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Konferencia Európa jövőjéről 

Jelentés: 1. vitacsoport: „Erősebb gazdaság, társadalmi 
igazságosság és foglalkoztatás / Oktatás, kultúra, ifjúság és sport / 

Digitális átállás”, 1. ülésszak 

1. európai polgári vitacsoport: „Erősebb gazdaság, társadalmi igazságosság és foglalkoztatás 
/ Oktatás, kultúra, ifjúság és sport / Digitális átállás” 

 

1. ülésszak: 2021. szeptember 17–19., Strasbourg 

Az európai polgári vitacsoportokat az Európai Parlament, az EU Tanácsa és az Európai 

Bizottság szervezi az Európa jövőjéről szóló konferencia keretében. 

Ezt a dokumentumot1 a tanácsadó csoport készítette, amelynek tagjai a Missions Publiques, 

a Dán Technológiai Tanács, a Deliberativa, az ifok és a Kantar, és amely a vitacsoportok 

módszertanáért, illetve megvalósításáért felel. Az „Erősebb gazdaság, társadalmi 
igazságosság és foglalkoztatás / Oktatás, kultúra, ifjúság és sport / Digitális átállás” 

témakörökkel foglalkozó 1. vitacsoport 1. ülésszakát az ifok vezette a Mission Publiques 

társvezetői közreműködésével. 
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2. Háttér – Az európai polgári vitacsoportok folyamatának 1. ülésszaka 

3. Az „Erősebb gazdaság, társadalmi igazságosság és foglalkoztatás / Oktatás, kultúra, 
ifjúság és sport / Digitális átállás” témakörökkel foglalkozó 1. vitacsoport 1. ülésszaka: 

szakértői hozzájárulások 

4. Az ülésszak főbb eredményei 

 

Az Európa jövőjéről szóló konferencia keretében létrejött négy európai polgári vitacsoport 
közül az első vitacsoport első ülésszakára 2021. szeptember 17. és 19. között került sor az 
Európai Parlament strasbourgi épületében. A résztvevőket Guy Verhofstadt társelnök, az 
Európai Parlament képviselője köszöntötte. E vitacsoport témakörei a következők: „Erősebb 
                                                
1 Felelősségkizáró nyilatkozat: ezért a jelentésért a szerzők tartoznak kizárólagos 
felelősséggel, és az nem tükrözi az uniós intézmények hivatalos álláspontját. 

https://futureu.europa.eu/assemblies/citizens-panels/f/298/?locale=hu
https://futureu.europa.eu/assemblies/citizens-panels/f/298/?locale=hu
https://futureu.europa.eu/assemblies/citizens-panels/f/298/?locale=hu
https://futureu.europa.eu/processes/Economy?locale=hu
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gazdaság, társadalmi igazságosság és foglalkoztatás / Oktatás, kultúra, ifjúság és sport / 

Digitális átállás”. A vitacsoport a gazdaság és a munkahelyek jövőjére összpontosít, különös 
tekintettel a világjárványt követő időszakra, és kellő figyelmet fordítva a társadalmi 
igazságossággal összefüggő, kapcsolódó kérdésekre. Emellett az egyik legjelentősebb 
megvitatandó jövőorientált kérdéssel, a digitális átállásban rejlő lehetőségekkel és az azzal 
járó kihívásokkal is foglalkozik. Ez a vitacsoport az ifjúság, a sport, a kultúra és az oktatás 

szempontjából is vizsgálja Európa jövőjét. 
  

https://futureu.europa.eu/processes/Economy?locale=hu
https://futureu.europa.eu/processes/Education?locale=hu
https://futureu.europa.eu/processes/Digital?locale=hu
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1. Módszertan 

Az 1. ülésszak során a közös munka és a megbeszélések két formátumban zajlottak: 

● 12–14 polgárt tömörítő alcsoportokban. Valamennyi alcsoportban négy vagy öt 
nyelven folyt a kommunikáció, és a résztvevők használhatták az anyanyelvüket. Az 

alcsoportokban végzett munkát egy külső szolgáltatói konzorcium által kiválasztott 
hivatásos moderátor irányította. 

● plenáris ülés keretében az összes polgár részvételével. A plenáris üléseket két fő 
moderátor vezette. 

E dokumentum I. melléklete teljes körű áttekintést ad az 1. ülésszak egyes szakaszairól és 
legfontosabb pillanatairól. 

 

2. Háttér – Az európai polgári vitacsoportok folyamatának 1. ülésszaka 

Az európai polgári vitacsoportok az Európa jövőjéről szóló konferencia kulcsfontosságú 

elemei. Négy európai polgári vitacsoport szerveződik annak érdekében, hogy a polgárok 
együtt gondolkodhassanak a jövőről, amelyet az Európai Unió számára elképzelnek. 

● A négy vitacsoport mindegyikét 200 európai polgár alkotja, akiket véletlenszerűen 
választottak ki a 27 tagállamból; 

 

● a csoportok összetétele az EU sokszínűségét tükrözi mind tagjaik földrajzi származása 
(nemzetiség, illetve városi vagy vidéki környezet), mind nemük, életkoruk, 

társadalmi-gazdasági hátterük és képzettségi szintjük tekintetében; 

 

● minden vitacsoportban részt vesz tagállamonként legalább egy nő és egy férfi; 
 

● minden csoport egyharmadát fiatalok (16 és 25 év közöttiek) alkotják. A fiatalok e 

csoportja és az Európai Ifjúsági Rendezvény között különleges kapcsolat jött létre. 

1. vitacsoport: „Erősebb gazdaság, társadalmi igazságosság és foglalkoztatás / Oktatás, 
kultúra, ifjúság és sport / Digitális átállás” 

2. vitacsoport: „Európai demokrácia / Értékek és jogok, jogállamiság, biztonság” 

3. vitacsoport: „Éghajlatváltozás és környezetvédelem / Egészségügy” 

4. vitacsoport: „Az EU a világban / Migráció” 

Az egyes európai polgári vitacsoportokból 20-20 képviselő – amely képviselők legalább 
egyharmadának 25 évesnél fiatalabbnak kell lennie – részt vesz a plenáris ülésen, ismerteti 

megbeszéléseik eredményét, és megvitatja azt a többi résztvevővel. A vitacsoportok 
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figyelembe veszik a konferencia keretében a többnyelvű digitális platformon keresztül 
összegyűjtött hozzászólásokat, és az Unió által nyomon követendő ajánlások 

megfogalmazásával hozzájárulást biztosítanak a konferencia plenáris üléséhez. 

