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Abstract  

 

The paper is a methodological development of a lesson for active teaching and 

study of European Union values. The methods for learning through experience, by 

doing, teamwork, split poster, working with a document, role play, interactive 

discussion, the method of "weather forecast", with a technological map - 

coordinate system are applied consistently, and the students are in an active 

position. 
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“За да може Европа да спечели надбягването с времето, при което се 

разиграва собственото й оцеляване, е необходима обща цел, издигаща я над 

дребното ежедневие и мобилизираща всички нейни сили и енергия” 

Жак Делор 

 

Необходимост от повече Европа в училище 

Реализирането на общата цел, която си поставят европейските народи 

изисква не само да се говори за Европейски съюз /ЕС/, за европейско 

гражданство, за общи действия и политики, за сигурност и равновесие, а да се 

даде практическа насоченост, изразяваща се в усъвършенстване на процеса на 

образование и възпитание за достигане на европейско съзнание и европейско 

поведение.   

“Европа трябва да бъде европейска” заявява Де Гол. Тази тафтология не е 

само риторика. В нея се съдържа философията, принципите и целите на една 

политика. Една политика, която трябва да бъде насочена към образование и 

възпитание в европейска принадлежност, европейски дух и съзнание за 

съхранение на европейските ценности. 

Промените в нашето общество, участието ни в европейските интеграционни 

процеси и членството на страната в ЕС налагат необходимост от изучаване 

европейски ценности.  

Светът може да бъде разбран, ако човек разбере механизма на действието 

му и намери своя път в него. В това се състои основната роля на училищната 

подготовка.  

 

Но как да се разчупят рамките на традиционната ни образователна система, 

пригодена в по-голяма степен да предава информация и в по-малка да изгражда 

виждания и позиции. Ценностната ориентация, каквато и да е тя, е въпрос на 

вътрешна потребност. Ценностите не се налагат с принуда. „Най-важната част от 

образованието е преподаването на смисъла на това да се знае... 1 А смисълът на 

наученото се постига в най-голяма степен тогава, когато учащите са активни и 

сами конструират своето знание, а обучението е планирано и реализирано като 

                                                           
1 Саймън Вейл 
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интерактивно, чрез диалогов вид комуникация (на базата на предварително 

уточнени договорености и процедури) и даване на постоянна обратна връзка както 

от преподавателя към учащите, така и между самите учащи, чрез провеждане на 

дискусии и коментари върху учебната проблематика, чрез проиграване на 

ситуации и ролеви игри, чрез прилагане на трикомпонентно оценяване – 

самооценка на учащия, взаимно оценяване и оценяване от преподавателя. Така 

ще могат да се реализират и основни принципи на обучение като: учене от опита, 

рефлексивност, концептуалност/систематичност и интерактивност/ действеност и 

ще се създаде среда за преживяване на наученото. 

Ученето чрез опит е процес, при който обучаемият извършва някаква 

дейност, критично я анализира, извлича полезни моменти от анализа и се опитва 

да ги приложи чрез промяна на поведението. 

Така в резултат на партньорски взаимоотношения и взаимодействия е 

възможно повлияване, обогатяване и /или промяна на първоначалното мнение и 

позиция по определен въпрос и при двете страни, участващи във 

взаимодействието – учебния процес - ученик и учител.   

С развитието на способността да се учиш от опита си, учениците могат все 

повече да поемат отговорността за собственото си обучение и развитие. Това, 

съчетано с нараснала самоувереност, дава възможност на учениците да станат по-

независими, по-склонни към самоусъвършенстване. Способността да се учиш от 

опита си е първостепенно умение, което създава възможности за бъдещо развитие 

и усъвършенстване. 

 

Учене чрез опит на ценностите на Европейския съюз 

 

ЦЕЛИ на занятието:  

1. Разглеждане и разбиране на общите ценности на Европейския съюз 

2. Формиране на нагласа на учениците към приемане на общите ценности 

на Европейския съюз. 

3. Изграждане на европейска нагласа. 
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ОБРАЗОВАТЕЛНИ РЕЗУЛТАТИ на занятието: 

1. Учениците знаят общите ценности на Европейския съюз и са запознати с 

тяхното съдържание и значение.  

