени заради тяхната сексуална ориентация. 
Всяка година Европейският парламент обръща внимание и чества 
Международния ден на жената (8 март), за да насърчава равенството между 
половете.

25  /  МОДУЛ 2 EUROPE@SCHOOL



ПРИНЦИПИ НА 
ПРАВОВАТА ДЪРЖАВА/
ПРАВОСЪДИЕ

Всички пострадали от престъпление и заподозрени лица имат право на 
справедлив съдебен процес в ЕС. Всички заподозрени са невинни до доказване 
на вината им в съда. 
Пострадалите от престъпление и заподозрените в престъпление или 
произшествие трябва да бъдат информирани за правните процедури на език, 
който те разбират. Тази услуга се заплаща от държавата членка, в която се 
провежда съдебният процес. 
Държавите – членки на ЕС, които не спазват принципите на правовата държава, 
може да получат предупреждение, санкция или да бъдат временно изключени от 
процеса на вземане на решения в ЕС. 
Държавите – членки на ЕС, трябва да спазват правилата и разпоредбите на ЕС. В 
противен случай те може да бъдат съдени от Съда на ЕС. 

ЗАЧИТАНЕ НА ПРАВАТА 
НА ЧОВЕКА

Европейският парламент присъжда наградата „Сахаров“ на хора по целия 
свят, които имат изключителен принос за защитата на правата на човека. 
ЕС разполага със специален представител за правата на човека. Неговата 
роля е да подобри политиката на ЕС в областта на правата на човека в 
чужбина.
Веднъж месечно в Европейския парламент се провеждат разисквания 
относно груби нарушения на правата на човека по света. По този начин се 
обръща внимание на злоупотребите с правата на човека. 
Всички държави – членки на ЕС, трябва да подпишат и да спазват 
Европейската конвенция за правата на човека. 

ТОЛЕРАНТНОСТ / 
ПЛУРАЛИЗЪМ

Всеки човек е свободен да изповядва или да смени своята религия или 
убеждения.
ЕС подпомогна един проект, в който журналисти от ромски и неромски 
произход заснеха 25 кратки филма за ромските общности. Целта на 
проекта беше да преодолее стереотипите, които оказват влияние върху 
общественото възприятие в медиите, които отразяват темата за ромите. 
Държавите – членки на ЕС, трябва да се борят срещу езика на омразата 
в телевизионните предавания въз основа на раса, пол, религия или 
националност. 
Медиите трябва да представят обществото във всичките му измерения. 
Мониторингът на плурализма на медиите в ЕС проверява дали това е така.  

ЗАЧИТАНЕ НА 
ЧОВЕШКОТО 
ДОСТОЙНСТВО

Смъртното наказание е забранено във всички държави от ЕС.
Изтезанията са забранени във всички държави от ЕС.
Всички лица, търсещи убежище в ЕС, имат право на подслон, храна и 
санитарни услуги, докато молбата им за убежище се разглежда. 
Детският труд, робството и трудовата експлоатация са забранени в ЕС.

30-те карти с въпроси „вярно или грешно“ съдържат въпроси „вярно или грешно“, които 
съответстват на информацията от картите за квартет. Тук са посочени конкретни случаи, така че 
учениците наистина трябва да се замислят за последиците от тези политики на ЕС. Учениците 
ще могат да отговорят правилно на картите с въпроси, ако използват информацията от картите 
за квартет. Чрез това упражнение те мислят активно за ценностите на ЕС и ги опознават 
задълбочено.

1. В ЕС човек има право да изразява мнението си, но 
езикът на омразата не е позволен.

Вярно

2. Можете да работите в друга държава от ЕС, ако 
имате разрешително за работа.

Грешно
Всички граждани на ЕС са свободни 
да работят във всяка държава от ЕС, 
без да е необходимо разрешение за 
работа.
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3. Дружествата могат да събират нашите данни без 
нашето разрешение.

Грешно 
Дружествата нямат право да събират 
лични данни, освен при строги 
условия.

4. Гражданите на ЕС могат да пътуват свободно на 
територията на целия ЕС.

Вярно

5. На всеки 10 години гражданите на ЕС избират 
пряко своите представители в Европейския 
парламент.

Грешно
Избираме ги на всеки 5, а не на всеки 
10 години. 

6. За наличието на валидна европейска гражданска 
инициатива са необходими 2 милиона подписа. 

Грешно
Необходими са 1 милион, а не 2 
милиона подписа.

7. Като гражданин на ЕС, живеещ в друга държава 
от ЕС, Вие имате право да гласувате или да бъдете 
избирани в Европейския парламент там, където 
живеете.

Вярно

8. Европейският парламент наблюдава изборите в 
държави извън ЕС с цел насърчаване на свободни 
и честни избори.

Вярно

9. При раждане на дете ЕС осигурява най-малко 3 
месеца родителски отпуск както за майката, така и 
за бащата.

Грешно
ЕС осигурява най-малко 4, а не 3 
месеца родителски отпуск. 

10. Ако гражданин на ЕС учи в друга държава от ЕС, 
той/тя плаща 10% допълнително в сравнение с 
местен студент.

Грешно
Гражданите на ЕС плащат същата 
такса за обучение като националните 
студенти.

11. В ЕС гражданите са защитени от това да им бъде 
отказана работа или да бъдат уволнени заради 
тяхната сексуална ориентация.

Вярно

12. Пострадалите от престъпление или произшествие 
трябва да бъдат информирани за правните 
процедури на език, който те разбират. 
Заподозрените нямат това право. 

Грешно
И пострадалите, и заподозрените 
имат право да бъдат информирани на 
език, който разбират.

13. Ако държава – членка на ЕС, не спазва правото на 
ЕС, тя може да бъде осъдена от Съда на ЕС.

Вярно

14. Ако държава – членка на ЕС, нарушава основните 
права на ЕС, тя ще бъде „изхвърлена“ от ЕС. 

Грешно
Държавата може да получи 
предупреждение, санкция или да бъде 
временно изключена от процеса на 
вземане на решения в ЕС.

15. Всички пострадали от престъпление и заподозрени 
лица имат право на справедлив съдебен процес в 
ЕС.

Вярно

16. По-малко богатите региони на ЕС получават 
допълнителна финансова подкрепа.

Вярно

17. ЕС и неговите държави членки са вторият по 
големина световен донор на помощ за развитие 
след САЩ. 

Грешно
Взети заедно те са най-големият 
световен донор на помощ за развитие.

18. Ако в една от държавите – членки на ЕС, има 
терористично нападение, другите членки ще 
помогнат на засегнатата държава.

Вярно
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19. Европейският фонд за приспособяване към 
глобализацията подпомага дружества със седалище 
в държавите – членки на ЕС.

Грешно
Този фонд помага на хората да си 
намерят нова работа, ако са изгубили 
работата си заради глобализацията, 
например ако предприятието се е 
преместило в държава с нископлатен 
труд.

20. В ЕС човек не може да смени религията си. Грешно
Можете да изповядвате или да 
смените своята религия или 
убеждения.

21. Мониторингът на плурализма на медиите 
гарантира, че медиите в ЕС показват обществото 
във всичките му измерения.

Вярно

22. Езикът на омразата в телевизионните предавания 
се приема в някои държави от ЕС.  

Грешно
Срещу езика на омразата въз 
основа на раса, пол, религия или 
националност трябва да се води 
борба в телевизионните предавания 
във всички държави – членки на ЕС.

23. В някои държави от ЕС смъртното наказание все 
още е разрешено.

Грешно
Смъртното наказание е забранено 
във всички държави от ЕС.

24. Всички лица, търсещи убежище в ЕС, имат право 
на подслон, храна и санитарни услуги по време на 
процедурата за предоставяне на убежище.

Вярно 

25. Детският труд не е желателен, но все още е 
разрешен в някои държави от ЕС.

Грешно
Детският труд е забранен във всички 
държави – членки на ЕС.

26. Изтезанията са забранени във всички държави от 
ЕС.

Вярно

27. Всяка година Европейският парламент провежда 
по едно разискване относно злоупотреби с правата 
на човека.

Грешно
Европейският парламент провежда 
разисквания относно правата на човека 
всеки месец, а не всяка година.

28. Наградата „Сахаров“ се присъжда на хора, които 
насърчават сътрудничеството в ЕС.

Грешно
Наградата „Сахаров“ се присъжда на хора, 
които защитават правата на човека.

29. Всяка държава – членка на ЕС, трябва да е 
подписала Европейската конвенция за правата на 
човека. 

Вярно

30. ЕС разполага със специален представител за 
правата на човека.

Вярно
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ПРЕЗЕНТАЦИЯ: 
ОБСЪЖДАНЕ НА ПРИДОБИТИТЕ ЗНАНИЯ

СРЕДА
Учениците седят, за да може лесно да виждат презентацията. Те може да седят в обичайното си 
разположение в класната стая или в по-малки групи, при положение че виждат добре презентацията. 

ПРОЦЕС 
Съдържанието на презентацията отговаря на съдържанието на обобщението на модула в 
работната тетрадка за ученика. Използвайте това обобщение като помощ, докато представяте 
презентацията. Учениците не трябва да разполагат с този текст пред себе си по време на 
презентацията. По-долу, в раздел „Практически съвети“, можете да намерите по-подробно 
обяснение за това как да боравите с презентацията в Prezi. 

* Как започна всичко: Нарастващо сътрудничество 
1. Обсъждане на съдържанието след игра № 1: От въглища и стомана до 
обща валута евро 
Попитайте учениците: „Кога е започнало европейското сътрудничество, което се е превърнало в 
Европейски съюз?“ Те вече знаят отговора на този въпрос от първата игра. „През 50-те години на 
ХХ век“ или „след Втората световна война“ са верни отговори. 
След като учениците отговорят на този въпрос, преминавате към следващия кадър от „пътя“ 
(Prezi), който изобразява снимка от Втората световна война. Обяснете на учениците, че след 
Втората световна война в някои европейски държави е имало глад; че много хора са загубили 
своите роднини и приятели през войната; че сградите, пътищата и градовете са били (частично) 
разрушени. Продължете по презентацията и обяснете съдържанието така, както е представено в 
обобщението на модула. Презентацията следва същата хронология. 

НЯКОИ ДОПЪЛНЕНИЯ
-  Жан Моне и Робер Шуман са важни „основоположници“ на сегашния ЕС. Всъщност Жан 

Моне е представил на Шуман идеята за сътрудничество. Като тогавашен министър на 
външните работи на Франция, Шуман подкрепил думите с дела и изнесъл прочутата си „Реч 
на Шуман“. За повече информация относно основоположниците, посетете https://europa.
eu/european-union/about-eu/history/founding-fathers_bg

-  На моменти презентацията не следва изцяло хронологичния ред на обобщението на 
модула. Например в презентацията всички договори преди Договора от Лисабон са 
обединени и едва тогава се разглежда въвеждането на еврото, въпреки че това се е 
случило преди договорите. Тази разлика прави историята по-достъпна.  

-  Можете да решите да не се спирате на всички различни стъпки в хронологията. Например 
можете да пропуснете всички договори и да се съсредоточите само върху началото, ЕИО, 
отварянето на границите за единния пазар и въвеждането на еврото. По този начин ще 
посочите най-вече, че европейското сътрудничество се е развило от сътрудничество 
в областта на въглищата и стоманата във всеобхватно икономическо сътрудничество 
с политически и социални аспекти. Можете да отделите малко време, за да обсъдите и 
Нобеловата награда за мир, която ЕС получи през 2012 г. Тя беше присъдена, защото ЕС 
донесе дълготраен мир в неговите държави членки, с което положи началото на промяна 
в историята на конфликти в Европа. 
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2. Обсъждане на съдържанието след игра № 2: От 6 до 28 държави членки 

Първата стъпка от пътя ви отвежда до преглед на настоящите 28 държави членки. Вече можете 
да посочите всички на този етап, защото на учениците ще им бъде любопитно да ги научат след 
играта за държавите членки. След това презентацията преминава към хронологията в дъното, 
където е показано разширяването на Европейския съюз от първите 6 до настоящите 28 държави 
членки. Тук можете просто да следвате пътя на презентацията, придружен от обяснение на 
съдържанието, както е посочено в обобщението на модула в работната тетрадка за ученика. 
Разбира се, можете да решите да не се съсредоточавате върху 28-те държави членки в сегашния 
им вид и да не обсъждате разширяването през годините. 

3. Обсъждане на съдържанието след игра № 3: Каква е дейността на ЕС?

По време на въведението към играта вие вече сте показали изображението на различните 
равнища на политиката във вашата държава. Едва тогава пътят на презентацията ще ви доведе до 
„някои примери“. Повечето примери вече са били споменати по време на упражненията, така че 
сега можете да дадете допълнителни обяснения на примерите за ЕС. 

1. НЯКОИ ПРИМЕРИ
Обсъдете набързо примерите, така както са показани в обобщението на модула в работната тетрадка 
за ученика. Следвайте пътя на презентацията, където всеки пример е показан в увеличен мащаб. 

2. НЯКОИ ГОЛЕМИ ПРОМЕНИ
Отново следвайте пътя на презентацията и в това време обяснете какво представляват единният пазар, 
Шенген и еврото. Цялата информация за съдържанието ще намерите в работната тетрадка за ученика. 

3. ПО КАКВИ ВЪПРОСИ ВЗЕМА РЕШЕНИЯ ЕС? 
Тази част от обяснението отново започва с изображението на различните равнища на политиката 
във вашата държава. След това обяснете компетентностите на ЕС.

4. ЗА КАКВО СЕ ИЗРАЗХОДВАТ СРЕДСТВАТА НА ЕС? 
Обсъдете най-важните елементи на европейския бюджет, като използвате презентацията и 
обобщението на модула. 

4. Обсъждане на съдържанието след игра № 4: Ценности на ЕС

Играта за ценностите на ЕС ще е дала на учениците първоначална представа за това какво 
представляват те. Последната част от презентацията започва с член 2 от Договора за Европейския 
съюз, който съдържа ценностите на ЕС. След това презентацията обобщава осемте ценности 
на ЕС, дава кратко определение на тези ценности и някои практически примери за начина, по 
който ЕС прилага тези ценности в своята политика. Учениците вече са запознати с ценностите 
и примерите от игрите, които са играли. Прегледайте тази презентация с помощта на работната 
тетрадка за ученика.
В третия модул има подробно упражнение с дебат относно тези ценности. 

* Заключение 
Какво всъщност представлява ЕС? Обобщете най-важните характеристики на ЕС, като 
използвате въведението към втория модул в работната тетрадка за ученика и съдържанието на 
презентацията: тясно сътрудничество между държавите, за хората, равнище на политиката, 
основано на ценности, мирен проект, голямо въздействие върху нашия ежедневен живот, в 
постоянно развитие. 
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Сравнете това с казаното от учениците в началото на урока по време на въведението, като 
използвате бележките си от дъската/флипчарта.

МАТЕРИАЛИ
- Компютър с интернет и мултимедиен проектор

- Презентация в Prezi за модул 2

- Обобщение на модула в работната тетрадка за ученика (само за Вас като учител, за да го 
ползвате като основна информация)

ПРАКТИЧЕСКИ СЪВЕТИ ЗА ПРЕЗЕНТАЦИЯТА
-  Тази презентация е много обширна. Като учител Вие сами можете да изберете кои елементи 

искате да обсъдите и кои да пренебрегнете. 

-  Работа с Prezi: Презентацията е създадена с Prezi. Prezi Ви дава възможност да работите 
интуитивно. В презентацията има „път“, който Ви превежда през нея стъпка по стъпка. 
Можете да се отклоните от пътя по всяко време, като просто кликнете върху някой елемент 
от презентацията. Тогава презентацията ще увеличи мащаба на тази част. Кликнете тук, за да 
намерите видеоклип с инструкции за това как да навигирате в Prezi. Можете да намерите други 
видеоклипове с инструкции за Prezi на адрес https://prezi.com/support. 

-  Презентацията съществува само онлайн. Ако в училище нямате достъп до интернет, можете 
да заредите презентацията на домашния си лаптоп и след това да затворите лаптопа, без да го 
изключвате. Когато отново отворите лаптопа в училище, презентацията все още ще е там. 
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КОНЦЕПЦИЯ
Третият модул е насочен към обучение на учениците в демократични умения. Тези умения 
включват умения за водене на дебат, усвояване на умения за правене на компромиси и откриване 
на точна информация. Тя отговаря на третата дейност в модела – „Развитие към активно 
европейско гражданство“.

Както и вторият модул, третият модул е много важен. Той се състои от две големи части, във всяка 
от които се използват активни методологии: 

- Първата част разглежда по-задълбочено функционирането на Европейския парламент 
и неговите законодателни правомощия с подробна ролева игра. Разглеждат се и другите 
институции, както и процесът на вземане на решения. 

- Втората част е подробно упражнение с дебат относно ценностите на ЕС.

За този модул има и презентация, в която се обобщават придобитите знания във всяка част. 
Учителят изнася тази презентация накрая. Има и подробно обобщение на модула в работната 
тетрадка за ученика, което може да се използва като учебен материал.

ЧАСТИ И ВРЕМЕТРАЕНЕ
Този модул съдържа до 13 часа материали, от които да се избира. За всяка част и упражнение в 
таблицата по-долу е показано минимално необходимото време. 

НЕОСВЕДОМЕНОСТ ОСВЕДОМЕНОСТ ЗНАНИЯ ДЕМОКРАТИЧНИ  
УМЕНИЯ

АКТИВНО 
ЕВРОПЕЙСКО 

ГРАЖДАНСТВО

ПОВИШАВАНЕ НА 
ОСВЕДОМЕНОСТТА ИНФОРМИРАНЕ ОБУЧЕНИЕ АКТИВИРАНЕ 

© Ryckevelde vzw, 2010

МОДУЛ 3  ПРИДОБИЙ 
ДЕМОКРАТИЧНИ УМЕНИЯ
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1. ВЗЕМАНЕТО НА РЕШЕНИЯ В ЕС: ДА СЕ ПОСТАВИМ НА МЯСТОТО 
     НА ЧЛЕН НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ
Първата част се състои от симулационно упражнение/ролева игра, оценка и презентация с 
основна информация за институциите на ЕС и процеса на вземане на решения. Минимално 
необходимото време за тази ролева игра и оценка е около два часа. 

МЕТОДОЛОГИЯ ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ ТЕМА МАТЕРИАЛИ
Въведение 5 мин. Практическо въведение в 

симулационното упражнение

Симулационно 
упражнение в малки 
групи 

25 мин. на тема Да се поставим на мястото 
на член на Европейския 
парламент: Учениците 
разработват свое 
законодателно предложение, 
като работят в малки групи. Те 
основават предложението на 
предложение от Европейската 
комисия. 

- Игрална дъска за всяка група 
(приложение VІІ в наръчника за 
учители)

- Работен лист за всяка група 
(приложение VІІІ в наръчника за 
учители)

- Комплект карти в съответствие с 
темата за всяка група (приложение ІХ 
в наръчника за учители)

- Законодателно предложение на 
Европейската комисия в съответствие 
с темата за всяка група (приложение Х 
в наръчника за учители).

Симулационно 
упражнение за целия 
клас 

15 мин. на тема Разискване в пленарна зала 
и гласуване: Групата обсъжда 
предложенията и гласува по 
тях. 

- Черна дъска/флипчарт + тебешир/
маркер

- Попълнен работен лист за всяка група

Беседа с въпроси към 
учениците + лекция

25 мин. – 2 часа Оценка на упражнението: 
Учителят обсъжда приликите 
и разликите между 
упражнението и реалността 
въз основа на презентацията в 
Prezi и приноса на учениците. 

- Компютър и мултимедиен проектор

- Презентация в Prezi за Модул 3

Лекция 30 мин. – 1 час Презентация: Обсъждане на 
процеса на вземане на решения 
в ЕС и институциите на ЕС 

- Компютър и мултимедиен проектор

- Презентация в Prezi за Модул 3

2. ЦЕННОСТИ НА ЕС: КАКВО МИСЛИТЕ?
Тази част е подробно упражнение с дебат относно европейските ценности в класната стая 
чрез индивидуални разсъждения („Моето мнение?“), разисквания в класа („Нашето мнение?“) и 
разисквания в по-малки групи („Интерпретацията на ЕС?“). Всяка част може да се прави поотделно, 
но те се основават и една на друга.

МЕТОДОЛОГИЯ ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ ТЕМА МАТЕРИАЛИ
Индивидуално 
упражнение + 
упражнение в 
клас 

20 мин. Моето мнение? 
Учениците разсъждават 
за начина, по който 
възприемат ценностите 
на ЕС и кои според тях са 
най-важни

- 1 карта с ценности на ЕС за всеки ученик (от 
работната тетрадка за ученика)

- Презентация от модул 3

- Компютър и мултимедиен проектор 

Упражнение за 
разискване с 
целия клас 

15 мин. на 
изказване

Нашето мнение? 
Разискване в пленарна зала 
на 16 възможни твърдения 

- Презентация от модул 3

- Компютър и мултимедиен проектор
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Групова работа 
и разискване в 
пленарна зала

30 мин. Интерпретацията на ЕС?

Групова работа и 
разискване в пленарна зала 
относно начина, по който 
ЕС прилага на практика 
тези ценности 

- Презентация от модул 3

- Компютър и мултимедиен проектор

- За всяка група: – четирите карти за игра с 
тяхната ценност от модул 2 (приложение 
V в наръчника за учители). На тези карти е 
посочена конкретна мярка или практика на ЕС 
за тяхната ценност. 

- За всяка група: един групов работен лист 
„Интерпретацията на ЕС“ (приложение ХІ в 
наръчника за учители).

ЦЕЛИ И КОМПЕТЕНТНОСТИ

НАГЛАСИ 
-  Учениците възприемат ценностите на ЕС. 
-  Учениците развиват отворено съзнание. 
-  Учениците развиват цялостно критично отношение: Те си създават мнение по актуалните 

теми за ЕС.

ЗНАНИЯ
-  Учениците знаят и разбират (опростена версия на) процеса на вземане на решения в ЕС. 
-  Учениците разбират ролята на Европейския парламент в този процес. 
-  Учениците знаят, че Европейският парламент разглежда конкретни теми, които оказват 

въздействие върху ежедневието им, и разбират, че членовете на Европейския парламент, 
които вземат тези решения, са реални хора. 

-  Учениците знаят повече за обсъжданите теми, например защита на потребителите, 
предоставяне на убежище и политика за околната среда. 

УМЕНИЯ:
-  По време на цялото упражнение учениците подобряват демократичните си умения: те се 

обучават как да вземат под внимание мнението на другите, как да формират собствено 
мнение, как да се консултират и как да правят компромиси. 

-  Учениците научават как да представят предложението си и как да говорят пред група. 

34  /  МОДУЛ 3 EUROPE@SCHOOL

https://prezi.com/c9juie4oz7pq/bu-bulgaria-m3/


МОДУЛ 3: СТЪПКА ПО СТЪПКА

1. ВЗЕМАНЕТО НА РЕШЕНИЯ В ЕС:  
ДА СЕ ПОСТАВИМ НА МЯСТОТО НА 
ЧЛЕН НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ

Първата част от този трети модул започва със симулационно упражнение, по време на което 
учениците се поставят на мястото на член на Европейския парламент. Учениците първо работят 
заедно в по-малки групи, за да разработят собствено законодателно предложение въз основа на 
законодателно предложение на Европейската комисия. Те използват настолна игра с тематични 
карти. Всяка група работи по определена тема и формира тематична комисия. Докато създават 
своя законодателен акт, групите трябва да вземат предвид различните гледни точки на Съвета на 
министрите и на заинтересованите страни. 

Има десет теми, от които учителят може да избира. Темите се различават по своята степен на 
трудност. 

Второ, всяка група представя своето законодателно предложение на останалата част от 
класа, след което класът гласува: Одобряват ли или не законодателното предложение техните 
съученици, представляващи пленарната зала на Европейския парламент?

След симулационното упражнение се извършва подробна оценка на упражнението: Какви са 
приликите и разликите между упражнението и реалната парламентарна работа? Учителят ги 
разглежда, като използва презентация в Prezi, докато учениците вземат участие. 

Накрая следва интерактивна лекция, по време на която учителят разглежда процеса на вземане 
на решения в ЕС и най-важните институции на ЕС.

Този модул е придружен от обобщение на модула за учениците в работната тетрадка за 
ученика. Можете да предоставите на учениците това обобщение като полезно помощно средство 
или като реален учебен материал. Обобщението не следва да се разглежда в час. 

Декларация за отказ от отговорност: както формата, така и съдържанието на това 
упражнение не представляват пълно и точно представяне на действителността и не 
представят реалните становища на Европейския парламент, Европейската комисия, 
Съвета на Европейския съюз или лобистките групи. Целта на тази симулация е чисто 
образователна и това е единственото реално основание за направения избор. 