 

3. Az „Erősebb gazdaság, társadalmi igazságosság és foglalkoztatás / Oktatás, kultúra, 
ifjúság és sport / Digitális átállás” témakörökkel foglalkozó 1. vitacsoport 1. ülésszaka: 

szakértői hozzájárulások és a többnyelvű digitális platformról érkezett észrevételek 

A megbeszélések és a közös munka támogatása érdekében a konferencia közös titkársága a 

konferencia vezető testülete társelnökeinek nevében hét elismert szakértőt hívott meg a 

vitacsoport első ülésszakára. A szakértők áttekintést adtak az átfogó témához kapcsolódó 
legrelevánsabb szempontokról, valamint a vitacsoport által vizsgált három 

„témakörcsoport” – „Erősebb gazdaság, társadalmi igazságosság és foglalkoztatás / Oktatás, 

kultúra, ifjúság és sport / Digitális átállás” – tekintetében az EU előtt álló legfontosabb 
jelenlegi és jövőbeli kihívásokról. A résztvevők megkapták a többnyelvű digitális platformról 
készült első időközi jelentésben szereplő vonatkozó szövegrészeket és gondolattérképeket 
is. 

 

1. témakörcsoport: Erősebb gazdaság, társadalmi igazságosság és foglalkoztatás – szakértők 

● Lucas Guttenberg: a berlini Jacques Delors Intézet tudományos főmunkatársa és 
kutatásvezető-helyettese. Az európai monetáris unióval, az egységes piaccal, a 

szociális Európával és a digitalizációval foglalkozó kutatócsoport vezetője. 
● Dorota Szelewa: a társadalmi igazságosság területével foglalkozó adjunktus, 

Szociálpolitika, Szociális Munka és Társadalmi Igazságosság Intézet, University 

College Dublin, Írország. 

 

2. témakörcsoport: Oktatás, kultúra, ifjúság és sport – szakértők 

● Louis Godart: régész, a mükénéi régészet és filológia területének szakértője. 
● Pedro Nuno Teixeira: a Felsőoktatási Szakpolitikák Kutatási Központjának (Center for 

Research in Higher Education Policies – CIPES) igazgatója. A Portói Egyetem 

Közgazdaságtudományi Karának adjunktusa, szakterülete a felsőoktatás. 2016 
áprilisa óta Portugália elnökének tanácsadója felsőoktatási és tudományos 
ügyekben. 

● Eva Jacomet: a Sport et Citoyenneté nevű szervezet projektmenedzsere. 
 

3. témakörcsoport: Digitális átállás – szakértők 

● Pierre-Alexandre Balland: az Utrechti Egyetem professzora. 

● Francesca Bria: az Olasz Innovációs Alap elnöke. 

 

https://futureu.europa.eu/rails/active_storage/blobs/eyJfcmFpbHMiOnsibWVzc2FnZSI6IkJBaHBBcEVXIiwiZXhwIjpudWxsLCJwdXIiOiJibG9iX2lkIn19--ccb2609f3433ec020b3055170aacd363d84503e7/sn03411-re01.en21(1).pdf
https://institutdelors.eu/en/tous-les-contributeurs/guttenberg-lucas/
https://dorotaszelewa.com/
https://www.lincei.it/it/content/godart-louis
https://cefup.fep.up.pt/researcher/pedro-nuno-de-freitas-lopes-teixeira/
https://www.sportetcitoyennete.com/en/about-us/our-team
https://www.uu.nl/staff/PMABalland/Profile
https://www.francescabria.com/
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A plenáris ülésekről készült felvételek a következő linkeken érhetők el: 

● 2021. szeptember 17-i plenáris ülés Guy Verhofstadt társelnök, európai parlamenti 
képviselő köszöntőjével 

● 2021. szeptember 18-i plenáris ülés, szakértői észrevételek 

● 2021. szeptember 19-i plenáris ülés, a munkaterületek első bejelentése 

● 2021. szeptember 19-i plenáris ülés, a munkaterületek végleges elfogadása és a 20 

képviselő kisorsolása 

 

4. Az ülésszak főbb eredményei 

Az első ülésszak végén a vitacsoport résztvevői öt munkaterületet fogadtak el a vitacsoport 
átfogó témájával („Erősebb gazdaság, társadalmi igazságosság és foglalkoztatás / Oktatás, 

kultúra, ifjúság és sport / Digitális átállás”) kapcsolatban felvetett, megtárgyalt és rangsorolt 

témakörök alapján. Az alábbi táblázatban látható az öt kiválasztott munkaterület és az egyes 

területeken belüli témakörklaszterek: 

 

 

 

 

 

  

https://audiovisual.ec.europa.eu/hu/video/I-210432
https://audiovisual.ec.europa.eu/hu/video/I-210433
https://audiovisual.ec.europa.eu/hu/video/I-210433
https://audiovisual.ec.europa.eu/hu/video/I-210434
https://audiovisual.ec.europa.eu/hu/video/I-210434
https://audiovisual.ec.europa.eu/hu/video/I-210435
https://audiovisual.ec.europa.eu/hu/video/I-210435
https://audiovisual.ec.europa.eu/hu/video/I-210435
https://audiovisual.ec.europa.eu/hu/video/I-210435
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Mellékletek 

I. melléklet 

Az első ülésszak áttekintése 

1. ülésszak: „lépésről-lépésre” megközelítés 

Az első ülésszak mind a négy európai polgári vitacsoport esetében az alábbi szakaszokból áll: 

· 1. lépés: Közös beszélgetés arról, hogy mit jelent az Európai Unió a polgárok számára, 

valamint az EU jövőjével kapcsolatos elképzelések megfogalmazása 

A polgárok elsőként megbeszélést folytattak arról, hogy mit jelent nekik ma, mindennapi 
életükben az Európai Unió, és miként kapcsolódnak hozzá, majd ezt követően egyenként 
megfogalmazták, hogy hogyan képzelik el az EU jövőjét 2050-re. 

