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Abstract  

Teaching European Union topics at school requires not only updating of the 

content, but also changing the approach and application of so-called 'innovative' 

teaching and learning methods appropriate for the 21st century. Here we will try 

to look at the application of active learning, its innovative methods and 

pedagogical techniques in the field of teaching and learning European integration 

at school with a focus on simulation games that put students in a real practical 

situation.  
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Играта е пространство за всички и за всеки. „Главното в нея не е победата, а 

физическото развитие на подрастващите.“ /Джон Гришам/ 

“Играта е най-висшата форма на изследване.“                                                         

/Алберт Айнщайн/ 

The play is a space for everyone and everyone. "The main thing in it is not victory, but 

the physical development of adolescents." / John Grisham / 

"The play is the highest form of research" 

/Albert Einstein/ 

Светът в 21-ви век е променен от глобализацията и новите технологии. 

Промениха се и учениците. Те имат неограничен достъп до информация, но това 

„информационно наводнение“ не винаги се използва за придобиване на 

необходимите знания и умения. В противен случай, „комуникационното цунами на 

21-ви век може да ни потопи в море от любопитни факти, вместо да ни вдигне на 

нарастващата вълна от възможности“ (Cookson 2009).  

Успяваме ли в променения свят да променим и начинът, по който 

преподаваме? Още в края на миналия век, редица изследователи твърдят, че 

поради промените в обществото, трябва да се  преосмисли естеството на 

образованието, както по отношение на съдържанието, така и по отношение на 

конкретната педагогика (Milter и Stinson 1995).  

Преподаването на темите за Европейския съюз в училище изисква не само 

обновяване и актуализиране на съдържанието, но и промяна на подхода и 

прилагането на така наречените „иновативни“ методи за учене, подходящи за 21-

ви век. Съществуват многобройни изследвания и публикации, посветени на 

активното и експерименталното учене. Тук ще се опитаме да разгледаме 

прилагането на активното учене , на неговите иновативни методи и педагогически 

техники в областта на преподаването и изучаването на европейската интеграция в 

училище с фокус върху игрите, които поставят учениците в реална ситуация. 
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Необходимостта от знания за европейската интеграция, за историята, 

институциите, процеса на вземане на решения  в Европейския съюз вече се 

признава, но наред с това в гражданското образование съществува 

необходимостта от развитие на практически умения за дебатиране, аргументиране 

на мнения, търсене и постигане на компромиси. В това отношение новите методи, 

като напр. симулационните игри, поставянето на учениците в практически 

ситуации, решаването на конкретни казуси, подготовката на проекти заемат все 

по-важно място. 

Очевидно е, че новите реалности налагат промени  както в ролята на 

учениците, които трябва да бъдат много по-активни и да придобиват не само 

знания, но и умения, така и в ролята на преподавателите, които освен лектори, 

трябва да бъдат организатори, модератори, режисьори на учебния процес. Нека 

обърнем внимание на ролята на преподавателя в три основни аспекта: „мъдреца 

на сцената“, „Сократ в аудиторията“ и „режисьор в залата“. 

 Мъдрецът на сцената - Традиционно  това, което се случва в класната 

стая е фокусирано върху преподавателя, който пренася знания и мъдрост към 

учениците., които слушат пасивно. Това е класическият образ на преподавателя - 

„мъдреца на сцената“.  

 Сократ в залата - Сократ не изнася лекции, той задава въпроси, които 

водят към размисъл. Формулирането и задаването на въпросите е в основата на 

неговия метод. Този метод може да бъде използван много успешно в сферата на 

гражданското оброзование и особено по европейските теми, стига преподавателят 

да  съумее да постави такива въпроси и дилеми, които да стимулират критическото 

мислене. 

 Режисьор в аудиторията - Тази нова роля на преподавателя е 

свързана с изместване на фокуса от пасивното към активното  учене. Постепенно 

се изоставят традиционните методи,  „фокусирани върху преподавателя ” в полза 

на активни и експериментални подходи, съсредоточени върху образователните 

потребности на учениците.  В тази активна учебна среда преподавателят напуска 

сцената и заема място в залата в ролята на „режисьор“, предоставяйки важните 

роли на учениците, които осъществяват определени дейности. (Raines and 

Rochester 2003). 
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Mногобройните публикации за прилагането на активното учене в областта 

гражданското образование разглеждат редица инструменти, чрез които то може да 

се осъществи: теренна работа, филми, казуси, лабораторни проекти, гост-лектори, 

проекти за актуални политически предложения, дебати, медийни и интернет 

задачи, симулации. Симулациите се оказват един от най-използваните и най-

подходящите методи за активно учене, особено в областта на европейската 

интеграция. 

Според определението на Дорн, (Dorn 1989) симулационните игри са 

дейности, предприети от играчи, чиито действия са ограничени от набор от 

правила, специфични за всяка игра. Елементите на играта представляват модел на 

някаква външна реалност, с която играчите си взаимодействат, играейки роли по 

същия начин, по който биха взаимодействали със самата реалност. Чрез поставяне 

на учениците в ролеви ситуации, в които  те вземат решения,  убеждават другите 

участници с аргументи,  преговарят, създават коалиции, симулациите дават им 

възможност да развият уменията си за комуникация, преговори, критично мислене 

и за работа в екип (King 2000).  