ВЪВЕДЕНИЕ
Обяснете накратко на учениците, че отсега нататък те ще играят ролята на член на Европейския 
парламент и че в това си качество ще създадат свой законодателен акт. Обяснете им също така, 
че ще трябва да представят своя законодателен акт пред останалата част от класа и класът ще го 
гласува. Можете да изберете сами темите, по които ще работят учениците, или да ги оставите те да 
ги изберат. 
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СИМУЛАЦИОННО УПРАЖНЕНИЕ: ДА СЕ ПОСТАВИМ НА
МЯСТОТО НА ЧЛЕН НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ  

1. Работа в тематични комисии

СРЕДА
Класът се разделя на групи от по 4 – 5 ученици. На всяка група се задава тема, по която да работи. 
Всяка група сяда около маса с всички материали. Желателно е масите да са вече подготвени 
преди влизането на учениците. 

Всяка група разполага с тематично законодателно предложение на Европейската комисия. На 
масата също така има работен лист, игрална дъска и картите, свързани с темата. 

Картите се поставят върху игралната дъска с празната страна нагоре и с прегънати краища, на 
които са изобразени числата или символите.

Една зададена тема изглежда по следния начин:

Забележка: На горното изображение е представена темата „Тютюнопушене“. В комплекта на 
тази конкретна тема има по-малко карти, отколкото за някои други теми. Ето защо средният 
квадрат в лявата колона не е покрит с карта. За някои теми в този квадрат има карта. 

ПРОЦЕС 
Всяка група следва инструкциите от работния лист: групата започва с карта номер 1. Един ученик 
от групата обръща картата и прочита на глас какво пише в нея. След това групата изпълнява 
задачите от картата. Впоследствие те преминават към карта 2, а после към карти 3 и 4. Учениците 
си водят бележки върху работния лист. 
Картите съдържат задача или допълнителна информация, представена като становище на Съвета 
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на министрите, лобистките групи или другите заинтересовани страни. Постепенно учениците 
създават свое „европейско законодателство“. Последната задача е да представят своето 
„европейско законодателство“ пред другите ученици в класа.  
Упражнението се основава на самостоятелна групова работа на учениците: те работят заедно в 
по-малки групи по „европейско законодателство“ въз основа на информацията, която получават в 
хода на упражнението. Времетраенето е посочено върху картите. 

МАТЕРИАЛИ
-  Класна стая, която е достатъчно голяма и в която масите за всяка група са предварително 

подредени.

-  Игрална дъска за всяка група (приложение VІІ в наръчника за учители). Тази игрална дъска 
е една и съща за всички теми и представлява опростена версия на процеса на вземане на 
решения.

-  Работен лист, който е вече поставен на всяка маса (приложение VІІІ в наръчника за 
учители). Работният лист е един и същ за всички теми.

-  Законодателно предложение на Европейската комисия в съответствие с избраната тема 
за всяка група. Има десет теми, от които може да се избира (приложение ІХ в наръчника за 
учители). Всяка тема има свое законодателно предложение и карти, които да се поставят 
върху игралната дъска.

-  Комплект карти в съответствие с избраната тема за всяка група (приложение Х в 
наръчника за учители). Има десет теми, от които може да се избира. Необходимо е 
предварително да изрежете картите. 

ПРАКТИЧЕСКИ СЪВЕТИ
-  Движете се между групите и им помагайте, ако изпитват затруднения. 

-  За предпочитане е всяка група да работи по различна тема. По този начин всяка група 
може да представи на класа напълно различно законодателно предложение. Като 
учител обаче Вие можете да решите всички групи да работят по една и съща тема или да 
възложите една и съща тема на две групи и т.н. Вие познавате най-добре учениците си, така 
че знаете какво е най-подходящо за тях. 

2.Презентация в час и гласуване

СРЕДА
Учениците остават по местата си в своите тематични комисии. На черната дъска или флипчарта 
пред класа е изобразена следната таблица:

ТЕМА ГЛАСОВЕ „ЗА“ ГЛАСОВЕ „ПРОТИВ“ ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ

например „Тютюнопушене“

например „Бежанци“

Записвате в първата колона темите, които сте разгледали в час. 
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ПРОЦЕС 
Всяка тематична група разполага с максимум 2 минути, за да представи предложението си. 
За тази цел групата използва попълнения работен лист. След това другите ученици имат малко 
време, за да задават въпроси. После незабавно преминавате към гласуване. Всички гласуват с 
вдигане на ръка. Учениците в тематичната комисия, които представят предложението, също имат 
право да гласуват. Учителят прави следните изказвания:  

- „Тези, които са съгласни с предложението, да вдигнат ръка.“ Записвате техния брой в 
колоната „Гласове „за“ за разглежданата тема.

- „Тези, които не са съгласни с предложението, да вдигнат ръка.“ Записвате техния брой в 
колоната „Гласове „против“ за разглежданата тема. 

- „Тези, които се въздържат, да вдигнат ръка.“ Записвате техния брой в колоната „Въздържали 
се“ за разглежданата тема. 

След гласуването приключвате или с: „Настоящото законодателно предложение се приема (с 
мнозинство на гласовете), поздравления“, ИЛИ с: „Настоящото законодателно предложение 
е отхвърлено (с мнозинство на гласовете).“ Налице е мнозинство, когато половината + 1 от 
учениците гласуват „за“ или „против“ дадено предложение. Въздържалите се не се броят. В 
случай на равен брой гласове учителят предлага гласуването да бъде отменено. По този начин 
предложението остава без решение.

Този процес се повтаря за всяка тематична комисия. 

МАТЕРИАЛИ
-  Черна дъска/флипчарт + тебешир/маркер, където таблицата да бъде поставена 

предварително (вж. „Среда“)

-  Попълнен работен лист за всяка група

ПРАКТИЧЕСКИ СЪВЕТИ
- Броят на различните комисии/теми в клас определя необходимото време за упражнението 

(вж. „Части и времетраене“). 

- Колкото по-малки са групите, толкова по-голямо е участието на всеки един ученик. Когато 
определяте броя на групите в класа, вземете предвид както времетраенето, така и личното 
участие на учениците. 

3. Десетте теми
Има десет теми/въпроса, от които може да се избира. Темите са подредени от по-лесните към по-
сложните. По-долу ще намерите темите и законодателното предложение на Комисията. Картите за 
всяка тема са разположени под таблицата със законодателните предложения. 

Декларация за отказ от отговорност: както формата, така и съдържанието на това 
упражнение не представляват пълно и точно представяне на действителността и не 
представят реалните становища на Европейския парламент, Европейската комисия, 
Съвета на Европейския съюз или лобистките групи. Целта на тази симулация е чисто 
образователна и това е единственото реално основание за направения избор. 
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СТЕПЕН 
НА 
ТРУДНОСТ

ТЕМА ЗАКОНОДАТЕЛНО ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ

* 1. ТЮТЮНОПУШЕНЕТО 
В ЕС

За да попречи на младите хора да започнат да пушат, 
Европейската комисия предлага...  

Член 1: ... Предупрежденията относно здравето върху цигарените 
кутии да станат задължителни, както беше решено в предишни 
разпоредби на ЕС.

Член 2: ... Дизайнът на кутиите вече не може да бъде различен 
при различните производители. Всички кутии трябва да бъдат 
бели и може да се използва само един вид шрифт, за да се 
посочат наименованието на марка и производителят. Върху 
кутиите не може да се изобразява никакво друго лого.  

Член 3: ... Забранява се продажбата на тютюневи изделия на лица 
на възраст под 18 години в целия ЕС.

* 2. МАКСИМАЛНА 
СИЛА НА ЗВУКА НА 
ПЕРСОНАЛНИТЕ 
УСТРОЙСТВА ЗА 
ВЪЗПРОИЗВЕЖДАНЕ 
НА МУЗИКА

С цел да предотврати загубата на слуха на милиони европейци, 
Европейската комисия предлага... 

Член 1: ... Стандартната максимална сила на звука на всички 
персонални устройства за възпроизвеждане на музика 
(например iPod) и мобилни телефони да не бъде повече от 80 
децибела.* Тази мярка ще се прилага за всички устройства, 
продавани в Европейския съюз. 

Член 2: ... Потребителите все пак ще могат да увеличават силата 
на звука на своите устройства за възпроизвеждане на музика на 
собствен риск. Ако те решат да направят това, на екрана ще се 
появява предупреждение, указващо, че „Слушането на силна 
музика може да предизвика трайно увреждане на слуха.“ 

* Скала на децибелите (децибел = dB)
• 30 dB = Тихо (например шепот)
• От 70 – 75 dB = Средно (например прахосмукачка)
• От 85 – 90 dB = Много силно, опасност от увреждане 

(например силни викове)
• От 110 – 120 dB = Обезпокояващо силно, опасност от 

увреждане (например нощен клуб)
• От 170 dB = Болезнено силно, увреждащо слуха (например 

сирена)
Увеличение от 10 децибела означава, че звукът е станал десет 
пъти по-силен от преди.

* 3. ЕВРОПЕЙСКА 
ДЕМОКРАЦИЯ

С цел да приобщи по-силно гражданите на Европейския съюз 
и за да гарантира правилно възприемане на ЕС, Европейската 
комисия предлага:

Член 1. ... Всички държави членки да въведат задължително 
гласуване на изборите за Европейски парламент. Във връзка с 
това всички граждани ще бъдат задължени да помислят кого да 
изберат за свой представител в Европейския парламент.

Член 2. ... Ще бъде създадена агенция, която да открива невярна 
информация за ЕС (например информация, която има за цел да 
насажда съмнения и да отслаби ЕС). Тази агенция също така ще 
противодейства на установената невярна информация и ако е 
възможно, ще наказва нейните автори.
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* 4. ЗАЩИТА НА 
ЖИВОТНИТЕ ОТ 
ИЗПИТВАНИЯ

С цел да предотврати ненужните страдания на животните, 
Европейската комисия предлага...

Член 1. ... Изпитванията върху животни да бъдат разрешени 
само за разработването и тестването на лекарства. Ненужните 
изпитвания или допълнителните лабораторни животни винаги 
следва да се избягват. 

Член 2. ... Изпитванията върху животни винаги са забранени 
за тестване на козметични продукти*, както и за отделните им 
съставки.

Член 3. ... Забранява се вносът в ЕС на козметични продукти, 
които са били изпитвани върху животни. 
*Козметични продукти: Продукти за вана и душ, гримове, дезодоранти, продукти за коса, 
продукти за грижа за кожата, продукти за устна хигиена, за грижа за ноктите, продукти за 
бръснене, сапуни и слънцезащитни продукти. 

** 5. РАБОТА В ДРУГА 
ДЪРЖАВА – ЧЛЕНКА 
НА ЕС – СВОБОДНО 
ДВИЖЕНИЕ НА 
РАБОТНИЦИ

За да гарантира, че всички граждани на ЕС се ползват с равни 
права и с цел подобряване на единния пазар на ЕС, Европейската 
комисия предлага...
Член 1: ... Всеки гражданин на ЕС има право да работи във всяка 
друга държава – членка на ЕС, без да е необходимо разрешение 
за работа. 
Член 2: ... Всеки гражданин на ЕС, който работи в друга държава – 
членка на ЕС, получава същото заплащане при същите условия на 
труд, както местните граждани на тази държава.
Член 3: ... Гражданин на ЕС, който работи в друга държава – 
членка на ЕС, плаща данъци в своята приемаща държава.

** 6. АРМИЯ НА ЕС? За да направи ЕС по-силен в световен мащаб, Европейската 
комисия предлага... 
Член 1: ... Да бъде създадена европейска армия. 
Член 2: ... Тази армия да бъде мобилизирана по време на 
хуманитарни бедствия, като например суши и наводнения, както 
в ЕС, така и извън него. Тя също така ще може да се намесва в 
конфликти извън ЕС, например в Сирия. 

** 7. ЕС И ГЛОБАЛНОТО 
ЗАТОПЛЯНЕ

С цел да предотврати повишаването на температурите в световен 
мащаб повече от критичния лимит от 2° по Целзий, Европейската 
комисия предлага: 
Член 1. ... До 2030 г. най-малко 50% от крайното потребление 
на енергия в ЕС следва да бъде от възобновяеми енергийни 
източници, като например слънчева и вятърна енергия. До 2050 г. 
то трябва да бъде 100%. 
Член 2. ... ЕС да играе водеща роля в международните 
конференции по въпросите на климата и да убеди другите 
държави по света да предприемат сериозни действия.
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*** 8. БЕЖАНЦИТЕ В 
ЕВРОПА

За да се справи с настоящото и възможното бъдещо пристигане 
на мигранти и лица, търсещи убежище в ЕС, и за да гарантира 
справедливо поделяне на разходите, Европейската комисия предлага... 
Член 1: ... Всяка държава – членка на ЕС, да предлага убежище на 
лицата, търсещи убежище*, съгласно европейските минимални 
изисквания: Всяко лице, търсещо убежище, има право на храна, 
подслон, образование, здравни грижи и достъп до работа, докато 
неговата/нейната молба се разглежда. 
Член 2: ... Следва да има постоянен план за преместване на търсещите 
убежище в целия ЕС. По този начин всяка държава полага еднакви 
усиля. 
Член 3: ... Определянето на броя на търсещите убежище лица, 
разположени във всяка държава, се основава на няколко критерия: 

- Брутен национален продукт (БНП) на всяка държава 
- Население 
- Равнище на безработица 
- Вече положени усилия за предоставянето на подслон и 

презаселването на бежанци от разкъсвани от войни региони 
Член 4: ... Следва да има широкомащабна европейска спасителна 
мисия за мигранти* в нужда в Средиземно море с цел 
предотвратяване на възможни нови смъртни случаи. Всяка държава – 
членка на ЕС, е задължена да допринася за тази мисия в съответствие 
с нейния БНП.
*Основни термини:
Мигрант: всяко лице, което напуска държавата си на произход по някаква причина. 
Това е обобщаващ термин. 
Бежанец: бежанецът е специфичен мигрант: човек, който е бил принуден да избяга 
от своята държава заради преследване, война или насилие. Бежанецът изпитва 
основателни опасения от преследване, основано на раса, религия, националност, 
политическо мнение или принадлежност към определена социална група.
Лице, търсещо убежище: когато бежанците търсят убежище в друга държава, те 
кандидатстват за убежище – правото да бъдат признати за бежанци и да получат 
правна защита и материална помощ. Докато молбата им е в процес на разглеждане, те 
се наричат „лица, търсещи убежище“.

*** 9. ЕС И ДЕТСКИЯТ 
ТРУД

С цел популяризиране на ценностите на ЕС, като например 
зачитане на човешкото достойнство както в границите на 
Европейския съюз, така и извън тях, и за да осигури по-лоялна 
конкуренция с държавите извън ЕС, Европейската комисия 
предлага...

Член 1. ... Произходът на продуктите и произходът на 
компонентите на продуктите, продавани в ЕС, винаги трябва да 
бъде ясен (= прозрачност на производствената верига).

Член 2. ... Продукти, по които са работили деца, било то по 
довършителните работи или при добиването на природни 
ресурси, не може да се продават на пазара на ЕС.

Член 3. ... ЕС създава орган, който проверява цялата 
производствена верига за детски труд. Само вносителите, които 
могат да докажат, че в производството не е използван детски 
труд, може да продават продуктите си на пазара на ЕС.
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*** 10. 
НЕПРИКОСНОВЕНОСТ 
НА ЛИЧНИЯ НИ 
ЖИВОТ В ИНТЕРНЕТ

С цел да осигури по-добра защита на неприкосновеността на 
личния живот на гражданите на ЕС в интернет, Европейската 
комисия предлага...

Член 1: ... Потребителите имат право целият им профил и всички 
данни или части от техния профил или определени данни да 
бъдат заличени при поискване. Интернет дружеството трябва 
напълно да ги премахне от мрежата и няма право да архивира 
данните. Това е „правото да бъдеш забравен“.

Член 2: ... Уеб приложенията винаги трябва да искат разрешение 
преди препродажбата на данни (снимки, поведение по 
отношение на навигацията, лични данни и т.н.) от потребителите 
на други дружества.

Член 3: ... На дружествата, които нарушават правилата, може да 
бъде наложена глоба в размер на 5% от общата годишна печалба 
на дружеството в световен мащаб. 

В приложение Х можете да намерите картите за всяка тема: „Да се поставим на мястото на член 
на Европейския парламент“: тематични карти. 

ОЦЕНКА НА УПРАЖНЕНИЕТО: 
ПРИЛИКИ И РАЗЛИКИ С ДЕЙСТВИТЕЛНОСТТА

СРЕДА
Обсъдете приликите и разликите между направеното от учениците и действителното положение 
на нещата с помощта на първата част от презентацията в Prezi за модул 3. Учениците остават по 
местата си в по-малките групи или заемат обичайните си места в класната стая. Единственото 
важно нещо е всички ученици да могат да виждат презентацията.  

ПРОЦЕС 
Първо попитайте учениците за техните преживявания: „Какво беше усещането да се поставите на 
мястото на член на ЕП?“ Сред възможните отговори са, че им е било трудно да вземат решения, 
когато са засегнати толкова много интереси или че им е харесало да разполагат с правомощията 
да вземат решения. Попитайте кои ученици са имали подобни или противоположни 
преживявания. („Кой друг се почувства така? Кой е на противоположно мнение?“) 

След това преминете към оценката на упражнението. 

Най-напред обяснете контекста: кажете на учениците, че това, което са направили преди малко, 
очевидно се различава от случващото се в реалния процес на вземане на решения в ЕС. Обяснете 
им, че съществуват редица различия по отношение на формата и съдържанието. Разбира се, 
същевременно има и много неща, които са сходни. Тези разлики и прилики са изложени в 
презентацията в Prezi посредством списък: 

Първият въпрос към учениците може да бъде: „Според вас кои аспекти на упражнението са 
сходни по форма и съдържание?“ Първо обяснете всички прилики в зависимост от това, какво са 
посочили учениците. Вие добавете приликите, които те самите не са посочили. 

После попитайте: „Според вас какво се извършва по различен начин в действителността?“, след 
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което обсъдете най-важните разлики според това, 
което посочат учениците. Отново добавете нещата, 
които те самите не са посочили. 

Докато правите това, увеличете мащаба на 
елементите, които обсъждате (в презентацията). 
Няма точно определен път, който да следвате в 
тази част от презентацията по отношение на това 
оценката да остане гъвкава редом със забележките и 

констатациите на учениците.

СХОДСТВА РАЗЛИКИ
ФОРМА Тематични комисии в Европейския 

парламент: Парламентът разглежда много 
разнообразни теми. Поради това е по-добре 
членовете на ЕП да се специализират в няколко 
теми. Така както вие бяхте разделени на различни 
тематични групи, в Европейския парламент има 
около 20 постоянни тематични комисии. В тези 
комисии членовете на ЕП първо се запознават с 
темата и я обсъждат, преди да я представят пред 
останалата част от Парламента, както направихте 
вие. Освен постоянните комисии, може да има и 
ad hoc комисии.
Лобистки групи: Често към членовете на ЕП се 
обръщат лобистки групи, както се случи с вас по 
време на упражнението. 
Гласуване чрез вдигане на ръка: Гласуването 
на предложения в Парламента често се извършва 
чрез вдигане на ръка, защото обикновено така е 
по-бързо. Понякога членовете на ЕП гласуват по 
електронен път (= поименно гласуване), например 
когато в Парламента има силно разделение по 
дадена тема и резултатът от гласуването не е ясен 
веднага. Дадена политическа група също може да 
поиска електронно гласуване (предварително), 
а окончателното гласуване на доклад също се 
извършва предимно чрез електронно гласуване. 
По този начин гражданите могат да следят кой 
член на ЕП е гласувал „за“/„против“ или се е 
въздържал.   
Гласуване с мнозинство: В Европейския 
парламент правилото за мнозинство също е 
половината + 1 от подадените гласове.  

Няколко политически групи: по време 
на упражнението вие не възприехте 
политически цвят. В действителност 
в Европейския парламент има осем 
политически групи. На пленарното 
заседание членовете на ЕП седят заедно в 
съответните си политически групи, от ляво 
надясно. Всяка група се председателства от 
председател на групата. 

Споделени законодателни 
правомощия: : Възможно е от 
упражнението да сте останали с 
впечатлението, че само Европейският 
парламент има законодателни 
правомощия в ЕС и поради това взема 
всички решения. В действителност обаче 
Парламентът има споделени правомощия 
със Съвета на министрите. Едно 
предложение, направено от Комисията, 
първо отива в Европейския парламент, 
след това в Съвета на министрите и се 
прехвърля между тези две институции. (Вж. 
по-нататък в презентацията как се създава 
един законодателен акт на ЕС.)

По-сложно:  
- По време на упражнението ние бяхме 

просто една малка група. В Европейския 
парламент разискванията и гласуването 
се извършват с (максимум) 751 членове 
на ЕП. 

- Всички ние разисквахме на един и същ 
език. В Парламента всеки има право да 
говори на един от 24-те официални езика. 
Всичко своевременно се превежда на 24-
те официални езика. 
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СЪДЪР- 
ЖАНИЕ

Аргументи: Аргументите, които посочихте по 
време на упражнението, са подобни на тези в 
европейските разисквания. 

По-сложно:

- Често темите са по-технически. 
Например разглежданата тема може да 
бъде размерът на отворите на рибарските 
мрежи. Това е свързано с различни 
научни изследвания, посветени на вида 
риба, която може да се улови с всеки вид 
мрежа и т.н. 

- Законодателните предложения, които 
гласува Парламентът, са много по-
подробни. Всяка подробност се обсъжда 
и ако е необходимо, се адаптира. 

И накрая, има един елемент, който е свързан както с приликите, така и с разликите: самите теми:  
- Темите може да се разглеждат като сходни, защото всички те са теми, които Европейският 

парламент разглежда или е разглеждал в миналото. 
- Темите също така са различни, защото в действителност предложенията и позициите на 

Европейската комисия, Европейския парламент и Съвета на министрите са различни. 

След това учителят увеличава мащаба на темите, които класът е обсъдил. С помощта на 
обобщението на модула за учениците в работната тетрадка за ученика и информацията в 
презентацията в Prezi за модул 3 разгледайте накратко настоящото положение и ролята на ЕС във 
всяка тема. В главата, озаглавена „Ролева игра: Да се поставим на мястото на член на Европейския 
парламент“ в работната тетрадка за ученика ще намерите кратко описание на положението. 
Можете да го използвате като основа за преподаване, тъй като има същата структура като тази на 
презентацията. 

Много е важно да посочите действителната ситуация с темите, които са обсъждали, за да може 
учениците да излязат от часа с правилна представа за действителността. 

МАТЕРИАЛИ
- Компютър и мултимедиен проектор

- Презентация в Prezi за модул 3

- Глава: „Ролева игра: Да се поставим на мястото на член на Европейския парламент“ в 
работната тетрадка за ученика (Използвайте я за себе си като основна информация)

ПРАКТИЧЕСКИ СЪВЕТИ 
В този видеоклип за по-малко от шест минути се обяснява как функционира Европейският 
парламент: www.europarltv.europa.eu/programme/others/how-it-works-the-european-parliament 
(Можете да настроите езика в горния ляв ъгъл на страницата). Ако след упражнението имате 
достатъчно време, можете да покажете този видеоклип. След като го изгледат, можете да обсъдите 
с учениците приликите и разликите между упражнението и действителността. 
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ПРЕЗЕНТАЦИЯ: ИНСТИТУЦИИТЕ И ПРОЦЕСЪТ НА 
ВЗЕМАНЕ НА РЕШЕНИЯ 

СРЕДА
За тази презентация учениците може да продължат да седят така, както по време на оценката 
на симулационното упражнение, или да се върнат на обичайните си места. И в двата случая 
учениците трябва да седят с лице към предната част на класната стая, за да могат лесно да 
проследят презентацията. 

ПРОЦЕС 
В тази част използвайте презентацията в Prezi, за да разгледате институциите, и завършете с 
процеса на вземане на решение. 

По-голямата част от съдържанието, което ще разгледате по време на презентацията, се появява и 
в главите за „Институциите на ЕС“ и „Как се създава законодателството на ЕС“ в работната тетрадка 
за ученика. Може да държите на разположение този текст, докато обсъждате институциите. 

Някои бележки:

- Учениците не трябва да разполагат с този текст пред себе си по време на презентацията; на 
този етап целта му е да бъде помощно средство за учителя. 

- С образователна цел голяма част от информацията за институциите и по-специално за 
процеса на вземане на решения е опростена. Обясняват се само „основните елементи“. В 
настоящия наръчник за учители сме предоставили допълнителна основна информация, за да се 
задълбочите в процеса на вземане на решения, ако желаете. 

1. Институциите на ЕС 

ВЪВЕДЕНИЕ: ОБЩ ПРЕГЛЕД

Първо обяснете, че в ЕС съществуват много различни органи, агенции и съвети, но има няколко 
институции, които са от основно значение за Европейския съюз и най-вече за процеса на вземане 
на решения. Посочете институциите, които ще разгледате: Европейският парламент, Европейският 
съвет, Съветът на Европейския съюз/Съветът на министрите, Европейската комисия, Съдът на ЕС 
и Европейската централната банка (ЕЦБ). Всяка от тези институции има свои основни принципи и 
собствен начин на функциониране. 