. 2. lépés: A vitacsoport átfogó témájához kapcsolódó témakörök felvetése és 

rangsorolása 

Saját tapasztalataik és ismereteik, valamint a szakértői hozzájárulások alapján a polgárok 
meghatározták a vitacsoport átfogó témájához kapcsolódó témaköröket, majd rangsorolták 

azokat. 
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2021. 09. 17., péntek 

Plenáris ülés 

Cél: a polgárok köszöntése; a konferencia „miértjének”, valamint alkotóelemeinek 

(„három P”: platform, panel, plenary – platform, vitacsoport, plenáris ülés) ismertetése; a 

hétvége napirendjének bemutatása 

Guy Verhofstadt társelnök beszéde 

Alcsoporti szintű munka 

Cél: a polgárok megismerhetik egymást, majd megoszthatják egymással, hogy mit jelent 

nekik ma az EU, és mindennapi életük során miként kapcsolódnak hozzá. 

 
 
2021. 09. 18., szombat 

Az 1. alcsoport munkája 

Cél: a polgárok bemutatkoztak, és megfogalmazták az EU jövőjével kapcsolatos 

elképzeléseiket. 

1. plenáris ülés 

Cél: a szakértők megosztották az „Erősebb gazdaság, társadalmi igazságosság és 

foglalkoztatás / Oktatás, kultúra, ifjúság és sport / Digitális átállás” témakörcsoportokkal 

kapcsolatos gondolataikat. A moderátorok ismertették a többnyelvű digitális platformon 

keresztül érkezett legfontosabb hozzájárulásokat, a szakértők pedig észrevételekkel 

szolgáltak a többnyelvű digitális platformról készült első időközi jelentés részét képező 

releváns gondolattérképekre vonatkozóan. 

A 2. alcsoport munkája 

Cél: a polgárok megnevezték azokat a témaköröket, amelyek az alcsoportjuk által tárgyalt 

átfogóbb témakörcsoport vizsgálata során eszükbe jutottak. Mindegyik alcsoport 

kiválasztott öt kiemelt témakört, majd megvitatták azokat a lehetséges kihívásokat és 

kérdéseket, amelyek a 2. ülésszak során az érintett témakörök részletesebb tárgyalásakor 

felmerülhetnek. 

https://audiovisual.ec.europa.eu/hu/video/I-210432
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2021. 09. 19., vasárnap 

1. plenáris ülés 

Cél: a moderátorok ismertették a munkaterületek csoportosításának folyamatát, majd 

bemutatták az öt javasolt munkaterületet. 

Alcsoporti szintű munka 

Cél: a moderátorok visszajelzést kértek a polgároktól a munkaterületekkel kapcsolatban; a 

polgárok megvizsgálták a munkaterületeket és javaslatokat tettek azok módosítására. 

2. plenáris ülés 

1. cél: a moderátorok megosztották a munkaterületeket érintő javasolt változtatásokat; a 

polgárok közösen jóváhagyták a változtatásokat és az öt végleges munkaterületet; a 

moderátorok ismertették a következő lépéseket. 

2. cél: kisorsolták a vitacsoport képviselőit azon önként jelentkezők közül, akik vállalták, 

hogy képviselik a vitacsoportot a konferencia plenáris ülésén. 78 személy jelentkezett, akik 

közül 20 nevet sorsoltak ki. 
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II. melléklet 

Hogyan jönnek létre a munkaterületek? 

A „munkaterületek generálása” során a cél az, hogy a vitacsoport résztvevői által felvetett 
különböző témakörökből kiindulva olyan munkaterületek jöjjenek létre, amelyek mentén 
észszerűsíthető, illetve a vitacsoportok alcsoportjai között megosztható a munka a 

következő vitacsoporti ülésszakok során. Ismétlődő folyamatról van szó, amelyet a 
szerkesztői csapat az egyes témakörök felvetésétől a munkaterületek elfogadásáig hat 

lépésben bonyolított le, a polgárok pedig jóváhagyták a végleges munkaterületeket. A 

szerkesztői csapat a Bizottság által a vitacsoportok megszervezése céljából megbízott külső 
szolgáltatói konzorcium tagjaiból áll. A folyamat tervezését és szervezését a konferencia 

közös titkársága felügyelte. 

 

1. Az alcsoportokon belül a résztvevők „A témakörök megvitatása” szakaszban 

különböző témaköröket vetettek fel, amelyeket a moderátorok rögzítettek. Minden 
polgár javasolhatott számára fontos (a vitacsoport átfogó témakörcsoportjaiba 

illeszkedő) témaköröket. Valamennyi témakört automatikusan lefordítottak angol 

nyelvre, a moderátor pedig ellenőrizte, hogy a fordítás hűen tükrözi-e az adott polgár 

által javasolt témakör jelentését. 

2. A témakörök összesítését követően azokat az alcsoport következő ülésén 
rangsorolták. Minden polgár legfeljebb 15 pontot oszthatott ki saját preferenciáinak 

megfelelően. A legfontosabbnak ítélt témakör öt pontot kapott, a második helyre 
sorolt négy pontot, és így tovább. A polgárok e célból rangsorolási űrlapot töltöttek 
ki (amelyet névtelenül nyújtottak be). 

3. A moderátor összeszámolta az egyes témakörökhöz tartozó pontszámokat, majd 

ezek alapján – a polgárokkal közösen – rangsort állított fel. A végleges rangsort 

megjelenítették a kivetítőn és továbbították a szerkesztői csapatnak. 
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4. Ezt követően az egyes alcsoportokban legjobb helyre rangsorolt öt-öt (vagy „megosztott 

ötödik hely” esetén ennél több) témakör alapján elvégezték a csoportosítást. A szerkesztői 
csapat az összes alcsoport témaköreit áttekintve meghatározta, hogy mely témakörök 

hasonlóak, illetve kapcsolódnak egymáshoz. A hasonló és a kapcsolódó témaköröket 

klaszterekbe szervezték, amelyeket azonos színnel és/vagy átmeneti elnevezéssel jelöltek. 

5. Az említett klasztereket különböző, de egymással koherens munkaterületekbe sorolták 
(legfeljebb öt ilyen munkaterületet határoztak meg). Az egyes munkaterületek a hozzájuk 

rendelt főbb klaszterek és témakörök alapján kaptak nevet/címet, ami azt a célt szolgálta, 
hogy a polgárok által már említett szavakat használják, és így olyan címeket javasoljanak, 

amelyek kevésbé technikai jellegűek, ezért közérthetőbbek a vitacsoport résztvevői 
számára. 

