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Този проект се реализира 
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  Европейски месец на 

киберсигурността 

  

Всяка година през месец октомври се провежда годишната кампания 

на ЕС за насърчаване на киберсигурността сред гражданите и 

организациите. През този месец стартират стотици дейности, които 

поради  пандемията от COVID-19, в по-голямата си част през 2020 

година, , ще се проведат  онлайн. 

Какво е ECSM? 

Европейският месец на киберсигурността (European Cyber Security 

Month – ECSM) предоставя актуална информация за онлайн сигурността 

чрез повишаване на осведомеността и споделяне на добри практики. В 

цяла Европа, се провеждат конференции, семинари, обучения, уеб 
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семинари, презентации и други, за насърчаване на цифровата сигурност 

и кибер хигиената. 

Кампанията ECSM се координира от Агенцията на Европейския съюз 

за киберсигурност (ENISA) и Европейската комисия и се подкрепя от 

държави-членки на ЕС и стотици партньори (правителства, 

университети, мозъчни тръстове, неправителствени организации, 

професионални асоциации, бизнес от частния сектор) от Европа и 

отвъд. 

Агенцията на ЕС за киберсигурност координира организацията на 

кампанията ECSM. Действа като „център“ за всички участващи държави-

членки и институции на ЕС и предоставя експертни предложения, 

генерира полезни взаимодействия и насърчава общите съобщения сред 

гражданите на ЕС, бизнеса и публичната администрация. Агенцията  

публикува нови материали и предоставя експертни съвети по различни 

теми за киберсигурността за публиката на държавите-членки. 

„Киберсигурността е споделена отговорност“. От първото събитие през 

2012 г. Европейският месец на киберсигурността достига своите 

ключови приоритети, като обединява партии от цяла Европа под лозунга 

„Киберсигурността е споделена отговорност“, за да се обединят срещу 

кибер заплахите. 

Всеки може: 

• Да намери събитие близо до дома си  и да участва в него. 

• Да станете организатор и изпрати своята дейност. 

• Да се присъедини към кампанията в Twitter и Facebook : 

@CyberSecMonth , #CyberSecMonth, # ThinkB4UClick 

Намерете повече информация на страницата: Включете се тук: 

сеhttps://cybersecuritymonth.eu/about-ecsm/get-involved 

„Помислете преди да щракнете“ # ThinkB4UClick 

„Помисли преди да кликнеш“ е официалното мото на ECSM 2020. Този 

октомври програмата се фокусира върху две теми, за да помогне на 

хората да се идентифицират и да бъдат подготвени за кибер заплахите. 

Първата тема, „Цифрови умения“, предоставя на участниците 

информация по въпроси, свързани с електронното поверителност, като 

защита на личните данни, кибер тормоз и кибер преследване. Втората 

тема, „Кибер измами“, споделя прозрения за настоящите и 

потенциалните кибер заплахи като фишинг, компрометиране на бизнес 

имейли и измами с онлайн пазаруване. 

mailto:europedirectvt@europeinfocentre.bg
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Агенцията на ЕС за киберсигурност и нейните партньори ще публикуват 

доклади, организират събития и дейности като обучения, стратегически 

срещи, презентации и др.  

Първата тема, „Цифрови умения“, представя образователни дейности, 

които информират широката общественост относно сигурността в 

Интернет. Пандемията COVID-19 увеличи цифровизацията на 

ежедневието. Този нов хиперсвързан свят изисква осъзнаване на 

текущите умения за гражданите, за да бъдат в крак с тенденциите и да 

бъдат в безопасност онлайн. Темата обхваща въпроси на електронното 

поверителност като защита на личните данни, кибер тормоз и кибер 

преследване. Ключовото послание предава значението на кибер 

хигиената и установяването на добри практики онлайн. 

2020 ECSM теми 

Седмица 1 и 2: 1-16 октомври - Кибер измами 

Втората тема, „Кибер измами“, дава представа за настоящите и 

потенциалните кибер заплахи, за да помогне на широката общественост 

и бизнеса да минимизират рисковете. COVID-19 доведе до увеличаване 

на електронната търговия, което предизвика опасения относно 

сигурността на данните и онлайн плащанията. Дейностите в тази тема 

ще се фокусират върху фишинг, компрометиране на бизнес имейли и 

измами при онлайн пазаруване. Ключовото послание насърчава 

потребителите да имат повишена информираност за кибер измами при 

извършване на бизнес и лични транзакции онлайн. 

