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Заключения на Съвета и на представителите на правителствата на държавите-членки, заседаващи в
рамките на Съвета от 22 май 2008 г. относно насърчаването на творчеството и иновациите чрез
образованието и обучението
(2008/C 141/10)
СЪВЕТЪТ И ПРЕДСТАВИТЕЛИТЕ НА ПРАВИТЕЛСТВАТА НА ДЪРЖАВИТЕ-ЧЛЕНКИ, ЗАСЕДАВАЩИ В РАМКИТЕ НА СЪВЕТА,

КАТО ПРИПОМНЯТ политическия контекст по този въпрос,

изложен в приложението към настоящите заключения, и в духа
на Конференцията относно насърчаването на иновациите и
творчеството: Как училищата да отговорят на предизвикателствата на бъдещите общества, проведена в Бърдо на
9 и 10 април 2008 г.,
ОТБЕЛЯЗВАТ, ЧЕ:

1. макар държавите-членки да носят цялата отговорност за организацията и съдържанието на своите системи за образование
и обучение, насърчаването на творчеството и иновациите е
област, в която сътрудничеството на европейско равнище
може да допринесе за качеството и ефикасността в национален и регионален мащаб;
2. общите европейски цели за качество, достъпност и отвореност
към останалия свят бяха подкрепени в текущата работна
програма „Образование и обучение 2010“ чрез стремеж към
ефикасност и равнопоставеност. Тъй като творчеството и
способността за иновации са от решаващо значение и за
устойчивото икономическо и социално развитие на Европа,
тези въпроси заслужават по-голямо внимание в контекста на
бъдещото европейско сътрудничество в областта на образованието;
3. всички равнища на образованието и обучението могат да
допринасят за творчеството и иновациите в перспективата на
учене през целия живот: като при това ранните етапи на
образованието се съсредоточават върху мотивацията, усвояването на умения за учене и други ключови компетентности,
а следващите етапи са насочени към изграждането на
по-специфични умения и към създаването, развиването и
прилагането на нови знания и идеи;
СЧИТАТ, ЧЕ:

1. творчеството е основният източник на иновации, които на
свой ред са признати за основен двигател на растежа и
генерирането на благосъстояние, за ключ към подобрения в
социалната област и за съществен инструмент в справянето с
глобални предизвикателства като изменението на климата,
здравеопазването и устойчивото развитие;
2. налице е нарастваща потребност от действия на национално
равнище, както и от сътрудничество на равнище ЕС, с цел
осъществяване на по-амбициозната промяна, необходима, за
да могат училищата да дадат на учениците подходяща
подготовка за посрещане на значимите предизвикателства и
проблеми в бързо променящия се свят;

3. наред с основните си задачи да осигуряват придобиването на
ключови компетентности и да предоставят солидна база от
умения за триъгълника на знанието, системите за образование и обучение могат да играят основополагаща роля за
развиването на творческите и иновационни способности
като основни фактори за повишаване на икономическата
конкурентоспособност в бъдеще и за стимулиране на
социалното сближаване и благоденствието на отделната
личност;
4. още на училищно равнище образователните системи трябва
да съчетават развиването на специфични знания и умения и
изграждането на общи способности, свързани с творчеството,
като например любознателността, интуицията, критичното и
латералното мислене, разрешаването на проблеми,
експериментирането, поемането на рискове и способността
да се учиш от неуспеха, използването на въображението и
хипотетичното разсъждение, както и предприемаческия дух;
5. осемте ключови компетентности за учене през целия живот,
определени в Препоръката на ЕС от 2006 г. (1), са свързани
с умения, които са от особено значение за творчеството и
способността за иновации. Необходимо е по-специално да се
развиват умения и компетентности, които позволяват на
хората да гледат на промените като на възможност, да
съхранят възприемчивостта си към нови идеи и да уважават
и ценят ценностите на другите;
6. предвид доказателствата, че различията и мултикултурната
среда могат да стимулират творчеството, образователните
политики на приобщаване, насочени към толерантност и
взаимно разбирателство, имат потенциала да превърнат нарастващата мултикултурност на европейските общества в
предимство за творчество, иновации и растеж;
7. участието на училищата в нови и различни мрежи за сътрудничество, особено такива, основани на местната общност,
може да им помогне да постигнат образователните си цели,
както и да допринесе за насърчаването на творчеството и
иновациите. Партньорствата между образованието, професионалната сфера и гражданското общество като цяло са от
решаващо значение за предвиждането и адаптирането към
променящите се потребности на професионалния и социален
живот: стажовете, съвместните проекти, взаимното учене
между равностойни партньори и провеждането на курсове
от незаети в образованието лица могат да запознаят
учителите и учениците с нови идеи;
8. учителите играят решаваща роля за насърчаването и подкрепата на творческия потенциал на всяко дете и могат да
допринесат за това, като превърнат преподаването си в
пример за творчество.
(1) Препоръка 2006/962/EO на Европейския парламент и на Съвета от
18 декември 2006 г. относно ключовите компетентности, свързани с
ученето през целия живот (ОВ L 394, 30.12.2006 г., стр. 10).