6. A munkaterületeket ezután a plenáris ülésen és az alcsoportokon belül javaslat 

formájában a szerkesztői csapat elé terjesztették. A polgárok ellenőrizhették, hogy az 
alcsoportjukban tárgyalt témaköröket megfelelően figyelembe vették-e, és a 

megnevezéseket és a csoportosítást illetően módosításokat, valamint további 
kiegészítéseket kérhettek. Amennyiben az alcsoportok jóváhagyták ezeket a 

módosításokat, azokat beépítették a javasolt munkaterületre vonatkozó tervekbe. Utolsó 

lépésként a plenáris ülésen ismét bemutatták a munkaterületek szerinti osztályozást, 

amelyet közfelkiáltással jóváhagytak. E végső jóváhagyást megelőzően a polgároknak a 
plenáris ülés során még lehetőségük volt kisebb módosításokat végezni (amelyeket a 

plenáris ülésen szintén jóvá kellett hagyni). 
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III. melléklet 

A munkaterületek, altémakörök és hozzájárulások részletes 

felsorolása az alcsoportokban részt vevő polgárok által felállított 
rangsor alapján 

1. munkaterület: Munkavállalás Európában 

Munkaerőpiac 

₋ Garantált egyetemes alapjövedelem (6. alcsoport, 1. helyezett) 
₋ A családi élet és a munka összeegyeztethetősége (7. alcsoport, 5. helyezett) 
₋ Társadalmi igazságosság a munkaerőpiacon (1. alcsoport, 5. helyezett) 
₋ A helyi gazdaság mint a foglalkoztatást elősegítő lehetőség ösztönzése (11. alcsoport, 

4. helyezett) 
₋ Keresetek (az azonos munkát végző, illetve beosztást betöltő munkavállalók 

egyenlőtlen bérezése, méltó bérezés, ösztönzők / a munka elismerése) (11. alcsoport, 
3. helyezett) 

₋ Hozzáférés a foglalkoztatáshoz, valamint a munkanélküli ellátáshoz és a nyugdíjazási 
juttatásokhoz (esélyegyenlőség) (11. alcsoport, 2. helyezett) 

₋ A foglalkoztatási feltételekre és a fizetésekre/munkabérekre vonatkozó 
minimumkövetelmények (13. alcsoport, 4. helyezett) 

₋ Az erősebb gazdaság kérdésének előtérbe helyezése. A munkafeltételek legyenek 
mindenhol egységesek, a szerződések pedig szabványosak. Munkafeltételek és 
egyenlő bérezés a különféle munkavállalók esetében (a szakszervezetekhez való 
csatlakozás joga) (7. alcsoport, 4. helyezett) 

Ifjúság és foglalkoztatás 

₋ A fiatalokat célzó munkaerőpiac előmozdítása (3. alcsoport, 2. helyezett) 
₋ Hogyan lehet azonnali intézkedéseket hozni a Covid19-válságot követő ifjúsági 

munkanélküliség csökkentésére? (10. alcsoport, 1. helyezett) 
₋ A tanulmányok és a munka közötti átmenet megkönnyítése a munka világába belépők 

számára (első munkahelyek) (11. alcsoport, 1. helyezett) 
₋ Oktatás: a munka és a tanulás ötvözésének előmozdítása a vállalatokkal 

együttműködésben (5. alcsoport, 4. helyezett) 
₋ Gazdasági-pénzügyi képzés az iskolákban (8. alcsoport, 4. helyezett) 
₋ Európai és nem európai fiatalok foglalkoztatása Európában és az önálló élet 

megkezdése (6. alcsoport, 3. helyezett) 
₋ A szakoktatás támogatása (1. alcsoport, 4. helyezett) 

Digitalizáció a munkahelyen 

₋ Digitalizáció a munka világában (2. alcsoport, 3. helyezett) 
₋ Digitalizáció és foglalkoztatás: generációs szakadék és hirtelen változások (9. alcsoport, 

4. helyezett) 
 

2. munkaterület: Etikus és biztonságos digitális átállás 

A digitalizáció demokratizálása 
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₋ Az MI EU-ban való használatára vonatkozó etikai iránymutatások (2. alcsoport, 4. 
helyezett) 

₋ Etikai és demokratikus normák, digitális egészségügy, a lecsatlakozáshoz való jog, 
online algoritmusok (4. alcsoport, 1. helyezett) 

₋ Hogyan érhetné el az oktatás digitalizálása a teljes európai népességet? (10. 
alcsoport, 5. helyezett) 

₋ A digitalizáció előmozdítása az oktatási rendszer egészében, különös tekintettel a 
gyermekekre (3. alcsoport, 1. helyezett) 

₋ A hamis hírek és a félretájékoztatás azonosítása és nyomon követése (14. alcsoport, 
3. helyezett) 

₋ A technológia az emberek szolgálatában (4. alcsoport, 5. helyezett) 

Kiberbiztonság 

₋ Személyes adatok védelme és kiberbiztonság (12. alcsoport, 1. helyezett) 
₋ Biztonság és adatvédelem az online környezetben (14. alcsoport, 1. helyezett) 
₋ Digitális biztonság és a kiberfenyegetések (4. alcsoport, 2. helyezett) 
₋ Online biztonság (kibertámadások kivédése) (14. alcsoport, 2. helyezett) 

Adatvédelem 

₋ Személyes adatok védelme (2. alcsoport, 2. helyezett) 
₋ Személyes adatok védelme – szabályozás és a kutatásba való beruházás (9. alcsoport, 

3. helyezett) 

A digitális átalakulás és az egészség 

₋ A technológia hatása a polgárok mentális egészségére (12. alcsoport, 5. helyezett) 
 
3. munkaterület: Igazságos társadalom 

Egyenlő jogok 

₋ Nemek közötti egyenlőség (6. alcsoport, 2. helyezett) 
₋ Egyenlő jogok valamennyi tagállamban (13. alcsoport, 1. helyezett) 
₋ Társadalmi igazságosság: Újszülöttek jogai Európában, az egyenlő élethez való jog 

(tágabb hatáskör az Európai Parlament számára) (7. alcsoport, 2. helyezett) 

Méltányosság 

₋ Egy méltányosabb, az oktatási különbségeket tiszteletben tartó társadalom előtt álló 
kulturális akadályok felszámolása (8. alcsoport, 3. helyezett) 