 Но за да бъде максимално полезна, симулацията трябва да бъде добре 

организирана и режисирана от преподавателя. Обичайно, симулацията протича 

през три основни фази: подготовка, провеждане и оценяване.  

Подготвителната фаза има няколко важни елемента:  

1. Избор на темата – Изборът на тема е решаващ за провеждане на 

успешна симулация. Темата трябва да бъде достатъчно достъпна за учениците, да 

създава предпоставки за дискусия, да е интересна, за да може да ги мобилизира. 

Важна предпоставка при избора на тема е и наличието на  източниците на 

информация, за да могат учениците да се подготвят добре за играта. Теми, 

подходящи за симулации са бюджета на ЕС, имиграционната политика, защитата 

на малцинствата и търсещите убежище, политиките на ЕС в областта на околната 

среда и изменението на климата, разширяването на ЕС.  Препоръчително е 

симулацията да се основава  на реалния живот.  

2. Ясно дефинирана цел – Определянето на ясна цел е важно за 

структурата на симулацията и помага на учениците да поставят своето участие в 
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правилния контекст. Добре е учителят да реши предварително какъв да бъде 

акцентът. Определянето на фокуса помага да се намери правилният баланс между 

етапите на подготовка и провеждане на играта. Тези симулации, които са 

насочени към създаване на умения за говорене пред публика, за водене на 

преговори, за създаване на коалиции - тоест при прилагане на метода “learning by 

doing”, са концентрирани предимно върху провеждането, а не върху подготовката. 

Обратно, при съдържателно ориентираните симулации – например, запознаването 

с определена европейска политика, фокусът е върху подготовката, за да вникнат 

учениците в нейната същина и начин на прилагане.  

3. Определяне на правилата на играта - На етапа на подготовка се 

определя нивото на сложност на симулацията. Важно е да се избере до каква 

степен бихме искали да приближим играта до политиките, процеса на вземане на 

решения, конкретните ситуации и европейските институции в реалния свят. 

Подходяща за симулиране е обикновената законодателна процедура в 

Европейския съюз. Участниците поемат ролите на членове на Европейския 

парламент  и на министри в Съвета на Европейския съюз. Симулацията изисква от 

участниците да се намери компромис чрез преговори и да се приеме  ново 

законодателство. Важно е да се определи желаната и възможната сложност на 

симулацията – прекалено сложната игра може да бъде обезсърчителна, а 

прекалено опростената - да се отдалечи много от реалността и да не даде 

очаквания резултат. 

Освен тези основни елементи е възможно, а в повечето случаи e 

необходимо, на учениците да се предоставят ресурси – литература, официална 

документация, информационни материали по сътоветната тема и/или за 

съответната държава, която ще представлява ученика. Въз основа на тях и на 

допълнителните проучвания, които учениците трябва да направят самостоятелно, 

те оформят своята преговорна позиция. При подготовката на играта 

преподавателят взема решение дали да предостави подготвени материали – 

например, мандати на всяка държава членка, съдържащи позицията, която трябва 

да защитава, до къде може да отстъпва, какви компромиси може да приеме или 

учениците сами да разработят своята позиция. Подготвеният материал спестява 

време и дава възможност на участниците да отделят повече внимание на  

разработването на преговорни стратегии, но преподавателят може да реши, че е 

по-важно учениците да се съсредоточат върху проучванията и сами да разработят 
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своите позиции. Така участието в симулационната игра служи като стимул за 

придобиване на повече знания по съответната тема. 

Етапът на провеждане на самата симулационна игра е фазата, в която 

учениците могат да приложат знанията, които са придобили по време на 

подготовката. Чрез симулациите в сферата на европейските теми, учениците могат 

да придобият повече специфични познания относно интересите и проблемите на 

отделните държави членки на ЕС, как тези интереси се съчетават на европейско 

равнище, възможно ли е да се постигнат компромиси по ключови въпроси. 

Подготовката за играта позволява участниците в нейното провеждане да 

изработят ясно виждане за интересите на страната или институцията, която 

представляват и да участват пълноценно в нея, осъзнавайки естеството на 

конкретните политики, противоречията и възможностите за постигане на 

компромиси.  Освен това, участниците получават умения за общуване, говорене 

пред публика, работа в екип.  

Финалният етап на обсъждане дава възможност на преподавателя да даде 

обратна връзка за участието на учениците в симулацията. Те трябва да разберат, 

че в симулациите на преговори в ЕС нямат печеливши и губещи и при тях целта не 

е постигане на някаква „победа“.   

Прилагането на съвременни методи е важен елемент на учебните 

програми. Въпросът как учат учениците и как им преподаваме в 21-ви век става 

много съществен, а отговорът неминуемо води до необходимостта от прилагане на 

подходящи методи. В сферата на гражданското образование, а също и по 

тематиката на европейската интеграция, те дават възможност на учениците да  се 

възползват от активното учене, да пренесат знанията в ситуации близки до 

реалността, да усетят въздействието на стреса и ограниченията при провеждане 

на преговори и защитаване на позиции, да оценят важността на информираността 

и на лидерските качества при вземането на решения. Едновременно с това, 

учениците придобиват полезни междуличностни и социални умения, включително 

публично говорене, работа в екип, толерантност, сдържаност, уважение към 

различните мнения.  

Креативност, решаване на проблеми, критично и аналитично мислене, 

вземане на решения, поемане на риск - всичко, това дава „играта“, а то е част и от 

реалния живот. 
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