2. Учениците са наясно с ролята на общите ценности на ЕС за неговото 

функциониране. 

3. Учениците са с отношение към прилагането и утвърждаването на общите 

европейски ценности.  

 

Необходими материали: 5 работни листа А4, флумастри/химикали, 

предварително копирани приложение 1. с текст от Харта на основните права на 

Европейския съюз, приложение 2. с текст от Договора на ЕС, едно копие на 

приложение 3. с фигура 1. на лист А3, четири копия на приложение 5. с таблица 

1., едно копие на приложение 6. с графика 1.      

Времетраене: 110 мин. 

Приложени методи: учене чрез опит, работа в екип, разделен постер, 

работа с документ, ролева игра, интерактивна дискусия, метода „прогноза на 

времето“, с технологична карта - координатна система.  

План  

Дейност 1. Кои са общите ценности на Европейския съюз?  

Използвайки методите на екипна работа, панелна дискусия и интерактивна 

дискусия учениците се поставят в активна позиция за определяне на общите 

ценности на Европейския съюз. 

 

Дейност 2. Кой да стане член на Европейския съюз?  

Използвайки метода на учене чрез опит, работа в група, учениците прилагат 

получените знания в ролева игра и провеждат интерактивна дискусия. 

 

Дейност 3. „Прогноза на времето“ 

Прилага се метода „прогноза на времето“, при който се използва 

технологична карта с изобразена координатна система за оценка и обратна връзка 

от реализираните дейности. 
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Подготовка на занятието 

Препоръчително е занятието да се проведе след предходни, където са 

разгледани темите за същността на ценностите, на общочовешките ценности както 

и на демократичните ценности, правени са дискусии и обсъждания.    

 

Провеждане на занятието 

 

Дейност 1. Кои са общите ценности на Европейския съюз?  

Време: 40 мин. 

Метод: групова работа, работа с документ, разделения постер, интерактивна 

дискусия   

Материали: 5 работни листа А4, флумастри/химикали, предварително 

копирани приложение 1. с текст от Харта на основните права на Европейския 

съюз, приложение 2. с текст от Договора на ЕС, копирано на А3 приложение 3. с 

фигура 1., копирано на А4 приложение 4. с фигура 1. 

 

Учениците се разделят на 3 групи. I-ва и II-ра група вземат по 2 работни 

листа А4 и флумастри/химикал за писане. На III-та група се предоставят копирани 

приложение 1 и 2 със съответните подбрани текстове от Договора за ЕС и Хартата 

на основните права на Европейския съюз. Групите работят на максимално 

разстояние. 

Учителят поставя задачата на всяка една от тях:  

I-ва група: Обсъдете и запишете на предоставените листове демократичните 

ценности, които познавате. 

II-ра група: Обсъдете и запишете на предоставените листове универсалните 

ценности, които познавате. 

III-та група: Запознайте се с предоставените текстове от Договора на ЕС и 

Хартата на основните права на Европейския съюз и подчертайте записаните 

ценности с цветен флумастер. 

В рамките на 15 мин. трите групи работят по поставената ѝм задача. 

Груповата работа изисква определяне на представител на групата, активно 

участие на всеки с предложения и обсъждане, и излизане с общо предложение по 

дадената задача. 
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След приключване на работа, I-ва и II-ра група последователно поставят 

листовете на класната дъска и представят записаното.  

Учениците от III-та група слушат внимателно и трябва да установят кои от 

записаните ценности са от общите за Европейския съюз. Представител на групата 

оцветява в синьо тези от ценностите, записани на работните листова на групите, а 

именно: мир, свободи, права, човешко достойнство, равенство, върховенство на 

закона, демокрация, солидарност. Те могат да бъдат допълнени с демократичните 

ценности разнообразие, плурализъм, толерантност, недискриминация, законност и 

правосъдие, справедливост, равенството между жените и мъжете, сигурност. 

 

Фигура 1. 