СТЪПКА 1: ЕВРОПЕЙСКИЯТ ПАРЛАМЕНТ

Следвайте обяснението в работната тетрадка за ученика. В раздела „Кой“ презентацията ще ви 
отведе до връзка, в която ще намерите всички членове на ЕП от вашата държава. Отделете малко 
време, за да ги представите и попитайте учениците кои от тях познават. 

В раздел „Функциониране“ разгледайте различните тематични парламентарни комисии. Ако 
са правили симулационното упражнение, кажете на учениците, че и те са работили в малки 
тематични групи. Работата в по-малки групи позволява по-ефективното функциониране на 
Европейския парламент. 

След това увеличете мащаба на различните политически групи в Европейския парламент. На 
изображението е показано разпределението на местата между различните политически групи в 
Парламента въз основа на резултатите от изборите от 2014 г.
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Обяснете на учениците, че в пленарната зала членовете на Европейския парламент не седят 
съгласно своята националност, а съгласно политическата си принадлежност. По време на 
упражнението учениците не са имали политически цвят.

В момента в Европейския парламент има осем политически групи, които представляват повече 
от 100 национални партии от целия ЕС. Разгледайте европейските политически групи, като 
започнете от големите и продължите с малките. Броят на политическите групи в ЕП не е фиксиран. 
Например политическата група „Европа на нациите и свободите“ беше основана едва през 2015 
г. Някои членове на ЕП не принадлежат към нито една политическа група, което означава, че те 
спадат към „независимите членове“.

Преди гласуването всяка тема се обсъжда във всяка политическа група. По време на тези 
обсъждания се определя позицията на политическата група: дали политическата група е „за“ 
или „против“ определен въпрос? Важно е обаче да се знае, че един член на ЕП не е задължен 
да следва позицията на своята политическа група. По време на пленарните заседания не е 
необичайно членове на една и съща политическа група да гласуват различно по една и съща тема. 

Значението на политическите групи в Европейския парламент:

- Политическата група получава бюджет, който - позволява да наема допълнително служители. 

- Само членове на ЕП, които принадлежат към дадена политическа група, може да заемат 
длъжност в някоя от парламентарните комисии. Например, за да станете докладчик на 
комисия (лице, отговорно за определен законодателен доклад), трябва да принадлежите към 
политическа група. 

- Политическите групи имат думата при определянето на дневния ред на парламентарните 
сесии. 

- Колкото по-голяма е политическата група, толкова по-значителни роли има в Парламента. 
Освен това тя получава и повече време за изказвания в ЕП. 

За да сформирате политическа група в Европейския парламент, трябва да отговаряте на следните 
условия:

- За образуване на политическа група са необходими 25 членове. 

- Най-малко една четвърт от държавите членки трябва да са представени в дадена 
политическа група (което в момента се равнява на най-малко седем държави).

- Един член на ЕП може да членува само в една политическа група. 

Повече информация за функционирането на Парламента можете да намерите на адрес
http://www.europarl.europa.eu/about-parliament/bg/organisation-and-rules/organisation.      
След разделите „Кой“, „Задачи“ и „Функциониране“ попитайте учениците в кой град заседава 
Европейският парламент. След това им покажете изображение на пленарната зала на Парламента 
и им обяснете, че официалното седалище се намира в Страсбург, Франция, но че членовете на ЕП 
заседават и в Брюксел и че секретариатът се намира в Люксембург. Въпросът за „преместването“, 
по време на което всички членове на ЕП пътуват до Страсбург за една седмица всеки месец, а 
през останалото време работят в Брюксел, от години поражда спорове. 
За ваше сведение: Съществува съвместна кампания на шест европейски политически групи в 
Европейския парламент, които искат да има едно седалище на Парламента: www.singleseat.eu. На 
този уебсайт можете да намерите някои факти и цифри за месечното преместване. 

СТЪПКА 2: ЕВРОПЕЙСКИЯТ СЪВЕТ

Следвайте обяснението в работната тетрадка за ученика. Попитайте ученици кого изпращаме да 
представя нашата държава и посочете този човек на „семейната снимка“. 
След раздела „Кой“ обяснете „задачите“ и „функционирането“. Накрая посочете факта, че 
седалището е в Брюксел, Белгия.  

46  /  МОДУЛ 3 EUROPE@SCHOOL

www.singleseat.eu


СТЪПКА 3: СЪВЕТЪТ НА ЕС ИЛИ СЪВЕТЪТ НА МИНИСТРИТЕ

Следвайте обяснението в работната тетрадка за ученика. След разделите „Кой“, „Задачи“ и 
„Функциониране“ попитайте учениците в кой град според тях заседава Съветът на министрите; 
посочете факта, че седалището се намира в Брюксел, Белгия, и че всъщност сградата е същата като 
тази на Европейския съвет.

ЗАБЕЛЕЖКА: Европейски съвет ≠ Съвет на ЕС ≠ Съвет на Европа
В Европа има много съвети; поне това е ясно. Но въпреки че разликите в наименованията са 
малки, всеки от тях е различна институция или организация. 
Европейският съвет и Съветът на ЕС (= Съвет на министрите) са институции на ЕС, както е 
описано по-горе. Съветът на Европа обаче е отделна международна организация, в която 
членуват 47 европейски държави. Съветът на Европа се намира в Страсбург, Франция, и се 
занимава предимно със защитата на правата на човека и с утвърждаването на европейска 
идентичност. Съветът на Европа е организацията – майка на Европейския съд по правата на 
човека (вж. бележката за Съда на ЕС). Повече информация за Съвета на Европа можете да 
намерите на адрес http://www.coe.int/. 

СТЪПКА 4: ЕВРОПЕЙСКА КОМИСИЯ

Следвайте обяснението в работната тетрадка за ученика. В раздела „Кой“ ясно посочете члена 
на Комисията (комисар) от вашата държава. Попитайте учениците дали знаят каква е неговата/
нейната компетентност и след това дайте отговора. Посочете и председателя, Жан-Клод Юнкер. 
Ако е необходимо, можете да излезете от пътя на презентацията и да покажете увеличена групова 
снимка на настоящата Европейска комисия. Обяснете на учениците, че тази институция всъщност 
е „правителството“ на ЕС. След това разгледайте „задачите“ и „функционирането“. Главното 
седалище на Европейската комисия също се намира в Брюксел. 

СТЪПКА 5: СЪДЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ

Следвайте обяснението в работната тетрадка за ученика. 

За „задачите“ обяснете, че тази институция е арбитър между държавите членки и институциите 
на Европейския съюз. Съдът на ЕС също така играе важна роля в тълкуването на европейските 
правила. Ето защо тази институция е важно звено в процеса на вземане на решения в ЕС. 
Седалището на Съда на Европейския съюз се намира в Люксембург. 

ЗАБЕЛЕЖКА: Не бъркайте Съда на Европейския съюз с Европейския съд по правата на 
човека. Последният НЕ Е институция на ЕС и се намира в Страсбург, Франция. Всички 
държави – членки на ЕС, обаче са членове и на Съвета на Европа, който е организацията 
– майка на Европейския съд по правата на човека. Отделни лица, групи, организации и 
държави могат да подадат жалба срещу държава – членка на Съвета на Европа, когато тази 
държава членка е нарушила Европейската конвенция за правата на човека (ЕКПЧ). 

СТЪПКА 6: ЕВРОПЕЙСКАТА ЦЕНТРАЛНА БАНКА

Следвайте обяснението в работната тетрадка за ученика. Седалището на ЕЦБ се намира във 
Франкфурт, Германия. На уебсайта на ЕЦБ, в раздел „Информационно-образователни материали“ 
можете да намерите образователни материали, игри и филми за ЕЦБ: www.ecb.europa.eu/ecb/
educational/html/index.bg.html     
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2. Как се създава законодателството на ЕС

ОПРОСТЕНА ВЕРСИЯ:
В главата в работната тетрадка за ученика е показана опростена версия на „обикновената 
законодателна процедура“. В рамките на тази процедура Европейската комисия прави 
законодателни предложения („право на инициатива“), а Съветът на министрите и Европейският 
парламент имат законодателни правомощия. Последните две институции имат равен глас. С 
други думи, както Съветът на министрите, така и Европейският парламент могат да спрат дадено 
законодателно предложение. Едва когато и двете институции постигнат компромис, се създава 
ново законодателство. 

ЦЯЛОСТНАТА КАРТИНА:

Разбира се, в действителност обикновената законодателна процедура е по-сложна, с първо, 
второ, а понякога дори и трето четене от страна на Европейския парламент и Съвета на 
министрите. Визуално представяне и подробно обяснение на процедурата можете да намерите 
тук: www.europarl.europa.eu/aboutparliament/bg/20150201PVL00004/Bevoegdheden-en-procedures.            

Освен обикновената законодателна процедура, която се използва в повечето случаи, съществуват 
и изключителни законодателни процедури. По принцип това наименование е обобщаващ 
термин за всички законодателни процедури, които са различни от обикновените. В европейските 
договори е посочено кои области на политиката изискват изключителна законодателна 
процедура. За всяка от тези изключителни законодателни процедури се предвижда какви роли 
играят в процеса на вземане на решения различните институции на ЕС: кой може да прави 
предложения, кой решава и как се гласува. 

МАТЕРИАЛИ
-  Компютър и мултимедиен проектор

-  Презентация в Prezi за модул 3

-  Глави: „Институциите на ЕС“ и „Как се създава законодателството на ЕС“ от работната 
тетрадка за ученика (само за учителя, като основна информация за институциите и 
процеса на вземане на решения) 

ПРАКТИЧЕСКИ СЪВЕТИ ЗА ПРЕЗЕНТАЦИЯТА
- Тази презентация е много обширна. Като учител Вие сами можете да изберете кои 

елементи искате да обсъдите и кои да пренебрегнете. 

- Работа с Prezi: Презентациите са създадени с Prezi, което Ви дава възможност да работите 
интуитивно. В презентацията има „път“, който Ви превежда през нея стъпка по стъпка. 
Можете да се отклоните от пътя по всяко време, като просто кликнете върху някой 
елемент от презентацията. Тогава презентацията ще увеличи мащаба на тази част. Кликнете 
тук, за да намерите видеоклип с инструкции как да ползвате възможностите на Prezi. 
Можете да намерите други видеоклипове с инструкции за Prezi на адрес https://prezi.com/
support. 

- Презентацията съществува само онлайн. Ако в училище нямате интернет, можете да 
заредите презентацията на домашния си лаптоп и след това да затворите лаптопа, без да 
изключвате устройството. Когато след това отворите лаптопа в училище, презентацията 
все още ще е там. 
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2. ЦЕННОСТИ НА ЕС: КАКВО МИСЛИТЕ?

ВЪВЕДЕНИЕ
Тази част е подробно упражнение с дебат относно европейските ценности в класната стая 
чрез индивидуални разсъждения („Моето мнение?“), разисквания в класа („Нашето мнение?“) и 
разисквания в по-малки групи („Интерпретацията на ЕС?“). Всяка част може да се прави поотделно, 
но те също така стъпват една на друга. 

ПЪРВА ЧАСТ: МОЕТО МНЕНИЕ?

СРЕДА
Учениците правят индивидуално упражнение и получават обяснение като клас. Те трябва да могат 
да виждат презентацията и да седят на работна маса.  

ПРОЦЕС
В тази част учителят раздава персонална карта с ценности на всеки ученик. Това е личен документ, 
предназначен само за един ученик. Върху картата с ценности вече са посочени ценностите на ЕС, 
както и основни дефиниции.

1. Посочете дали вие лично сте съгласни с ценностите

Учителят иска от учениците да разсъждават (индивидуално) върху всяка ценност и нейната 
основна дефиниция: 

Задайте си въпроса: „Аз лично одобрявам ли тези ценности?“ С други думи, съгласни ли сте (в 
личен план), че всеки човек трябва да бъде свободен, равнопоставен, да живее в демокрация, да 
спазва принципите на правовата държава, да зачита човешкото достойнство и правата на човека, 
да бъде толерантен и да проявява солидарност? Помислете за това и оградете с кръгче „съгласен 
съм“ или „не съм съгласен“ до всяка ценност съгласно вашето мнение. 

2. Подредете ценностите според тяхната важност спрямо личната ви преценка.

В колона „Приоритет за ЕС“ от картата с ценности учениците подреждат ценностите според това 
колко важна трябва да бъде за ЕС тази ценност според тях (1 = най-важна, 8 = най-маловажна). 
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Това е индивидуално упражнение и резултатът от него ще бъде различен за всеки ученик. 

3. Дилеми

След като всички ученици приключат с личната си класация, учителят представя няколко дилеми 
във връзка с ценностите в реални ситуации. 

- Учителят обяснява дилемата и я илюстрира с презентацията.

- Той пита учениците коя ценност според тях преобладава в конкретната ситуация. 

След всяка дилема учителят моли учениците да проверят дали техният отговор съответства на 
предходното класиране.

Дилеми:

1. Свобода на словото срещу равенство/зачитане на човешкото достойнство

 Трябва ли да бъде забранен езикът на омразата? Езикът на омразата представлява 
изказвания, които нападат, заплашват или обиждат даден човек или група въз основа на 
национален произход, етническа принадлежност, цвят на кожата, религия, пол, полова 
идентичност, сексуална ориентация или увреждане. 

 Това е сблъсък между ценността свобода (свобода на словото, която е и право на човека) 
и ценностите равенство и зачитане на човешкото достойнство, защото изказването 
подбужда към омраза, насилие и дискриминация спрямо даден човек, група или общност.

2. Свобода срещу солидарност

 Всички държави – членки на ЕС, облагат с данъци гражданите, за да събират пари, които 
са предназначени, наред с много други неща, за обществени услуги: социална система, 
в рамките на която богатството се преразпределя частично. Например безработните и 
болните получават обезщетения и/или бедните семейства ползват намалени такси за 
образование. Като гражданин Вие имате задължение да си плащате данъците; нямате 
свободата да избирате дали да ги плащате.  

3. Плурализъм/толерантност (право да изповядвате убежденията си) срещу 
равенство/недискриминация

 Един мъж отказва да се ръкува с държавен служител от женски пол, след като тя е 
извършила брачната церемония между него и съпругата му в общината. Държавната 
служителка се чувства дискриминирана; мъжът се позовава на своето право да изповядва 
убежденията си (плурализъм).

Заключение: Учителят пита учениците дали техният отговор винаги съответства на 
първоначалното подреждане. Това вероятно няма да бъде така за всички ученици. Учителят 
заключава, че понякога е трудно да се придържаме към някои ценности и че нашите европейски 
общества също изпитват такива трудности. Много от твърденията в следващата част 2 „Нашето 
мнение?“ също съдържат конфликти на ценности.

МАТЕРИАЛИ
-  Презентация в Prezi за модул 3

-  Компютър и мултимедиен проектор

-  Персонална карта с ценности за всеки ученик, която може да се намери в работната 
тетрадка за ученика. 
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ВТОРА ЧАСТ: НАШЕТО МНЕНИЕ?
Целта на тази част е да изпълни със смисъл (някои от) ценностите като цяло, за да направи тези 
ценности по-конкретни. За всяка ценност в презентацията има две твърдения. Учителят избира 
две от четирите твърдения, които да бъдат обсъдени в класната стая, в съответствие с интересите 
на учениците. 
Забележка: Твърденията имат за цел да предизвикат дискусия за дадената ценност. Те не са 
съждение за тази ценност. 

СРЕДА
Средата трябва да благоприятства дискусията в клас, като също така дава възможност на 
учениците да виждат прожектираните твърдения.  

ПРОЦЕС
Процес на дискусията за всяко твърдение:

1. Първо гласуване

„Вижте твърдението. Обмислете го бързо и решете дали сте съгласни с него или не. Няма 
„междинно положение“; трябва да изберете страна.“ Някои важни забележки:

- Това е само интуитивно гласуване, след което темата ще бъде обсъдена по-задълбочено.

- Няма „верен“ или „грешен“ отговор. 

- Твърденията имат за цел само да провокират дискусия; те не изразяват мнение.

Учителят преброява гласовете и ги записва.

2. Обсъждане с участието на всички

Учителят моли учениците, които са били част от малцинството по време на гласуването, отново да 
вдигнат ръка, а после избира някого да обясни защо е съгласен или не е съгласен, например „Кой 
беше съгласен с това твърдение? Може ли пак да вдигнете ръка? Може ли някой да ми каже защо 
е съгласен/не е съгласен?“ (Ако първо изберете някой от групата гласуващи от „малцинството“, 
това може да предизвика реакции от страна на учениците, които са гласували по противоположен 
начин. По този начин ще насърчите дискусията.)

Учителят дава думата на един ученик (или определя такъв, ако е необходимо), който започва 
груповата дискусия. След това учителят задава въпрос на групата, която е съгласна/не е съгласна 
с човека, на когото е дадена думата. Впоследствие учителят модерира дискусията.

Възможно е да има въпроси относно твърдението. Учителят разяснява значението на твърдението 
(когато е възможно). Възможно е да се наложи той/тя отново да подчертае, че твърдението е 
предназначено само за „тийзър“, да предизвика дискусия, и че няма верен или грешен отговор. 

3. Второ гласуване (по желание)

Учителят може да реши да проведе още едно гласуване. Той/тя преброява гласовете и ги сравнява 
с тези от предишното гласуване. Дали някои ученици са си променили мнението?
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4. Заключение

След твърдението учителят моли учениците да проверят дали техните отговори съответстват на 
това, което са посочили в тяхната карта с ценности (от част 1, „Моето мнение?“): Все още ли са 
съгласни с тази ценност? Биха ли променили подреждането? 

МАТЕРИАЛИ
- Презентация в Prezi за модул 3 (Можете да увеличавате мащаба на твърденията по Ваш 

избор)

- Компютър и мултимедиен проектор

ПРАКТИЧЕСКИ СЪВЕТИ ЗА МОДЕРИРАНЕ НА ДИСКУСИЯТА
- Започнете, като посочите основните правила на дискусията: изслушвайте се; изчаквайте 

реда си, за да говорите; бъдете учтиви; не се отклонявайте от темата; не говорете твърде 
дълго и оставете и другите да се изкажат. Това ще Ви даде възможност да се позовавате на 
тези правила по време на дискусията. 

- Не изразявайте собственото си мнение; бъдете възможно най-неутрални.

- Постарайте се да дадете думата на възможно най-много различни ученици. 

- Когато няма непосредствена реакция, перифразирайте или за да поддържате спора, 
задавайте провокативни въпроси.

- Ако един ученик доминира в дискусията, опитайте да го прекъснете, учтиво обобщете 
какво е казал(а) и дайте думата на друг ученик, например като попитате кои ученици са 
съгласни или не са съгласни с казаното преди малко. 

- Ако някой ученик се отклони от темата, прекъснете го и го помолете да се придържа към 
основната тема. Това може да изглежда грубо, но другите ученици ще са Ви благодарни. 

СЪДЪРЖАНИЕ
Твърдения, от които да избирате: 

ДЕМОКРАЦИЯ

1.   „Референдумът винаги е добър начин да накарате гражданите да вземат участие.“

 Въпросът е дали референдумът е нещо хубаво за демокрацията. Ограниченията на 
референдума са, че обикновено хората трябва да избират между „да“ и „не“ и няма 
възможност за алтернативи, например в Швейцария (която не е държава – членка на 
ЕС) хората били помолени да гласуват „за“ или „против“ нов тунел. Но имало много други 
възможности, като например други пътища, други места за този тунел и т.н. 

2.  „Истинската демокрация може да даде резултати само на местно равнище.“

 С това твърдение се задава въпрос на учениците дали според тях демокрацията може да даде 
резултати в по-големите общества, където хората не познават политиците лично и не може 
лесно да се осъществи пряка връзка с тях. Това важи особено за Европейския съюз с неговите 
500 милиона граждани. Може ли демокрацията да даде резултат в такъв голям мащаб?
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СВОБОДА

1.  „Свободата означава да нямаш отговорности.“

 „Отговорности“ може да означава много неща: Да бъдеш отговорен в обществото, 
например да помагаш на другите, да помагаш на семейството си, да се грижиш за 
възрастните си родители или баби и дядовци, да се грижиш за децата си... В по-широк 
смисъл това означава „гражданство“, да се държиш като „добър“ гражданин, да не 
повреждаш пътищата, да не замърсяваш и т.н. 

 Ако всички са съгласни, можете да поддържате спора, като попитате дали според тях 
човек, който е избрал да не прави нищо за обществото, има право на всички ползи на 
социалната държава, като безплатно образование, евтини медицински грижи, обезщетение 
за безработица и т.н., за които плащат другите.

2.  „Поради наличието на свобода на словото расистките политически партии трябва да бъдат 
допускани в Европейския парламент.“

 Ако една политическа партия поддържа становища, които противоречат на ценностите на 
ЕС, като например дискриминация въз основа на расата, означава ли това, че тя не следва 
да може да изрази убежденията си и трябва да бъде изключена от властта?   

СОЛИДАРНОСТ

1.  „Държава – членка на ЕС, която е засегната от финансова криза, трябва да получи помощ от 
другите държави – членки на ЕС.“

 С това твърдение се пита дали държавите в ЕС трябва да проявяват солидарност към 
другите държави членки, когато те изпаднат в затруднение. Трябва ли ЕС да бъде съюз, в 
който държавите могат да разчитат една на друга? 

2.  „Солидарността означава парите от данъците да се използват така, че да може всички да 
имат достойно жилище, храна и образование.“

 Това твърдение предизвиква дискусия по въпроса за проявяването на солидарност в едно 
общество с хора, които не познаваме. Искаме ли да помогнем на бедните, като им даваме 
пари по структуриран начин? 

 Някои ученици може да са на мнение, че бедността е нещо, за което човек носи лична 
отговорност, и че обществото не трябва да плаща за това. Друг възможен въпрос е дали 
обезщетенията не трябва да се дават само на онези, които наистина се нуждаят от тях. За 
да поддържа спора, учителят може да попита какво биха предпочели учениците: много 
строга система, в която има риск нуждаещите се да бъдат изключени от обществото, или не 
толкова строга система, в която има риск хората да се възползват от системата.

РАВЕНСТВО / НЕДИСКРИМИНАЦИЯ

1.  „За да се постигне равенство, е необходима позитивна дискриминация.“

 Позитивна дискриминация = практиката да се дават специални предимства на хора от 
дадена група, които понякога са третирани несправедливо или не са добре представени 
на пазара на труда, на по-високи длъжности и т.н. Например в много европейски държави 
работодателите, които наемат лице с увреждане, получават финансово възнаграждение 
като стимул за това, че са го наели.
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2.  „Всички хора са равни, независимо от това колко са богати.“

 Учителят може да посочи разликата между желаната ситуация и реалната ситуация. Всички 
ли са равни и трябва ли да се третират еднакво? Например, човек с беден вид влиза в 
магазин за луксозни стоки заедно с човек с богат вид – дали ще ги третират еднакво? 

 Основният въпрос тук е дали все още живеем в общество с различни социални класи. 
Всички сме равни пред закона, но дали това „равенство“ важи наистина?

ПРИНЦИПИ НА ПРАВОВАТА ДЪРЖАВА/ПРАВОСЪДИЕ

1.  „За някои престъпления трябва да може да се избира между това да платиш голяма глоба 
или да влезеш в затвора.“

 С това твърдение се задава въпросът дали учениците смятат, че би било „справедливо“, ако 
по-богатите хора можеха да „откупуват“ своите наказания. Всъщност това е комбинация от 
ценностите „равенство“ и „върховенство на закона“. 

2.  „Терористите имат право на справедлив съдебен процес с подходяща защита.“

 На снимката в презентацията е изобразен добре познатият в Европа случай на Андерш 
Брейвик, норвежки крайнодесен терорист, извършил нападенията в Норвегия през 
2011 г. На 22 юли 2011 г. той уби осем души в Осло, след което застреля 69 младежи на 
летен лагер на остров Ютьоя. През август 2012 г. той беше осъден за масово убийство и 
тероризъм.

 Това твърдение трябва да провокира дискусия за това дали хората като него – които 
очевидно са участвали в масови убийства – трябва да запазват правото си не само на 
справедлив съдебен процес, но и на защита.  

ЗАЧИТАНЕ НА ПРАВАТА НА ЧОВЕКА

1.  „Един журналист трябва да бъде наказан, когато напише фалшива новина.“ 

 Това твърдение е свързано със свободата на печата. В наши дни само при диктатурите има 
закони, в които се посочва, че представителите на печата може да бъдат преследвани за 
това, което пишат. В крайна сметка това може да доведе до цензура или до това медиите да 
не отразяват някои теми поради страх от преследване. 

2.  „ЕС не трябва да има търговски отношения с режими, които нарушават правата на човека, 
дори ако сделката би била изгодна за ЕС.“

 Може ли ЕС да сключва търговски или други сделки с режими, за които има данни, че 
нарушават правата на човека? Например ЕС сключва сделки с африканските държави, 
които многократно нарушават правата на човека, за да спре пристигането на мигранти в 
ЕС. Или пък някои сделки са необходими, за да получим определени суровини, с които в 
Европа не разполагаме, като например кобалт, който използваме в мобилните телефони. 