₋ Hasonló életkörülmények az európaiak számára (6. alcsoport, 4. helyezett) 
₋ Oktatás Európában: a hibák elemzése. Pénzügyi támogatás szegény fiatalok számára 

tanulmányaik folytatásához (5. alcsoport, 1. helyezett) 
₋ A legmagasabb és az alacsonyabb bérezési szintek közötti különbség csökkentése (7. 

alcsoport, 5. helyezett) 
₋ Az esélyegyenlőség előmozdítása mindenki számára, szem előtt tartva a fennálló 

különbségeket (Európa minden ember számára tegye lehetővé a társadalmi 
felemelkedést ) (7. alcsoport, 3. helyezett) 



 

15 

₋ Munkafeltételek és egyenlő bérezés a különféle munkavállalók esetében (a 
szakszervezetekhez való csatlakozás joga) (7. alcsoport, 5. helyezett) 

Szociális biztonság 

₋ Megfizethető lakhatás, illetve bérlakások rendelkezésre állása mindenki számára EU-
szerte (13. alcsoport, 5. helyezett) 

₋ Pénzügyi segítség a fiatalok számára (3. alcsoport, 5. helyezett) 
₋ Segítség a kevésbé tehetős családoknak, bizonytalan helyzetben élőknek és olyan 

nőknek, akik gyermeket nevelnek és mellette dolgoznak (8. alcsoport, 2. helyezett) 

A sporthoz való hozzáférés 

₋ Sportolási és kulturális lehetőségek (az azokban való részvétel) támogatása családok 
számára / hátrányos helyzetű csoportok befogadására és integrációjára irányuló 
költséghatékony ajánlatok előmozdítása / a bürokrácia egyszerűsítése a kultúra és a 
sport (önkéntes) érdekelt felei számára / az önkéntesség előmozdítása (15. 
alcsoport, 3. helyezett) 

₋ Európának támogatnia kell a sportot, tájékoztatást kell nyújtania és sportolási 
lehetőségeket kell biztosítania a lakosság számára, mivel a testmozgás jótékonyan 
hat a szociális és egyéb készségekre, valamint a jóllétre, különös tekintettel az 
egészségre és a táplálkozásra (5. alcsoport, 3. helyezett) 

 
4. munkaterület: Tanulás Európában 

Európai identitás 

₋ Az európai közös identitás ösztönzése egy (különböző oktatási szinteken zajló) közös 
tudományos program és egy közös európai kulturális program révén. (10. alcsoport, 
5. helyezett) 

₋ Közös európai értékek feltárása / az identitás meghatározása / a kölcsönös megértés 
előmozdítása (15. alcsoport, 1. helyezett) 

₋ Az európai dimenzió integrálása az oktatásba (felvilágosítás az európai politikai 
rendszerről) (15. alcsoport, 4. helyezett) 

₋ Hogyan tud a kultúra olyan választ adni a nacionalizmusra, amely biztosítja a 
kulturális identitás megőrzését? (5. alcsoport, 5. helyezett) 

Kulturális csere 

₋ Alacsonyküszöbű csereprogramok diákok számára (15. alcsoport, 5. helyezett) 
₋ Egyéves kötelező uniós csereprogram (amely segítséget jelentene abban, hogy a 

kevesebb forrással rendelkező családokból származó európai fiatalok is külföldön 
tölthessenek egy évet) (10. alcsoport, 3. helyezett) 

₋ Nyelvoktatás Európában a csere előmozdítása érdekében: többnyelvűség (5. 
alcsoport, 2. helyezett) 

Az oktatás harmonizációja 

₋ A tananyagok naprakésszé tétele és egységesítése a legfrissebb tartalmakhoz való 
hozzáigazítás révén, a digitális platformokon is (8. alcsoport, 1. helyezett) 

₋ A képzési pályák harmonizálása és egységesítése, nem csupán a végeredmények 
szintjén (8. alcsoport, 5. helyezett) 

₋ Európa-szerte alkalmazandó oktatási normák kidolgozása (a felsőoktatási képzésen 
túlmenően; szakképző iskolai képzés, alap- és középfokú oktatás), új prioritások 
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rögzítése az oktatási rendszerben (pl. digitalizálás, fenntartható oktatás) (15. 
alcsoport, 2. helyezett) 

Digitális oktatás 

₋ Digitális oktatás (2. alcsoport, 1. helyezett) 
₋ Oktatás és képzés (4. alcsoport, 3. helyezett) 
₋ Online oktatás és munka, valamint a társadalomra és az egészségre gyakorolt 

hatások (kockázatok) (9. alcsoport, 5. helyezett) 
₋ A fiatalok felkészítése az új technológiák használatára (blokklánc-technológia, 

mesterséges intelligencia) (12. alcsoport, 3. helyezett) 

Minőség, finanszírozás és az oktatáshoz való hozzáférés 

₋ Jelentősebb beruházások az oktatás minden szintjén, beleértve az oktatási terület és 
más területek (pl. fenntarthatóság) szükségleteit tükröző kutatást és fejlesztést (1. 
alcsoport, 3. helyezett) 

₋ Hogyan könnyíthető meg a felsőoktatáshoz való hozzáférés az EU-ban? (10. 
alcsoport, 2. helyezett) 

₋ Oktatási projektek mindenki számára (3. alcsoport, 3. helyezett) 
₋ Az ingyenes és hozzáférhető oktatás biztosítása mindenki számára (1. alcsoport, 2. 

helyezett) 
₋ A társadalmi igazságosságot a középpontba helyező, magas színvonalú 

(kisgyermekkori) nevelés (1. alcsoport, 1. helyezett) 
₋ Egyenlő jogok és oktatási normák minden korosztály számára EU-szerte (13. 

alcsoport, 2. helyezett) 

Környezeti nevelés 

Uniós szintű környezetvédelmi nevelés (3. alcsoport, 4. helyezett) 
Hogyan lehetne beépíteni az éghajlatváltozás kérdését az oktatási rendszerbe? (10. 
alcsoport, 4. helyezett) 
 
5. munkaterület: Gazdaság a jövő számára 

Innováció és európai versenyképesség 

₋ Európai versenyképesség – Kutatás (félvezetők és egyéb technológiák, zöld energia, 
űrkutatás) (9. alcsoport, 1. helyezett) 

₋ Innováció az Európai Unió technológiai szuverenitásának megvalósítása érdekében 
(12. alcsoport, 4. helyezett) 