След това представители от 3-те групи четливо 

записват общите ценностите на ЕС на листа А3 с 

предварително копирана фигура 1. Попълнен, този листът 

може да бъде поставен на видимо място /стена/ в класната 

стая.                                                    

                                                            

Фигура 2. Ценностни връзки в обществото  

 

Дискутирайте с учениците кои фактори 

определят открояването на тези ценности за 

ценности на ЕС като стандартни норми за 

неговото функциониране. Може да ползвате 

фигура 2. с посочените взаимовръзки.  

 

Учителят прави анализ и обобщение.               

 

 

Дейност 2. Кой да стане член на Европейския съюз?  

Време: 40 мин. 

Метод: групова работа, ролева игра, интерактивна дискусия   

Материали: 5 копия на приложение 5 с таблица 1., химикалки за писане.  
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Учениците се разделят на 4 групи и екип от 5 наблюдатели. Всяка група 

представлява държава, която иска да се присъедини към ЕС и ще трябва да 

представи ценностите и принципите, които споделя.  

Екипът от наблюдатели трябва да прецени коя държава може да бъде 

присъединена към ЕС. 

За целта 4-те групи вземат по лист с предварително копираното приложение 

5., като трябва да обсъдят и попълнят таблица 1. в него. В рамките до 15 мин. те 

следва да я предадат на екипа от наблюдатели.   

През това време екипът от наблюдатели също се запознава с таблицата и 

определя отговорите, позволяващи присъединяване към ЕС. Той прави проверка 

на предадените таблици на групите. За възможен/и член/ове на ЕС той определя, 

групата/ите, попълнила/и таблицата съгласно общите ценности на ЕС, а за 

победител – тази, която се е справила за най-кратко време. 

 

Таблица 1. Споделени принципи и ценности 

№ Споделени принципи и ценности Да Не 

1 Управлява президент, който се наследява на поста от своя син 

или дъщеря 
 х 

2 Парламентът се избира периодично х  

3 Има само една партия и тази партия постоянно управлява   х 

4 Политиката се определя от военните и когато се налага се 

намесват във вътрешната политика с военни действия 
 х 

5 Позволени са само държавни медии   х 

6 Осигурява се свобода на печата х  

7 Практикува се смъртното наказание  х 

8 Позволява се на гражданите да протестират, но не и срещу 

правителството 
 х 

9 Хората се считат за невинни, докато вината им не бъде съдебно 

установена 
х  

10 Малцинствата се защитават, дори когато мнозинството е 

настроено срещу тях 
х  

11 Задължителна е само една религия на изповядване.   х 

12 За да живее човек в град трябва да притежава съответното 

жителство/ разрешение.  
 х 
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Провежда се дискусия за принципите и ценностите, посочени в таблица 1.  

Учителят прави анализ и обобщение. 

Може предварително да бъде изготвен сертификат за членство в ЕС, който 

да бъде предоставен на групата победител. 

 

Дейност 3. „Прогноза на времето“ 

Време: 30 мин. 

Метод: методът „прогноза на времето“ с технологична карта - координатна 

система, интерактивна дискусия   

Материали: предварително копираното приложение 5 с графика 1., 

химикалки за писане.  

 

Прилага се метода „прогноза на времето“, при който се използва 

технологична карта с изобразена координатна система. Оста “у” е координата на 

температурата на емоционалното състояние, т.е. степента на предразположение/ 

нагласа към европейските ценности, а оста “х” е координата на участниците в 

дейности 1 и 2.  

 

Графика 1. Прогноза на нагласи   

 

 

 

 

 

 

 

 

Поред всеки участник обявява своята вътрешна нагласа към обсъдените 

общи ценности на ЕС като поставя точка на съответното пресечно място в 

координатното пространство и записва главната първа буква от името си. Така 

всъщност той прави своята самооценка. 

Накрая, учителят съединява с маркер точките на технологичната карта и се 

получава кривата на приемане на европейските ценности от учениците като норма 

на поведение и отношения в обединена Европа.  