ТОЛЕРАНТНОСТ / ПЛУРАЛИЗЪМ

1.  „Носенето на религиозни символи, като например кръст или забрадка, трябва да бъде 
позволено в училище и на работното място.“ 

 Основният въпрос тук е дали учениците смятат, че трябва да се разреши практикуването 
на религия на работното място или в училище.
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2.  „Няма проблем да се изразява език на омразата онлайн, ако се прави в затворени/тайни 
групи.“

 Учениците виждали ли са това преди? Или може би са го правили? Смятат ли, че това може 
да навреди на определени групи? Или разчитат на това, че имат свобода на словото? 

ЗАЧИТАНЕ НА ЧОВЕШКОТО ДОСТОЙНСТВО  

1. „Всяка държава от ЕС е морално задължена да помага на търсещите убежище.“

 Лице, търсещо убежище = „лице, което поради опасения от преследване, основано на 
раса, религия, социална група или политическо мнение, е преминало международна 
граница в държава, в която се надява да му бъде предоставен статут на бежанец.“

 Забележка: Това е различно от икономическите мигранти (хора, които мигрират по 
икономически причини). Статутът на търсещите убежище винаги е временен, докато 
държавата, в която лицето търси убежище, му предостави или откаже статут на бежанец. 

 Основният въпрос тук е: Зачитаме ли човешкото достойнство на хората извън Европа? 
Обикновено това твърдение повдига въпроси като добрата интеграция, избора между 
това да помогнеш на собствения си народ или на чужденците, добрите намерения на 
чужденците и т.н.

 Забележка: В ЕС съществува свободно движение на хора, което означава, че гражданите на 
ЕС никога не са „търсещи убежище“. Ако учениците повдигнат този въпрос, учителят трябва 
да ги коригира.

2.  „Изтезанията трябва да бъдат позволени, за да се получи информация с цел 
предотвратяване на нови терористични нападения.“

 Изтезанията в ЕС са забранени, независимо от тяхната цел. Съгласни ли са с това 
учениците? Смятат ли, че те може да бъдат оправдани в някои случаи? 

ТРЕТА ЧАСТ: ИНТЕРПРЕТАЦИЯТА НА ЕС?
В тази част учениците обсъждат в по-малки групи как ЕС интерпретира тези ценности. Учителят 
избира предварително кои ценности иска да обсъдят учениците. Учителят разделя групата на 
по-малки групи от около 3 – 4 ученици. Всяка група получава една европейска ценност, например 
„демокрация“ или „солидарност“. 

СРЕДА
Учениците работят в по-малки групи от 3 – 4 души. След това има групова дискусия в класа. 

ПРОЦЕС
1. Въведение и разделяне на групи

Учителят въвежда ценностите, по които ще работят по-малките групи: Той/тя разглежда 
посочените примери за всяка ценност, която ще бъде обсъдена в по-малките групи, като използва 
презентацията и обяснението за ценностите в неговия наръчник за учители, модул 2 (стр. 25 – 27). 
След това учителят раздава картите с ценности и груповия работен лист. 
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2. Групова работа

Всяка група работи самостоятелно и обсъжда интерпретацията на ЕС на тяхната ценност. 
Инструкциите в груповия работен лист ще ги насочват по време на дискусията. Резултатът от 
тяхната групова дискусия ще бъдат няколко препоръки за ЕС.

По време на груповата работа учителят остава на разположение за евентуални въпроси, както и 
за да следи времетраенето. 

3. Обсъждане с участието на всички

Учителят поисква от говорителя на всяка група накратко (за една минута) да обобщи препоръките 
на групата към ЕС. Говорителят първо повтаря върху коя ценност са работили, а след това посочва 
препоръките. Другите слушат и дават обратна информация, ако времето го позволява: съгласни ли 
са/не са ли съгласни/ще доразвият ли това? 

След това може да се обсъди процесът на групова работа, например „Беше ли трудно? Ако да – 
защо?“

МАТЕРИАЛИ
- Презентация в Prezi за модул 3 

- Компютър и мултимедиен проектор

- За всяка група: четирите карти за игра за всяка използвана ценност, от модул 2 
(приложение V в наръчника за учители). На тези карти е посочена конкретна мярка или 
практика на ЕС за тяхната ценност. 

- За всяка група: Един групов работен лист „Интерпретацията на ЕС“ (приложение ХІ в 
наръчника за учители).
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КОНЦЕПЦИЯ
Четвъртият модул е насочен към това как учениците могат да участват активно като граждани на 
ЕС и да изразяват своето мнение. Той отговаря на последния набор от дейности в „Развитие към 
активно европейско гражданство“, както е показано в модела:

Този модул започва с упражнението „Избори в класната стая“ за целия клас. Учениците гласуват за 
предпочитаната от тях политическа партия чрез онлайн инструмента „Mentimeter“. Гласуването се 
извършва анонимно и резултатите може да се видят незабавно. След това учителят екстраполира 
поведението на класа при гласуването спрямо поведението при гласуване на Вашата държава и 
на целия ЕС. 

За упражнението с QR код, „Твоят глас в ЕС“, класът се разделя на групи от по двама или трима 
ученици. Всяка група изпълнява поредица от задачи във връзка с това как да изразява мнението 
си на равнището на ЕС. Тези задачи включват използване на онлайн източници, които може да 
бъдат проверени чрез смартфон с използване на QR кодове или чрез кликване върху връзките на 
компютър.  Когато задачите са завършени, учениците обсъждат резултатите в дискусия на класа. 

В работната тетрадка за ученика има и обобщение на този модул. В обобщението е 
предоставен преглед на придобитите знания и то може да се използва като учебен материал и 
като основа за презентацията от този модул. 

ЧАСТИ И ВРЕМЕТРАЕНЕ
Четирите модула като цяло може да отнемат между 1 и 4 часа в зависимост от това как ги 
използвате. Минималното време, необходимо за всяка част, е посочено в таблицата по-долу.   

НЕОСВЕДОМЕНОСТ ОСВЕДОМЕНОСТ ЗНАНИЯ ДЕМОКРАТИЧНИ  
УМЕНИЯ

АКТИВНО 
ЕВРОПЕЙСКО 

ГРАЖДАНСТВО

ПОВИШАВАНЕ НА 
ОСВЕДОМЕНОСТТА ИНФОРМИРАНЕ ОБУЧЕНИЕ АКТИВИРАНЕ 

© Ryckevelde vzw, 2010

МОДУЛ 4  
ТВОЯТ ГЛАС В ЕС
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МЕТОДОЛОГИЯ ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ ТЕМА МАТЕРИАЛИ
Упражнение: 
Избори в 
класната стая

15 мин. Избори в класа, по време на които 
учениците гласуват анонимно 
онлайн за партия по техен избор

- Компютър, свързан с интернет, 
мултимедиен проектор

- Смартфоните на учениците 

- Достатъчно допълнителни таблети/
компютри за учениците, които нямат 
смартфон

- Ваше собствено онлайн копие на 
инструмента Mentimeter  

Екстраполиране 
на резултатите 
на класа спрямо 
реалността 

15 мин. Избори, проведени в класа: 
Екстраполиране на резултатите от 
проведените в класа избори спрямо 
реалните резултати от изборите 
на национално равнище и на 
равнището на ЕС 

- Презентация в Prezi за Модул 4

- Компютър и мултимедиен проектор

- Резултати от проведените в класа избори

Упражнение с 
QR код: Твоят 
глас в ЕС 

20 мин. Твоят глас в ЕС: Учениците откриват 
няколко възможности за участие 
в ЕС, като изпълняват задачи в 
интернет в групи от двама или трима. 

- Работен лист за ученика (приложение ХІІ 
от наръчника за учители)

- Достатъчно смартфони/таблети/
компютри с интернет връзка

Дискусия в класа 10 мин. Дискусия в класа на (най-важните) 
отговори. 

- Попълнени работни листове 

- Решения в наръчника за учители 

ЦЕЛИ И КОМПЕТЕНТНОСТИ
НАГЛАСИ

- Учениците разбират, че е важно да се гласува на европейските избори, както и значението 
на общото участие. 

- Учениците се запознават със своите права и отговорности в демокрацията и ги 
възприемат.

- Учениците стават активни европейски граждани, които са убедени в гласуването на 
местните, националните и европейските избори.

- Учениците гласуват информирано и обмислено и насърчават връстниците си да правят 
същото. 

ЗНАНИЯ
- Учениците знаят как се избират техните представители в Европейския парламент; те познават 

различните политически групи в Парламента и знаят кои политически партии принадлежат 
към съответните политически групи. 

- Учениците знаят какви позиции отстояват политическите партии в тяхната държава. 

- Учениците са запознати с редица възможности/инструменти да изразят своето мнение на 
равнището на ЕС.

УМЕНИЯ
- Чрез използването на инструмента учениците развиват необходимите умения, за да изразят 

своето мнение на равнището на ЕС. 
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МОДУЛ 4: СТЪПКА ПО СТЪПКА

УПРАЖНЕНИЕ: ИЗБОРИ В КЛАСНАТА СТАЯ
ВЪВЕДЕНИЕ
Обяснете на учениците, че на всеки пет години се провеждат избори за Европейски парламент, 
по време на които имат право да гласуват всички европейци над 18-годишна възраст (в Австрия 
минималната възраст е 16 години). Последните избори се проведоха през май 2014 г. Кажете им, 
че ние първо гласуваме за собствените си, национални политически партии и че тези партии 
изпращат представители в Европейския парламент. В Парламента избраните представители седят 
в съответствие с големите европейски политически семейства или групи. 

Покажете на учениците онлайн инструмента Mentimeter (вж. раздел „Материали“) и им обяснете, 
че вече могат да гласуват в класа за партия по свой избор. Посочените партии в списъка са 
партиите, които участваха по време на последните избори за Европейски парламент. 

Най-добре обсъдете накратко какви са позициите на всяка от националните партии. За тази 
цел можете да използвате няколко показателя, например прогресивни спрямо консервативни 
възгледи относно икономиката (либерали спрямо социалисти), възгледи относно околната среда, 
политиката в областта на миграцията и т.н. Много е важно да запазите максимална неутралност. За 
учениците това често е нова и необходима информация, за да могат да гласуват „разумно“.  

1. ОНЛАЙН ГЛАСУВАНЕ С ИНСТРУМЕНТА MENTIMETER

СРЕДА
Всеки ученик разполага с персонално електронно устройство с интернет връзка. Може да 
използват смартфон, таблет или компютър. Гласуването в Mentimeter се прожектира в предната 
част на класната стая, така че всички ученици да може да го виждат. 

ПРОЦЕС 
Уверете се, че гласуването се извършва анонимно, като най-напред скриете резултатите (вж. 
„Практически съвети“). Учениците могат да гласуват, като отидат на адрес www.menti.com. Там 
те въвеждат кода, посочен във Вашата презентация. Този код е уникален и е предназначен само 
за учениците. В долния десен ъгъл можете да видите броя на гласовете. По този начин можете 
да проследите дали всички ученици са гласували. Когато всички гласове са подадени, покажете 
резултатите от проведените в класа избори. Коя партия спечели? 

МАТЕРИАЛИ
- Компютър и мултимедиен проектор 

- Интернет връзка
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- Инструмент Mentimeter за Вашата държава, в личния Ви акаунт в Mentimeter. За тази цел 
първо посетете www.mentimeter.com. Създайте си акаунт (създайте си свое потребителско 
име + парола). Безплатно е. След това копирайте Mentimeter в личния си акаунт: www.
mentimeter.com/s/8586714b433eae310973c4521efc61dd/d5adf1dc04c9   

Забележка: НЕ използвайте посочения по-горе предварително създаден Mentimeter. Използвайте 
го САМО за да направите копие в личния си акаунт. След като сте копирали предварително 
създадения Mentimeter, можете да го управлявате и да го адаптирате, както желаете. Например 
можете да добавите политически партии, ако списъкът е непълен, или да изтриете партии, които 
вече не са от значение за европейските избори. Можете също така да преразгледате резултатите 
или да ги изтриете.

ПРАКТИЧЕСКИ СЪВЕТИ
-  Mentimeter Ви позволява да скриете резултатите, докато всички гласуват. Това е силно 

препоръчително, защото дава възможност за по-голяма степен на анонимност по време 
на гласуването. Можете да изберете тази опция в режим „Показване“ в лявата колона, 
под раздела „Скрий резултатите“. Когато разберете, че всички ученици са гласували, 
кликнете върху „Покажи резултатите“. Резултатите от изборите ще бъдат прожектирани (вж. 
изображението).

- Изпробвайте Вашето копие на Mentimeter вкъщи и гласувайте с второ устройство 
(смартфон, таблет или компютър), което не е в режим презентация. Можете да изтриете 
това пробно гласуване, преди да го покажете в клас, чрез „изчисти резултати“ в режим 
презентация.

2. ЕКСТРАПОЛИРАНЕ СПРЯМО РЕАЛНОСТТА

СРЕДА
Учениците продължават да седят след гласуването и гледат прожекцията.

ПРОЦЕС 
Сравнете резултатите от проведените в класа избори с последните избори през 2014 г. в три 
стъпки.
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1. Първо се опитайте да определите колко места ще получи всяка партия според проведените 
в класа избори: Обяснете, че има 17 места, които да бъдат разпределени за Европейския 
парламент. Опитайте се да изчислите, доколкото е възможно, колко места ще спечелят 
партиите според резултатите от вашите избори (например 17 ученици в клас: за едно място ви 
трябва по един глас за партия).

2.  Второ, вижте резултатите от изборите за Вашата държава през 2014 г. За тази цел увеличете 
мащаба на Вашата избирателна комисия в презентацията в Prezi за модул 4. Сравнете 
резултатите на класа с реалните резултати: Съпоставими ли са или не? Разгледайте реалното 
разпределение на местата във Вашата държава. Докато обсъждате това, посочете коя 
национална партия към коя европейска политическа група принадлежи. 

3.  Трето, разгледайте настоящия състав на Европейския парламент в резултат от изборите през 
2014 г. За тази цел използвайте презентацията в Prezi за модул 4. Разгледайте европейските 
политически групи от най-голямата към най-малката. 

 Обяснете на учениците, че има максимум 751 членове на ЕП (750 + председателя), но че този 
брой може да бъде временно променен, например поради оставка или освобождаване на 
член на ЕП. Освен това, ако Обединеното кралство напусне ЕС, това означава, че ще има по-
малко членове на Европейския парламент (за повече информация вижте глава „Европейски 
парламент“ в модул 2 от работната тетрадка за ученика).  

 Въз основа на екстраполацията ще стане ясно, че избраните членове на ЕП не седят според 
тяхната националност, а според политическите си предпочитания. 

В момента в Европейския парламент има осем политически групи, които представляват повече 
от 100 национални партии от целия ЕС. Разгледайте европейските политически групи, като 
започнете от най-голямата към най-малката. Броят на политическите групи в ЕП не е фиксиран. 
Например политическата група „Европа на нациите и свободите“ беше основана едва през 2015 
г. Някои членове на ЕП не принадлежат към нито една политическа група, което означава, че те 
спадат към „независимите членове“.

Преди гласуването всяка тема се обсъжда във всяка политическа група. По време на тези 
обсъждания се определя позицията на политическата група: Дали политическата група е „за“ 
или „против“ дадено предложение? Важно е обаче да се знае, че един член на ЕП не е задължен 
да следва позицията на своята политическа група. По време на пленарните заседания не е 
необичайно членове на една и съща политическа група да гласуват различно по една и съща тема. 

Значението на политическите групи в Европейския парламент:

- Политическата група получава бюджет, който и позволява да наема допълнително 
служители. 

- Само членове на ЕП, които принадлежат към дадена политическа група, може да заемат 
длъжност в някоя от парламентарните комисии. Например, за да станете докладчик на 
комисия (лице, отговорно за определен законодателен доклад), трябва да принадлежите 
към политическа група. 

- Политическите групи имат думата при определянето на дневния ред на парламентарните 
сесии. 

- Колкото по-голяма е политическата група, толкова по-добри роли има в Парламента. 
Освен това тя получава и повече време за изказвания в ЕП. 

61  /  МОДУЛ 4 EUROPE@SCHOOL

https://prezi.com/vpg4qs-evq75/bu-bulgaria-m4/
https://prezi.com/vpg4qs-evq75/bu-bulgaria-m4/


За да сформирате политическа група в Европейския парламент, трябва да отговаряте на следните 
условия:

- За образуване на политическа група са необходими 25 членове. 

- Най-малко една четвърт от държавите членки трябва да са представени в дадена 
политическа група (което в момента се равнява на най-малко седем държави).

- Един член на ЕП може да членува само в една политическа група. 

Допълнителна информация за функционирането на политическите групи в Европейския 
парламент можете да намерите на адрес www.europarltv.europa.eu/programme/others/strength-
in-unity-parliaments-political-families. Можете също да покажете този видеоклип в клас, вместо да 
обяснявате всичко сами. Ще намерите връзка към видеоклипа в презентацията в Prezi в раздел 
„Функциониране на политическите групи в Европейския парламент“. Моля, обърнете внимание, че 
към момента на създаване на видеоклипа (2014 г.) е имало само седем групи. В момента те са осем.

МАТЕРИАЛИ
- Компютър и мултимедиен проектор

- Mentimeter с резултатите от проведените в класа избори (вж. предишната част)

- Презентация в Prezi за модул 4

- Обобщение на модули в работната тетрадка за ученика (като основна информация за учителя)

ПРАКТИЧЕСКИ СЪВЕТИ
- Работа с Prezi: презентациите са създадени с Prezi, което Ви дава възможност да работите 

интуитивно. В презентацията има „път“, който Ви превежда през нея стъпка по стъпка. 
Можете да се отклоните от пътя по всяко време, като просто кликнете върху някой елемент 
от презентацията. Тогава презентацията ще увеличи мащаба на тази част. Кликнете тук, за да 
намерите видеоклип с инструкции за това как да навигирате в Prezi. Можете да намерите други 
видеоклипове с инструкции за Prezi на адрес https://prezi.com/support. 

- Презентацията съществува само онлайн. Ако в училище нямате интернет, можете да заредите 
презентацията на домашния си лаптоп и след това да затворите лаптопа, без да изключвате 
устройството. Когато след това отворите лаптопа в училище, презентацията все още ще е там. 

УПРАЖНЕНИЕ С QR КОД: ТВОЯТ ГЛАС В ЕС
1. ЗАДАЧА

СРЕДА
Учениците седят в групи, за предпочитане от двама, максимум трима души. Всяка група използва 
смартфон или таблет. Ако е необходимо, те може да използват компютър от компютърната зала 
на училището. Тогава и работният лист ще трябва да бъде достъпен онлайн. Всички устройства 
трябва да разполагат с интернет връзка. Всяка група ученици получава работен лист, в който 
записва отговорите. 
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ПРОЦЕС
В кратко въведение кажете на учениците, че сега ще открият няколко възможности за участие и че 
трябва да направят задачите и да запишат отговорите си в работния лист.

МАТЕРИАЛИ
- Разпечатан работен лист за всяка група ученици: приложение ХІІ от наръчника за учители

- Мобилно устройство/компютър за всяка група ученици, с интернет връзка.

ПРАКТИЧЕСКИ СЪВЕТИ
- Ако желаете, можете предварително да подберете задачите. Отбележете ги върху работния 

лист, за да знаят учениците кои задачи трябва да изпълнят. 

- Засечете време. Уверете се, че учениците знаят, че разполагат с максимум 20 минути, за да 
изпълнят задачите. 

- Някои видеоклипове от интернет задачите се отварят по-трудно, когато се използват 
определени браузъри. Този проблем се решава, когато се използва Google Chrome.

2. ДИСКУСИЯ В КЛАСА

СРЕДА
Нека учениците останат заедно в съответните си групи. Уверете се, че учениците могат да се 
виждат, за да може да последва дискусия в класа. 

ПРОЦЕС 
Обсъдете накратко отговорите в клас, така че всичко да е ясно на всички ученици. 

МАТЕРИАЛИ
- Попълнени работни листове за всяка група

ПРАКТИЧЕСКИ СЪВЕТИ
-  Съсредоточете се предимно върху личния опит на учениците и разгледайте набързо 

„конкретните“ отговори. 
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РЕШЕНИЯ НА ОНЛАЙН ЗАДАЧИТЕ

1. Европейският парламент: ти решаваш
Задача 1: Кой гласува? 

1.1. Избирателна активност през годините
-  42.6%
-  Налице е низходяща тенденция. Участието се е запазило относително стабилно между 

2009 г. и 2014 г.

1.2. Национална избирателна активност през 2014 г.
-  76,5%
-  35,84% – това е по-малко от средната стойност за ЕС 

Задача 2: Защо да гласуваме?

Възможни аргументи: 
- За да изпълня гражданския си дълг;
- За да подкрепя партията, на която симпатизирам;
- Защото се чувствам гражданин на ЕС;
- Защото ЕС взема решения по много въпроси; затова е важно да се гласува;
- Защото искам да изразя мнението си;
- Защото нашата демокрация е важна и трябва да използваме правото си на глас.

Задача 3: Нашите представители
-  Франция: 74 членове на ЕП
-  Люксембург: 6 членове на ЕП

Задача 4: Проследете ги
-  Член на ЕП: По техен избор
-  Зависи от избора им
-  Зависи от избора им; възможните отговори са: (не) гласува лоялно спрямо позицията на 

политическата група; често присъства/отсъства по време на сесии и т.н. 

2. Участвай в дебата
Задача 1: Европейска гражданска инициатива

- Европейската гражданска инициатива дава на европейските граждани възможността да 
внасят собствени законодателни предложения. Необходими са най-малко един милион 
подписа от седем различни държави от ЕС. 