₋ Európai vezető szerep a szoftverek és hardverek terén (14. alcsoport, 5. helyezett) 
₋ Szorosabb kapcsolat az egyetemek és a vállalatok között (3. alcsoport, 5. helyezett) 

Fenntartható gazdaság 

₋ Éghajlatváltozás és a gazdaság. Ne tegyünk kárt a környezetben! (7. alcsoport, 1. 
helyezett) 

₋ A gazdaság tartsa tiszteletben a környezetet (13. alcsoport, 3. helyezett) 
₋ A technológiai fejlődés hatása a természeti környezetre (12. alcsoport, 2. helyezett) 
₋ Fenntarthatóság (digitális átállás) (2. alcsoport, 5. helyezett) 
₋ Digitalizáció és éghajlat (erőforrások) (4. alcsoport, 4. helyezett) 

Digitális infrastruktúra 

₋ A digitális infrastruktúra létrehozása (2. alcsoport, 5. helyezett) 



 

17 

₋ Digitális sivatagok (4. alcsoport, 5. helyezett) 
₋ Az elektronikus hálózatok hozzáférhetősége (14. alcsoport, 4. helyezett) 
₋ Az infrastruktúra készenléte (járműipar stb.) (9. alcsoport, 2. helyezett) 

Adók 

₋ Adózás és az adók (6. alcsoport, 5. helyezett) 
₋ Új (nonprofit) vállalkozások alapításának megkönnyítése (11. alcsoport, 5. helyezett) 

Mezőgazdaság 

Bár a mezőgazdaság volt az egyik olyan témakör, amelyet a munkaterületek 
meghatározásakor több résztvevő is felvetett, a vitacsoport az ülésszak későbbi részében 
már nem foglalkozott ezzel a kérdéssel. Ezért a moderátorok nem jegyeztek fel a 

mezőgazdasággal foglalkozó altémaköröket. A „mezőgazdaság” altémakört a záró plenáris 

ülés egyik résztvevője ennek ellenére fontos témaként említette. Ezt a polgárok többsége 
jóváhagyta, így a mezőgazdaságot felvették az altémakörök listájára. 

 



 

1. vitacsoport, 1. ülés – 1 

1. európai polgári vitacsoport „Erősebb gazdaság, társadalmi igazságosság és foglalkoztatás / Oktatás, kultúra, ifjúság és sport / Digitális átállás” 

IV. melléklet 

Az alcsoportok által javasolt altémakörök teljes listája a moderátorok által a jegyzetelés során használt 

nyelven 

Megjegyzés: A moderátorok témaköröket rögzítő jegyzetei (a moderátorok anyanyelvén) 

I. témakörcsoport: „Erősebb gazdaság, társadalmi igazságosság és foglalkoztatás” 

Eredeti nyelven 

1. csoport 

(angol) 

1. High quality (early) education focused on social justice 
2. Securing free and accessible education for all 
3. Higher investment in education on all levels, including research and development that would reflect needs of the education field and in other fields (i.e. 

sustainability) 
4. Support vocational education 
5. Achieving social justice in labour market 

6. To update the approach and content of education to reflect current needs, challenges, and opportunities 
7. Ensuring quality control in the field of education 
8. Solve youth unemployment 
9. Exchange in the field of education 
10. Fair pay in the field of education and for jobs that require high level of training 
11. Eradicating discrimination in workplace (by age, by gender, by physical or mental ability etc) 
12. Support women in balancing work and family life 
13. Providing professional advice during school years 
14. Focus on expanding education beyond current core programmes 
15. Create a new form of economy 
16. Support and simplify re-education track 



 

1. vitacsoport, 1. ülés – 2 

1. európai polgári vitacsoport „Erősebb gazdaság, társadalmi igazságosság és foglalkoztatás / Oktatás, kultúra, ifjúság és sport / Digitális átállás” 

6. csoport 

(francia) 

1. Revenu universel garanti 
2. L'égalité homme-femme 
3. Emploi des jeunes Européens et non Européens en Europe et début de la vie autonome 
4. Conditions similaires de vie pour les Européens 
5. Fiscalité et impôts 

6. Secteur de l'informatique: leadership et emploi 
7. Droits inclusifs 
8. Relocalisation de l'emploi 
9. Gestion des licenciements 
10. Logements abordables 
11. Solidarité entre pays 
12. Équilibre entre la vie professionnelle et privée 
13. Couverture santé européenne 
14. Programmes sociaux pour acquérir des compétences 
15. Revenus des mères 
16. Promotion du multiculturalisme 
17. Emploi des personnes handicapées 

7. csoport 

(francia) 

1. Le changement climatique et l'économie. Ne pas endommager plus l'environnement. [Que l'économie ne soit pas un motif pour endommager 
davantage l'environnement.] 

2. Justice sociale : droits des nouveaux-nés en Europe, vie d'égalité sans différences (plus de pouvoirs donnés au parlement européen). [Que les 
personnes qui naissent en Europe disposent des mêmes opportunités indépendamment de leur condition à la naissance. Doter le Parlement Européen 
de davantage de pouvoir sur ces sujets.] 

3. Promouvoir l'égalité des chances pour tous, en prenant en compte les différences existantes (faire de l'Europe un ascenseur social pour toutes les 
personnes). [Promouvoir l'équité.] 

4. Privilégier une économie plus forte. Que toutes les conditions de travail soient nivelées et que les contrats soient standards. Les conditions de travail et 
l'égalité de salaires entre les différents travailleurs (droit au syndicalisme). [Harmoniser les conditions de travail en Europe (salaires et droits des 
travailleurs)] 

5. Combiner vie de famille et vie professionnelle 
6. Réduction de l'écart des revenus entre les plus élevés et les moins élevés (5ème rang partagé) 
7. Les conditions de travail et l'égalité de salaires entre les différents travailleurs (droit au syndicalisme) (5ème rang partagé) 



 

1. vitacsoport, 1. ülés – 3 

1. európai polgári vitacsoport „Erősebb gazdaság, társadalmi igazságosság és foglalkoztatás / Oktatás, kultúra, ifjúság és sport / Digitális átállás” 

8. Politique fiscale commune pour contrecarrer la fraude fiscal 
9. Justice sociale: égalité entre tous les citoyens européens. Que tout le monde se sente européen 
10. Créer un programme pour moins de violence envers les femmes. Davantage de services qui facilitent l'emploi des femmes (crèches). Aides pour 

permettre d'aller travailler dans le secteur désiré (revenu universel). [Créer un programme pour réduire les violences envers les femmes. Permettre 
avec des aides et des services que les emplois des femmes correspondent à des choix basés sur le désir et pas seulement sur le besoin (par exemple 
garantir un revenu universel).] 