Седмица 3 и 4: 17-31 октомври - Цифрови умения 

Първата тема, „Цифрови умения“, представя образователни дейности, 

които информират широката общественост относно сигурността в 

Интернет. Пандемията COVID-19 увеличи цифровизацията на 

ежедневието. Този нов хиперсвързан свят изисква осъзнаване на 

текущите умения за гражданите, за да бъдат в крак с тенденциите и да 

бъдат в безопасност онлайн. Темата обхваща въпроси на електронното 

поверителност като защита на личните данни, кибер тормоз и кибер 

преследване. Ключовото послание предава значението на кибер 

хигиената и установяването на добри практики онлайн. 

Източници: https://cybersecuritymonth.eu/ 

https://cybersecuritymonth.eu/about-ecsm/  
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НОВИНИ 

Какво е родителски бърнаут и защо се стига до 

него?! 

21 октомври 2020 

 

 

Снимка: pixabay.com 

 

Когато ежедневният стрес от родителството стане хроничен, той може 

да се превърне в интензивно изтощение, което кара родителите да се 

дистанцират от децата си, да проявяват агресия към тях и да се чувстват 

несигурни в своите способности. 

Това показва изследване, публикувано в списание Clinical 

Psychological Science. Резултатите сочат, че този вид бърнаут може да има 

тежки последици както за родителя, така и за детето. 

Преумората при родителя поражда идеята за бягство – възрастните 

започват да мечтаят да се освободят от родителството и всички стресови 

фактори, свързани с него, като понякога дори започват да мислят за 

самоубийство.Липсата на внимание и любов, както и проявата на 

безразличие към децата, са друг резултат от преумората. 

Част от наблюдаваните в проучването последици попадат в 

категорията „насилие“, включваща вербална и психологическа агресия 

(заплахи или обиди) и физическа агресия (удряне или шамари), насочена 

към децата. 

Родителският бърнаут (прегаряне) е дефиниран като синдром на 

изтощение, характеризиращ се с преумора, физическо и емоционално 

изтощение, апатия към децата и чувство за провал като родител. 

mailto:europedirectvt@europeinfocentre.bg
http://www.europeinfocentre.bg/
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Американският психолог Хърбърт Дж. Фройденбергер за първи път 

въвежда термина бърнаут през 1974 г. по отношение на преумората при 

работещите служители. Доскоро бърнаутът при родителите не беше 

изучаван системно и относително малко се знае за последиците от него. 

„Има голям натиск върху родителите в сегашния културен контекст“, 

казва за Psychologicalscience.com водещият изследовател Мойра 

Николайчак от Университета в Ловейн. 

„Да си перфектен родител е невъзможно и опитът да бъдеш такъв 

може да доведе до изтощение. Нашите изследвания показват, че всичко, 

което позволява на родителите да презареждат батериите си, за да се 

избегне изтощаването, е полезно за децата.“ 

Николайчак и съавторите Джеймс Дж. Грос от Станфордския 

университет и Изабел Роскам от Университета в Ловейн започват да се 

интересуват от бърнаута при родителите след клинични срещи с 

възрастни, които в резултат на родителско изтощение са станали 

противоположни на това, което се опитват да бъдат. 

Тримата изследователи решават директно да изследват последиците, 

свързани с бърнаут при родители в Белгия и Великобритания.За целта се 

набират родители чрез социални мрежи, училища, педиатри и други 

източници. Те попълват последователно три онлайн въпросника през 

интервал от около 5,5 месеца. 

Въпросниците измерват първо емоционалното изтощение, 

дистанциране и чувството за несправяне при тях. 

На второ място се изследват мислите им за бягство от семейството и 

степента, в която са започнали да пренебрегват физическите, 

образователните и емоционалните нужди на децата си.На трето място се 

събира информация за тяхната склонност към словесно, физическо или 

психологическо насилие към децата. 