- По собствен избор
- 3 (до средата на 2017 г.; това може да се промени)

Задача 2: Дебати за Европа

-  По собствен избор

Задача 3: Свържете се пряко с вашите представители в Европейския парламент
-  малкоиме.фамилия@europarl.europa.eu
-  Зависи от избора им

Задача 4: Стани европейски доброволец или стажант
-  Зависи от избора им
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ИЗТОЧНИЦИ
ОБЩИ
- Уебсайт на Европейския парламент: http://www.europarl.europa.eu/portal/bg 
- Брошура за Европейския парламент: http://www.europarl.europa.eu/pdf/divers/BG_EP%20brochure.pdf
- Инфографика за Европейския парламент: http://www.europarl.europa.eu/news/bg/headlines 
- Официален уебсайт на Европейския съюз: https://europa.eu/european-union/index_bg  
- Уебсайт на Европейската комисия: https://ec.europa.eu/commission/index_bg 
- Europa Nu: http://www.europa-nu.nl/ 

МОДУЛ 2
- “Sterckx, D. и др., “Zo werkt Europa na Lissabon”, UGA Continuga nv, 2010 г.
- История: https://europa.eu/european-union/about-eu/history_bg  
- Договори на ЕС: https://europa.eu/european-union/law/treaties_bg 
- Филм за Шенген: https://www.youtube.com/watch?time_continue=1&v=SBOZkq4vFvo 
- Ценности и ЕП: http://www.europarl.europa.eu/aboutparliament/bg/20150201PVL00002/Home 
- Търговски споразумения: http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2006/december/tradoc_118238.pdf
- Инфографика „Овластяване на жените в ЕС и извън него“: http://www.europarl.europa.eu/EPRS/womens_day_poster_bichrom.pdf

МОДУЛ 3
- https://ec.europa.eu/health//sites/health/files/tobacco/docs/tobacco_infograph2_en.pdf 
- https://www.touteleurope.eu/actualite/le-prix-du-paquet-de-cigarettes-dans-l-ue.html 
- http://tweakers.net/nieuws/62753/eu-wil-standaardvolume-van-80db-voor-mp3-spelers.html 
- http://www.zdnet.be/article/108199/maximumvolume-voor-mp3-spelers/
- http://www.bbc.com/news/health-21294537
- http://www.cm.be/gezond-leven/lichaam/oren/decibelschaal.jsp
- http://eoswetenschap.eu/artikel/tijdelijk-oorsuizen-bij-driekwart-vlaamse-jongeren
- http://www.vib.be/nl/biotech-basics/Pages/Dierproeven-en-ethiek.aspx
- http://www.clingendael.nl/page/waarom-zou-europa-28-legers-hebben
- http://www.globalissues.org/article/75/world-military-spending#WorldMilitarySpending
- http://www.eda.europa.eu/info-hub/audio-visual/photos
- https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_countries_by_military_expenditures
- http://www.ipsnews.be/artikel/olielobby-haalt-mosterd-bij-tabaksindustrie
- https://ec.europa.eu/clima/citizens/eu_bg
- http://deredactie.be/cm/vrtnieuws/buitenland/1.2337994
- http://deredactie.be/cm/vrtnieuws/grafiek/infografiek/1.2311977
- https://www.unicef.bg/za-unicef
- http://www.knack.be/nieuws/wereld/10-schokkende-feiten-over-kinderarbeid/article-normal-116442.html
- http://www.demorgen.be/buitenland/boliviaanse-kinderen-willen-kinderarbeid-zelf-behouden-a1764492/
- http://www.11.be/item/de-wereldhandelsorganisatie-wto
- http://www.mensenrechten.be/index.php/site/nieuwsberichten/juryprijs_big_brother_awards_2014_de_smartphone
- https://ec.europa.eu/digital-agenda/en/news/internet-usage-individuals-2014
- http://wearesocial.net/blog/2015/01/digital-social-mobile-worldwide-2015/
- http://www.europarl.europa.eu/pdf/divers/BG_EP%20brochure.pdf 
- http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/ATAG/2017/603902/EPRS_ATA%282017%29603902_EN.pdf 
- http://www.telegraph.co.uk/technology/0/fake-news-exactly-has-really-had-influence/ 
- https://freedomhouse.org/report/freedom-net/freedom-net-2017 
- http://www.stopfake.org/en/about-us/ 
- http://www.euronews.com/2017/01/24/everything-you-always-wanted-to-know-about-fake-news-but-were-afraid-to-google 
- http://www.europarl.europa.eu/news/en/headlines/eu-affairs/20170331STO69330/fake-news-how-to-counter-misinformation  
- http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/ATAG/2017/599384/EPRS_ATA%282017%29599384_EN.pdf 
- https://www.theguardian.com/commentisfree/2016/nov/28/the-latte-libel-is-a-brilliant-strategy-the-left-cannot-counter-it-with-facts-alone 
- http://7thgradehumanities.weebly.com/counterargument--rebuttal.html 
- http://deredactie.be/cm/vrtnieuws/cultuur%2Ben%2Bmedia/media/1.2820017 
- https://www.youtube.com/watch?v=Ryjpu-NWYm8 
- Уебсайтове за проверка на фактите: http://www.factcheck.org/, http://www.snopes.com/, https://www.washingtonpost.com/news/fact-

checker/?utm_term=.a0f184584b49, http://www.politifact.com/, http://www.euvsdisinfo.eu/ 

МОДУЛ 4
- http://www.europarl.europa.eu/meps/bg/map.html
- http://www.votewatch.eu/
- http://ec.europa.eu/citizens-initiative/public/welcome?lg=bg
- http://www.debatingeurope.eu/
- Анализ на изборите след 2014 г. http://www.europarl.europa.eu/pdf/eurobarometre/2014/post/post_2014_survey_analitical_overview_

bg.pdf 
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ПРИЛОЖЕНИЯ
МОДУЛ 2
Приложение I: Игра „Факти за ЕС“: карти
Приложение II: Игра „Държави – членки на ЕС“: карта на Европа
Приложение III: Игра „Държави – членки на ЕС“: карти
Приложение IV: Игра „Държави – членки на ЕС“: работен лист
Приложение V: Игра „Ценности на ЕС“: карти за квартет
Приложение VI: Игра „Ценности на ЕС“: карти „вярно или грешно“

МОДУЛ 3
Приложение VII: „Да се поставим на мястото на член на Европейския парламент“: игрална дъска
Приложение VIII: „Да се поставим на мястото на член на Европейския парламент“: работен лист
Приложение IX: „Да се поставим на мястото на член на Европейския парламент“:  

  законодателни предложения
Приложение X: „Да се поставим на мястото на член на Европейския парламент“: тематични карти
Приложение XІ: Упражнение с дебат „Ценности на ЕС“: работен лист

МОДУЛ 4
Приложение ХII: „Твоят глас в ЕС“: работен лист
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ANNEX I: 
ПРИЛОЖЕНИЕ I: 
ИГРА „ФАКТИ ЗА ЕС“: КАРТИ

МОДУЛ 2
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Колко са в момента държавите – членки 
на ЕС? 

Кога първите държави са обединили 
усилията си за европейско сътрудничество? 
(период или десетилетие са достатъчно 
точни; не е необходимо да посочвате 
конкретна година) 

Защо е основана Европейската общност 
за въглища и стомана (ЕОВС)? 

Кое исторически значимо събитие се е 
състояло в Европа през 1989 г.? 

Какъв процент (%) от цялата енергия, 
произвеждана в ЕС, следва да бъде от 
възобновяеми източници до 2020 г.? 
(вятърна енергия, слънчева енергия и т.н.)

Държавите – основателки на настоящия 
Европейски съюз, са Белгия, Германия, 
Люксембург, Нидерландия, Франция и...?

Коя европейска институция се избира 
от нас, гражданите, на всеки 5 години? 
(преки избори) 

Кой европейски град е седалище на 
повечето европейски институции и често 
е наричан „столицата на Европа“? 

На какъв език общуват членовете на 
Европейския парламент в Европейския 
парламент? 

Коя държава се присъедини към ЕС през 
2013 г., при последното разширяване? 

28

След Втората световна война/през 50-те години на 
ХХ век (и двата отговора са верни) 

За да се предотврати бъдеща война – да се 
гарантира мирът 

Падането на Берлинската стена/краят на 
разделението между Източна и Западна Европа/
краят на Студената война

20 %

Италия

Европейският парламент

Брюксел

Всеки може да говори на своя език (един от 24-те 
официални езика в ЕС). 

Хърватия
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Каква валута се използва в повечето 
държави от ЕС? 

Кога е Денят на Европа? (дата)

Кой е настоящият (2014 – 2019 г.) 
председател на Европейския съвет? 

Европейската комисия може да бъде 
сравнена с... на една държава, защото има 
изпълнителни правомощия. 

Кой е европейският номер за спешни 
повиквания, на който може да позвъните 
навсякъде в ЕС? 

Как се нарича европейското право на 
подаване на петиции, с което гражданите 
могат да включат в дневния ред на 
Европейската комисия предложение за 
законодателство? 

Как се нарича европейската програма 
за обмен на студенти във висшето 
образование, но също и за училищата в 
основното и средното образование? 

Кой е настоящият (2014 – 2019 г.) 
председател на Европейската комисия?

Как се нарича европейското споразумение, 
което позволява на европейските граждани 
да пътуват в (повечето) държави от ЕС, без 
да бъде проверявана тяхната самоличност 
(отворени граници)? 

Коя държава – членка на ЕС, има най-
много жители? 

Еврото

9 май

(Доналд) Туск

Правителството

112

Европейска гражданска инициатива

Програма „Еразъм+“ („Еразъм“)

(Жан-Клод) Юнкер

Шенгенско споразумение/Шенген

Германия (около 82 милиона)
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Коя държава – членка на ЕС, има най-
малко жители и е най-малката държава – 
членка на ЕС? 

През коя година първите държави от 
еврозоната са започнали да използват 
евро банкноти и монети?

Всяка държава членка избира определен 
брой членове на Европейския парламент 
въз основа на размера на населението си. 
Колко членове на Европейския парламент 
има в момента България?

Името на коя държава – членка на ЕС, е 
същото като на нейната столица? 

Всяка държава членка номинира по 
един член на Европейската комисия. 
Кой е настоящият член на Комисията, 
номиниран от България? 

Малта (около 450 000 жители)

2002 г.

17

(Велико херцогство) Люксембург

Мария Габриел
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КАРТА НА ЕВРОПА

МОДУЛ 2: ИГРА „ДЪРЖАВИ – ЧЛЕНКИ НА ЕС“

Открийте държавите – членки на ЕС
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РЕШЕНИЕ:

РАБОТЕН ЛИСТ 
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ДЕМОКРАЦИЯ

ДЕМОКРАЦИЯ

СВОБОДА

ДЕМОКРАЦИЯ

СВОБОДА

СВОБОДА

ДЕМОКРАЦИЯ

СВОБОДА

СОЛИДАРНОСТ

Европейският парламент 
осъществява наблюдение на 
изборите в държави извън ЕС с цел 
насърчаване на свободни и честни 
избори, например в Египет или 
Украйна. 

Гражданите на ЕС са свободни 
да работят във всяка държава – 
членка на ЕС, без да е необходимо 
разрешение за работа.

Гражданите на ЕС, които живеят 
в друга държава от ЕС, имат 
право да гласуват или да бъдат 
избирани на общинските избори 
и на европейските избори по 
местоживеене. Например, ако една 
гъркиня живее в Берлин, тя може 
да бъде избрана за кмет там. 

На всеки пет години гражданите 
на ЕС избират пряко своите 
представители в Европейския 
парламент. Следващите избори ще 
се проведат през 2019 г.

© European Union 2017 -  Source: EP

© European Union 2014 -  Source: EP

© European Union 2011 -  Source: EP

© European Union 2014 -  Source: EP

Гражданите на ЕС могат да пътуват 
свободно на територията на  
целия ЕС.

В ЕС човек може да изрази 
мнението си, без да се страхува, 
че ще попадне в затвора. Това е 
нашата свобода на словото. Не 
се позволява единствено език на 
омразата, който призовава да се 
вреди на други (групи от) хора. 

Европейска гражданска 
инициатива: Ако един милион 
граждани в най-малко седем 
различни държави подпишат 
петиция, те могат да изискат от 
Европейската комисия да направи 
законодателно предложение.

Дружествата нямат право да 
събират лични данни, освен при 
строги условия. Това е нашето 
право на неприкосновеност на 
личния живот и защита на данните. 

По-малко богатите региони на 
ЕС получават допълнителна 
финансова подкрепа.

© European Union 2011 -  Source: EP
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ПРИНЦИПИ НА ПРАВОВАТА 
ДЪРЖАВА/ПРАВОСЪДИЕ

СОЛИДАРНОСТ
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ПРИНЦИПИ НА ПРАВОВАТА 
ДЪРЖАВА/ПРАВОСЪДИЕ

Държавите – членки на ЕС, са се 
договорили да си помагат взаимно, 
ако някоя от тях стане обект на 
терористично нападение или жертва 
на природно или предизвикано 
от човека бедствие. Тази клауза 
беше използвана за пръв път след 
нападенията в Париж през 2015 г.

Гражданите на ЕС, които учат в 
друга държава – членка на ЕС, 
плащат еднакви такси за обучение 
като студентите от тази държава. 
Например италиански студент, 
който учи в Париж, плаща съвсем 
същата такса като френските 
граждани.

Всяка година Европейският 
парламент обръща внимание и 
чества Международния ден на 
жената (8 март), за да насърчава 
равенството между половете.

Европейският фонд за приспособяване 
към глобализацията помага на хората 
да си намерят нова работа или да 
получат професионално обучение, 
ако са изгубили работата си заради 
глобализацията, например ако 
предприятието се е преместило в 
държава с нископлатен труд. 

При раждане или осиновяване 
на дете и майката, и бащата имат 
право на най-малко четири месеца 
родителски отпуск, за да се грижат 
за детето.

Всички пострадали от 
престъпление и заподозрени лица 
имат право на справедлив съдебен 
процес в ЕС. Всички заподозрени 
са невинни до доказване на вината 
им в съда. 

ЕС и неговите държави членки 
заедно са най-големият световен 
донор на помощ за развитие. 

В ЕС гражданите са защитени от 
това да им бъде отказана работа 
или да бъдат уволнени заради 
тяхната сексуална ориентация. 

Пострадалите от престъпление и 
заподозрените в престъпление 
или произшествие трябва да 
бъдат информирани за правните 
процедури на език, който те 
разбират. Тази услуга се заплаща 
от държавата членка, в която се 
провежда съдебният процес. 

© European Union, 2014 -  Source: EC

© European Union 2017 -  Source: EP © European Union 2017 -  Source: EP
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ПРИНЦИПИ НА ПРАВОВАТА 
ДЪРЖАВА/ПРАВОСЪДИЕ

ЗАЧИТАНЕ НА ПРАВАТА НА 
ЧОВЕКА

ТОЛЕРАНТНОСТ / ПЛУРАЛИЗЪМ

ПРИНЦИПИ НА ПРАВОВАТА 
ДЪРЖАВА/ПРАВОСЪДИЕ

ЗАЧИТАНЕ НА ПРАВАТА НА 
ЧОВЕКА

ТОЛЕРАНТНОСТ / ПЛУРАЛИЗЪМ

ЗАЧИТАНЕ НА ПРАВАТА НА 
ЧОВЕКА

ЗАЧИТАНЕ НА ПРАВАТА НА 
ЧОВЕКА

ТОЛЕРАНТНОСТ / ПЛУРАЛИЗЪМ

Държавите – членки на ЕС, 
които не спазват принципите на 
правовата държава, може да получат 
предупреждение, санкция или 
да бъдат временно изключени от 
процеса на вземане на решения в ЕС. 

ЕС разполага със специален 
представител за правата на човека. 
Неговата роля е да подобри 
политиката на ЕС в областта на 
правата на човека в чужбина.

Всеки човек е свободен да 
изповядва или да смени своята 
религия или убеждения.

Държавите – членки на ЕС, 
трябва да спазват правилата и 
разпоредбите на ЕС. В противен 
случай те може да бъдат съдени от 
Съда на ЕС. 

Веднъж месечно в Европейския 
парламент се провеждат 
разисквания относно груби 
нарушения на правата на човека 
по света. По този начин се обръща 
внимание на злоупотребите  
с правата на човека. 

ЕС подпомогна един проект, в който 
журналисти от ромски и неромски 
произход заснеха 25 кратки филма за 
ромските общности. Целта на проекта 
беше да преодолее стереотипите, 
които оказват влияние върху 
общественото възприятие в медиите, 
които отразяват темата  
за ромите. 

Европейският парламент 
присъжда наградата „Сахаров“ на 
хора по целия свят, които имат 
изключителен принос за защитата 
на правата на човека. 

Всички държави – членки на ЕС, 
трябва да подпишат и да спазват 
Европейската конвенция за 
правата на човека. 

Държавите – членки на ЕС, 
трябва да се борят срещу езика 
на омразата в телевизионните 
предавания въз основа на раса, 
пол, религия или националност. 

© European Union, 2013 -  Source: EP

© European Union 2017 -  Source: EP
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ТОЛЕРАНТНОСТ / ПЛУРАЛИЗЪМ

ЗАЧИТАНЕ НА ЧОВЕШКОТО 
ДОСТОЙНСТВО

ЗАЧИТАНЕ НА ЧОВЕШКОТО 
ДОСТОЙНСТВО

ЗАЧИТАНЕ НА ЧОВЕШКОТО 
ДОСТОЙНСТВО

ЗАЧИТАНЕ НА ЧОВЕШКОТО 
ДОСТОЙНСТВО

Медиите трябва да представят 
обществото във всичките му 
измерения. Мониторингът на 
плурализма на медиите в ЕС 
проверява дали това е така.  

Всички лица, търсещи убежище в 
ЕС, имат право на подслон, храна и 
санитарни услуги, докато молбата 
им за убежище се разглежда. 

Смъртното наказание е забранено 
във всички държави от ЕС.

Детският труд, робството и 
трудовата експлоатация са 
забранени в ЕС.

Изтезанията са забранени във 
всички държави от ЕС.
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В ЕС човек има право да изразява 
мнението си, но езикът на омразата не е 
позволен.

Дружествата могат да събират нашите 
данни без нашето разрешение.

На всеки 10 години гражданите на ЕС 
избират пряко своите представители в 
Европейския парламент.

Като гражданин на ЕС, живеещ в друга 
държава от ЕС, Вие имате право да 
гласувате или да бъдете избирани в 
Европейския парламент там, където 
живеете.

При раждане на дете ЕС осигурява най-
малко 3 месеца родителски отпуск както 
за майката, така и за бащата.

Можете да работите в друга държава от 
ЕС, ако имате разрешително за работа.

Гражданите на ЕС могат да пътуват 
свободно на територията на целия ЕС.

За наличието на валидна европейска 
гражданска инициатива са необходими 2 
милиона подписа. 

Европейският парламент наблюдава 
изборите в държави извън ЕС с цел 
насърчаване на свободни и честни 
избори.

В ЕС гражданите са защитени от това да 
им бъде отказана работа или да бъдат 
уволнени заради тяхната сексуална 
ориентация.

ВЯРНО

ВЯРНО

ВЯРНО

ВЯРНО

ВЯРНО

ГРЕШНО

 Дружествата нямат право да събират лични данни, 
освен при строги условия.

ГРЕШНО 

 
Избираме ги на всеки 5, а не на всеки 10 години. 

ГРЕШНО 

ЕС осигурява най-малко 4, а не 3 месеца  
родителски отпуск. 

ГРЕШНО 

Всички граждани на ЕС са свободни да работят 
във всяка държава от ЕС, без да е необходимо 

разрешение за работа.

ГРЕШНО 

Необходими са 1 милион, а не 2 милиона подписа.

ВЯРНО

ГРЕШНО
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ВЯРНО

ГРЕШНО
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Ако гражданин на ЕС учи в друга държава 
от ЕС, той/тя плаща 10% допълнително в 
сравнение с местен студент.

Пострадалите от престъпление 
или произшествие трябва да бъдат 
информирани за правните процедури на 
език, който те разбират. Заподозрените 
нямат това право. 

Ако държава – членка на ЕС, нарушава 
основните права на ЕС, тя ще бъде 
„изхвърлена“ от ЕС. 

Ако в една от държавите – членки на ЕС, 
има терористично нападение, другите 
членки ще помогнат на засегнатата 
държава.

Мониторингът на плурализма на медиите 
гарантира, че медиите в ЕС показват 
обществото във всичките му измерения.

Ако държава – членка на ЕС, не спазва 
правото на ЕС, тя може да бъде осъдена 
от Съда на ЕС.

Всички пострадали от престъпление 
и заподозрени лица имат право на 
справедлив съдебен процес в ЕС.

По-малко богатите региони на ЕС 
получават допълнителна финансова 
подкрепа.

ЕС и неговите държави членки са вторият 
по големина световен донор на помощ за 
развитие след САЩ

Европейският фонд за приспособяване 
към глобализацията подпомага дружества 
със седалище в държавите – членки на ЕС.

ГРЕШНО 

Гражданите на ЕС плащат същата такса за обучение 
като националните студенти.

ГРЕШНО 

И пострадалите, и заподозрените имат право да 
бъдат информирани на език, който разбират.

ГРЕШНО 
Държавата може да получи предупреждение, 
санкция или да бъде временно изключена от 

процеса на вземане на решения в ЕС.

ГРЕШНО 

Взети заедно те са най-големият световен донор на 
помощ за развитие.

ГРЕШНО 
Този фонд помага на хората да си намерят нова 

работа, ако са изгубили работата си заради 
глобализацията, например ако предприятието се е 

преместило в държава с нископлатен труд.

ВЯРНО

ГРЕШНО

ВЯРНО

ГРЕШНО

ВЯРНО

ГРЕШНО

ВЯРНО
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ВЯРНО
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ВЯРНО
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ВЯРНО
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ВЯРНО

ВЯРНО
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В ЕС човек не може да смени религията си. 

Езикът на омразата в телевизионните 
предавания се приема в някои държави от 
ЕС.  

Изтезанията са забранени във всички 
държави от ЕС.

Всяка държава – членка на ЕС, трябва да 
е подписала Европейската конвенция за 
правата на човека. 

Наградата „Сахаров“ се присъжда на хора, 
които насърчават сътрудничеството в ЕС.

Всички лица, търсещи убежище в ЕС, имат 
право на подслон, храна и санитарни 
услуги по време на процедурата за 
предоставяне на убежище.

В някои държави от ЕС смъртното 
наказание все още е разрешено.

Детският труд не е желателен, но все още 
е разрешен в някои държави от ЕС.

Всяка година Европейският парламент 
провежда по едно разискване относно 
злоупотреби с правата на човека.

ЕС разполага със специален представител 
за правата на човека.

ГРЕШНО 
Можете да изповядвате или да смените своята 

религия или убеждения.

ГРЕШНО 
Срещу езика на омразата въз основа на раса, пол, 

религия или националност трябва да се води борба 
в телевизионните предавания във всички държави – 

членки на ЕС.

ГРЕШНО 

Наградата „Сахаров“ се присъжда на хора, които 
защитават правата на човека.

ГРЕШНО 

Смъртното наказание е забранено във всички 
държави от ЕС.

ГРЕШНО
 Детският труд е забранен във всички държави – 

членки на ЕС.

ГРЕШНО 
Европейският парламент провежда разисквания 

относно правата на човека всеки месец, а не всяка 
година.

ВЯРНО

ГРЕШНО

ВЯРНО

ГРЕШНО

ВЯРНО

ГРЕШНО

ВЯРНО

ГРЕШНО

ВЯРНО

ГРЕШНО

ВЯРНО

ГРЕШНО

ВЯРНО

ГРЕШНО

ВЯРНО

ГРЕШНО

ВЯРНО

ГРЕШНО

ВЯРНО

ГРЕШНО

ВЯРНО

ВЯРНО

ВЯРНО

ВЯРНО



ПРИЛОЖЕНИЕ VII: 
„ДА СЕ ПОСТАВИМ НА МЯСТОТО НА 
ЧЛЕН НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ“: 
ИГРАЛНА ДЪСКА

МОДУЛ 3



ЕВРОПЕЙСКА КОМИСИЯ
- 28 комисари
- Може да се сравни с правителството на една държава
- Представлява ЕС

ЕВРОПЕЙСКИ ПАРЛАМЕНТ
- Максимум 751 членове на Парламента (членове на ЕП)
- Орган за вземане на решения
- Представлява гражданите на ЕС

СЪВЕТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ
- 28 министри
- Орган за вземане на решения
- Представлява държавите членки
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ПРИЛОЖЕНИЕ VIII: 
„ДА СЕ ПОСТАВИМ НА МЯСТОТО НА ЧЛЕН 
НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ“: 
РАБОТЕН ЛИСТ

МОДУЛ 3



РАБОТЕН ЛИСТ 

ДА СЕ ПОСТАВИМ НА МЯСТОТО НА ЧЛЕН НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ

ПРОЦЕС
От този момент нататък ще бъдете на мястото на член на Европейския парламент (член на ЕП). Вие 
сте пряко избран от гражданите на Европейския съюз в Европейския парламент. Те разчитат на 
Вас да изменяте (= променяте), одобрявате или отхвърляте законодателни предложения. 

На игралната дъска ще намерите карти, обърнати с празната страна нагоре. Тези карти са 
номерирани. Започнете с карта 1: Един член на групата обръща тази карта и прочита на глас какво 
пише от обратната страна. След това групата изпълнява задачите. 

След като се справите с карта 1, продължете с карти 2, 3 и 4. Спазвайте посоченото върху картите 
времетраене. Използвайте този работен лист, за да си водите бележки. 

ПРОМЕНИ, ПОИСКАНИ ОТ СЪВЕТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ
Запишете накратко поисканите промени (изменения) по-долу (карта 2).

ПРОМЕНИ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ
Запишете по-долу собствените си промени (изменения) на законодателното предложение 
на Европейската комисия. Това е вашият нов законодателен акт. Препоръчително е да 
вземете предвид както поисканите от Съвет на Европейския съюз промени (от карта 2), така и 
предоставената информация от различните заинтересовани страни (карта 3). 

Посочете аргументите/причините, поради които вие, в качеството си на членове на Европейския 
парламент, считате, че току-що създаденият от вас законодателен акт предоставя най-доброто 
решение (карта 4). 

1.

2.

3.



ПРИЛОЖЕНИЕ IX: 
„ДА СЕ ПОСТАВИМ НА МЯСТОТО НА ЧЛЕН 
НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ“: 
ЗАКОНОДАТЕЛНИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ

МОДУЛ 3



1. ЗАКОНОДАТЕЛНО ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ  
“ТЮТЮНОПУШЕНЕТО В ЕС”

2. ЗАКОНОДАТЕЛНО ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ   
“МАКСИМАЛНА СИЛА НА ЗВУКА НА ПЕРСОНАЛНИТЕ 
УСТРОЙСТВА ЗА ВЪЗПРОИЗВЕЖДАНЕ НА МУЗИКА”

За да попречи на младите хора да започнат да пушат, Европейската комисия предлага...  

Член 1: ... Предупрежденията относно здравето върху цигарените кутии да станат задължителни, 
както беше решено в предишни разпоредби на ЕС.

Член 2: ... Дизайнът на кутиите вече не може да бъде различен при различните производители. 
Всички кутии трябва да бъдат бели и може да се използва само един вид шрифт, за да 
се посочат наименованието на марка и производителят. Върху кутиите не може да се 
изобразява никакво друго лого.  

Член 3: ... Забранява се продажбата на тютюневи изделия на лица на възраст под 18 години в целия 
ЕС.

С цел да предотврати загубата на слуха на милиони европейци, Европейската комисия предлага... 

Член 1: ... Стандартната максимална сила на звука на всички персонални устройства за 
възпроизвеждане на музика (например iPod) и мобилни телефони да не бъде повече от 80 
децибела.* Тази мярка ще се прилага за всички устройства, продавани в Европейския съюз. 