11. Meilleure intégration des immigrés (emploi déclaré), possibles conséquences sur moins de violence. [Favoriser les emplois déclarés pour les immigrés 
afin de permettre une meilleure intégration et potentiellement permettre de diminuer les violences associées à l'immigration.] 

12. Plus d'égalité hommes/femmes, LGTB, jeunes/âgés (emplois) 
13. Emploi/Économie plus forte Accompagner les PME. [Accompagner les petites et moyennes entreprises pour une économie plus forte.] 
14. Cibler le développement dans les régions hors Europe (méditerranéenne) [cibler le développement avec les régions hors Europe, comme par exemple 

le bassin méditerranéen.] 

11. csoport 

(spanyol) 

1. Transición estudios- trabajo: Facilitar experiencia para las personas que se incorporan al mundo laboral (primeros trabajos) 
2. Acceso al empleo y prestaciones de desempleo y jubilación (Igualdad de oportunidades) 
3. SALARIOS. (Desigualdad salarial por el mismo trabajo o función, Salarios dignos, Incentivos/ reconocimiento del trabajo) 
4. Incentivar la economía local como forma de promover empleo 
5. Facilidad para la creación de nuevas empresas (no emprendeduría) 

6. Transparencia (en relación a los impuestos y presupuestos de la UE) 
7. Fiscalidad que beneficie las empresas sostenibles 
8. Equiparar las edades y etapas de los diferentes niveles educativos. 

13. csoport 

(angol) 

1. Equal rights in every member state 
2. Equal rights and standards of education for all ages across the EU 
3. To have an economy which respects the environment 
4. Have a minimum standard of employment conditions and payments/wages 
5. Availability of affordable housing and rental properties for all across the EU 



 

1. vitacsoport, 1. ülés – 4 

1. európai polgári vitacsoport „Erősebb gazdaság, társadalmi igazságosság és foglalkoztatás / Oktatás, kultúra, ifjúság és sport / Digitális átállás” 

6. A common taxation policy/rates 
7. To create incubation hubs to promote entrepreneurs 
8. Affordable rent across the EU 
9. The polluter pays through taxation 
10. Combat income inequalities and reduce gender pay gap 
11. Job creation should be a priority in poorer countries 
12. Laws to hold big multinational companies and corporations accountable through regulation 
13. data protection laws to be uniform across europe 
14. Automatic enrolment into pension schemes 

 

  



 

1. vitacsoport, 1. ülés – 5 

1. európai polgári vitacsoport „Erősebb gazdaság, társadalmi igazságosság és foglalkoztatás / Oktatás, kultúra, ifjúság és sport / Digitális átállás” 

II. témakörcsoport: „Oktatás, kultúra, ifjúság és sport” 

Eredeti nyelven 

3. csoport 

(német) 

1. Förderung von Digitalisierung im gesamten Bildungssystem, insbesondere bei Kindern 
2. Arbeitsmarkt für Jugendliche fördern 
3. Bildungsprojekte für alle 
4. Erziehung zum Umweltschutz auf EU Ebene 
5. Finanzielle Entlastung für Jugendliche 
6. Stärkere Verbindung (oder Zusammenarbeit) von Universitäten und Unternehmen (geteilter 5. Rang) 

7. Schaffung eines Europäischen Sportabzeichens 
8. EU als Fach in der Schule 
9. Informationen digital verfügbar machen 
10. Stärkere Vermittlung von technischen Fächern (STEM) 
11. Mobilität in der EU fördern, vor allem für Jugendliche (z.B Interrail) 
12. Kontaktmöglichkeiten auf verschiedenen Ebenen ermöglichen 

5. csoport 

(holland) 

1. Onderwijs in Europa: Analyse van wat er fout gaat + Financiele steun voor arme jongeren zodat ze blijven studeren 
2. Taalonderwijs in Europa ter bevordering van uitwisseling: Meertaligheid 
3. Europa moet sport bevorderen, infrastructuur ter beschikking stellen en kansen geven om aan sport te doen voor de bevolking omdat dit sociale en 

andere vaardigheden en het welzijn bevordert. Met aandacht voor gezondheid en voeding 
4. Onderwijs: Bevorderen van de combinatie werken en leren in samenwerking met bedrijven 
5. Hoe kan cultuur een antwoord bieden op nationalisme met behoudt van de culturele eigenhead 

6. Jeugd: meer uitwisseling op verschillende domeinen tussen de jongeren van de verschillende landen 
7. Digitalisering van het onderwijs als aanvulling op het bestaande systeem. Met ondersteuning van infrastructuur.  
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1. európai polgári vitacsoport „Erősebb gazdaság, társadalmi igazságosság és foglalkoztatás / Oktatás, kultúra, ifjúság és sport / Digitális átállás” 

8. csoport 

(olasz) 

1. Aggiornare e rendere omogenei al livello europeo i materiali formativi adeguandoli ai contenuti più recenti e metterli a disposizione in piattaforme 
digitali uniche europee. 

2. Fornire servizi e aiuti finanziari alle famiglie meno abbienti, fragili, alle donne che scelgono di occuparsi dell'educazione dei figli e contemporaneamente 
lavorare. 

3. Lavorare per il superamento degli ostacoli culturali verso una società più paritaria e rispettosa delle differenze già dalla scuola. 
4. Fornire formazione economico-finanziaria nelle scuole. 
5. Armonizzare e omogeneizzare i percorsi formativi, non limitarsi a equiparare i titoli di studio ottenuti. 

6. Fornire strumenti di gestione del menage quotidiano nei programmi scolastici. 
7. Investire nell'aggiornamento e nell'orientamento delle donne che vanno in maternità attraverso attività in presenza e piattaforme digitali. 
8. Integrare in modo più efficace lo sport nei programmi scolastici. 
9. Fornire una formazione più adeguata degli insegnanti nelle materie sportive per integrare meglio lo sport nel ménage familiare. 
10. Fornire servizi alle famiglie per curare l'educazione di base dei propri figli allo scopo di liberare tempo di insegnamento delle materie per i docenti a 

scuola. 

