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Abstract  

   

WON EUROPE! is a didactic tool in the Europe studies. It is a fun-cognitive, 

dynamic, competitive game, helping to make more attractive perception of the 

complex theoretical matter for the EU, creates conditions for the realization of real 

interdisciplinary connections, expands the cognitive horizon of students and leads to 

deepening, understanding and lasting learning significance. It helps to increase 

mental activity, develops students “helpful memory”, and is useful for testing and 

expanding participants' knowledge of Europe. The material has an annex with 270 

questions on EU topics, grouped in different areas of knowledge. 
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 „За детето всяка игра е сериозна, защото когато играе, той живее.“ 

Луначарски 

Състезателните игри са свободно и доброволно избрана активност на децата 

и младите хора, в която те обогатяват по съдържание и формират своята личност. 

Игрите провокират тяхното любопитство, стимулират състезателна им амбиция, по 

забавен начин и ненатрапчиво те попълват знанията си, а и оставят у 

състезателите емоционални спомени.  

Разбира се, във всяко състезание има победители и губещи. След края на 

всяка „битка“, независимо от коя страна са останали, у учениците се пробужда 

желание за още участия. Веднъж преминали през успеха, те придобиват увереност 

в себе си, а тези, които не са успели – по-силен стремеж да се докажат и да 

покажат, че и те могат.  

Така те се научават да преодоляват трудностите, търсейки решения и 

намирайки изход. 

 

СПЕЧЕЛИ ЕВРОПА!1 е образователна игра, вдъхновена от телевизионната 

игра „Последният печели“ по БНТ и от френската телевизионна игра “Questions 

pour un champion”, методически е разработена от д-р Красимира Василева, а 

студенти доброволци от катедра Европеистика“ на СУ „Св. Климент Охридски“ със 

съдействието на докторант Десислава Антонова съставиха въпросите към играта, 

записани в приложението към нея.  

СПЕЧЕЛИ ЕВРОПА! е забавно-познавателна, динамична, състезателна игра. 

Тя спомага за проверка и разширяване на знанията на участниците за Европа, и за 

трансформиране на познания. Динамиката на провеждане допринася за развитие 

на бързина на мисълта и на реакция, на логичност и съобразителност, умение за 

използване и прилагане на знанията, и на психологическа устойчивост на 

участниците.   

                                                           
1 Представа за провеждането на играта „Последният печели“ можете да придобието тук 
https://www.youtube.com/watch?v=0XPsvRNLvl0 
Полезно е, водещият да е запознат с тази телевизионна игра. 

https://www.youtube.com/watch?v=0XPsvRNLvl0
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При тази игра, в състояние на увеличена умствената активност, учениците 

развиват своята „услужлива памет“ и  могат да решат по-трудна задача, отколкото 

при пряко организирани образователни дейности. 

В представената игра са включени знания по географията, историята, 

литературата, изкуството, спорта, Европейския съюз и европейската интеграция.  

 

Основните ѝ образователни цели са:  

 провокиране и укрепване на интереса на учениците към ЕС и  

 разширяване на знанията за Европа и ЕС 

 

Образователните резултати на СПЕЧЕЛИ ЕВРОПА! са: 

 Учениците са постигнали трайни знания по въпроси за ЕС. 

 Учениците са разбрали силата на знанието за формирането ѝм като 

личност. 

 Участниците са изградили състезателни умения, силата на духа и 

волята. 

 Участниците са усвоили норми на поведение и отношение към правила. 

 

Правила на играта 

 Играта се провежда в три последователни кръга, като участниците в 

тях постепенно намаляват. 

Те започват в първия кръг четирима, във втория са трима, а в третия остават да се 

състезават двама. 

 Класация  

Във всяка област на знанието са подбрани въпроси с различна трудност. В 

зависимост от това правилният отговор за тях носи определен брой точки. 

Участник, който е събрал най-малко точки в съответния кръг отпада от играта.  

А този, с най-много точки след третия, последен кръг печели играта. 
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Участници 

- Водещ играта - добре е той/тя да бъде преподавател, студент или ученик от 

по-горен клас. Той/тя трябва да притежава умения да води играта и да реагира 

бързо на отговорите на участниците. 

- Четирима участници 

Необходими материали 

За играта са необходими флипчарт или мултимедия за записване на 

участниците, области на знание и броя точки.  

Времетраене 

Играта е с обща продължителност от 45 мин: първи кръг – 20 мин, втори 

кръг – 15 мин 3 кръг – 10 мин  

 

Подготовка на играта 

Преподавателят избира областите на знанието, които да бъдат включени в 

играта, както и въпросите като ги степенува по трудност. Определя точките, които 

носи всеки въпрос. Избраните въпроси следва да съответстват на подготовката и 

знанията на учениците. В помощ той може да ползва приложението към играта. То 

включва подбрани по 10 въпроси с различна трудност, разпределени в 27 области 

на познанието и кратки пояснения на верния отговор.   

Избраните въпроси за играта се разпечатват на картончета и се предоставят 

на водещия.  

Подготвя се флипчарт или презентация, чрез които да се показват областите 

на знание и броя точки на въпросите. На водещият се предоставят въпросите и 

отговорите, включени в избраните области и съответната ѝм трудност, за да се 

запознае предварително с тях.  