Член 2: ... Потребителите все пак ще могат да увеличават силата на звука на своите устройства за 
възпроизвеждане на музика на собствен риск. Ако те решат да направят това, на екрана 
ще се появява предупреждение, указващо, че „Слушането на силна музика може да 
предизвика трайно увреждане на слуха.“ 

* Скала на децибелите (децибел = dB)
- 30 dB = Тихо (например шепот)
- От 70 – 75 dB = Средно (например прахосмукачка)
- От 85 – 90 dB = Много силно, опасност от увреждане (например силни викове)
- От 110 – 120 dB = Обезпокояващо силно, опасност от увреждане (например нощен клуб)
- От 170 dB = Болезнено силно, увреждащо слуха (например сирена)

Увеличение от 10 децибела означава, че звукът е станал десет пъти по-силен от преди.

Декларация за отказ от отговорност: както формата, така и съдържанието на това упражнение не представляват пълно и точно представяне 
на действителността и не представят реалните становища на Европейския парламент, Европейската комисия, Съвета на Европейския съюз или 
лобистките групи. Целта на тази симулация е чисто образователна и това е единственото реално основание за направения избор. 

Декларация за отказ от отговорност: както формата, така и съдържанието на това упражнение не представляват пълно и точно представяне 
на действителността и не представят реалните становища на Европейския парламент, Европейската комисия, Съвета на Европейския съюз или 
лобистките групи. Целта на тази симулация е чисто образователна и това е единственото реално основание за направения избор. 



3. ЗАКОНОДАТЕЛНО ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ   
“ЕВРОПЕЙСКА ДЕМОКРАЦИЯ”

4. ЗАКОНОДАТЕЛНО ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ   
“ЗАЩИТА НА ЖИВОТНИТЕ ОТ ИЗПИТВАНИЯ”

С цел да приобщи по-силно гражданите на Европейския съюз и за да гарантира правилно 
възприемане на ЕС, Европейската комисия предлага:

Член 1. ... Всички държави членки да въведат задължително гласуване на изборите за Европейски 
парламент. Във връзка с това всички граждани ще бъдат задължени да помислят кого да 
изберат за свой представител в Европейския парламент.

Член 2. ... Ще бъде създадена агенция, която да открива невярна информация за ЕС (например 
информация, която има за цел да насажда съмнения и да отслаби ЕС). Тази агенция също 
така ще противодейства на установената невярна информация и ако е възможно, ще 
наказва нейните автори.

С цел да предотврати ненужните страдания на животните, Европейската комисия предлага...

Член 1. ... Изпитванията върху животни да бъдат разрешени само за разработването и тестването 
на лекарства. Ненужните изпитвания или допълнителните лабораторни животни винаги 
следва да се избягват. 

Член 2. ... Изпитванията върху животни винаги са забранени за тестване на козметични продукти*, 
както и за отделните им съставки.

Член 3. ... Забранява се вносът в ЕС на козметични продукти, които са били изпитвани върху 
животни. 

* Козметични продукти: Продукти за вана и душ, гримове, дезодоранти, продукти за коса, 
продукти за грижа за кожата, продукти за устна хигиена, за грижа за ноктите, продукти за 
бръснене, сапуни и слънцезащитни продукти. 

Декларация за отказ от отговорност: както формата, така и съдържанието на това упражнение не представляват пълно и точно представяне 
на действителността и не представят реалните становища на Европейския парламент, Европейската комисия, Съвета на Европейския съюз или 
лобистките групи. Целта на тази симулация е чисто образователна и това е единственото реално основание за направения избор. 

Декларация за отказ от отговорност: както формата, така и съдържанието на това упражнение не представляват пълно и точно представяне 
на действителността и не представят реалните становища на Европейския парламент, Европейската комисия, Съвета на Европейския съюз или 
лобистките групи. Целта на тази симулация е чисто образователна и това е единственото реално основание за направения избор. 



5. ЗАКОНОДАТЕЛНО ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ   
“РАБОТА В ДРУГА ДЪРЖАВА – ЧЛЕНКА НА ЕС – 
СВОБОДНО ДВИЖЕНИЕ НА РАБОТНИЦИ”

6. ЗАКОНОДАТЕЛНО ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ  
“АРМИЯ НА ЕС?”

За да гарантира, че всички граждани на ЕС се ползват с равни права и с цел подобряване на 
единния пазар на ЕС, Европейската комисия предлага...

Член 1: ... Всеки гражданин на ЕС има право да работи във всяка друга държава – членка на ЕС, без 
да е необходимо разрешение за работа. 

Член 2: ... Всеки гражданин на ЕС, който работи в друга държава – членка на ЕС, получава същото 
заплащане при същите условия на труд, както местните граждани на тази държава.

Член 3: ... Гражданин на ЕС, който работи в друга държава – членка на ЕС, плаща данъци в своята 
приемаща държава.

За да направи ЕС по-силен в световен мащаб, Европейската комисия предлага... 

Член 1: ... Да бъде създадена европейска армия. 

Член 2: ... Тази армия да бъде мобилизирана по време на хуманитарни бедствия, като например 
суши и наводнения, както в ЕС, така и извън него. Тя също така ще може да се намесва в 
конфликти извън ЕС, например в Сирия. 

Декларация за отказ от отговорност: както формата, така и съдържанието на това упражнение не представляват пълно и точно представяне 
на действителността и не представят реалните становища на Европейския парламент, Европейската комисия, Съвета на Европейския съюз или 
лобистките групи. Целта на тази симулация е чисто образователна и това е единственото реално основание за направения избор. 

Декларация за отказ от отговорност: както формата, така и съдържанието на това упражнение не представляват пълно и точно представяне 
на действителността и не представят реалните становища на Европейския парламент, Европейската комисия, Съвета на Европейския съюз или 
лобистките групи. Целта на тази симулация е чисто образователна и това е единственото реално основание за направения избор. 



7. ЗАКОНОДАТЕЛНО ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ   
“ЕС И ГЛОБАЛНОТО ЗАТОПЛЯНЕ”

8. ЗАКОНОДАТЕЛНО ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ   
“БЕЖАНЦИТЕ В ЕВРОПА”

С цел да предотврати повишаването на температурите в световен мащаб повече от критичния 
лимит от 2° по Целзий, Европейската комисия предлага: 

Член 1. ... До 2030 г. най-малко 50% от крайното потребление на енергия в ЕС следва да бъде от 
възобновяеми енергийни източници, като например слънчева и вятърна енергия. До 
2050 г. то трябва да бъде 100%. 

Член 2. ... ЕС да играе водеща роля в международните конференции по въпросите на климата и да 
убеди другите държави по света да предприемат сериозни действия.

За да се справи с настоящото и възможното бъдещо пристигане на мигранти и лица, търсещи убежище 
в ЕС, и за да гарантира справедливо поделяне на разходите, Европейската комисия предлага... 

Член 1: ... Всяка държава – членка на ЕС, да предлага убежище на лицата, търсещи убежище*, 
съгласно европейските минимални изисквания: Всяко лице, търсещо убежище, има 
право на храна, подслон, образование, здравни грижи и достъп до работа, докато 
неговата/нейната молба се разглежда. 

Член 2: ... Следва да има постоянен план за преместване на търсещите убежище в целия ЕС. По 
този начин всяка държава полага еднакви усиля. 

Член 3: ... Определянето на броя на търсещите убежище лица, разположени във всяка държава, се 
основава на няколко критерия: 
-  Брутен национален продукт (БНП) на всяка държава 
-  Население 
-  Равнище на безработица 
-  Вече положени усилия за предоставянето на подслон и презаселването на бежанци от 
разкъсвани от войни региони 

Член 4: ... Следва да има широкомащабна европейска спасителна мисия за мигранти* в нужда в 
Средиземно море с цел предотвратяване на възможни нови смъртни случаи. Всяка държава 
– членка на ЕС, е задължена да допринася за тази мисия в съответствие с нейния БНП.

Декларация за отказ от отговорност: както формата, така и съдържанието на това упражнение не представляват пълно и точно представяне 
на действителността и не представят реалните становища на Европейския парламент, Европейската комисия, Съвета на Европейския съюз или 
лобистките групи. Целта на тази симулация е чисто образователна и това е единственото реално основание за направения избор. 

Декларация за отказ от отговорност: както формата, така и съдържанието на това упражнение не представляват пълно и точно представяне 
на действителността и не представят реалните становища на Европейския парламент, Европейската комисия, Съвета на Европейския съюз или 
лобистките групи. Целта на тази симулация е чисто образователна и това е единственото реално основание за направения избор. 

* ОСНОВНИ ТЕРМИНИ:
Мигрант: всяко лице, което напуска държавата си на произход по някаква причина. Това е обобщаващ термин. 
Бежанец: бежанецът е специфичен мигрант: човек, който е бил принуден да избяга от своята държава заради преследване, война или насилие. Бежанецът изпитва 
основателни опасения от преследване, основано на раса, религия, националност, политическо мнение или принадлежност към определена социална група.
Лице, търсещо убежище: когато бежанците търсят убежище в друга държава, те кандидатстват за убежище – правото да бъдат признати за бежанци и да получат 
правна защита и материална помощ. Докато молбата им е в процес на разглеждане, те се наричат „лица, търсещи убежище“.



9. ЗАКОНОДАТЕЛНО ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ   
“ЕС И ДЕТСКИЯТ ТРУД”

10. ЗАКОНОДАТЕЛНО ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ  
“НЕПРИКОСНОВЕНОСТ НА ЛИЧНИЯ НИ ЖИВОТ В 
ИНТЕРНЕТ”

С цел популяризиране на ценностите на ЕС, като например зачитане на човешкото достойнство 
както в границите на Европейския съюз, така и извън тях, и за да осигури по-лоялна конкуренция 
с държавите извън ЕС, Европейската комисия предлага...

Член 1. ... Произходът на продуктите и произходът на компонентите на продуктите, продавани в 
ЕС, винаги трябва да бъде ясен (= прозрачност на производствената верига).

Член 2. ... Продукти, по които са работили деца, било то по довършителните работи или при 
добиването на природни ресурси, не може да се продават на пазара на ЕС.

Член 3. ... ЕС създава орган, който проверява цялата производствена верига за детски труд. Само 
вносителите, които могат да докажат, че в производството не е използван детски труд, 
може да продават продуктите си на пазара на ЕС.

С цел да осигури по-добра защита на неприкосновеността на личния живот на гражданите на ЕС в 
интернет, Европейската комисия предлага...

Член 1: ... Потребителите имат право целият им профил и всички данни или части от техния 
профил или определени данни да бъдат заличени при поискване. Интернет дружеството 
трябва напълно да ги премахне от мрежата и няма право да архивира данните. Това е 
„правото да бъдеш забравен“.

Член 2: ... Уеб приложенията винаги трябва да искат разрешение преди препродажбата на данни 
(снимки, поведение по отношение на навигацията, лични данни и т.н.) от потребителите 
на други дружества.

Член 3: ... На дружествата, които нарушават правилата, може да бъде наложена глоба в размер на 
5% от общата годишна печалба на дружеството в световен мащаб. 

 

Декларация за отказ от отговорност: както формата, така и съдържанието на това упражнение не представляват пълно и точно представяне 
на действителността и не представят реалните становища на Европейския парламент, Европейската комисия, Съвета на Европейския съюз или 
лобистките групи. Целта на тази симулация е чисто образователна и това е единственото реално основание за направения избор. 

Декларация за отказ от отговорност: както формата, така и съдържанието на това упражнение не представляват пълно и точно представяне 
на действителността и не представят реалните становища на Европейския парламент, Европейската комисия, Съвета на Европейския съюз или 
лобистките групи. Целта на тази симулация е чисто образователна и това е единственото реално основание за направения избор. 



ПРИЛОЖЕНИЕ X: 
„ДА СЕ ПОСТАВИМ НА МЯСТОТО НА 
ЧЛЕН НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ“: 
ТЕМАТИЧНИ КАРТИ

МОДУЛ 3
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1.  Моля, прочетете законодателното предложение 
на Европейската комисия. (1 минута)

2.  Обсъдете накратко предложението в групата: 
За какво става дума? Помолете учителя за 
допълнителна информация, ако е необходимо. (1 
минута)

3.  Всеки член на групата обмисля известно време 
дали е съгласен(на) с предложението. След това 
всички се редуват, за да представят своята гледна 
точка пред другите членове на групата. 

Съветът на министрите не е напълно съгласен с 
предложението на Европейската комисия. Бихме 
искали да видим следните промени:

Член 2: Логото на марките цигари може да се показва 
върху кутиите

Член 3: Само държавите членки могат да определят 
възрастовата граница за закупуване на тютюневи 
изделия. ЕС не може.

Моля, запишете тези промени (изменения) в работния 
лист. (2 минути)

Младите хора се възприемат от тютюневата 
промишленост като „заместващи пушачи“: те 
трябва да компенсират всички хора, които умират 
от последиците от тютюнопушенето. Ето защо 
настоятелно призоваваме Европейския парламент 
да направи възрастовата граница за закупуване на 
тютюневи изделия 21 години, а не 18 години. 

Създадохте свой собствен адаптиран 
законодателен акт. Сега трябва да получите 
подкрепа от целия Европейски парламент. 
Подгответе кратко представяне на вашия нов 
законодателен акт за другите членове на ЕП (вашите 
съученици). Използвайте работния лист и следвайте 
следната процедура: (3 мин.)

1.  Вземете първоначалното законодателно предложение 
на Европейската комисия и го прочетете на глас.

2.  Кажете на съучениците си какви промени са поискани от 
Съвета.

3.  Прочетете на глас новия си законодателен акт.

4.  Посочете 2 или 3 причини или аргументи, поради които 
смятате, че това е подходяща мярка за гражданите на 
ЕС. Подгответе ги предварително и ги запишете на 
работния лист.

• 1 от 4 европейци пуши. 

• 80% от пушачите започват да пушат преди да са 
навършили 18 години.

• Двама от трима пушачи умират поради 
тютюнопушене. 

• Всяка година в световен мащаб в резултат на 
тютюнопушенето умират над 6 милиона души. 

• Милиони пушачи страдат от заболявания, свързани 
с тютюнопушенето, като рак. 

• ЕС изчислява, че тютюнопушенето струва на 
европейската система за здравеопазване около 25 
млрд. евро (= 48,9 млрд. лева) годишно. 

ЕВРОПЕЙСКА  
КОМИСИЯ

СЪВЕТЪТ НА  
ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ

ФОНДАЦИЯ, КОЯТО ДА ПОПРЕЧИ 
НА МЛАДИТЕ ХОРА ДА ПУШАТ

ФАКТИ И  
ЦИФРИ

ЕВРОПЕЙСКИЯТ  
PПАРЛАМЕНТ

Много сме доволни от това ново предложение. 
Искаме да попречим на хората да започнат да 
пушат и смятаме, че неутралните опаковки правят 
тютюнопушенето много по-непривлекателно. Също 
така оценяваме факта, че върху опаковките вече няма 
да има лога. Насърчаваме Европейския парламент да 
запази максималната строгост на това предложение.

Ние, представителите на тютюневата промишленост, 
не сме доволни от новото предложение на 

Европейската комисия. Отправяме искане към 
Европейския парламент да го отхвърли. Вече 
положихме много усилия: Рекламите на тютюневи 
изделия бяха забранени и върху кутиите вече 
има големи предупреждения. Не забравяйте, 
че благодарение на тютюневата промишленост 
правителствата печелят повече от 195,6 млрд. лева 
чрез годишни данъчни приходи. Освен това ние даваме 
работа на много хора. Този законодателен акт може да 
доведе до загуба на 175 000 работни места в ЕС.  

ФОНДАЦИЯ  
СРЕЩУ РАКА

ТЮТЮНЕВА  
ПРОМИШЛЕНОСТ

ТЕМА 1:
ТЮТЮНОПУШЕНЕТО В ЕС

Сега е ваш ред. Като членове на Европейския 
парламент, вие можете да промените 
законодателното предложение в зависимост от 
това какво според вас е в интерес на гражданите 
на ЕС. НО: Трябва да вземете предвид становищата 
на Съвет на Европейския съюз (вж. 2), както и 
първоначалното законодателно предложение 
на Европейската комисия. Използвайте и 
информацията на заинтересованите страни (групите 
за оказване на натиск). Следвайте тези стъпки:

1.  Обръщайте картите със заинтересовани страни 
една по една и ги четете на глас (всеки член на 
групата прочита по една карта, като се редуват). 
Това са картите със символ в единия ъгъл. 
Продължете, докато прочетете всички карти (2 мин.)

2.  Поставете картите с текста нагоре върху масата, 
така че всички членове на групата да могат да 
виждат информацията.

3.  Обсъдете първоначалното законодателно 
предложение във вашата група и разгледайте 
всеки член. Започнете с член 1: Кой е съгласен 
и кой не е? Използвайте информацията от 
заинтересованите страни за вашите аргументи. 
Направете същото за всички членове. (6 мин.)

4.  Създайте адаптиран законодателен акт, с който 
всички членове на групата са съгласни. Можете 
да променяте съдържанието на членовете, да ги 
заличавате или да добавяте нови. Запишете вашия 
нов/адаптиран законодателен акт върху работния 
лист. (6 мин.) 
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1.  Моля, прочетете законодателното предложение 
на Европейската комисия. (1 минута)

2.  Обсъдете накратко предложението в групата: 
За какво става дума? Помолете учителя за 
допълнителна информация, ако е необходимо. (1 
минута)

3.  Всеки член на групата обмисля известно време 
дали е съгласен(на) с предложението. След това 
всички се редуват, за да представят своята гледна 
точка пред другите членове на групата. 

•  Между 50 и 100 млн. души в ЕС ежедневно 
слушат своето преносимо устройство за 
възпроизвеждане на музика. Между 5 и 10% от 
тези европейци са изложени на риск от загуба на 
слуха в резултат на това, че слушат прекалено дълго 
силна музика.

•  Слушането на силна музика прекалено дълго време 
може да причини тинитус (силно пищене в ушите). 1 
от 5 вече страдат от това. 

•  Кое е безопасно?: При 80 dB можете да слушате 
максимум по 40 часа седмично. При 89 dB максимумът 
е 5 часа седмично.

•  Слушалките за поставяне в ушите са още по-опасни, 
защото чрез тях звукът достига по-дълбоко в ушите.

ЕВРОПЕЙСКА  
КОМИСИЯ

СЪВЕТЪТ НА  
ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ

МЛАДЕЖИФАКТИ И  
ЦИФРИ

ЕВРОПЕЙСКИЯТ  
PПАРЛАМЕНТ

Изследванията на организацията Action on Hearing 
Loss („Действия относно загубата на слух“) показват, че 
40% от младите хора биха надвишили максималната 
сила на звука, ако е възможно. Особено когато върви 
по оживена улица или седи в шумен влак или автобус 
човек е склонен да увеличи силата на звука. По този 
начин много млади хора ще продължат да увреждат 
слуха си. Ето защо отправяме искане към Европейския 
парламент да направи невъзможно увеличаването на 
максималната на сила на звука от потребителите.

Няма съмнение, че доброто здравословно 
състояние на нашите клиенти е важно за нас. Ние 
определено имаме желание да си сътрудничим с 
Европейския съюз. Клиентите обаче няма да бъдат 
доволни от тази максимална сила на звука. Поради 
това призоваваме Европейския парламент да оттегли 
този член. Вместо това ЕС би могъл да започне 
информационна кампания, за да насърчи тези хора да 
използват своето устройство за възпроизвеждане на 
музика по безопасен начин.

ОРГАНИЗАЦИИ ЗА ЗАГУБА  
НА СЛУХА

ПРЕДПРИЯТИЯ ЗА  
ЕЛЕКТРОННИ ПРОДУКТИ

ТЕМА 2:
МАКСИМАЛНА СИЛА НА ЗВУКА НА 
ПЕРСОНАЛНИТЕ УСТРОЙСТВА ЗА 
ВЪЗПРОИЗВЕЖДАНЕ НА МУЗИКА

Съветът на министрите е доволен от предложението 
на Комисията, защото то защитава слуха на 
потребителите. Въпреки това предлагаме следните 
промени:

Член 1: Стандартна максимална сила на звука 85 dB, а 
не 80 dB.

Член 2: На екрана на устройството не следва да 
има предупреждение, а само в ръководството за 
потребителя.

Моля, запишете тези промени (изменения) в работния 
лист. (2 минути)

Ние, младите хора, смятаме, че ЕС не трябва 
да се меси в силата на звука на нашата музика. 
Музиката често звучи по-добре при по-голяма сила 
на звука. Ние отправяме искане към Европейския 
парламент да не налага максимална сила на звука на 
производителите. Смятаме, че предупреждението 
върху екрана би било по-добра идея. По този начин 
хората получават информацията, но могат сами да 
решат какво да правят с нея.

Сега е ваш ред. Като членове на Европейския 
парламент, вие можете да промените 
законодателното предложение в зависимост от 
това какво според вас е в интерес на гражданите 
на ЕС. НО: Трябва да вземете предвид становищата 
на Съвет на Европейския съюз (вж. 2), както и 
първоначалното законодателно предложение 
на Европейската комисия. Използвайте и 
информацията на заинтересованите страни (групите 
за оказване на натиск). Следвайте тези стъпки:

1.  Обръщайте картите със заинтересовани страни 
една по една и ги четете на глас (всеки член на 
групата прочита по една карта, като се редуват). 
Това са картите със символ в единия ъгъл. 
Продължете, докато прочетете всички карти (2 мин.)

2.  Поставете картите с текста нагоре върху масата, 
така че всички членове на групата да могат да 
виждат информацията.

3.  Обсъдете първоначалното законодателно 
предложение във вашата група и разгледайте 
всеки член. Започнете с член 1: Кой е съгласен 
и кой не е? Използвайте информацията от 
заинтересованите страни за вашите аргументи. 
Направете същото за всички членове. (6 мин.)

4.  Създайте адаптиран законодателен акт, с който 
всички членове на групата са съгласни. Можете 
да променяте съдържанието на членовете, да ги 
заличавате или да добавяте нови. Запишете вашия 
нов/адаптиран законодателен акт върху работния 
лист. (6 мин.) 

Създадохте свой собствен адаптиран 
законодателен акт. Сега трябва да получите 
подкрепа от целия Европейски парламент. 
Подгответе кратко представяне на вашия нов 
законодателен акт за другите членове на ЕП (вашите 
съученици). Използвайте работния лист и следвайте 
следната процедура: (3 мин.)

1.  Вземете първоначалното законодателно предложение 
на Европейската комисия и го прочетете на глас.

2.  Кажете на съучениците си какви промени са поискани от 
Съвета.

3.  Прочетете на глас новия си законодателен акт.

4.  Посочете 2 или 3 причини или аргументи, поради които 
смятате, че това е подходяща мярка за гражданите на 
ЕС. Подгответе ги предварително и ги запишете на 
работния лист.
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1.  Моля, прочетете законодателното предложение 
на Европейската комисия. (1 минута)

2.  Обсъдете накратко предложението в групата: 
За какво става дума? Помолете учителя за 
допълнителна информация, ако е необходимо. (1 
минута)

3.  Всеки член на групата обмисля известно време 
дали е съгласен(на) с предложението. След това 
всички се редуват, за да представят своята гледна 
точка пред другите членове на групата. 

• Избирателната активност на европейските 
избори е намаляла от 65% през 1979 г. на 42,6% 
през 2014 г. 

• Само в Белгия, Гърция и Люксембург има 
задължително гласуване. Във всички останали 
държави от ЕС гражданите имат „право“ да гласуват. 

• Някои новини, разпространявани чрез социалните 
медии, са „фалшиви новини“. Оперативната група за 
стратегическа комуникация с Източното съседство 
(East StratCom) в рамките на 15 месеца (2016 – 2017 
г.) откри 2 500 фалшиви новини за Европа. 

ЕВРОПЕЙСКА  
КОМИСИЯ

СЪВЕТЪТ НА  
ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ

ГРАЖДАНИФАКТИ И  
ЦИФРИ

ЕВРОПЕЙСКИЯТ  
PПАРЛАМЕНТ

Би било много опасно създаването на фалшиви 
новини да се обяви за престъпление, защото това 
сериозно застрашава свободата на печата. 
В момента това е така само в наказателното право 
на диктаторските режими. Те често злоупотребяват 
с тези закони, за да изпращат в затвора критичните 
журналисти.
Тъй като Европейският съюз зачита универсалните 
права на човека, които включват свободата на печата, 
тази част следва да бъде заличена от законодателното 
предложение. Вместо това предлагаме да има знак за 
качество за журналистите, за да знаят хората на кои 
източници може да се доверяват. 

Ние подкрепяме въвеждането на задължително 
гласуване, защото то засяга всички и резултатите от 
изборите отразяват мнението на всички граждани. 

От първостепенно значение е по-специално младите 
хора да гласуват, защото на последните европейски 
избори гласуваха главно по-възрастните поколения. 

Това може да наруши резултатите от изборите, както 
видяхме след референдума за Брексит: По-голямата 
част от младите хора в Обединеното кралство 
бяха против напускането на ЕС, но малко от тях в 
действителност гласуваха.

