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ОБРАЗОВАТЕЛНА ПОЛИТИКА НА ЕС - ЕВРОПЕЙСКОТО ИЗМЕРЕНИЕ 
 

На сесията в Лисабон (март 2000 г.)i Европейският съвет зададе стратегическата цел за 2010 година: 
Европейският съюз да се превърне в най-конкурентно способното и динамично, базирано на знание, 
икономическо пространство в света; такова икономическо пространство, което може да гарантира както 
дългосрочен икономически растеж с повече и по-добри работни места, така и по-голямо социално единство. 
Европейският съвет изтъкна, че подобна промяна изисква не само основно преструктуриране на европейската 
икономика, но и една амбициозна програма за модернизиране на социалната защита и образователната 
система. 
 

Главен приоритет във връзка с осъществяването на Лисабонския процес е въвеждането на 
европейското измерение в образованието, заложено още в чл.149 от Договора за основаване на ЕОii. 
Заложено като главен приоритет, европейското измерение и мерките, свързани с неговото въвеждане в 
образователния процес, заемат ключово място в европейската политика в сферата на образованието. 
 

През февруари 2002 г. Съветът и Комисията по образование към ЕС представи “Детайлизирана 
работна програма за осъществяване на целите на общото и професионално образование в Европа”iii. 
Програмата дефинира основните цели в образователната политика до 2010 г., очертавайки конкретни подцели, 
теми и инструменти за тяхното осъществяване. Сред тях ключово място заема европейското измерениеiv. 
 

През месец март 2002 г. Европейският съвет (Барселона)v прие Програмата, като същевременно 
призова към общо четири допълнителни мерки в сферата на образованието, сред които “насърчаване на 
европейското измерение в образованието и неговото интегриране, до 2004 г., към основните умения на 
учениците”vi. 
 

Важна част от приетата Програма е активното включване в изпълнението й на страните-кандидатки за 
членство, като изрично е подчертана необходимостта от участие на бъдещите членки. Посветена на това 
участие бе проведената през лятото на 2002 г. в Братислава VІ Конференция на европейските министри на 
образованието под надслов “Образованието през новия век”vii. Конференция през 2003 г. се проведе в края на 
месец юни в Никозия и бе посветена на обучението на учители във връзка с качеството на образование и респ. 
квалификацията на преподавателите по отношение преподаването на европейската проблематика, тъй като 
официалната европейска политиката е насочена към обхватно застъпване на европейското измерение в 
учебните програми.  

Върху европейското измерение - по отношение на средното образование - акцентира и 
Копенхагенската декларацияviii на европейските министри на образованието – приета от Европейски съветix 
през декември 2002 г., очертавайки неговото приоритетно място и роля за Обединена Европа и подчертавайки 
отново необходимостта от включване на страните-кандидат членки в този процес. 
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Не на последно място следва да се отбележи, че европейското измерение е важна част и от Бялата 
книга на Европейската комисия за младежтаx, където то е определено като необходимо за всички млади хора 
знание. 
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