Учителят прави анализ на дейностите, прави изводи и обобщения. 
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Препоръка: 

Продължете работата по темата като разработите и реализирайте свой 

проект „Еднакви в многообразието“. Например, включете дейности за запознаване, 

широко дискутиране и разпространение на информация за ценностите на ЕС в 

училище, местната общност или партньорски организации. Рисувайте идеи за 

европейските ценности, правете изложби, картички. Разигравайте ситуации. 

Направете анкетиране в училище, местната общност относно познават ли се 

европейските ценности. Може да проведете викторини като използвате 

приложения Тест за проверка на знанията по темата „принципи и ценности  на 

Европейския съюз“. И още много неща можете да реализирате. Бъдете 

инициативни и креативни!   
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Приложение 1  

 

ХАРТА НА ОСНОВНИТЕ ПРАВА НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ 

Преамбюл 

Народите на Европа, като създават все по-тесен съюз помежду си, решиха 

да споделят мирно и основано на общи ценности бъдеще.  

Като съзнава своето духовно и морално наследство, Съюзът се основава на 

неделимите и универсални ценности на човешко достойнство, свобода, равенство 

и солидарност; той почива на принципа на демокрацията и на принципа на 

правовата държава. Той поставя човека в центъра на своята дейност, като 

учредява гражданството на Съюза и създава пространство на свобода, сигурност и 

правосъдие.  

Съюзът допринася за съхраняването и развитието на тези общи ценности 

при зачитане многообразието на културите и традициите на европейските народи, 

както и националната идентичност на държавитечленки и организацията на 

техните публични власти на национално, регионално и местно равнище; той се 

стреми да насърчава балансирано и устойчиво развитие и гарантира свободното 

движение на хора, услуги, стоки и капитали, както и свободата на установяване.  

За тази цел е необходимо да се засили защитата на основните права в 

светлината на развитието на обществото, на социалния прогрес, на научните и 

технологични постижения като те се включат в Харта, която ги прави по-видими.  

При съблюдаване на компетенциите и задачите на Съюза, както и принципа 

на субсидиарност, настоящата Харта потвърждава отново правата, които 

произтичат по-специално от общите за държавите-членки конституционни 

традиции и международни задължения, както и от Европейската конвенция за 

защита на правата на човека и основните свободи, от приетите от Съюза и от 

Съвета на Европа социални харти, от практиката на Съда на Европейския съюз и 

на Европейския съд по правата на човека. В този контекст Хартата ще бъде 

тълкувана от юрисдикциите на Съюза и на държавите членки, като надлежно се 

вземат под внимание разясненията, установени под ръководството на президиума 

на Конвента, който изработи Хартата, и актуализирани под ръководството на 

президиума на Европейския конвент. 
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Ползването от тези права поражда отговорности и задължения, както спрямо 

другите, така и спрямо човешката общност и бъдещите поколения.  

Въз основа на това Съюзът признава посочените по-долу права, свободи и 

принципи: 

 Достойнство  

 Свободи  

 Равенство  

 Солидарност  

 Гражданство  

 Правосъдие  

 

Пълен текст: 

https://eur-lex.europa.eu/legal-

content/BG/TXT/PDF/?uri=CELEX:12016P/TXT&from=EN 
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Приложение 2.  

ДОГОВОР ЗА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ 

Преамбюл 

 