АСОЦИАЦИИ НА  
ЖУРНАЛИСТИТЕ

АНАЛИТИЧЕН ЦЕНТЪР ЗА 
ДЕМОКРАЦИЯТА

ТЕМА 3:
ЕВРОПЕЙСКА ДЕМОКРАЦИЯ

Съветът на министрите подчертава, че държавите 
членки са тези, които вземат решения за 
задължителното гласуване и настоятелно призовава да 
се зачита свободата на словото. За целта са необходими 
следните промени:

Член 1. Европейската комисия може само да насърчава 
държавите членки да въведат задължително гласуване. 
Държавите членки вземат окончателното решение. 

Член 2. Да се заличат думите „ и ако е възможно, ще 
наказва нейните автори“.

Моля, запишете тези промени (изменения) в работния 
лист. (2 минути)

Не смятаме, че хората следва да бъдат задължени 
да гласуват. Когато възрастните правят избор да не 
гласуват, защото не смятат, че изборите са важни за 
тях, или ако не желаят да гласуват, това е тяхно право. 
Ако е важно за тях, те ще гласуват. 

Освен това би било по-добре да гласуват само хората, 
които наистина се интересуват от ЕС. Вероятно те са 
най-информирани. 

Сега е ваш ред. Като членове на Европейския 
парламент, вие можете да промените 
законодателното предложение в зависимост от 
това какво според вас е в интерес на гражданите 
на ЕС. НО: Трябва да вземете предвид становищата 
на Съвет на Европейския съюз (вж. 2), както и 
първоначалното законодателно предложение 
на Европейската комисия. Използвайте и 
информацията на заинтересованите страни (групите 
за оказване на натиск). Следвайте тези стъпки:

1.  Обръщайте картите със заинтересовани страни 
една по една и ги четете на глас (всеки член на 
групата прочита по една карта, като се редуват). 
Това са картите със символ в единия ъгъл. 
Продължете, докато прочетете всички карти (2 мин.)

2.  Поставете картите с текста нагоре върху масата, 
така че всички членове на групата да могат да 
виждат информацията.

3.  Обсъдете първоначалното законодателно 
предложение във вашата група и разгледайте 
всеки член. Започнете с член 1: Кой е съгласен 
и кой не е? Използвайте информацията от 
заинтересованите страни за вашите аргументи. 
Направете същото за всички членове. (6 мин.)

4.  Създайте адаптиран законодателен акт, с който 
всички членове на групата са съгласни. Можете 
да променяте съдържанието на членовете, да ги 
заличавате или да добавяте нови. Запишете вашия 
нов/адаптиран законодателен акт върху работния 
лист. (6 мин.) 

Създадохте свой собствен адаптиран 
законодателен акт. Сега трябва да получите 
подкрепа от целия Европейски парламент. 
Подгответе кратко представяне на вашия нов 
законодателен акт за другите членове на ЕП (вашите 
съученици). Използвайте работния лист и следвайте 
следната процедура: (3 мин.)

1.  Вземете първоначалното законодателно предложение 
на Европейската комисия и го прочетете на глас.

2.  Кажете на съучениците си какви промени са поискани от 
Съвета.

3.  Прочетете на глас новия си законодателен акт.

4.  Посочете 2 или 3 причини или аргументи, поради които 
смятате, че това е подходяща мярка за гражданите на 
ЕС. Подгответе ги предварително и ги запишете на 
работния лист.
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1.  Моля, прочетете законодателното предложение 
на Европейската комисия. (1 минута)

2.  Обсъдете накратко предложението в групата: 
За какво става дума? Помолете учителя за 
допълнителна информация, ако е необходимо. (1 
минута)

3.  Всеки член на групата обмисля известно време 
дали е съгласен(на) с предложението. След това 
всички се редуват, за да представят своята гледна 
точка пред другите членове на групата. 

Учените предупреждават Европейския парламент 
да не отива твърде далеч, тъй като лабораторните 
животни винаги следва да служат за определена цел: 

·  За събиране на знания относно хората и животните 
(научни изследвания)

·  За разработване и производство на лекарства, 
насочени към подобряване и опазване на здравето 
на хората и на животните 

·  За изпитване на безопасността на продуктите

·  За усвояване на начини за лечение на хората и на 
животните (образоване)

ЕВРОПЕЙСКА  
КОМИСИЯ

СЪВЕТЪТ НА  
ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ

НЕЗАВИСИМ ЕКСПЕРТЕН ЦЕНТЪР

ГРАЖДАНСКИ ПРОТЕСТУЧЕНИ

ЕВРОПЕЙСКИЯТ  
PПАРЛАМЕНТ

Радваме се да видим, че след дългогодишни 
кампании Европейската комисия също разбра, 
че съществуват много алтернативи, които правят 
излишно изпитването на козметични продукти върху 
животни, като например работа с изкуствена кожа или 
отстранена свинска или човешка кожа. 

Призоваваме Европейския парламент да не 
смекчава предложението, а напротив – да включи 
също и забрана за изпитванията върху животни на 
домакински продукти като препарати за съдомиялни 
машини и почистващи средства за прозорци. 

Ние разбираме гледната точка на Европейската 
комисия, но бихме искали да посочим някои 
опасности. Ако ЕС промени правилата относно 
изпитванията върху животни, азиатската и 
американската наука ще спечелят от това. Те 
продължават да използват изпитвания върху животни, 
а в някои случаи дори ги правят задължителни, докато 
ние в Европа нямаме много алтернативи. Опасяваме 
се, че това може да доведе до загуба на работни 
места в нашия сектор. Ние обаче сме удовлетворени 
от член 3, тъй като той гарантира, че предприятията 
извън ЕС също трябва да спазват същите правила като 
европейските козметични предприятия. 

ХОРА ЗА ЖИВОТНИТЕ ФАРМАЦЕВТИЧНИ  
ПРЕДПРИЯТИЯ

ТЕМА 4:
ЗАЩИТА НА ЖИВОТНИТЕ ОТ 

ИЗПИТВАНИЯ

Съветът на министрите е разтревожен от възможните 
рискове за здравето. Ето защо предлагаме следните 
промени:

Член 2. Изпитването на козметични продукти върху 
животни е разрешено само когато се изпитват 
нови съставки, с чиито рискове за здравето не сме 
запознати. 

Моля, запишете тези промени (изменения) в работния 
лист. (2 минути)

Независимо колко е важно да се осигури добър живот 
за животните, благосъстоянието на хората винаги 
ще има предимство пред животните. Изследванията 
на смъртоносни заболявания при човека е от 
първостепенно значение и ако учените могат да 
използват животни, за да облекчават или лекуват 
болести, законодателството следва да го позволява. 
Същото важи и за козметичните продукти: тези 
продукти следва да бъдат безопасни за употреба от 
човека. Тези изпитвания се извършват върху животни, 
защото е невъзможно да се извършват с хора. 

 

Използването на лабораторни животни е 
неприемливо. Ето защо ние настояваме за пълна 
забрана на лабораторните животни в целия ЕС, дори с 
медицински цели. 

 

Животните са същества, които имат чувства и 
заслужават добър живот, както и хората. Тъй като 
животните не могат да се защитят, Европейският съюз 
трябва да направи това вместо тях. 

Сега е ваш ред. Като членове на Европейския 
парламент, вие можете да промените 
законодателното предложение в зависимост от 
това какво според вас е в интерес на гражданите 
на ЕС. НО: Трябва да вземете предвид становищата 
на Съвет на Европейския съюз (вж. 2), както и 
първоначалното законодателно предложение 
на Европейската комисия. Използвайте и 
информацията на заинтересованите страни (групите 
за оказване на натиск). Следвайте тези стъпки:

1.  Обръщайте картите със заинтересовани страни 
една по една и ги четете на глас (всеки член на 
групата прочита по една карта, като се редуват). 
Това са картите със символ в единия ъгъл. 
Продължете, докато прочетете всички карти (2 мин.)

2.  Поставете картите с текста нагоре върху масата, 
така че всички членове на групата да могат да 
виждат информацията.

3.  Обсъдете първоначалното законодателно 
предложение във вашата група и разгледайте 
всеки член. Започнете с член 1: Кой е съгласен 
и кой не е? Използвайте информацията от 
заинтересованите страни за вашите аргументи. 
Направете същото за всички членове. (6 мин.)

4.  Създайте адаптиран законодателен акт, с който 
всички членове на групата са съгласни. Можете 
да променяте съдържанието на членовете, да ги 
заличавате или да добавяте нови. Запишете вашия 
нов/адаптиран законодателен акт върху работния 
лист. (6 мин.) 

Създадохте свой собствен адаптиран 
законодателен акт. Сега трябва да получите 
подкрепа от целия Европейски парламент. 
Подгответе кратко представяне на вашия нов 
законодателен акт за другите членове на ЕП (вашите 
съученици). Използвайте работния лист и следвайте 
следната процедура: (3 мин.)

1.  Вземете първоначалното законодателно предложение 
на Европейската комисия и го прочетете на глас.

2.  Кажете на съучениците си какви промени са поискани от 
Съвета.

3.  Прочетете на глас новия си законодателен акт.

4.  Посочете 2 или 3 причини или аргументи, поради които 
смятате, че това е подходяща мярка за гражданите на 
ЕС. Подгответе ги предварително и ги запишете на 
работния лист.
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1.  Моля, прочетете законодателното предложение 
на Европейската комисия. (1 минута)

2.  Обсъдете накратко предложението в групата: 
За какво става дума? Помолете учителя за 
допълнителна информация, ако е необходимо. (1 
минута)

3.  Всеки член на групата обмисля известно време 
дали е съгласен(на) с предложението. След това 
всички се редуват, за да представят своята гледна 
точка пред другите членове на групата. 

•  През 2014 г. едва около 3% от европейските 
граждани са живеели в държава членка, 
различна от собствената им държава.  

•  В ЕС има 2 млн. свободни работни места, които все 
още не са заети.

ЕВРОПЕЙСКА  
КОМИСИЯ

СЪВЕТЪТ НА  
ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ

ГРАЖДАНСКИ ПРОТЕСТФАКТИ И  
ЦИФРИ

ЕВРОПЕЙСКИЯТ  
PПАРЛАМЕНТ

Ние, синдикалните организации, защитаваме 
интересите на нашите служители. Изразяваме 
предпазлив оптимизъм по отношение на това 
предложение. Хубаво е, че за всички граждани на 
ЕС се прилагат едни и същи заплати и условия на 
труд. По този начин по-рано придобитите права 
остават незасегнати. Ние обаче искаме да посочим 
възможните проблеми с комуникацията между 
служителите, тъй като в Европа се говорят много 
различни езици.  

Много сме доволни от това предложение на 
Европейската комисия. За нас е много по-лесно да 
намерим подходящи служители, ако можем да търсим 
отвъд националните граници. Надяваме се също така, 
че ЕС ще насърчава хората да търсят работа в други 
държави членки и че ЕС ще предприеме мерки за 
подкрепа на гражданите, които решат да го направят. 
Не искаме непременно еднакви заплати и условия на 
труд.

СИНДИКАЛНИ  
ОРГАНИЗАЦИИ

ПРЕДПРИЯТИЯ

ТЕМА 5:
РАБОТА В ДРУГА ДЪРЖАВА – ЧЛЕНКА 

НА ЕС – СВОБОДНО ДВИЖЕНИЕ НА 
РАБОТНИЦИ

Съветът на министрите е доволен от това 
предложение. За да се насърчат гражданите на ЕС 
да работят в други държави – членки на ЕС, Съветът 
препоръчва да се създаде организация на ЕС, която 
подпомага гражданите на ЕС в тяхното търсене на 
работа в друга държава членка и им съдейства за 
практическите условия.

Моля, запишете тези промени (изменения) в работния 
лист. (2 минути)

Смятаме, че Европейската комисия е отишла 
твърде далеч по този въпрос. В нашата държава 
вече има достатъчно безработни, така че защо трябва 
и хората от чужбина да имат възможност да дойдат 
да работят тук? Това оказва натиск върху нашите 
национални възнаграждения. Също така смятаме, 
че трябва да се въведат допълнителни условия 
преди даден човек да може да работи тук. Например 
той следва да научи езика и да премине курс за 
интеграция. 

Сега е ваш ред. Като членове на Европейския 
парламент, вие можете да промените 
законодателното предложение в зависимост от 
това какво според вас е в интерес на гражданите 
на ЕС. НО: Трябва да вземете предвид становищата 
на Съвет на Европейския съюз (вж. 2), както и 
първоначалното законодателно предложение 
на Европейската комисия. Използвайте и 
информацията на заинтересованите страни (групите 
за оказване на натиск). Следвайте тези стъпки:

1.  Обръщайте картите със заинтересовани страни 
една по една и ги четете на глас (всеки член на 
групата прочита по една карта, като се редуват). 
Това са картите със символ в единия ъгъл. 
Продължете, докато прочетете всички карти (2 мин.)

2.  Поставете картите с текста нагоре върху масата, 
така че всички членове на групата да могат да 
виждат информацията.

3.  Обсъдете първоначалното законодателно 
предложение във вашата група и разгледайте 
всеки член. Започнете с член 1: Кой е съгласен 
и кой не е? Използвайте информацията от 
заинтересованите страни за вашите аргументи. 
Направете същото за всички членове. (6 мин.)

4.  Създайте адаптиран законодателен акт, с който 
всички членове на групата са съгласни. Можете 
да променяте съдържанието на членовете, да ги 
заличавате или да добавяте нови. Запишете вашия 
нов/адаптиран законодателен акт върху работния 
лист. (6 мин.) 

Създадохте свой собствен адаптиран 
законодателен акт. Сега трябва да получите 
подкрепа от целия Европейски парламент. 
Подгответе кратко представяне на вашия нов 
законодателен акт за другите членове на ЕП (вашите 
съученици). Използвайте работния лист и следвайте 
следната процедура: (3 мин.)

1.  Вземете първоначалното законодателно предложение 
на Европейската комисия и го прочетете на глас.

2.  Кажете на съучениците си какви промени са поискани от 
Съвета.

3.  Прочетете на глас новия си законодателен акт.

4.  Посочете 2 или 3 причини или аргументи, поради които 
смятате, че това е подходяща мярка за гражданите на 
ЕС. Подгответе ги предварително и ги запишете на 
работния лист.
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1.  Моля, прочетете законодателното предложение 
на Европейската комисия. (1 минута)

2.  Обсъдете накратко предложението в групата: 
За какво става дума? Помолете учителя за 
допълнителна информация, ако е необходимо. (1 
минута)

3.  Всеки член на групата обмисля известно време 
дали е съгласен(на) с предложението. След това 
всички се редуват, за да представят своята гледна 
точка пред другите членове на групата. 

•  САЩ разполагат с най-големия бюджет за 
отбрана в целия свят: 610 млрд. долара (през 
2014 г.). На второ място е Китай (216 млрд. долара), 
а на трето е Русия (84,5 млрд. долара).

•   Ако държавите – членки на ЕС, обединят своите 
бюджети за отбрана, ние ще разполагаме с втория 
по големина бюджет за отбрана в света, преди 
Китай.

ЕВРОПЕЙСКА  
КОМИСИЯ

СЪВЕТЪТ НА  
ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ

НЕЗАВИСИМ  
ЕКСПЕРТЕН ЦЕНТЪР

ГРАЖДАНСКИ ПРОТЕСТФАКТИ И  
ЦИФРИ

ЕВРОПЕЙСКИЯТ  
PПАРЛАМЕНТ

След военната намеса ситуацията в Либия и 
Афганистан се влоши. Оръжията не могат да решават 
конфликти. Ние искаме ЕС да не инвестира в 
европейска армия. Хората не искат тази армия, няма 
бюджет и най-важното: Няма стратегически план 
за това къде, кога и как да бъде мобилизирана тази 
армия. 

Още един въпрос: На какъв език ще се говори в тази 
армия? Английски? Френски? Или на някой от другите 
24 официални езика в ЕС? 

Ние подкрепяме новата европейска армия 
успоредно със съществуващите национални армии. 
Безопасността на Европейския съюз трябва да има 
предимство. ЕС трябва спешно да разработи своя 
собствена политика на отбрана, а не да разчита 
на помощ от САЩ в случай на нападение. Ние 
призоваваме Европейския парламент да предостави 
допълнителни бюджетни средства за разработването 
на тази армия. Това е в наш общ интерес.

МРЕЖИ ОТ ОРГАНИЗАЦИИ 
ЗА МИР

ОТБРАНИТЕЛНА  
ПРОМИШЛЕНОСТ

ТЕМА 6:
АРМИЯ НА ЕС?

Съветът на министрите припомня на Европейската 
комисия факта, че държавите членки определят 
самостоятелно своята външна политика и политиката на 
отбрана. Ето защо Съветът предлага следните промени:
В член 1 да се добави: Тази европейска армия 
съществува успоредно с националните армии и не ги 
замества.
В член 3 да се добави: Всяка държава членка определя 
самостоятелно своето участие в армията на ЕС, както 
по отношение на хората, така и на ресурсите (средства, 
танкове, самолети и т.н.) 
Моля, запишете тези промени (изменения) в работния 
лист. (2 минути)

В настоящия момент ЕС губи своята сила и влияние с 
бързи темпове. Щом имаме външна политика на ЕС, 
е от съществено значение да имаме и политика на 
отбрана на ЕС. Едва когато ЕС разполага с ефективни 
средства в подкрепа на своята външна политика, 
доверието в него ще се увеличи в световен мащаб. 
Освен това фрагментираността на средствата и 
хората между различните държави членки води до 
неефективност: oбединените сили ще осигурят обща 
полза със същия бюджет. 

Ние не искаме ЕС да участва в международни 
конфликти, защото това е риск за нашата 
безопасност в Европа. Вероятността от терористични 
нападения в големите европейски градове ще се 
увеличи. 

Освен това, ако се създаде армия на ЕС, тя следва 
да се използва само за действия за предоставяне на 
хуманитарна помощ. 

Да правим любов, а не война. 

 

Сега е ваш ред. Като членове на Европейския 
парламент, вие можете да промените 
законодателното предложение в зависимост от 
това какво според вас е в интерес на гражданите 
на ЕС. НО: Трябва да вземете предвид становищата 
на Съвет на Европейския съюз (вж. 2), както и 
първоначалното законодателно предложение 
на Европейската комисия. Използвайте и 
информацията на заинтересованите страни (групите 
за оказване на натиск). Следвайте тези стъпки:

1.  Обръщайте картите със заинтересовани страни 
една по една и ги четете на глас (всеки член на 
групата прочита по една карта, като се редуват). 
Това са картите със символ в единия ъгъл. 
Продължете, докато прочетете всички карти (2 мин.)

2.  Поставете картите с текста нагоре върху масата, 
така че всички членове на групата да могат да 
виждат информацията.

3.  Обсъдете първоначалното законодателно 
предложение във вашата група и разгледайте 
всеки член. Започнете с член 1: Кой е съгласен 
и кой не е? Използвайте информацията от 
заинтересованите страни за вашите аргументи. 
Направете същото за всички членове. (6 мин.)

4.  Създайте адаптиран законодателен акт, с който 
всички членове на групата са съгласни. Можете 
да променяте съдържанието на членовете, да ги 
заличавате или да добавяте нови. Запишете вашия 
нов/адаптиран законодателен акт върху работния 
лист. (6 мин.) 

Създадохте свой собствен адаптиран 
законодателен акт. Сега трябва да получите 
подкрепа от целия Европейски парламент. 
Подгответе кратко представяне на вашия нов 
законодателен акт за другите членове на ЕП (вашите 
съученици). Използвайте работния лист и следвайте 
следната процедура: (3 мин.)

1.  Вземете първоначалното законодателно предложение 
на Европейската комисия и го прочетете на глас.

2.  Кажете на съучениците си какви промени са поискани от 
Съвета.

3.  Прочетете на глас новия си законодателен акт.

4.  Посочете 2 или 3 причини или аргументи, поради които 
смятате, че това е подходяща мярка за гражданите на 
ЕС. Подгответе ги предварително и ги запишете на 
работния лист.
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1.  Моля, прочетете законодателното предложение 
на Европейската комисия. (1 минута)

2.  Обсъдете накратко предложението в групата: 
За какво става дума? Помолете учителя за 
допълнителна информация, ако е необходимо. (1 
минута)

3.  Всеки член на групата обмисля известно време 
дали е съгласен(на) с предложението. След това 
всички се редуват, за да представят своята гледна 
точка пред другите членове на групата. 

•  От индустриалната революция насам Земята е 
по-топла вече с 1°C. 99% е сигурно, че причината 
за това е човешката дейност, а именно емисиите на 
парникови газове. 

•  При увеличение от 2°C вече няма да можем да 
контролираме последиците (наводнения, силни 
бури, повишаване на морското равнище и т.н.).

•  Повече от 80% от емисиите на парникови газове 
в ЕС са пряка последица от потреблението и 
производството на енергия.

•  ЕС е отговорен за 11% от глобалните емисии на 
парникови газове. 

ЕВРОПЕЙСКА  
КОМИСИЯ

СЪВЕТЪТ НА  
ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ

ГРАЖДАНСКИ ПРОТЕСТЕКСПЕРТНА ГРУПА НА ООН 
ПО ВЪПРОСИТЕ НА ОКОЛНАТА 
СРЕДА

ЕВРОПЕЙСКИЯТ  
PПАРЛАМЕНТ

Доволни сме от това предложение и призоваваме 
Европейския парламент да не отстъпва пред 
лобитата, застъпващи се за петрола и въглищата. 
Примерите от скандинавските държави показват, че 
инвестициите в зелената икономика създават и много 
работни места. 

Освен това инвестициите в устойчиви продукти ще 
се изплатят във времето: Останалата част от света ще 
трябва да ни последва, а дотогава нашите европейски 
предприятия ще разполагат с цялото ноу-хау, което 
впоследствие ще могат да продават. 

Според собствените ни изследвания все още не е 
сигурно, че парниковите газове като CO2 (въглероден 
диоксид) затоплят Земята. 

Освен това така нареченият сектор на „енергията 
от възобновяеми източници“ все още не е напълно 
готов. Ето защо е невъзможно до 2050 г. да се разчита 
единствено на енергия от възобновяеми източници. 
Поради това настоятелно призоваваме Европейския 
съюз да не предприема преждевременни мерки. 

ДЕЙСТВИЯ ПО  
КЛИМАТА

НЕФТЕНИ И ВЪГЛЕДОБИВНИ 
ПРЕДПРИЯТИЯ

ТЕМА 7:
ЕС И ГЛОБАЛНОТО ЗАТОПЛЯНЕ

Съветът на министрите е доволен, че Европейската 
комисия приема сериозно изменението на климата. 
Въпреки това той изисква следните промени:

Член 2. 30% от възобновяеми енергийни източници 
до 2030 г. Да се определят мерки за 2050 г. само ако 
САЩ и Китай определят по-строги мерки. 

Моля, запишете тези промени (изменения) в работния 
лист. (2 минути)

Ние смятаме, че е недопустимо нашите 
правителства да не предприемат по-строги мерки 
срещу глобалното затопляне. Изразяваме предпазлив 
оптимизъм относно европейското предложение и се 
надяваме, че Европейският парламент ще направи 
всичко възможно да не го смекчава. 

Ненамесата в изменението на климата ще има 
сериозни последици за всички и ще ни струва 1,8 
млрд. лева годишно. И отново гражданите, а не 
предприятията ще поемат разходите. 

Сега е ваш ред. Като членове на Европейския 
парламент, вие можете да промените 
законодателното предложение в зависимост от 
това какво според вас е в интерес на гражданите 
на ЕС. НО: Трябва да вземете предвид становищата 
на Съвет на Европейския съюз (вж. 2), както и 
първоначалното законодателно предложение 
на Европейската комисия. Използвайте и 
информацията на заинтересованите страни (групите 
за оказване на натиск). Следвайте тези стъпки:

1.  Обръщайте картите със заинтересовани страни 
една по една и ги четете на глас (всеки член на 
групата прочита по една карта, като се редуват). 
Това са картите със символ в единия ъгъл. 
Продължете, докато прочетете всички карти (2 мин.)

2.  Поставете картите с текста нагоре върху масата, 
така че всички членове на групата да могат да 
виждат информацията.

3.  Обсъдете първоначалното законодателно 
предложение във вашата група и разгледайте 
всеки член. Започнете с член 1: Кой е съгласен 
и кой не е? Използвайте информацията от 
заинтересованите страни за вашите аргументи. 
Направете същото за всички членове. (6 мин.)

4.  Създайте адаптиран законодателен акт, с който 
всички членове на групата са съгласни. Можете 
да променяте съдържанието на членовете, да ги 
заличавате или да добавяте нови. Запишете вашия 
нов/адаптиран законодателен акт върху работния 
лист. (6 мин.) 

Създадохте свой собствен адаптиран 
законодателен акт. Сега трябва да получите 
подкрепа от целия Европейски парламент. 
Подгответе кратко представяне на вашия нов 
законодателен акт за другите членове на ЕП (вашите 
съученици). Използвайте работния лист и следвайте 
следната процедура: (3 мин.)

1.  Вземете първоначалното законодателно предложение 
на Европейската комисия и го прочетете на глас.

2.  Кажете на съучениците си какви промени са поискани от 
Съвета.