Тъй като много от зададените въпроси са на чувствителна тема, 

изследователите отчитат и склонността на участниците да избират 

обществено приемливи отговори, когато се сблъскат с деликатни въпроси. 

Данните на участниците разкриват силната връзка между родителската 

преумора и трите групи последици. 

Те показват, че преумората на родителите води до безразличие, насилие 

и мисъл за бягство от семейството. Преумората на родителите и 

пренебрегването на децата взаимно се подхранват: бърнаутът води до 

повишено пренебрежение, което води до повишен бърнаут. Родителското 

насилие е явна последица от преумората. 

Необходими са допълнителни проучвания, за да се потвърдят тези 

констатации. Въпреки това категоричността на резултатите показва, че 

преумората на родителите има тежки последици, казват изследователите. 

mailto:europedirectvt@europeinfocentre.bg
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„Родителите трябва да знаят, че грижата за себе си е полезна за 

децата, и че когато се чувстват силно изтощени, трябва да потърсят 

помощ. Специалистите в областта на здравеопазването трябва да бъдат 

информирани за родителския бърнаут, за да могат точно да го 

диагностицират и да предоставят на родителите най-подходящите грижи. 

А онези, които се занимават с обществено здраве, трябва да премахнат 

табуто върху преумората при родителите, което ще ги насърчи да потърсят 

помощта, от която се нуждаят “, заключава Николайчак. 

Източник: vnews.bg 

 

Втора вълна на коронавируса: Комисията 

предприема допълнителни действия за засилване 

на мерките за готовност и реакция в целия ЕС 

28 октомври 2020 

Днес Европейската комисия представя нов набор от действия за 

ограничаване на разпространението на коронавируса, спасяването на 

човешки живот и засилване на устойчивостта на вътрешния пазар. По-

конкретно мерките имат за цел по-добро разбиране на разпространението 

на вируса и ефективността на реакцията, увеличаване броя на 

извършваните тестове, по-активно проследяване на контактите, 

подобряване на подготовката за кампании за ваксиниране и запазване на 

достъпа до основни консумативи, като например оборудване за 

ваксиниране, като същевременно се запази свободното движение на 

всички стоки на единния пазар и се улесни безопасното пътуване. Това 

предшества видео срещата на европейските лидери на 29 октомври, на 

която ще се обсъди координирането на действията във връзка с COVID-19, 

за което призова Европейският съвет на 15 октомври. Въпреки че 

държавите членки са по-добре подготвени и действат по-координирано в 

сравнение с първите месеци на пандемията, гражданите, семействата и 

общностите в цяла Европа продължават да са изправени пред 

безпрецедентен риск за здравето и благосъстоянието си. 

Председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен 

заяви: „Положението с COVID-19 е много сериозно и това налага да 

предприемем по-категорични действия. Днес предлагаме допълнителни 

мерки в борбата срещу вируса, които включват по-лесен достъп до бързи 

тестове, подготовка на кампании за ваксиниране и улесняване на 

безопасните пътувания, които са наложителни. Призовавам държавите 

членки да работят в тясно сътрудничество. Трябва да действаме смело 

сега, за да можем да спасим човешки живот и да защитим поминъка. Нито 

една държава членка не може да сложи сама край на тази пандемия.“ 
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Стела Кириaкиду, комисар по въпросите на здравеопазването и 

безопасността на храните, заяви: „Нарастването на броя на заразените с 

COVID-19 в Европа е изключително обезпокояващо. Необходими са 

решителни незабавни действия, за да може Европа да защити живота и 

поминъка на гражданите си, да облекчи натиска върху здравните системи 

и да контролира разпространението на вируса. Следващия месец ще 

представим първата стъпка към Европейски здравен съюз, а 

междувременно държавите членки трябва да си сътрудничат по-активно и 

да обменят повече данни. Системата на ЕС за наблюдение е точно толкова 

силна, колкото е най-слабото ѝ звено. Само чрез истинска европейска 

солидарност и съвместна работа можем да превъзмогнем тази криза. 

