Поздравителен адрес от Мария Габриел, комисар по иновации, научни изследвания,
култура, образование и младеж към участниците в международния конкурс за
учители „Извънкласните и извънучилищните дейности (занимания по интереси) – за
устойчиво качествено обучение, възпитание, развитие и социализация на децата и
учениците – 2020“

Уважаеми участници, скъпи учители,
Поздравявам сърдечно организаторите на международния конкурс, които за седма
поредна година насочват вниманието ни към тема от важно световно и европейско
значение. Работата с децата и учениците в класната стая и извънучебната дейност за
стимулиране на осъзнато и отговорно поведение към въпросите, свързани с опазване на
околната среда и проблемите с климата е от изключително значение. Нашите талантливи
учители са в основата на възпитанието на поколение, което да расте с отговорност към
заобикалящата го среда, готовност за социална ангажираност и чувство за принадлежност
към свят, чието развитие и просперитет е в техните ръце.
Редица млади хора вече са силно мотивирани да променят нещата около себе си. Те искат
гласът им да се чуе и участват все по-активно в дискусията по теми, които пряко ги
засягат. Свидетели сме на тази тенденция ежедневно. Това много ме радва.
Повишената активността на младите хора е факт и за това говорят редица примери – от
рекордната избирателна активност на изборите за Европейски парламент през 2019 г.,
която се дължи на рязкото увеличаване на участието на младите хора, до мащабните
действия в международен план в подкрепа на борбата срещу промените в климата или
участието на младите хора в редица европейски проекти по програми в подкрепа на
солидарността.
Тази ангажираност се възпитава още от детската градина и училището, за да може да се
надгради на тази основа в следващите етапи от развитието в по-зряла възраст.
Европейската комисия сме активни и имаме редица програми и инициативи, които
подпомагат стимулирането на висока социална ангажираност, екологосъобразно
поведение, отговорност и солидарност.
В новия цикъл на европейските програми за периода 2021 до 2027 г., ще се стремим към
още повече възможности за младите хора, включително по линия на бъдещата програма
„Еразъм“. От януари следващата година ще стартира програмата „Зелен Еразъм“, по която
младежите ще продължат да осъществяват обмен, но вече с повече внимание към околната
среда. Чрез зеления Еразъм, младите хора ще почувстват, че са ангажирани в проект,
който показва техния принос за борбата с климатичните промени. Така мобилността ще
бъде не просто цел, а възможност за личностно израстване.
Друг проект, по който работя и ще бъде включен в предстоящото за публикуване през
септември Съобщение за европейско образователно пространство е Коалицията
„Образование за климата“. Тя ще стартира още през настоящата година и ще бъде
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подкрепена от програма „Еразъм“, за да мобилизира експертния опит, да осигури ресурси
за работа в мрежа и да подкрепи творчески подходи за учители, ученици и студенти. Във
взаимодействие с Европейския пакт за климата, тя ще направи връзка между
инициативите „отдолу-нагоре“ и действията на ниво ЕС и ще подкрепя конкретни
действия за устойчиво поведение в целия ЕС.
С удоволствие искам също да отбележа, че изборът на тазгодишната тема на eTwinning е
именно изменение на климата и екологичните предизвикателства. eTwinning е
платформата за педагози, които работят в училище или детска градина в една от
европейските страни и са се включили, за да си общуват и да си сътрудничат. Това е
вашата платформа!
Поздравявам отличените учители на тазгодишното издание и всички участвали в конкурса
учители и специалисти! Да бъдеш учител е мисия, признание и осъзната отговорност.
Самото участие в разработки, предлагащи нови идеи по темата, свързана с екологичното
образование и възпитание, е знак на висок професионализъм, творчески усет и
прозорливост. Поздравявам Ви за ангажираността към това глобално предизвикателство
на нашето време, каквото е борбата с климатичните промени и осигуряването на
отговорно екологосъобразно поведение на идните поколения.
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