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Abstract
The paper presents good pedagogical practice of learning Europe through the
preparation and implementation of a radio broadcast on a European topic.
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Ролята на радиопредаването в разпространение на знания за
Европейските институции

През 1925 год. с появата на радиото Съветът по образование в Ню Йорк е
първият, който пуска уроци в училищата по радиостанция. Ние с младшите
посланици

избрахме

да

използваме

радиопредаването

като

средство

за

разпространение на информация чрез един от най-силно развитите анализатори
на

информация

у човека-слуха.

Училищната общност

по-лесно

възприема

представените знания и факти, разпространени от радиозапис, пуснат по
училищната радиосистема.

Цели и компетенции:
- Да се предизвика интересът на учениците към Европа;
- Учениците да знаят кога и как е бил създаден ЕС и как се разраства;
- Учениците да разбират ролята на Европейския парламент;
- Формиране на умения за изслушване и сътрудничество;
- Предаване на знание и формиране на критическо разбиране за себе си;
- Изграждане на положителна нагласа в аудиторията, да чуят и разберат
посланията на учениците, които работят по програмата на училища посланици на
Европейския парламент;
- Готовност за включване и организиране на различни дейности и бъдещи
информационни кампании в училище.

Подготовка и материали:
- Наличие на авторски източник на информация по избраната тема.
- Наличие на адресат на тази информация получател на информационното
послание, на когото източникът се старае да предаде информация относно
история на Европейския съюз, роля на европейските институции за формиране на
демократично общество, европейски ценности и традиции.
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- Технически средства: телефон, радиоуредба
Време за работа: 4 часа
Участници: четирима младши посланици
Общи сведения:
Тази добра практика цели да подпомогне работата на млашите посланици
на Европейския парламент като представят и въвличат в диалог миналото,
настоящето и бъдещето на европейските институции. Несъмнено да бъдеш
гражданин на Европа, означава да познаваш европейската история, конституция,
култура, традиции и ценности.
Европейското гражданство се засилва чрез опознаване демократичното
равенство и правата на европейските граждани.
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