3.  Прочетете на глас новия си законодателен акт.

4.  Посочете 2 или 3 причини или аргументи, поради които 
смятате, че това е подходяща мярка за гражданите на 
ЕС. Подгответе ги предварително и ги запишете на 
работния лист.
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1.  Моля, прочетете законодателното 
предложение на Европейската комисия. (1 
минута)

2.  Обсъдете накратко предложението в групата: 
За какво става дума? Помолете учителя за 
допълнителна информация, ако е необходимо. (1 
минута)

3.  Всеки член на групата обмисля известно време 
дали е съгласен(на) с предложението. След това 
всички се редуват, за да представят своята гледна 
точка пред другите членове на групата. 

• Безпрецедентният брой от 65,6 млн. души 
по целия свят са били принудени да напуснат 
домовете си (2016 г.).

• 17% от всички бежанци по света са приети в 
Европа (2017 г.).

• Причините за бягство включват: Война (Сирия, 
Сомалия), безредици (Афганистан, Либия) и 
тероризъм (Еритрея, Нигерия).

• Между 2014 г. и октомври 2017 г. 20 172 души 
са загинали, докато са се опитвали да прекосят 
Средиземно море.

ЕВРОПЕЙСКА  
КОМИСИЯ

СЪВЕТЪТ НА  
ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ

ГРАЖДАНСКИ ПРОТЕСТФАКТИ И  
ЦИФРИ

ЕВРОПЕЙСКИЯТ  
PПАРЛАМЕНТ

Ако ЕС наистина смята, че правата на човека 
са важни, той трябва да предприеме действия и 
да спасява човешки животи, а не да оставя хората 
да се давят в морето. Призоваваме Европейския 
парламент да подкрепи това предложение, тъй като 
европейският подход е абсолютно наложителен. 
Също така призоваваме ЕС да предвиди правни 
възможности за кандидатстване за убежище в ЕС. В 
момента хората могат да кандидатстват едва когато 
достигнат до територията на ЕС, което ги принуждава 
да влизат нелегално и да поемат ненужни рискове.  

Нашите търговски и риболовни кораби са 
изложени на опасност, тъй като трафикантите на 
хора тайно превеждат мигрантите в нашите лодки. 
Това забавя търговията и травмира нашия персонал. 
Доволни сме от европейския подход и се надяваме, 
че ЕС също ще вземе участие в борбата срещу 
трафикантите на хора. Освен това се надяваме, че ЕС 
ще участва в предотвратяването на пристигането на 
хора в Съюза. Това може да се осъществи например 
чрез подобряване на положението в държавите 
на произход. Същевременно това ще повлияе 
благоприятно и на търговията.   

АМНЕСТИ  
ИНТЕРНЕШЪНЪЛ

ТРАНСПОРТНИ И 
КОРАБОПЛАВАТЕЛНИ 
ПРЕДПРИЯТИЯ

ТЕМА 8:
БЕЖАНЦИТЕ В ЕВРОПА

Съветът на министрите счита, че държавите членки 
трябва да решават самостоятелно този въпрос. 
Съветът иска следните промени:

Член 2: Държавите членки запазват крайното решение 
относно това дали да участват в плана за преместване.

Член 3: Държавите членки решават самостоятелно 
колко бежанци ще приютят.

Член 4: Всяка държава взема окончателното решение 
за своя принос.

Моля, запишете тези промени (изменения) в работния 
лист. (2 минути)

Нашите държави не могат да приютят всички 
лица, търсещи убежище. Ние не разполагаме нито 
с място, нито със средства. Единственият начин да 
запазим нашето благоденствие е да не приемаме 
никого извън ЕС. Настояваме всяка държава членка 
да може да решава самостоятелно как да се справи с 
търсещите убежище и колко от тях да приеме. ЕС не 
може да налага нищо на държавите членки.

Сега е ваш ред. Като членове на Европейския 
парламент, вие можете да промените 
законодателното предложение в зависимост от 
това какво според вас е в интерес на гражданите 
на ЕС. НО: Трябва да вземете предвид становищата 
на Съвет на Европейския съюз (вж. 2), както и 
първоначалното законодателно предложение 
на Европейската комисия. Използвайте и 
информацията на заинтересованите страни (групите 
за оказване на натиск). Следвайте тези стъпки:

1.  Обръщайте картите със заинтересовани страни 
една по една и ги четете на глас (всеки член на 
групата прочита по една карта, като се редуват). 
Това са картите със символ в единия ъгъл. 
Продължете, докато прочетете всички карти (2 мин.)

2.  Поставете картите с текста нагоре върху масата, 
така че всички членове на групата да могат да 
виждат информацията.

3.  Обсъдете първоначалното законодателно 
предложение във вашата група и разгледайте 
всеки член. Започнете с член 1: Кой е съгласен 
и кой не е? Използвайте информацията от 
заинтересованите страни за вашите аргументи. 
Направете същото за всички членове. (6 мин.)

4.  Създайте адаптиран законодателен акт, с който 
всички членове на групата са съгласни. Можете 
да променяте съдържанието на членовете, да ги 
заличавате или да добавяте нови. Запишете вашия 
нов/адаптиран законодателен акт върху работния 
лист. (6 мин.) 

Създадохте свой собствен адаптиран 
законодателен акт. Сега трябва да получите 
подкрепа от целия Европейски парламент. 
Подгответе кратко представяне на вашия нов 
законодателен акт за другите членове на ЕП (вашите 
съученици). Използвайте работния лист и следвайте 
следната процедура: (3 мин.)

1.  Вземете първоначалното законодателно предложение 
на Европейската комисия и го прочетете на глас.

2.  Кажете на съучениците си какви промени са поискани от 
Съвета.

3.  Прочетете на глас новия си законодателен акт.

4.  Посочете 2 или 3 причини или аргументи, поради които 
смятате, че това е подходяща мярка за гражданите на 
ЕС. Подгответе ги предварително и ги запишете на 
работния лист.
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1.  Моля, прочетете законодателното 
предложение на Европейската комисия. (1 
минута)

2.  Обсъдете накратко предложението в групата: 
За какво става дума? Помолете учителя за 
допълнителна информация, ако е необходимо. (1 
минута)

3.  Всеки член на групата обмисля известно време 
дали е съгласен(на) с предложението. След това 
всички се редуват, за да представят своята гледна 
точка пред другите членове на групата. 

•  150 млн. деца в цял свят на възраст между 4 
и 16 години работят в мизерни условия, като 
често това не им позволява да посещават училище. 

•  Обикновено детският труд се заплаща твърде 
ниско и само на 1 от 5 деца. 

•  Най-често децата работят в селското стопанство, но 
също и във фабрики и в тъкачни заводи. 

•  Детският труд често се среща в Африка (32%), Азия 
(61%) и Латинска Америка (7%).

•  Световната забрана на детския труд ще доведе до 
икономически растеж от 20%.

ЕВРОПЕЙСКА  
КОМИСИЯ

СЪВЕТЪТ НА  
ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ

ГРАЖДАНСКИ ПРОТЕСТФАКТИ И  
ЦИФРИ

ЕВРОПЕЙСКИЯТ  
PПАРЛАМЕНТ

УНИЦЕФ подчертава, че забраната на продуктите, 
при които е използван детски труд, не е достатъчна 
за неговото премахване. ЕС следва също така да 
разработи политика за справяне с първопричините 
за детския труд, като например бедността, защото 
в краткосрочен план подобна забрана може да се 
окаже вредна за засегнатите семейства. 

Призоваваме Европейския парламент да добави 
мерки по отношение на образованието и да 
финансира проекти, които намаляват детския труд, 
като отчитат местната действителност. 

 

Ние положихме и все още полагаме големи усилия, 
за да проверяваме производствените си вериги за 
детски труд. Не може обаче да сравнявате условията 
на труд в много от тези държави с нашите. Освен 
това именно европейският потребител иска евтини 
текстилни изделия. Така че това е и в негова полза. 
Ние трябва да запазим нашата конкурентоспособност, 
в противен случай ще банкрутираме и тези семейства 
вече няма да имат доходи. 

Призоваваме Европейския парламент да се довери 
на саморегулирането на сектора, за да изкорени най-
тежките форми на експлоатация. 

УНИЦЕФ МНОГОНАЦИОНАЛНИ 
ПРЕДПРИЯТИЯ ЗА ОБЛЕКЛА

ТЕМА 9:
ЕС И ДЕТСКИЯТ ТРУД

Съветът на министрите изисква следните промени:

Член 2. Може да се отказват само продукти, които 
произтичат от най-тежките форми на детски труд, като 
например робство на деца и тежък физически труд, 
свързан с възможни рискове за здравето. 

Член 3. Съветът предлага система за доброволно 
самостоятелно сертифициране. Тогава вносителите 
сами ще посочват, че не наемат деца през цялата 
производствена верига.

Моля, запишете тези промени (изменения) в работния 
лист. (2 минути)

Детският труд никога не може да бъде оправдан 
и е отживелица. Децата трябва да имат всички 
възможности да ходят на училище и да се развиват. 
По време на индустриалната революция местните 
предприятия също твърдяха, че не могат да 
произвеждат без детски труд. Предприятията винаги 
ще намират оправдания, за да реализират възможно 
най-големи печалби. 

Призоваваме Европейския парламент категорично да 
не смекчава законодателството и да отпусне средства 
за по-строги проверки. 

РАЗВИВАЩИ СЕ  
ДЪРЖАВИ

Тази мярка е очевиден протекционизъм от страна 
на ЕС. Вие не бива да се месите в социалното 
законодателство на нашите държави; това е наша 
работа. Ние вземаме предвид личното положение на 
децата, както и причините, поради които понякога те 
трябва или искат да работят. Например понякога това 
са сираци, които се нуждаят от пари. 

Освен това този законодателен акт нарушава законите 
на свободната търговия на СТО, Световната търговска 
организация. 

Сега е ваш ред. Като членове на Европейския 
парламент, вие можете да промените 
законодателното предложение в зависимост от 
това какво според вас е в интерес на гражданите 
на ЕС. НО: Трябва да вземете предвид становищата 
на Съвет на Европейския съюз (вж. 2), както и 
първоначалното законодателно предложение 
на Европейската комисия. Използвайте и 
информацията на заинтересованите страни (групите 
за оказване на натиск). Следвайте тези стъпки:

1.  Обръщайте картите със заинтересовани страни 
една по една и ги четете на глас (всеки член на 
групата прочита по една карта, като се редуват). 
Това са картите със символ в единия ъгъл. 
Продължете, докато прочетете всички карти (2 мин.)

2.  Поставете картите с текста нагоре върху масата, 
така че всички членове на групата да могат да 
виждат информацията.

3.  Обсъдете първоначалното законодателно 
предложение във вашата група и разгледайте 
всеки член. Започнете с член 1: Кой е съгласен 
и кой не е? Използвайте информацията от 
заинтересованите страни за вашите аргументи. 
Направете същото за всички членове. (6 мин.)

4.  Създайте адаптиран законодателен акт, с който 
всички членове на групата са съгласни. Можете 
да променяте съдържанието на членовете, да ги 
заличавате или да добавяте нови. Запишете вашия 
нов/адаптиран законодателен акт върху работния 
лист. (6 мин.) 

Създадохте свой собствен адаптиран 
законодателен акт. Сега трябва да получите 
подкрепа от целия Европейски парламент. 
Подгответе кратко представяне на вашия нов 
законодателен акт за другите членове на ЕП (вашите 
съученици). Използвайте работния лист и следвайте 
следната процедура: (3 мин.)

1.  Вземете първоначалното законодателно предложение 
на Европейската комисия и го прочетете на глас.

2.  Кажете на съучениците си какви промени са поискани от 
Съвета.

3.  Прочетете на глас новия си законодателен акт.

4.  Посочете 2 или 3 причини или аргументи, поради които 
смятате, че това е подходяща мярка за гражданите на 
ЕС. Подгответе ги предварително и ги запишете на 
работния лист.
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1.  Моля, прочетете законодателното 
предложение на Европейската комисия. (1 
минута)

2.  Обсъдете накратко предложението в групата: 
За какво става дума? Помолете учителя за 
допълнителна информация, ако е необходимо. (1 
минута)

3.  Всеки член на групата обмисля известно време 
дали е съгласен(на) с предложението. След това 
всички се редуват, за да представят своята гледна 
точка пред другите членове на групата. 

•  През 2008 г. приложенията за операционната 
система Android са били 800. До началото на 
2015 г. те вече са били 1,5 милиона, а до 2017 г. – 
3,5 милиона.

•  Повече от 65% от възрастните в ЕС притежават 
смартфон. 

•  През 2016 г. 71% от населението на ЕС използва 
ежедневно интернет. През 2006 г. това са били само 
31%.

•  Facebook, Google и Instagram, наред с другото, 
продават на дружества публикувани снимки и 
видеоклипове или лични данни на потребители. 

ЕВРОПЕЙСКА  
КОМИСИЯ

СЪВЕТЪТ НА  
ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ

ГРАЖДАНСКИ ПРОТЕСТФАКТИ И  
ЦИФРИ

ЕВРОПЕЙСКИЯТ  
PПАРЛАМЕНТ

Всички знаем за много случаи на тормоз чрез 
социалните медии или за хора, преследвани 
от нежелана информация, която е била качена в 
интернет. Смущаващите снимки или видеоклипове, 
които някой друг е качил онлайн против волята Ви, 
може да Ви преследват до края на живота Ви. 

Един от трима работодатели извършват проучване в 
Google на бъдещите си служители. Ако попаднат на 
тези снимки...

Ето защо ние категорично подкрепяме „правото да 
бъдеш забравен“. Всеки заслужава втори шанс. 

 

Нищо не е „безплатно“. Ако вече не можем да 
продаваме данните на нашите потребители за 
маркетингови цели, хората ще започнат да плащат 
за нашите услуги. Единствената причина да можем 
да предоставяме услугите си безплатно е, че си 
сътрудничим с дружества и организации.  

Освен това „правото да бъдеш забравен“ е в 
противоречие с отворения характер на интернет. То 
представлява цензура. 

Ние призоваваме Европейския парламент да 
изхвърли в кошчето това предложение. 

АСОЦИАЦИЯ СРЕЩУ 
КИБЕРТОРМОЗА

АЛИАНС НА ПРОИЗВОДИТЕЛИТЕ 
НА СОФТУЕР

Сега е ваш ред. Като членове на Европейския 
парламент, вие можете да промените 
законодателното предложение в зависимост от 
това какво според вас е в интерес на гражданите 
на ЕС. НО: Трябва да вземете предвид становищата 
на Съвет на Европейския съюз (вж. 2), както и 
първоначалното законодателно предложение 
на Европейската комисия. Използвайте и 
информацията на заинтересованите страни (групите 
за оказване на натиск). Следвайте тези стъпки:

1.  Обръщайте картите със заинтересовани страни 
една по една и ги четете на глас (всеки член на 
групата прочита по една карта, като се редуват). 
Това са картите със символ в единия ъгъл. 
Продължете, докато прочетете всички карти (2 мин.)

2.  Поставете картите с текста нагоре върху масата, 
така че всички членове на групата да могат да 
виждат информацията.

3.  Обсъдете първоначалното законодателно 
предложение във вашата група и разгледайте 
всеки член. Започнете с член 1: Кой е съгласен 
и кой не е? Използвайте информацията от 
заинтересованите страни за вашите аргументи. 
Направете същото за всички членове. (6 мин.)

4.  Създайте адаптиран законодателен акт, с който 
всички членове на групата са съгласни. Можете 
да променяте съдържанието на членовете, да ги 
заличавате или да добавяте нови. Запишете вашия 
нов/адаптиран законодателен акт върху работния 
лист. (6 мин.) 

ТЕМА 10:
НЕПРИКОСНОВЕНОСТТА НА ЛИЧНИЯ 

НИ ЖИВОТ В ИНТЕРНЕТ

Съветът на министрите изисква следните промени:

Член 1. Някои изображения и видеоклипове следва 
да бъдат напълно заличени. Други може да бъдат 
архивирани. 

Член 2. Ако даден потребител даде разрешение 
данните му да бъдат продавани, като се съгласи 
с условията за ползване, не е необходимо уеб 
приложението да продължи да иска разрешение.

Член 3. Да се оттегли този член  

Моля, запишете тези промени (изменения) в работния 
лист. (2 минути)

Настъпи моментът Европейският съюз да 
ни защити от фирмения и правителствения 
шпионаж с цел придобиване на пари или власт. 
Ние не искаме „Големият брат“ да определя 
живота ни. 

ЗАЩИТЕТЕ НЕПРИКОСНОВЕНОСТТА НА НАШИЯ 
ЛИЧЕН ЖИВОТ!

РАЗУЗНАВАТЕЛНИ  
СЛУЖБИ

Съхраняването на данни ни помага да се борим 
срещу престъпността. „Правото да бъдеш 
забравен“ пречи на тази цел, защото позволява 
на престъпниците да изтриват доказателства. 
По този начин те може да избегнат наказание. 
Ние не искаме това, нали? Ако не вършите нищо 
нередно, няма какво да криете. 

Създадохте свой собствен адаптиран 
законодателен акт. Сега трябва да получите 
подкрепа от целия Европейски парламент. 
Подгответе кратко представяне на вашия нов 
законодателен акт за другите членове на ЕП (вашите 
съученици). Използвайте работния лист и следвайте 
следната процедура: (3 мин.)

1.  Вземете първоначалното законодателно предложение 
на Европейската комисия и го прочетете на глас.

2.  Кажете на съучениците си какви промени са поискани от 
Съвета.

3.  Прочетете на глас новия си законодателен акт.

4.  Посочете 2 или 3 причини или аргументи, поради които 
смятате, че това е подходяща мярка за гражданите на 
ЕС. Подгответе ги предварително и ги запишете на 
работния лист.
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РАБОТЕН ЛИСТ 

УПРАЖНЕНИЕ С ДЕБАТ „ЦЕННОСТИТЕ НА ЕС“ - ИНТЕРПРЕТАЦИЯТА НА ЕС?

Стъпка 1: Определете председател (1 минута)
Групата определя един човек, който ще я преведе през указанията в този лист и ще записва 
резултатите. 

Стъпка 2: Групова дискусия на интерпретацията на ЕС (5 минути)
Председателят повтаря конкретните примери, които са върху картите с ценности за обсъжданата 
от групата ценност. Той/тя пита всички ученици в групата: „Смятате ли, че ЕС прилага на практика 
тази ценност по подходящ начин?“ 

Групата може да надхвърли четирите примера върху картите и да обсъди как според нея ЕС 
предприема действия във връзка с тази цел в своята политика като цяло. Председателят се 
уверява, че всички членове на групата са се изказали.  

Стъпка 3: Препоръки за ЕС (14 минути)
Председателят задава следния въпрос: „Какви препоръки бихте отправили към ЕС, за да отрази по-
добре тази ценност в своите политики?“

Целта на този въпрос е да се помисли – по положителен начин – как би могъл да се подобри 
ЕС. Важно е да запишете (окончателните) препоръки след груповата дискусия.

Стъпка 4: Определете говорител
Групата определя говорител, който ще съобщи нейните препоръки пред целия клас
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РАБОТЕН ЛИСТ 

МОДУЛ 4: ТВОЯТ ГЛАС В ЕС

1. ЕВРОПЕЙСКИЯТ ПАРЛАМЕНТ:  
ТИ РЕШАВАШ

1. Кой гласува?
В повечето държави има право на глас, а не задължително гласуване. Това означава, че не всички 
граждани на ЕС гласуват на европейските избори. Те могат да решат да не гласуват. 

1.1. Разгледайте графиката, която показва избирателната активност на европейските избори от 1979 
г. насам: 

- Какъв процент от възрастните граждани на ЕС са гласували на изборите през 2014 г.? %

- Какво се е случило с избирателната активност през годините?  

1.2. Разгледайте графиката, която показва избирателната активност на европейските избори от 22 до 
25 май 2014 г. в 28-те държави членки:

- Средната стойност за ЕС не показва някои различия между държавите членки. Колко 

голяма е разликата между държавата с най-висока и държавата с най-ниска избирателна 

активност (в процентни пунктове)?  %



- Какъв процент от гражданите са отишли да гласуват във вашата държава?  %.  

средната стойност за ЕС? 

2. Защо да гласуваме?
Последните избори за Европейски парламент се състояха през 2014 г. Следващите избори са през 
пролетта на 2019 г. и дотогава вие вероятно ще имате право на глас. 

Гледайте един от тези филми, създадени с цел да насърчат хората да гласуват (по време на 
подготовката за предишните избори през 2014 г.). 

ФИЛМ 1: „Ние не сме секси и го знаем“ 
(включете субтитрите в долния десен ъгъл и 
ги променете на български в настройките)

ФИЛМ 2:  Действай. Съдействай. 
Въздействай. Официален клип на 
Европейския парламент. 

- Обсъдете ги с друг(ите) от Вашата група: Защо е важно да се гласува? Напишете два или повече 
аргумента. 

1.

2.

3. Нашите представители
Кой ни представлява в Европейския парламент? Разгледайте интерактивната 
карта на уебсайта на Европейския парламент и напишете:

- Колко членове на Европейския парламент изпраща Франция в Европейския парламент?  

- Колко членове на Европейския парламент изпраща Люксембург в Европейския парламент? 

Източник: Проучване след изборите от 2014 г., TNS в сътрудничество с Европейския парламент

https://www.youtube.com/watch?v=7HLkIJAAEBI&feature=youtu.be
http://www.europarl.europa.eu/meps/bg/map.html
http://www.europarl.europa.eu/meps/bg/map.html


4. Проследете ги
 Всичко, което членовете на ЕП извършват в рамките на своята функция, е 
публично: Как гласуват на пленарното заседание, колко често присъстват и 
какви промени в законодателството предлагат. VoteWatch Europe е уебсайт 
(само на английски), който събира цялата тази информация и я представя. 

- Посетете VoteWatch Europe и потърсете член на Европейския парламент по свой избор. Това 
става най-лесно чрез полето за търсене в сайта.  Име на Вашия член на ЕП:

- Запишете: Колко лоялен е този човек на своята политическа група? (EN: „loyalty to political 
group“ (лоялност към политическата група) Този резултат се изчислява спрямо това колко 
пъти един член на ЕП гласува съгласно позицията на неговата/нейната политическа група.  

 %

- Разгледайте поведението на гласуване на Вашия член на ЕП (на английски, „All votes“ (всички 
гласувания, колоната по-долу). Има ли нещо, което привлича вниманието Ви?

2. УЧАСТВАЙ В ДЕБАТА
Между изборите също има възможности гласът ви да бъде чут в европейския дебат и да бъдете 
активен европейски гражданин.  В задачите по-долу ще откриете някои от възможностите.

1. Европейска гражданска инициатива 
Посетете официалния уебсайт на Европейската гражданска инициатива. 

- Какъв е минималният брой на поддръжниците, който се изисква във Вашата 
държава (след 1.7.2017 г.)? Можете да намерите отговора в раздел „Основни факти“: : 

 

- Отидете на „Открийте инициатива“. Кликнете върху „Отворени инициативи“. Коя инициатива Ви 
е най-интересна и защо? Напишете. 

http://www.votewatch.eu/
http://ec.europa.eu/citizens-initiative/public/welcome?lg=bg


- Разгледайте „Успешни инициативи“. Колко граждански инициативи са получили отговор от 
Европейската комисия до момента? 

2. Дебати за Европа
Ha www.debatingeurope.eu можете да дискутирате с други европейци или с 
европейски и/или международни лидери (на английски и немски език).

- Посетете www.debatingeurope.eu. Кликнете върху „Дебати“ и разгледайте 
темите, които може да се обсъждат в момента. Кой дебат Ви изглежда най-интересен и защо? 

3. Свържете се пряко с вашите представители в Европейския парламент
Можете да се обърнете и пряко към членовете на Европейския парламент. 
На уебсайта на Бюрото за връзка на Европейския парламент в България ще 
намерите преглед на българските членове на ЕП, информация за връзка с тях и 
техните уебсайтове.

- Потърсете адреса на електронната поща на член на Европейския парламент по Ваш избор. 
Запишете го: 

4. Стани европейски доброволец или стажант
Има много възможности да станеш доброволец или да проведеш стаж в някоя от 
европейските институции или органи. На уебсайта на Европейския младежки портал 
https://europa.eu/youth са обобщени всички възможности за младите хора в Европа. 

- Посетете Европейския младежки портал. Разгледайте възможностите за доброволческа 
дейност, стажове, сезонна работа, работа като детегледачка и т.н. Обсъдете с другите ученици 
от Вашата група: Коя от тези възможности ви допада най-много? Запишете предпочитаното 
действие/дейност за всеки ученик от Вашата група: 

-

-

-

http://www.debatingeurope.eu/
http://www.debatingeurope.eu/
http://www.europarl.europa.eu/bulgaria/bg/%D0%B2%D0%B0%D1%88%D0%B8%D1%82%D0%B5-%D1%87%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B5-%D0%BD%D0%B0-%D0%B5%D0%BF
https://europa.eu/youth