На таблица 1. са показани за първи кръг примерни области на знанието и 

точките, съответстващи на въпроси с различна трудност. 
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Таблица 1. Първи кръг - Области на познанието и брой точки, носещи въпросите 

Европейски 

писатели 
Права на човека Европейски спорт 

История на 

Европа 

5 т. 5 т. 5 т. 5 т. 

10 т. 10 т. 10 т. 10 т. 

20 т. 20 т. 20 т. 20 т. 

40 т. 40 т. 40 т. 40 т. 

 

Примерни области на знанието и точките, съответстващи на въпроси с 

различна трудност за втори кръг са записани на таблица 2.  

Таблица 2. Втори кръг - Области на знанието и брой точки, носещи въпросите 

Институции на ЕС 
Опазване на 

околната среда 

Бащите 

основатели на ЕС 

Европейски 

музеи 

30 т. 30 т. 30 т. 30 т. 

50 т. 50 т. 50 т. 50 т. 

80 т. 80 т. 80 т. 80 т. 

 

Примерни области на знанието за трети кръг са записани на таблица 3.  

 

Таблица 3. Трети кръг - Области на знанието  

Европейски художници Европейски столици 

Европейска наука Европейски личности 

Традиционни храни в ЕС Европейски програми 

 

За третия кръг водещият трябва да има разпечатани по 10 въпроса от 6 

области на знанието.  

Провеждане на играта 

 Първи кръг  - кръг на трите четворки 

Четирима участници ще отговарят на въпроси от 4 области на знанието за 

Европа, с включени по 4 въпроси във всяка от тях.  
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Водещият посреща всеки от участниците и го кани да се представи – име, 

кои области от знанията за Европа са силните му страни.  

На флипчарт се показват записани имената на участниците, включените в 

играта четири области на знанието за Европа и посочения брой точки на 

въпросите. Във всяка област се съдържат по четири въпроси, които носят 

съответно по 5, 10, 20 и 40 точки.   

Водещият задава първия въпрос, който не носи точки, но дава право на 

отговорилия за избор на една от четирите области на познанието и на броя точки 

на въпроса от нея.  

Водещият прочита въпроса от избраната област. Участник, който пръв 

вдигне ръка или друг знак, който предварително е подготвен – 

например,знаменце, и даде пръв верен отговор получава съответните точки и 

правото да избира област и броя на точките на следващия въпрос от тази област.  

Ако участниците се затрудняват и не могат да отговорят до 30 секунди, 

водещият не изчаква, а съобщава отговора.  

На флипчарта срещу името на всеки участник се отбелязват спечелените 

точки. След като бъде отговорено на този въпрос, той се задрасква в показаната 

таблица. 

След като бъдат изчерпани всички въпроси от 4-те области на знанието, 

този от играчите, който има най-малко точки напуска играта. 

 Втори кръг – кръг на 3 х 4 х 3 

Във втория кръг участват тримата играчи с най-много точки. Областите на 

знание са четири, като във всяка от тях има по три въпроси, които носят по 30, 50 

и 80 точки.  

Право да избере област и броя точки на въпроса от нея има играчът с най-

много точки от първи кръг.  

След това играта протича по същия начин както в първи кръг – този, който 

отговори вярно има право да избира областта на знание и броя точки на въпроса 

от нея. 
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От втория кръг отпада още един играч – този, който има най-малко точки. 

 Трети кръг 

В третия кръг се състезават останалите двама участници с най-много точки 

от първите два кръга. Обикновено се играе с шест обласати на познанието – тоест 

всеки участник отговаря на въпроси от три сфери. 

Този път състезателят с по-малко точки избира областта на знанието за себе 

си и за другия участник.  

Всеки от участниците за две минути трябва да отговори на 10-те въпроси от 

избраната област, които чете водещия. За всеки верен отговор той получава 10 

точки, а на другия участник се отнемат 10 точки от неговия резултат. При грешен 

отговор се отнемат 10 точки само на този, които играе в момента , но не се дават 

10 точки на другия. При отговор  „пас“ , никой не получава точки.  

Водещият чете въпросите бързо, тъй като отговорите трябва да се вместят в 

максимум до две минути. След изтичането на 3-те минути, прочита отговорите на 

въпросите, на които съответният участник не може да отговори.  

Играта приключва след изчерпването на всички области на знанието и 

въпросите в тях.  

Водещият отправя поздравления към този, който е отговорил на най-много 

въпроси и е събрал най-много точки. 

Двамата финалисти също се поздравяват.  

 Оценяване  

След играта учителят дискутира с учениците въпросите, които са затруднили 

участниците. Дава думата на учениците да коментират участието на 

състезателите. Правят се изводи и се открояват научените знания и поуки.  

Заложената динамика на настоящата игра СПЕЧЕЛИ ЕВРОПА!, която 

формира и възпитава допълнителни качества у участниците не позволява голям 

брой участници. С известни промени на правилата идеята на играта позволява да 

бъдат включени и ученици като публиката, подкрепяща участниците.  
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Като цяло СПЕЧЕЛИ ЕВРОПА! е дидактически инструмент за по-лесно и 

привлекателно възприемане на сложната теоретична материя за ЕС, създава 

условия за реализиране на реално съществуващи интердисциплинарни връзки, 

разширява познавателния кръгозор на учащите се и води до задълбочаване, 

осмисляне и трайно усвояване на онези знания, които имат реално приложно 

значение.    

 


