
Ролева игра за училища 

Забавно обучение 

Учениците ще научат вътрешните правила за работа на Европейския 

парламент по начин, който е едновременно новаторски и забавен.  

По време на играта те ще открият как се изготвя европейското законодателство 

и кои заинтересовани страни участват в процедурата.  Учениците ще разберат 

процеса на сформиране на обединения, преговорите с други институции и 

комуникирането с медиите.  

Играчите ще бъдат изправени в среди на високо напрежение, подобни на тези 

на истинските членове на ЕП: Те ще трябва да събират информация от 

експерти в дадената област, от групи за оказване на натиск и други 

заинтересовани страни и да подбират данните, които са най-подходящи. 

Учениците ще трябва да вземат бързи решения и също ще използват своите 

комуникативни умения при връзките с медиите и в политическите дебати. 

В цялата игра играчите ще трябва да работят заедно и да бъдат 

предизвикателство едни за други, ако искат да вземат решения, които 

съответстват на интересите на европейските граждани. Те ще научат, че не 

могат просто да правят каквото решат, а трябва да отчитат и решенията на 

другите, за да постигнат задоволителен резултат. 



Кратки указания за ролевата игра 

 

Политически групи 

 

Когато пристигат, играчите се разпределят в четири политически групи. 

Четирите въображаеми групи в играта са: 

 

 

 

Европейска група за солидарност 
Основна политика:  Главната цел на групата е благоденствието 

на държавата. Тя е за държавна намеса в предоставянето на 

обществените услуги и финансирането. 

 

  

 

Европейска група за екология 

Основна политика: Тази група се занимава главно със защита на 

околната среда, но също се застъпва за социална справедливост 

и свобода. 

 

  

 

Европейска група за свобода 

Основна политика: Групата за свобода вярва в личната 

отговорност и пазарния механизъм. Тя се обявява за свободно 

предприемачество и конкуренция и е против държавната намеса. 

 
 

 

Европейска група за традиции 

Основна политика: Тя вярва в общество, в което държавната 

намеса и частната инициатива трябва да бъдат балансирано 

застъпени при реалистични цели на законодателството и гъвкаво 

изпълнение. 

   
  
  

 
 



 
 
 Досиета 

 

След като се сформират тези политически групи, всяка една от тях ще бъде 

поканена да се раздели на две отделни групи, за да се съставят комисии.  

Всяка комисия ще получи въображаемо досие, което да разгледа. 

  

 

Досие 1:Комисия по околна среда - Директива за водната 

солидарност  

Поради изменението на климата в Европа има дисбаланс във 

водоснабдяването.  Държавите-членки решават да обединят 

своите ресурси, като построят воден тръбопровод в целия ЕС. 

Въпреки че неговият строеж вече е започнат, последните 

проучвания сочат, че все още сме изправени пред 30% дефицит 

във водоснабдяването. Комисията предлага този план за действие 

за управление на водите - Директива за водната солидарност. 

 

 

 

 

Досие 2:  Комисия по граждански свободи - Директива за 

личната идентификация  

Имплантираните микрочипове вече се използват в Европа по 

причини, свързани със здравето, идентифицирането и 

сигурността. Някои вярват, че тази технология за идентифициране 

има много предимства, докато други я смятат за напълно 

неприемлива. Европейската комисия съзира необходимост от 

регулиране на употребата на имплантирани чипове за в бъдеще, 

за да се гарантират основните права на гражданите и да се 

ограничи потенциалната злоупотреба с тях - Директива за личната 

идентификация. 

 

 

 



Етапите 

Играта симулира т.нар. "обикновена законодателна процедура", която се 

прилага в Европейския парламент. Процедурата се състои от две или три 

четения. На първо четене играчите съставят изменения към 

проектодирективите и се опитват да изградят мнозинство в подкрепа на тяхната 

позиция на заседанията на комисиите.  

На второ четене учениците трябва да преговарят със Съвета на министрите, за 

да упражнят влияние върху проектодирективата. Ако не се постигне компромис, 

предложението се обсъжда за последно на помирително заседание, където 

нищо не е сигурно... 

Как можем да направим резервация? 

Ролевата игра е безплатна и е предназначена за ученици между 14 и 16 

години. Въпреки това по-големи ученици могат също да намерят играта за 

полезна и занимателна. Моля, отбележете, че могат да се правят само групови 

резервации. Ролевата игра не е достъпна за отделни посетители. Групите 

могат да бъдат най-малко от 16 и най-много от 32 участници.  

Заявките за групови резервации могат да се направят на уебсайта : 

https://europarl.europa.eu/visiting/en/education-learning/brussels/role-play-game

Моля, предвидете поне четири месеца между изпращането на искането за 

групова сесия и самото посещение. Сесиите на ролевата игра се провеждат от 

понеделник до петък и всяка сесия отнема около два часа и половина. Има и 

улеснения за ученици с намалена мобилност. За повече информация за 

времената на сесиите моля, свържете се с нашия отдел за информации на 

електронна поща: rpg@ep.europa.eu 

https://europarl.europa.eu/visiting/bg/education-learning/brussels/role-play-game
mailto:rpg@ep.europa.eu

