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Мария Габриел: Качествените инвестиции в 

образованието гарантират ефективни публични 
разходи и устойчиви образователни системи 

Българският еврокомисар Мария Габриел представи на 
пресконференция доклад и препоръки за качествени 
инвестиции в образованието и обучението. Те са резултат 
от работата на експертната група, създадена от комисар 
Габриел и включваща 15 експерти от 15 държави на 
Европейския съюз. България е представена от доц. д-р 
Мария Нейчева от Бургаски свободен университет. В 
пресконференцията взе участие и председателят на 
работната група Габриеле Пак. „Добре планираните и 
целенасочени инвестиции в образованието и обучението 
са инвестиции в нашето бъдеще. Важно е да гарантираме, 
че всички млади европейци получават възможно най-
доброто образование. Докладът съсредоточава анализа 

си върху четири ключови области: учители и преподаватели, образователна 
инфраструктура, цифрово образование и приобщаване. Той предоставя иновативни 
и прагматични решения за изграждане на устойчиви и приобщаващи системи за 
образование и обучение“, отбеляза Мария Габриел и благодари на експертите за 
труда и отдадеността при изготвяне на доклада. Докладът предоставя анализ за 
въздействието, разходите и предизвикателствата относно политиките в областта на 
образованието. Предизвикателствата са свързани с липса на данни за въздействието 
на инвестициите върху учебните резултати и с необходимост да се разработят 
надеждни оценки на националните политики в образованието. Комисар Габриел 
отбеляза, че докладът включва практики и примери за образование и обучение 
относно ефикасността на разходите, мобилизиране на допълнителни ресурси и 
подобряване управлението на образователната инфраструктура. Препоръките му 
могат да бъдат адаптирани спрямо конкретния национален контекст. Те са свързани, 
например, с инициативи за намаляване стреса на работното място на учителите, 
повишаване на цифровите умения, програми за обучение, програми за строителство 
и реновиране на образователната инфраструктура, качествено образование и грижи 
в ранна детска възраст.  „Бюджетът за образование в плановете за възстановяване и 
развитие на държавите-членки на ЕС е 71 милиарда евро. 28 милиарда евро ще бъдат 
инвестирани в цифрово образование. Сега въпросът е как ще се използват ефективно 
наличните ресурси и как те ще бъдат инвестирани в иновативни и интелигентни 
решения. Очаквам докладът да бъде практически наръчник и източник на мотивация 
за държавите. Целта е да се подобри качеството на националните инвестиции в 
образованието във взаимодействие с програмите на ЕС. Това ще бъде и конкретен 
принос за реализиране на европейското образователно пространство до 2025г. “, 
коментира още Мария Габриел. Българският еврокомисар подготвя с екипа си и 
нова инициатива за предоставяне на държавите членки на гъвкави инструменти и 
експертиза за оценка на националните политики в образованието, която ще бъде 
обявена до края на годината.      Европа Директно

Добрич

Мария Габриел

Мария Габриел: Подкрепа за Европа на знанието 
и талантите е посланието на Европейските дни на 

научните изследвания и иновациите 2022

Българският еврокомисар Мария Габриел откри в Брюксел четвъртото издание 
на Европейски дни на научните изследвания и иновациите, заедно с председателя 
на Европейския парламент Роберта Мецола. Това е най-мащабният форум в 
Европа, обединяващ политици, представители на академичните среди, бизнеса и 
гражданското общество, с цел обсъждане на предизвикателствата и перспективите 
в областта на науката и иновациите в Европа. Мотото тази година е „Нека заедно 
да оформим бъдещето“.
„Европейските дни на научните изследвания и иновациите са равносметка 
на постигнатото и визия за бъдещето. Дискусиите целят да дадат отговори 
на предизвикателствата, пред които сме изправени. Основен акцент са 
взаимодействията между науката и иновациите, образованието и културата. 
Имаме брилянтни учени, новатори и творци, университети във всеки регион 
на Европа, с чиито постижения се гордеем. Ето защо за първи път форумът ни 
включва сесии посветени на връзката между образованието и иновациите, на 
културата и творчеството като иновационна екосистема. Целим създаване на 
критична маса от инициативи, подкрепящи талантите ни“, заяви Мария Габриел.
Събитието включва над 50 сесии, рекорден брой от 200 лектори и хиляди 
участници от 84 държави. Отличават се панелите посветени на Новата европейска 
иновационна програма, следващия стратегически план на „Хоризонт Европа“ 
за периода 2025-2027г. и осигуряване на равен достъп до научни постижения за 
всички региони в Европа.
Ключов е и първият по рода си дебат за отключване пълния потенциал на 
културните и творчески сектори в подкрепа на талантите и устойчивото бъдеще 
на Европа. „Хоризонт Европа“ и новата общност за знания и иновации „Култура и 
творчество“ към Европейския институт за иновации и технологии ще подкрепят 
предприемачеството, ще действат като катализатор за инициативи на регионално, 
национално и европейско равнище, с цел създаване на иновативна екосистема на 
културните и творчески индустрии.
„Триъгълникът на знанието „образование, иновации, наука“ не са само думи. 
Съдържанието, с което ги изпълваме, ще носи ползи за обществото, младите 
хора, бизнеса. Тази амбиция е постижима с координация и сътрудничество, 
от европейско до местно ниво. Европейските дни на научните изследвания 
и иновациите са послание за подкрепа за Европа на знанието и талантите“, 
коментира още Мария Габриел.      Европа Директно