Заедно сме по-силни.“ 

В съобщението на Комисията относно допълнителни мерки в отговор 

на COVID-19 се определят следващите стъпки в ключови области за 

подобряване на реакцията на ЕС на втората вълна на COVID-19: 

1. Подобряване на информационния потока, за да се даде 

възможност за информирано вземане на решения 

За да може да се проследи разпространението на коронавируса на 

регионално и национално равнище, е изключително важно наличието на 

точна, изчерпателна, съпоставима и навременна информация относно 

епидемичната обстановка, както и относно тестването, проследяването на 

контактите и наблюдението на общественото здраве. За да се подобри 

обменът на данни на равнище ЕС, Комисията призовава държавите членки 

да предоставят на нея и на Европейския център за профилактика и контрол 

върху заболяванията всички съответни данни. 

2. Въвеждане на по-ефективни и бързи тестове 

Тестването е решаващо за забавяне на разпространението на 

коронавируса. За да насърчи прилагането на общ подход и ефективното 

тестване, днес Комисията приема препоръка относно стратегиите за 

тестване за COVID-19, включително използването на бързи тестове за 

антигени. В нея се определят основните елементи, които трябва да бъдат 

взети предвид в националните, регионалните или местните стратегии за 

тестване, като техния обхват, групите, които трябва да бъдат тествани 

приоритетно, и основните аспекти, свързани с капацитета и ресурсите за 

тестване, както и указания в кои случаи могат да се използват тестове за 

антигени. Освен това държавите членки се приканват да представят до 

средата на ноември национални стратегии за тестване. За да закупи 

директно бързи тестове за антигени и да ги предостави на държавите 

членки, Комисията отпусна 100 милиона евро по линия на Инструмента за 

спешна подкрепа. Успоредно с това Комисията започва съвместно 

възлагане на обществени поръчки, за да се гарантира допълнителен 

достъп до бързи тестове за антигени. Когато държавите членки изискват 

пристигащите пътници да представят отрицателен тест, но в държавата на 

заминаване не се извършва тестване на пътници без симптоми, 
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пътуващите трябва да имат възможността да бъдат тествани след 

пристигането си. Ако за дадена дейност се изискват или препоръчват 

отрицателни тестове за COVID-19, взаимното признаване на тестовете е 

от съществено значение, по-специално в контекста на пътуванията. 

3. Пълноценно използване на трансгранични приложения за 

проследяване на контактите и за предупреждение 

Приложенията за проследяване на контактите и за предупреждение 

помагат за прекъсване на веригата на предаване на заразата. Досега 

държавите членки са разработили 19 национални приложения за 

проследяване на контактите и за предупреждение, които са изтеглени над 

52 милиона пъти. Неотдавна Комисията предложи информационно 

решение за свързване на националните приложения в целия ЕС чрез 

„Портална услуга на Европейската федерация “. Три национални 

приложения (на Германия, Ирландия и Италия) бяха свързани за първи път 

на 19 октомври, когато системата заработи онлайн. Много други 

приложения ще се свържат през следващите седмици. Като цяло 17 

приложения функционират самостоятелно, но чрез портала могат да 

станат оперативно съвместими, а други приложения все още са в процес 

на разработване. Всички държави членки следва да създадат ефективни и 

съвместими приложения и да положат повече усилия за повишаване на 

обществената информираност, за да насърчат тяхното използване. 

4. Ефективно ваксиниране 

Приоритетно внимание трябва да се отдели на разработването и 

прилагането на безопасни и ефективни ваксини, за да се намери бърз 

изход от кризата. В рамките на стратегията на ЕС относно ваксините срещу 

COVID-19 Комисията преговаря с производителите на ваксини, за да 

гарантира, че в условията на глобално търсене европейските граждани ще 

имат достъп до тях, веднага щом бъде доказано, че са безопасни и 

ефективни. След като бъдат налични, ваксините трябва да бъдат 

разпределени и използвани за постигане на максимален ефект. На 15 

октомври Комисията очерта ключовите стъпки, които държавите членки 

трябва да предприемат, за да бъдат напълно подготвени, включително 

чрез разработването на национални стратегии за ваксиниране. Комисията 

ще въведе обща рамка за докладване и платформа за наблюдение на 

ефективността на националните стратегии за ваксиниране. През ноември 

2020 г. ще бъдат представени заключенията от първия преглед на 

националните планове за ваксиниране, за да се споделят най-добрите 

практики. 