НЕГОВО ВЕЛИЧЕСТВО КРАЛЯТ НА БЕЛГИЙЦИТЕ, НЕЙНО ВЕЛИЧИСТВО КРАЛИЦАТА 

НА ДАНИЯ, ПРЕЗИДЕНТЪТ НА ФЕДЕРАЛНА РЕПУБЛИКА ГЕРМАНИЯ, ПРЕЗИДЕНТЪТ НА 

ИРЛАНДИЯ, ПРЕЗИДЕНТЪТ НА РЕПУБЛИКА ГЪРЦИЯ, НЕГОВО ВЕЛИЧЕСТВО КРАЛЯТ НА 

ИСПАНИЯ, ПРЕЗИДЕНТЪТ НА ФРЕНСКАТА РЕПУБЛИКА, ПРЕЗИДЕНТЪТ НА ИТАЛИАНСКАТА 

РЕПУБЛИКА, НЕГОВО КРАЛСКО ВИСОЧЕСТВО ВЕЛИКИЯТ ХЕРЦОГ НА ЛЮКСЕМБУРГ, НЕЙНО 

ВЕЛИЧЕСТВО КРАЛИЦАТА НА НИДЕРЛАНДИЯ, ПРЕЗИДЕНТЪТ НА ПОРТУГАЛСКАТА 

РЕПУБЛИКА, НЕЙНО ВЕЛИЧЕСТВО КРАЛИЦАТА НА ОБЕДИНЕНОТО КРАЛСТВО 

ВЕЛИКОБРИТАНИЯ И СЕВЕРНА ИРЛАНДИЯ,  

 РЕШЕНИ да поставят началото на нов етап в процеса на европейска 

интеграция, започнат със създаването на Европейските общности, 

ВДЪХНОВЕНИ от културното, религиозното и хуманистичното наследство на 

Европа, от което са се развили универсалните ценности на ненакърнимите и 

неотчуждими права на човешката личност, както и свободата, демокрацията, 

равенството и правовата държава, 

КАТО НАПОМНЯТ историческото значение на края на разделението на 

европейския континент и необходимостта да се създаде стабилна основа за 

изграждането на бъдеща Европа, 

КАТО ПОТВЪРЖДАВАТ своята привързаност към принципите на свободата, 

демокрацията и зачитането правата на човека и основните свободи, както и 

принципа на правовата държава, 

КАТО ПОТВЪРЖДАВАТ, че зачитат основните социални права, определени в 

Европейската социална харта, подписана в Торино на 18 октомври 1961 г. и в 

Хартата на Общността за основните социални права на работниците от 1989 г., 

КАТО ЖЕЛАЯТ да задълбочат солидарността между своите народи, при 

зачитане на тяхната история, култура и традиции, 
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КАТО ЖЕЛАЯТ да засилят демократичното и ефикасно функциониране на 

институциите, така че да им дадат възможност, в единна институционална рамка, 

по-успешно да осъществяват поверените им задачи, 

РЕШЕНИ да постигнат укрепването и конвергенцията на своите икономики и 

да създадат икономически и паричен съюз, включващ, в съответствие с 

разпоредбите на настоящия договор и на Договора за функционирането на 

Европейския съюз, единна и стабилна валута, 

ТВЪРДО РЕШЕНИ да насърчават икономическия и социалния напредък на 

своите народи, отчитайки принципа на устойчивото развитие и, в контекста на 

изграждането на вътрешния пазар и на засилено единство и защита на околната 

среда, както и да осъществяват политики, които гарантират успореден напредък в 

икономическата интеграция и в останалите области, 

РЕШЕНИ да създадат общо гражданство за гражданите на своите държави, 

РЕШЕНИ да осъществяват обща политика в областта на външните отношения 

и сигурността, включително постепенното изработване на обща отбранителна 

политика, която би могла да доведе до обща отбрана в съответствие с 

разпоредбите на член 42 и да укрепват по този начин европейската идентичност и 

нейната независимост с цел насърчаване на мира, сигурността и напредъка в 

Европа и в света, 

РЕШЕНИ да улеснят свободното движение на хора и същевременно да 

гарантират безопасността и сигурността на своите народи, като установят 

пространство на свобода, сигурност и правосъдие в съответствие с разпоредбите 

на настоящия договор и на Договора за функционирането на Европейския съюз, 

РЕШЕНИ да продължат процеса на създаване на все по-тесен съюз между 

народите на Европа, в който решенията се приемат възможно най-близо до 

гражданите в съответствие с принципа на субсидиарност, 

С ОГЛЕД да бъдат предприети по-нататъшни стъпки за напредъка на 

европейска интеграция, 
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ДЯЛ I 

ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ 

………………………………….. 

 

Член 2 

Съюзът се основава на ЦЕННОСТИТЕ на зачитане на човешкото достойнство, 

на свободата, демокрацията, равенството, правовата държава, както и на 

зачитането на правата на човека, включително правата на лицата, които 

принадлежат към малцинства. Тези ценности са общи за държавите-членки в 

общество, чиито характеристики са плурализмът, недискриминацията, 

толерантността, справедливостта, солидарността и равенството между жените и 

мъжете. 

