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От къде идва Играта за световен мир?  

TED

Презентацията на Джон Хънтър

„Съжалявам, момичета и 

момчета, истината е, че 

ние възрастните ви 

оставяме един тъжен и 

ужасен свят и се надяваме, 

че вие можете да го 

поправите и може би тази 

игра ще ви помогне да 

разберете как да го 

направите.“

Джон Хънтър

https://www.ted.com/talks/john_hunter_on_the_world_peace_game?language=en#t-232189


Какво представлява играта?

Играта за световен мир е реалистична политическа симулация, 

даваща възможност на участниците да изследват свързаността на 

световната общност през призмата на икономически, социални и 

екологични кризи, в контекста на надвиснала военна опасност.

Целта на играта е всяка страна да излезе от опасните ситуации и 

да се постигне глобален просперитет с най-малко военна намеса. 

Или иначе казано да спасим света и бюджетите ни да са на плюс.



Играта за световен мир помага да:

• се научим да живеем комфортно в непознато
• развием критическо мислене
• използваме своята креативност
• работим в екип
• делегираме задачи
• градим доверие помежду си
• създаваме решения, печеливши за всички
• взимаме предвид множество гледни точки
• взимаме адекватни решения в напрегнати ситуации
• поемаме отговорност за последствита от действията си
• обработваме голямо количество информация



Фасилитатор

Играта се води от 
обучен и 
сертифициран от 
World Peace Game 
фасилитатор. 

В България към 
момента има трима 
сертифицирани 
фасилитатори.

https://worldpeacegame.org/


Формат

Ученици от 9 до 18 годишна възраст. За играта трябват между 25 

и 35 деца с разлика до 3 години помежду им.

Играем по 4 часа на ден в продължение на 5 дни.



Напрежението е огромно... 

Изисква се 

много 

критическо 

мислене и 
креативност



Задачите са комплексни и сложни...

23 световни 

кризи,

4 държави,

4 институции,

4 нива на 

игралното 

поле



Как решаваш дали да 
предприемеш нещо?

1. Мога ли да си го позволя?

2. Какви са последствията и мога ли да 

живея с тях?

3. Има ли смисъл?



В екшън -
работа в

екип



В екшън – трудни моменти



В екшън – един ден в световната банка



В екшън – дяволът е в детайлите



В екшън – ролята на случайността



Христина Атанасова
Учител, наблюдавал играта

«Първият ден от Играта ентусиазмът, с който дойдох, малко се 

поохлади - сложни понятия, абривиатури на международни 

организации, титли, процедури, имена, кризи, бежанци, глобално 

затопляне. Помислих си, защо трябва да е толкова сложно, та това са 

само деца!

И после ... магията се случи! Непознатите до вчера децата работеха 

като един организъм! Спазваха правилата с лекота, използваха 

термините, мислеха и действаха заедно, помагаха си. Успяха да 

спасят света!

Да не подценяваме децата, това е моята поука! 

Те могат всичко с нужната мотивация и подкрепа, 

включително и да спасят света!»



Диана Робова 
директор

«Играта даде друга перспектива за учене, 

общуване, себеизява, предизвикателство към 

самия теб на децата; позволи им да поемат 

отговорност, да пораснат ... накара ги да 

продължат да си задават въпроси, сближи ги още 

повече.»



Виктор 
участник

«Бях с най-добрите си приятели от училище, запознах се и с много 

други деца, играхме заедно и победихме в играта, разрешавахме 

истински сериозни проблеми, както правят възрастните, помагахме 

си, преговаряхме, подписвахме договори, търгувахме, пресмятахме 

печалби и загуби в милиони и в милиарди. Но най-важното за мен 

беше, че светът беше в наши ръце и ние можехме да го променим, 

ако действаме заедно.

Нямах търпение всеки следващ ден от седмицата да започне и исках 

играта да продължава безкрай. Сега в къщи съм си направил табло с 

четирите държави и табло с въздушно пространство и във всеки 

свободен момент се опитвам да играя.»



Искаме Играта да стигне до повече 
деца в България

Ако можете да допринесете за това, 
свържете се с нас:

Милена Ленева
milena@tempo.education

0886838376