5. Ефективна комуникация с гражданите 

Ясната комуникация е от изключително значение за успеха на действията, 

свързани с общественото здраве, тъй като той зависи до голяма степен от 

спазването от страна на обществеността на препоръките на здравните 

власти. Всички държави членки следва да възобновят комуникационните 

кампании за противодействие на невярната, подвеждаща и опасна 
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информация, която продължава да се разпространява, и за намаляване на 

риска от „умора от пандемията“. Ваксинирането е специфична област, в 

която публичните органи трябва да засилят действията си за справяне с 

невярната информация и за гарантиране на общественото доверие, тъй 

като европейската система за разрешаване на употребата на ваксини е 

изключително строга по отношение на тяхната безопасност или 

ефективност. Защото не ваксините сами по себе си, а тяхното наличие и 

използване спасяват човешки живот. 

6. Осигуряване на основни доставки 

От началото на епидемията ЕС подкрепя производителите за гарантиране 

на наличието на основни лекарства и медицинско оборудване. Комисията 

започна нова съвместна процедура за възлагане на обществена поръчка 

за медицинско оборудване за ваксиниране. За да имат държавите членки 

по-добър и по-евтин достъп до инструментите, необходими за 

предотвратяване, откриване и лечение на COVID-19, днес Комисията 

удължава срока на временното освобождаване от мита и ДДС върху вноса 

на медицинско оборудване от държави извън ЕС. Комисията предлага 

също така болниците и медицинските работници да не плащат ДДС за 

ваксини и комплекти за тестване, използвани в борбата с коронавируса. 

7. Улесняване на безопасното пътуване 

Свободното движение в рамките на ЕС и Шенгенското пространство без 

граници са ценни постижения на европейската интеграция, поради което 

Комисията се стреми да гарантира, че пътуването в рамките на Европа е 

безопасно както за пътуващите, така и за техните съграждани. 

 Комисията призовава държавите членки изцяло да прилагат 

приетата от Съвета препоръка за общ и координиран подход към 

ограниченията на свободното движение. Гражданите и 

предприятията имат нужда от яснота и предсказуемост. Всички 

въведени във връзка с COVID-19 мерки за контрол на вътрешните 

граници следва да бъдат отменени. 

 Агенцията за авиационна безопасност на Европейския съюз и 

Европейският център за профилактика и контрол върху 

заболяванията работят по протокол за тестване на пътниците, който 

да се използва от органите по обществено здравеопазване, 

авиокомпаниите и летищата за осигуряване на безопасно пътуване. 

Комисията съвместно с държавите членки и агенциите ще работи по 

общ подход при поставяне под карантина, като през ноември 

Европейският център за профилактика и контрол върху 

заболяванията ще представи коментарите си в тази връзка. 

 Формулярите за местопребиваването на пътниците помагат на 

държавите членки да извършват оценка на риска на пристигащите и 

позволяват проследяване на контактите. Следващия месец 

стартира пилотен проект, който ще позволи на държавите членки да 

се подготвят за въвеждането и използването на общ цифров 
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формуляр на ЕС за местопребиваването на пътниците при пълно 

спазване на правилата за защитата на данните. 

 Уебсайтът Re-open EU предлага навременна и точна информация 

относно здравните мерки и ограниченията за пътуване във всички 

държави членки и някои партньорски държави. Комисията призовава 

държавите членки да предоставят точна и актуална информация, за 

да превърнат Re-open EU в основен източник за информация 

относно здравните мерки и възможностите за пътуване в целия ЕС. 

В момента се разработва и през следващите седмици ще бъде 

пуснато в действие мобилно приложение на Re-open EU. 

Що се отнася до ограниченията върху неналожителните пътувания от 

държави извън ЕС към ЕС, Комисията представя насоки относно 

категориите лица, за които се смята, че са от критично значение, поради 

което тези ограничения не се прилагат за тях. Това ще помогне на 

държавите членки да прилагат последователно препоръката на Съвета 

относно временното ограничение за пътуване. Комисията също така 

отново насърчава държавите членки да улеснят събирането на хора в 

трайни отношения и предоставя примери на доказателства, които могат да 

бъдат изисквани за тази цел. 