C 141/18

BG

Официален вестник на Европейския съюз

В този смисъл индивидуалните, ориентирани към учащия се
подходи към образованието, които отчитат конкретните
потребности и способности на различните учащи се, в т.ч.
на притежаващите специфични таланти, са особено благотворни за творчеството и, независимо от последиците по
отношение на ресурсите и вътрешната организация, водят до
повишаване на мотивацията и увереността на учащите се с
по-практична или по-творческа ориентация;
9. институциите за подготовка на учители следва също да дадат
значителен принос, за да получат учителите знанията и
компетентностите, необходими за промяна, като например
уменията за насърчаване на ориентирани към учащия се
подходи, на методи за съвместна работа и използване на
модерни средства за учене, особено основаните на информационни и комуникационни технологии (ИКТ). Насърчаването на творческите способности и гледни точки в училищата изисква също подкрепата на отворена към творчеството
организационна култура и създаването на среда, която
стимулира иновациите като цяло, както и ангажирано и
далновидно лидерство на всички равнища;
10. тъй като все по-голяма част от усвояването на знания се
осъществява на работното място, в неформална среда и през
свободното време, често чрез нови, основани на ИКТ
средства и методи за учене, развиването на творческите и
иновационни способности има отношение към всички
аспекти на ученето през целия живот;
11. необходими са по-широки изследвания, подкрепени от
обмен на информация, относно методите за набелязване,
определяне, измерване и отразяване на резултатите от
ученето по отношение на обхващащи съвкупност от области
„меки умения“, като например творчеството и способността
за иновации. Необходимо е също така на отговорните
фактори в образователната политика да се предоставят
по-убедителни доказателства за насърчаването на творческите и иновационни способности чрез ученето през целия
живот, както и да се проучи възможният принос на ЕС към
този процес;
ПРИКАНВАТ ДЪРЖАВИТЕ-ЧЛЕНКИ:

1. да проучат начините за стимулиране на по-тясно взаимодействие между знанията и уменията, от една страна, и творчеството, от друга, както и за най-ефективно насърчаване,
наблюдение и оценка на творчеството и способността за
иновации на всички равнища на образование и обучение;
2. да насърчават учителите да развиват своята професионална
роля като фактори, улесняващи ученето и стимулиращи
творчеството, и да подпомагат институциите за подготовка на
учители в стремежа им да отговорят на новите изисквания
пред учителската професия, например чрез насърчаване на
съвместни и ориентирани към учащия се подходи, на иновативна учебна среда, както и на използването на отворени
образователни ресурси;
3. да насърчават култура на учене, като развиват широки учебни
общности, улесняват и подпомагат работата на мрежите и
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партньорствата — с участието на гражданското общество и
други заинтересовани страни — между образованието и свързаните с него области като културата, от една страна, и професионалната сфера, от друга;
ПРИКАНВАТ ДЪРЖАВИТЕ-ЧЛЕНКИ И КОМИСИЯТА:

1. да обмислят как стимулирането на творчеството и способността за иновации могат да бъдат включени в целите на
настоящото и бъдещо европейско сътрудничество в областта
на образованието и обучението като допълващ елемент към
насърчаването и подпомагането на изпълнението на Препоръката на Европейския парламент и на Съвета от 2006 г.
относно ключовите компетентности, свързани с ученето през
целия живот; както и да проучат подходящи и ефективни
средства на европейско равнище — като например взаимното
учене между равностойни партньори — за постигането на
тези цели на всички равнища на образованието и обучението,
и в перспективата на учене през целия живот;
2. да насърчават създаването на култура, диалога между
културите и сътрудничеството на местно, регионално, национално и международно равнище предвид развиването на
среда, която е особено благотворна за творчеството и иновациите;
3. да установяват взаимодействия в подкрепа на насърчаването
на творчеството и иновациите чрез активно сътрудничество
със съответните международни организации, по-специално
Съвета на Европа, Юнеско и ОИСР по въпроси като междукултурното образование, демокрацията, толерантността и
правата на човека. (Следва да се гарантира правото на участие
на всички-държави членки в тези дейности);
4. да поощряват и подкрепят развитието, обмяната и разпространението на добри практики от областта на образователна
политика, основана на фактите, която е свързана с насърчаването на творческите и иновационни умения в Европа;
5. да използват по подходящ начин програмите и инструментите
на ЕС за насърчаване и подпомагане на творчеството и
способността за иновации на всички етапи на ученето през
целия живот, както и в рамките на самия образователен
процес;
И ПРИКАНВАТ КОМИСИЯТА:

1. да подкрепя съответните научни изследвания, да анализира и
обменя информация в областта на насърчаването и развитието
на уменията за творчество и иновации чрез образованието и
обучението — както на равнище ЕС, така и между
държавите-членки, в сътрудничество с европейските и международните научноизследователски институции;
2. в процеса на разработването на нова стратегическа рамка за
европейско сътрудничество в образованието и обучението за
периода след 2010 г., да продължава усилията за издигане на
равнището на разбиране на въпросите, свързани с развиването
на творческите и иновационни способности чрез образованието и обучението в цялостния контекст на широкообхватна
политика на ЕС за иновациите.

7.6.2008 г.