Добрич

Мария Габриел: Образованието и 
критичното мислене са ключови в борбата с 

дезинформацията 
На пресконференция в Брюксел българският еврокомисар Мария Габриел представи 
Насоки за учители и преподаватели относно начините за справяне с дезинформацията 
и насърчаване на цифровата грамотност. Те са резултат от работата на експертната 
група, създадена от комисар Габриел и включваща 25 експерти от 17 държави. България 
бе представена от Вени Марковски – председател на “Интернет общество - България”, 
който взе участие и в пресконференцията. Мария Габриел благодари на експертите 
за труда и отдадеността при изготвяне на Насоките. „Живеем в свят, в който океан 
от информация е на един клик разстояние. Осем от всеки десет европейци смятат, че 
фалшивите новини са проблем в страната им и за демокрацията като цяло. Едва 53% 
от 15- годишните съобщават, че са научили как да откриват дали информацията е 
субективна или пристрастна. Образованието е солидната о снова за умения за критично 
мислене. Насоките предоставят практическа подкрепа за учители и преподаватели, като 
не се изисква предварителен опит в областта на цифровото образование.“, заяви Мария 
Габриел. Насоките са част от водещата инициатива на Мария Габриел – Плана за действие 
в областта на цифровото образование. Три са основните теми, обхванати от насоките. 
Първата е изграждане на цифрова грамотност. Важно е да се помогне на учителите да 
разпознават ниските нива на цифрова грамотност, но също така и на младите хора да 
намерят точна информация онлайн. Втората тема е борба с дезинформацията чрез умения 
за критично мислене и проверка на фактите. Третата е свързана с начина, по който се 
оценява цифровата грамотност на учениците, като се дават примери за различни подходи 
на оценяване. „Предизвикателство е младите хора да имат повече сигурност в онлайн 
пространството чрез умения за работа с информацията в него. Насоките се основават на 
реални практики и изпитани педагогически умения. Убедена съм, че те ще имат реално 
въздействие в класните стаи в цяла Европа“, коментира Мария Габриел. С публикуваните 
насоки може да се запознаете на уебсайта: Factsheet - Guidelines for teachers and educators 
on tackling disinformation and promoting digital literacy through education and training | Euro-
pean Education Area (europa.eu) Guidelines for teachers and educators on tackling disinforma-
tion and promoting digital literacy through education and training - Publications Office of the 
EU (europa.eu) Отдел “Преса и медии” Представителство на ЕК в България

Европа Директно Добрич

Мария Габриел обяви най-голямата схема за 
мобилност в подкрепа на творците в Европа

Българският еврокомисар Мария Габриел даде старт в Брюксел на новата си инициатива 
„Културата движи Европа“. Участие в събитието взеха председателят на Комисията по 
образование и култура в Европейския парламент – Сабине Ферхайен и генералният 
секретар на Гьоте институт - Йоханес Еберт, евродепутати, представители на държавите 
членки, културни и творчески организации и институции.  Инициативата ще се изпълнява 
от Гьоте институт с подкрепата на програма „Творческа Европа“.
„Мобилността в областта на културата е двигател на творчеството. Стимулирането на 

мобилността и взаимният обмен на опит позволяват на творците да достигнат до нова 
публика отвъд границите на държавите, търсейки вдъхновение от общата ни европейска 
култура. Ето защо с новата ми инициатива „Културата движи Европа“ с рекорден бюджет 
от 21 милиона евро подкрепяме мобилността на хората на изкуството и културата. Тя 
ще им позволи да участват в резиденции с цел професионално развитие, да създават 
международни продукции и представят проектите си пред нови публики “, заяви Мария 
Габриел.
Новата инициатива надгражда опита на успешния пилотен проект ‘i-Portunus’. За периода 
2019-2021г. 900 творци и професионалисти в областта на културата са успели да пътуват в 
чужбина и се присъединят към нови творчески общности. „Важното е, че над половината 
от участниците съобщават за получено предложение за работа, в резултат на участието си в 
мобилност, а 97% - за придобити нови умения и опит. С новата инициатива ще подкрепим 
десетократно повече проекти – 7000 за три години (2022-2025г.), от които 1000 творчески 
резиденции“, отбеляза българският еврокомисар.
„Културата движи Европа“ се състои от две направления: индивидуална мобилност и 
творчески резиденции. Обявената днес първа покана за мобилност е отворена до 31 
май 2023г. и е насочена към хора на изкуството и специалисти в областта на културата 
в секторите: архитектура, културно наследство, дизайн, литературен превод, музика, 
визуални и сценични изкуства. Проектите могат да бъдат с продължителност от 7 до 60 дни 
за отделни творци, и от 7 до 21 дни за групи от 2 до 5 души. Направлението за създаване на 
творчески резиденции започва в началото на 2023 г.
Комисар Габриел обърна внимание на опростените административни процедури. 
Кандидатурите ще се оценяват ежемесечно. Прилагат се фиксирани ставки, както за 
пътуването, така и за престоя. Предвиждат се допълнителни стимули за ползване на 
екологосъобразен транспорт, покриване разходите на творци със специални нужди, 
разходите за визи и семейни добавки за хора с дете на възраст под 10 години. 
„Инициативата може да бъде трамплин за кариерата на младите творци. Пътуването 
е ценен опит, който помага на младите хора да развият нови умения, а партньорствата 
и съвместните творчески продукции ще стимулират професионалното им развитие на 
международно равнище. Убедена съм, че „Културата движи Европа“ има потенциала да 
стане европейска история на успеха“, коментира още Мария Габриел.     
            Европа Директно

Добрич