8. Разширяване на прилагането на зелените ленти за преминаване 

От март насам зелените ленти за преминаване, позволяващи най-вече на 

товарния автомобилен транспорт да преминава през граничните пунктове 

за по-малко от 15 минути, помогнаха за поддържане на доставките на стоки 

и на икономическата основа на ЕС. Комисията предлага да се разшири 

използването на „зелената лента за преминаване“, за да се гарантира, че 

мултимодалният транспорт работи ефективно в области като 

железопътния, водния и въздушния превоз на товари, и предоставя 

допълнителни насоки за улесняване на практическото прилагане, като 

въпроси относно електронната документация и наличието на места за 

почивка и за зареждане с гориво. Държавите членки следва да гарантират 

безпроблемното свободно движение на стоки в рамките на единния пазар. 

 

Контекст 

През последните седмици се наблюдава обезпокояващо нарастване на 

броя на заразените с COVID-19 в цяла Европа, което доведе до нови мерки 

за ограничаване на разпространението на коронавируса и за смекчаване 

на неговото въздействие. Тъй като здравните системи отново са 

подложени на натиск, е необходимо да се направи повече за овладяване 

и преодоляване на ситуацията, защитата на живота и поминъка и за 

насърчаване на европейската солидарност. Въпреки че готовността и 

сътрудничеството между държавите членки се подобриха от началото на 

пандемията, координацията продължава да бъде от съществено значение 

и трябва да бъде засилена. 
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За повече информация 

Съобщение относно допълнителни мерки в отговор на COVID-19 

Уебсайт на Комисията за мерките във връзка с коронавируса 

Информационен документ: Втора вълна на коронавируса: нови мерки 
за готовност и реакция в целия ЕС 

Информационен документ: Мерки на ЕС в отговор на коронавируса: 

Re-open EU 

Приложения за проследяване на контактите и за предупреждение 

Инструмент за спешна подкрепа 

Зелени ленти за преминаване 

Източник:  

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/bg/ip_20_1986 
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НОВИНИ ОТ ЕИЦ ЕВРОПА ДИРЕКТНО – 

ВЕЛИКО ТЪРНОВО 

 

ЕВРОПЕЙСКАТА ХАРТА ЗА ФУНДАМЕНТАЛНИТЕ 

ПРАВА СЪБРА В СПОДЕЛЕН ОПИТ ГРАЖДАНИ НА 

АРБАНАСИ 

 

2020 година бележи 20 години от официалното обявяване на 

Европейската харта за фундаменталните права в Ница. Двадесет години 

по-късно, граждани от седем страни-членки на Съюза, се събраха на 

Арбанаси, за да коментират по какъв начин Хартата днес намира 

приложние в техния живот, до каква степен определя тяхното възприятие 

за Европа и гарантира техните основни права, заложени в документа. В 

ситуацията на световна пандемия от КОВИД – 19, до каква степен ЕС и 

Хартата позволиха на гражданите да се чувстват свободни, мобилни, 

желани в страните от континента и укрепиха и развиха тяхното 

европейско съзнание и усещания за общност и съпричастие.  

КОВИД – 19 принуди работата на гражданите да протече в две групи. 

Първата група заседава сутринта, като в нея влизаха основно млажедки 

представители от клуб „Приятели на ООН“ към Общинския център за 

личностно развитие. В просторната зала на общинския център, младите 
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хора спориха и решаваха свободата и правато на ползване на здравни 

услуги на територията на Съюза, обсъждаха необходими политики за 

засилването на солидарността и  изграждането на усещането за общност 

в трудното време на национално и регионално затваряне. Те изготвиха 

младежки вариант на Харта на фундаменталните права, която 

въплъщава вижданията на младите хора за основните им права и каква 

защита трябва те да получат. Следобядът на вчерашния ден, събра 

представители на младежката група и международни и местни участници. 