BG

Официален вестник на Европейския съюз
ПРИЛОЖЕНИЕ
ПОЛИТИЧЕСКИ КОНТЕКСТ

1. Докладът на Съвета по образование пред пролетното заседание на Европейския съвет от 2001 г. (1) и приетата впоследствие подробна работна програма (2), която набеляза редица конкретни цели за бъдещето в областта на системите за
образование и обучение в Европа, в т.ч. развиване на умения за общество, основано на знанието, повишаване на
привлекателността на ученето и засилване на връзките с професионалната и научноизследователската сфера и
обществото като цяло.
2. Заключенията на пролетното заседание на Европейския съвет от 2006 г., в които се подчертава необходимостта от
ускоряване на реформите, за да се гарантира постигането на качествени системи за образование, които са едновременно
ефикасни и гарантиращи равнопоставеност, и се признава решаващата роля на всички равнища на образованието и
обучението в стремежа към отлични резултати и иновации (3).
3. Заключенията на Съвета от ноември 2006 г. относно ефикасността и равнопоставеността в образованието и обучението,
в които се заявява, че образователните институции следва да се съсредоточат върху по-широката учебна среда, за да
насърчават и поддържат ефикасността, равнопоставеността и благосъстоянието като цяло (4).
4. Препоръката на Европейския парламент и на Съвета от декември 2006 г. относно ключовите компетентности, свързани
с ученето през целия живот, в която се подчертава ролята на критичното мислене, творчеството, инициативността,
разрешаването на проблеми, оценката на риска, вземането на решения и конструктивното овладяване на чувствата в
осемте ключови компетентности (5).
5. Заключенията на Съвета от декември 2006 г. относно стратегическите приоритети за иновации на равнище ЕС (6), в
които образованието се определя като предпоставка за иновации и в които се заявява, че образованието трябва да
насърчава таланта и творчеството от ранна възраст; тези заключения бяха приети в отговор на Съобщението на
Комисията до Съвета, Европейския парламент, Европейския икономически и социален комитет и Комитета на
регионите от 13 септември 2006 г. „Прилагане на знанията в практиката: широкообхватна иновационна стратегия
за ЕС (7)“.
6. Съобщението на Комисията от май 2007 г. относно „Европейска програма за култура в глобализиращия се свят“, в
което се заявява, че ролята на културата за подкрепата и стимулирането на творческия дух и иновациите трябва да
бъде изследвана и насърчавана, и творчеството се определя като основа за иновациите (8).
7. Заключенията на Съвета от май 2007 г. относно съгласувана рамка от показатели и модели за сравнение относно
наблюдението на напредъка при изпълнението на целите от Лисабон в областта на образованието и обучението, в
които се отбелязва, че определянето на съгласувана рамка от показатели и модели за сравнение е продължителен
процес, който изисква консултации (9).
8. Заключенията на Съвета и на представителите на правителствата на държавите-членки, заседаващи в рамките на Съвета
от ноември 2007 г. относно подобряването на качеството на подготовката на учителите, с които бе съгласувано да се
насърчава придобиването на компетентности, които да позволят на учителите да развиват нови знания и да проявяват
новаторство чрез участие в рефлективна практика и научни изследвания (10).
9. Съвместният доклад на Съвета и Комисията за 2008 г. относно напредъка в прилагането на работната програма „Образование и обучение 2010“, озаглавен „Предоставяне на учене през целия живот за знание, творчество и иновации“, в
който се подчертава, че научноизследователската дейност и иновациите се нуждаят от население с широка квалификационна база, както и че високите постижения и ключовите компетентности трябва да бъдат разработени във всички
системи и степени на образование и обучение (11).
10. Основните послания от Съвета по образование към пролетното заседание на Европейския съвет от 2008 г., в които се
заявява, че образованието и обучението трябва да предоставят широка база от познания и умения на населението и да
развиват творчеството и способността за иновации сред учащите се, както и че за тази цел следва да се разработят
учебни програми на всички равнища, за да се доразвият творческите и иновационните умения на учащите се (12).
(1) Конкретните цели за бъдещето в областта на системите за образование и обучение — Доклад от Съвета по образование пред Европейския
съвет (док. 5980/01).
(2) Подробна работна програма за последващи действия във връзка с целите в областта на системите за образование и обучение в Европа,
известна като работна програма „Образование и обучение 2010“ (ОВ C 142, 14.6.2002 г., стр. 1).
(3) Заключения на председателството, Европейски съвет в Брюксел, 23-24 март 2006 г. (док. 7775/06).
(4) Заключения на Съвета и на представителите на правителствата на държавите-членки, заседаващи в рамките на Съвета от 14 ноември 2006 г.,
относно ефикасността и равнопоставеността в образованието и обучението (ОВ C 298, 8.12.2006 г., стр. 3).
(5) Препоръка 2006/962/EO.
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( ) Заключения на Съвета от 4 декември 2006 г. относно широкообхватна иновационна стратегия за ЕС: Стратегически приоритети за иновации
на равнище ЕС (док. 16253/06).
(7) Док. 12940/06.
8
( ) Съобщение на Комисията до Европейския парламент, Съвета, Европейския икономически и социален комитет и Комитета на регионите от
10 май 2007 г. — Европейска програма за култура в глобализиращия се свят (COM(2007) 242 окончателен).
(9) Заключения на Съвета относно съгласувана рамка от показатели и модели за сравнение относно наблюдението на напредъка при изпълнението на целите от Лисабон в областта на образованието и обучението, 24 май 2007 г. (ОВ C 311, 21.12.2007 г., стр. 13).
(10) Заключения на Съвета и на представителите на правителствата на държавите-членки, заседаващи в рамките на Съвета от 15 ноември 2007 г.
относно подобряването на качеството на подготовката на учителите (ОВ C 300, 12.12.2007 г., стр. 6).
(11) „Предоставяне на учене през целия живот за знание, творчество и иновации“ — Съвместен доклад на Съвета и Комисията за 2008 г. относно
прилагането на работната програма „Образование и обучение 2010“ (док. 5723/08).
(12) Основни послания в областта на образованието/обучението и младежта от Съвета по образование към пролетното заседание на Европейския
съвет (док. 6445/08).
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11. Заключенията на пролетното заседание на Европейския съвет от 2008 г., в които пълноценното разгръщане на
потенциала на европейските граждани за иновации и творчество, основан на европейската култура и високите научни
постижения, се разглежда като основен фактор за бъдещ растеж (1).
12. Предложението на Комисията за решение на Европейския парламент и на Съвета относно Европейската година на
творчеството и иновациите (2009 г.) (2).

(1) Европейски съвет в Брюксел, 13-14 март 2008 г., заключения на Председателството (док. 7652/08).
(2) Док. 7755/08.
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