
Европейски ценности 

Нашата Европа, носител на ценна хилядолетна история, малък континент, но 

с несравнима природа и земя абсорбирана с пластове древен живот. 

Помагащи и подкрепящи се помежду си хора. Не просто съюз, а едно голямо 

семейство споделящо една основна цел, всички да бъдат мирни, сплотени и 

заедно.  

1.Една от най-големите ценности в тази така вълшебна Европа е именно 

възможността да обикаляш, да пътуваш и свободата да учиш и работиш в 

която и да е страна. С една дума нашият континент е обозрим. Имаме 

уникалната възможност да приключенстваме, да обикаляме и изследваме 

нови места. Имаме цялата страна да обикаляме и отваряме различните 

европейски врати, единственото ни нужно нещо за това е просто ключ към 

тези врати, а това са езиците,които учим. Те с лекота отварят вратите и ни 

позволяват да пречупим досадната езикова бариера. 

2.Нека не забравяме и разнообразието, което можем да открием. От 

прекрасният Париж до топлата Испания и страната пълна с вкусен шоколад и 

планини-Белгия. От откъснатото кътче рай-България до морска- Гърция. 

Липсват ни огромните реки като Нил или Ганг, но пък по-голямата част от 

Европа е заобиколена от прекрасни морета, които от древността са считани 

за голямо богатство. 

3.Едни от най-известните хора,  допринесли чрез съществуването си много за 

животът, който водим сега са не откъде, а от Европа.Признание за уменията 

и таланта на индивида е едно от основните качества на европейската 

цивилизация. Богатство от култури и езици и най-вече история. Най-древните 

хора са обитавали нашите земи и с гордост можем да признаем, че 

еволюцията съществува и Европа е пример за това. 

4.Нека поговорим и за възможността, ние младите хора и не само, да имаме 

глас и воля да говорим и да развиваме не само себе си, но и Европа с 

действията си. Защо сме важни за Европа? Защото, както споменах по- горе 

ние хората създаваме историята и подобряваме живота си чрез различни 



открития и затова сме една огромна ценност- Европейски жители.  

Като начало всички възрастови групи имат значение за нашето общество по 

различни причини. Често младите хора трябва да се считат за ярката 

светлина на нашето бъдеще. Те носят и създават тези нови идеи, които в 

последствие носят радост, енергия и нови източници на знание. Те са 

семената за следващите поколения и те са хората, определящи правилата и 

законите, отново за бъдещето на техните потомци. Всяко човешко дело е 

като малка част от голям пъзел.  Имаме права и това е най-важното. 

5.Като заключение Европа е синоним на свобода, човешко достойнство, 

демокрация, равенство, върховенство на закона, зачитане на правата на 

човека, правото на недискриминация въз основа на пол, расов или етнически 

произход, религия или убеждения, увреждане, възраст или сексуална 

ориентация, правото на защита на нашите лични данни и правото на достъп 

до правосъдие. Ние всички сме Европа. Избирайки Европа, избираме 

отговорността, да помагаме, да сме емпатични, да имаме позиция и да не се 

страхуваме да я отстояваме. Да не позволяваме да бъдем лесна жертва на 

лъжи, манипулации и стратегии. 

 