В дискусията бяха поставени сериозните въпроси на степента на 

ограничаване на правото на придвижване и правото на съхранение на 

здравето, правото на получаване на адекватни здравни грижи, свободата 

на изказване на мнение и фалшивите новини. Интерес за всички 

участници в срещата бе представянето на работата на младежката група 

и споделянето на изработената младежка харта на основните свободи. 

Тя ще бъде представени във всички страни-партньори по проекта и ще 

бъде обогатена от младите хора от Германия, Испания, Италия, Литва и 

Португалия.  

 

Темата на международната среща е провокирана и от стартиращия в 

Европа дебат за бъдещето на Европа в идните две години и 

провеждането на конференция за бъдещето на Европа, която трябва да 

очертае политиките на стария континент до 2050г.  

Срещата бе част от проект „Европейският съюз - общо минало, настояще 

и бъдеще за вас“ (EUcom4U) на Европейски център, стартирал през 

2018г., по програма „Европа за гражданите“. В хода на цялостното му 
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изпълнение и участие в международните срещи, взеха средношколци от 

Клуб „Приятели на ООН“ и от Гимназията по туризъм – Велико Търново. 

 

НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКИ ФОРУМ ПО ГРАЖДАНСКО 

ОБРАЗОВАНИЕ ПРОВЕДЕ ЕВРОПА ДИРЕКТНО 

ЗАЕДНО С ВТУ 

Образование има същностна роля за изграждането на съвременния 

европейски гражданин. Водещи преподаватели от Департамента по 

продължаващо образование на ВТУ, учители от цялата страна бяха гости 

на проведения еднодневен научно-практически форум, посветен на 

гражданското образование и преподаването на Европа. Форумът се 

проведе в зала Европа на Ректора. Участниците се обединиха около 

вярването, че демократичното гражданство и участие е ключът към 

междукултурния диалог и остъпът до гражданско участие е както 

образователна , така и нормативна и правна задача. Активното участие 

на всички граждани в живота а местната общност допринася за нейния 

просперитет и засилва интеграцията, важно да има специално внимание 

на включването на младите хора. Изучаването и преподаването на 

междукултурни компетенции е сериозна задача, с изключително важна 

ролята на всички институции, които предоставят образование и обучение 

по една или друга форма и на всички нива. Държавните органи, 

работещите в сферата на образованието, гражданските организации, 

религиозните общности, медиите – всички те са могат да допринесат  за 

постигането на целите и основните ценности за постигане на  

междукултурния диалог и повишаване на знанието за Европа. 

Образованието за демократично гражданство стои в основата на всяко 

свободно, толерантно, справедливо, отворено и включващо всички свои 

членове общество. То се характеризира със социално включване, 

взаимно разбирателство, междукултурен и междурелигиозен диалог и 

солидарност, равенство между мъжете и жените. Образованието за 

демократично гражданство включва всякакви формални и неформални 

образователни дейности, в това число професионално образование, и 

дава възможност на отделния човек да действа като активен и отговорен 

член на обществото, който уважава останалите му членове. То обхваща 

гражданско образование, образование по история, политика и права на 

човека, общества в глобален контекст и културно наследство. То 

насърчава интердисциплинарния подход и обединява придобиването на 

знания, умения и изграждането на отношение с уменията за критично 

мислене, необходими за живот в културно разнообразни общества. 
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Учители от цялата страна представиха своите най-добри практики, 

свързани с преподаването на Европа в класните стаи и в извънкласните 

дейности. С особен интерес бе посрещната добрата практика на училища, 

участващи в инициативата на ЕП – „Училища-посланици на ЕП“. 

Специално отличаване от страна на участниците получиха инициативите, 

представени от Илиана Илиева – Дъбова, която сподели практики от 

работата на български училища с българската диаспора зад граница, и 

на Илияна Стойчева и Ксения Царева от 4та езикова гимназия – гр. Варна. 

Участниците дискутираха възможности за разширяване на обучението за 

Европа в училищата, споделиха интересни форми на извънкласна работа 

в контекста на Зелена сделка за Европа и обмениха методически 

материали по темата на научно-практическата конференция. Освен 

организацията на практическия форум, Европа Директно предложи и 

набор от материали от EU Bookshop, посрещнати с интерес и силно 

желание сред учителите.  
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