 

Член 3 

1. Съюзът има за цел да насърчава мира, ценностите си и благоденствието 

на своите народи. 

2. Съюзът предоставя на своите граждани пространство на свобода, 

сигурност и правосъдие без вътрешни граници, в което е гарантирано свободното 

движение на хора в съчетание с подходящи мерки по отношение на контрола на 

външните граници, убежището, имиграцията, както и предотвратяването и борбата 

с престъпността. 

3. Съюзът установява вътрешен пазар. Той работи за устойчивото развитие 

на Европа, основаващо се на балансиран икономически растеж и ценова 

стабилност, силно конкурентна социална пазарна икономика, която има за цел 

пълна заетост и социален прогрес, и високо равнище на защита и подобряване 

качеството на околната среда. Той насърчава научния и техническия прогрес. 

Той се бори срещу социалното изключване и дискриминациите и насърчава 

социалната справедливост и закрила, равенството между жените и мъжете, 

солидарността между поколенията и защитата на правата на детето. 

Той насърчава икономическото, социалното и териториалното сближаване, 

както и солидарността между държавите-членки. 
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Той зачита богатството на своето културно и езиково многообразие и следи 

за опазването и развитието на европейското културно наследство. 

4. Съюзът установява икономически и паричен съюз, чиято парична единица 

е еврото. 

5. В отношенията си с останалата част от света Съюзът утвърждава и 

насърчава своите ценности и интереси и допринася за защитата на своите 

граждани. Той допринася за мира, сигурността, устойчивото развитие на 

планетата, солидарността и взаимното уважение между народите, свободната и 

справедлива търговия, премахването на бедността и защитата на правата на 

човека и в частност тези на детето, както и за стриктното спазване и развитието 

на международното право, и по-специално зачитането на принципите на Устава на 

Организацията на обединените нации. 

6. Съюзът преследва своите цели чрез подходящи средства, в зависимост от 

областите на компетентност, които са му предоставени с Договорите. 

Член 4 

1. В съответствие с член 5, всички области на компетентност, които не са 

предоставени на Съюза в Договорите, принадлежат на държавите-членки. 

2. Съюзът зачита равенството на държавите-членки пред Договорите, както 

и националната им идентичност, присъща на техните основни политически и 

конституционни структури, включително по отношение на местното и 

регионалното самоуправление. Той зачита съществените функции на държавата и 

по-специално онези, които имат за цел да осигуряват нейната териториална 

цялост, да поддържат обществения ред и да опазват националната сигурност. По-

специално, националната сигурност остава единствено в рамките на отговорността 

на всяка държава-членка. 

3. По силата на принципа на лоялното сътрудничество, Съюзът и държавите-

членки при пълно взаимно зачитане си съдействат при изпълнението на задачите, 

произтичащи от Договорите. 
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Приложение 3  

Фигура 1. Общи ценности на Европейския съюз 
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Приложение 4 

 

Фигура 2. Ценностни връзки в обществото 
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Приложение 5  

 

Таблица 1. Споделяни принципи и ценности 

 

№ Споделяни принципи и ценности Да Не 

1 
Управлява пожизнено президент, който се наследява на поста от 

своя син или дъщеря 
  

2 Парламентът се избира периодично   

3 Има само една партия и тази партия управлява винаги   

4 
Военните определят политиката и при нужда се намесват във 

вътрешната политика с военни действия 
  

5 Позволени са само държавни медии   

6 Осигурява се свобода на печата   

7 Практикува се смъртното наказание   

8 
Позволява на гражданите да протестират, но не и срещу 

правителството 
  

9 
Хората се считат за невинни, докато вината им не бъде съдебно 

установена 
  

10 
Малцинствата се защитават, дори когато мнозинството е 

настроено срещу тях 
  

11 Задължителна е само една религия на изповядване.   

12 
За да живее човек в град трябва да притежава съответното 

жителство/ разрешение. 
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Приложение 6.  

Графика 1. Прогноза на нагласи   

 

 


