
Надежда Попска - Първо място в първа възрастова група 
На 13 години, от Ловеч, членува в Клуб по гражданско образование в ОУ „Христо 
Никифоров“ - Ловеч 
 
Моята Европа 
Гордея се с моето европейско семейство. Заедно живеем в прекрасен дом и всеки ден 
полагаме грижи той да бъде чист, подреден, уютен и безопасен.  
Най-голямата ценност за моето европейско семейство е знанието. Ето защо целта на моята 
общност е да изгради „икономика, основана на знанието“. 
Членовете на моето европейско семейство са състрадателни, съпричастни и толерантни.  
Проблемите, които възникват в нашата задружна общност, решаваме с компромис и 
консенсус.  
В моето европейско семейство всички са притеснени от глобалното затопляне. Знаем, че 
климатичните промени се отразяват неблагоприятно върху качеството на въздуха, храната и 
водата, следователно и върху нашето здраве и начин на живот. Ето защо през декември 2015 
г. Париж стана домакин на международния форум по проблемите на климата. Горда съм, 
защото най-голямото глобално споразумение между 196 държави беше сключено точно в 
нашия общ дом - Европа.  
Най-важният път в човешкия живот е пътят на знанието. Моето европейско семейство се 
грижи ние, младите хора, да крачим по този път уверено и отговорно. А пътят на знанието е 
изграден върху четирите стълба на образованието , така майсторски формулирани от Жак 
Делор: Да се учим да учим и знаем. Да се учим да действаме и можем. Да се учим да живеем с 
другите и различните. Да се учим да бъдем, да сме ние! 
Убедена съм, че гражданското образование е еманация на тези четири стълба, които са сила за 
добро. Ето защо с желание участвам в клуб по гражданско образование в моето училище. Ние 
работим в екип, разработваме проекти. Отдавна сме престанали да гледаме света през 
прозореца, защото сме станали изследователи. Първи в картата на Великите ни открития са 
ценностите на Европейския същз. Изследваме как ЕС ни помага да моделираме личния си 
живот според собствените си желания и мечти.  
Гражданските компетентности са едни от осемте ключови компетентности за учене през 
целия живот, определени в Европейската референтна рамка. Точно тези компетентности ни 
помагат да сме знаещи и можещи, да бъдем личности с активна гражданска позиция. Само 
така моето европейско семейство ще постигне „интелигентен, устойчив и приобщаващ 
растеж“, каквато цел си е поставило в Стратегията „Европа 2020“. 
Гражданското образование изгражда основната идентичност на съвременния човек - да бъде 
гражданин на България, на ЕС и на глобалния свят. А ние ще бъдем достойни граждани и 
нашето европейско семейство ще се гордее снас.  
Състраданието и съпричастността съпътстват ежедневието ни. Вратата на нашия дом е 
отворена за тези, които бягат от войната и насилието и застават на прага ни за подслон. 
Защото бежанският въпрос е урок за толерантност без граници! 
В нашето европейско семейство осъждаме тероризма. Убедени сме, че религиите не трябва да 
се използват за противопоставяне на хората. Те не бива да бъдат повод за конфликти и войни.  
Когато членовете на моето европейско семейство имат проблеми, те се събират и ги решават. 
Обсъждат проблемите, подредени не по националности, а по политически партии. Това 
гениално решение е на създателите на ЕС - Жан Моне и Робер Шуман. Предпоставка е за 
компромисни и консенсусни решения в полза на всички.  
Едно от важните решения на ЕС е да помага на бедните страни в света - с парични средства и 
със специалисти, от каквито имат нужда, за да живеят по-добре.  
Нобелова награда за мир през 2012 г. получи моето европейско семейство и се превърна в 
първото обединение на държави, получило тази награда.  



Горда съм, че България заема достойно място в европейското семейство.  
Още през IX-и век първоучителят Климент Охридски прозира, че бъдещето е на обединените 
народи. Израз на този безценен негов завет е днешният ЕС. Климент Охридски е достоен 
ученик, сподвижник и последовател на братята Кирил и Методий.  
Не случайно 2013 г. е обявена за година на Кирил и Методий като духовни покровители на 
Европа.  
Горда съм, че днес кирилицата е сред официалните азбуки в ЕС, а нашият език е сред 24-те 
официални езици в европейското семейство.  
Щастлива съм, че България председателства Съвета на ЕС през 2018 г., а през 2019 г. 
многобройните гости се насладиха на красотитеи ценностите на европейската столица на 
културата Пловдив.  
Убедена съм, Европа ще бъде такава , каквито сме ние - младите хора от европейското 
семейство! 
 
Обичам да творя. Любимите ми творби са тези в акростих. Посвещавам следващия свой 
акростих на нашия общ дом - Европа. 
 
Европа ни обединява 
Всеки свой член насърчава 
Различните идеи поощрява 
Обич между хората дарява 
Първите към толерантност призовава 
Апоследните за успехи награждава -  
 
Никой свой член не подценява 
Ас ценности единството съхранява 
Шарени култури обожава 
И националната идентичност оценява 
Ясно е за всеки- към знание призовава 
Точно знанието светът спасява! 
 
Очакваната помощ предоставя 
Бягащи от войната приютява 
Щастие с проекти подарява.  
 
Деца от глад в света спасява 
Околната среда зове да не се замърсява 
Младите за успехи вдъхновява! 