10. csoport 

(spanyol) 

1. ¿Cómo implantar medidas inmediatas para luchar contra el paro juvenil post-covid? 
2. ¿Cómo facilitar económicamente el acceso a la educación superior en la UE? 
3. Crear un programa obligatorio en UE de intercambio para jóvenes durante 1 año (algo obligatorio y dotado económicamente que ayude a las familias 

con menos recursos, para que toda la gente joven europea pueda vivir un año fuera.) 
4. ¿Cómo integrar el cambio climático en el sistema educativo? 
5. ¿Cómo hacer para que la digitalización de la educación llegue a toda la población europea? 
6. Fomentar una identidad común europea mediante un programa común académico (en los diferentes niveles educativos) y mediante un programa 

común cultural europeo. (compartió el quinto rango) 

7. Equiparar y homologar los estudios superiores entre los diferentes países de la UE de una forma más sencilla y eficaz que la que ofrece el plan Bolonia. 

15. csoport 

(német) 

1. Gemeinsame europäische Werte finden / Identität definieren / gegenseitiges Verständnis fördern 
2. Europaweite Standards für Bildung schaffen (über Hochschulbildung hinaus; Berufsschulbildung, Primar- und Sekundarstufen), Aufnahme neuer 

Schwerpunkte im Bildungssystem (bspw. Digitalisierung, nachhaltige Bildung) 
3. Förderung sportlicher und kultureller Möglichkeiten (Beteiligung) für Familien / Förderung kostengünstiger Angebote für Inklusion und Integration 

benachteiligter Gruppen / Vereinfachung von Bürokratie für (ehrenamtliche) Akteure in der Kultur und im Sport / Förderung von Ehrenamt 
4. Europäische Dimension in der Bildung integrieren (Aufklären über das politische europäische System) 
5. Niederschwellige Austauschprogramme für Schülerinnen und Schüler 

6. Motivation für Bewegung und gesunde Ernährung für ein gesundes Europa 
7. Entwicklung einer europäischen Sprache und Einführung dieser Sprache 
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1. európai polgári vitacsoport „Erősebb gazdaság, társadalmi igazságosság és foglalkoztatás / Oktatás, kultúra, ifjúság és sport / Digitális átállás” 

 

III. témakörcsoport: „Digitális átállás” 

Eredeti nyelven 

2. csoport 

(német) 

1. Digitale Bildung 
2. Schutz der persönlichen Daten 
3. Digitale Arbeitswelt 
4. Ethische Leitlinien für den Einsatz von Künstlicher Intelligenz für die EU 
5. Nachhaltigkeit 
6. Schaffung der Digitalen Infrastruktur (geteilter 5. Rang) 

7. Soziale und ethische Auswirkungen der Digitalisierung 
8. Zugang zur Digitalisierung/Bereitstellung finanzieller Mittel 
9. Regulierung von Social Media 
10. Schaffung neuer Arbeitsplätze durch die Digitalisierung 
11. Nachhaltigkeit für elektronische Geräte 
12. Digitale Souveränität 
13. Schaffung eines europäischen Silicon Valley 
14. Marktmachtmissbrauch großer Digitalkonzerne 
15. Digitalisierung des Gesundheitswesens 
16. Digitalisierung der Verwaltungsangebote 
17. Digitales Wahlsystem 
18. Cyber Security 
19. Digitalisierung als Recht 
20. Entfremdung und Angst vor dem Unbekannten 
21. Digitalisierung der Landwirtschaft 
22. Digitaler Euro 
23. Förderung von Events (Hackathons) 
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4. csoport 

(francia) 

1. Les normes éthiques et démocratiques, la santé numérique, le droit à la déconnexion, les algorithmes en ligne 
2. La sécurité numérique et les cybermenaces 
3. L'éducation et la formation 
4. Numérisation et climat (ressources) 
5. La technologie au service des personnes 
6. Les déserts numériques (5ème rang partagé) 

7. Le vote en ligne 

9. csoport 

(cseh) 

1. konkurenceschopnost Evropy - výzkum (Polovodiče a další technologie, zelená energetika, vesmírný průzkum) 
2. připravenost infrastruktury (automobilový průmysl a další) 
3. ochrana údajů - regulace a investice do výzkumu 
4. digitalizace a zaměstnanost: generační propast a rychlé změny 
5. online vzdělávání a práce a dopady na společnost a zdraví (rizika, kterým je potřeba čelit) 

6. digitalizace napříč sektory: propojení databází institucí (méně byrokracie) digitální zdravotnictví, sběr dat o pacientech 
7. kybernetické riziko: ochrana a prevence, vzdělání veřejnosti o kybernetické bezpečnosti 
8. monitorování ekologické stopy za použití digitálních technologií, snížení spotřeby a odpadu 

9. digitální zdraví: ergonomika, dopad technologií na naše tělo, neustálé připojení 
10. lepší informovanost a připravenost veřejnosti o umělé inteligenci pro využití plného potenciálu 
11. Závislost na digitálních infrastrukturách (zranitelnost) 
12. digitální gramotnost: umožnit všem uživatelům používat technologie (vzdělání všech generací, přátelský design technologií), ukázat potenciál 

digitálností i odporcům digitální transformace 

12. csoport 

(lengyel) 

1. Ochrona danych osobowych i cyberbezpieczeństwo 
2. Wpływ rozwoju technologicznego na środowisko naturalne 
3. Przygotowanie młodzieży do posługiwania się nowymi technologiami (blockchain, sztuczna inteligencja) 
4. Innowacje dla osiągnięcia suwerenności technologicznej Unii Europejskiej 
5. Wpływ technologii na zdrowie psychiczne obywateli 

6. Transparentne metody zarządzania danymi 
7. Utylizacja nieaktualnych urządzeń technologicznych 
8. Regulacja prawna największych korporacji technologicznych 
9. Lepszy dostęp kobiet do technologii i edukacji technologicznej 
10. Wykluczenie technologiczne starszych obywateli i mieszkańcow obszarów niezurbanizowanych 
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14. csoport 

(román) 

1. Securitatea și confidențialitatea utilizatorilor în mediul online 
2. Securitatea cibernetică (combaterea amenințărilor cibernetice) 
3. Identificarea, monitorizarea și combaterea știrilor false și a dezinformării 
4. Accesibilitatea rețelelor și serviciilor de comunicații electronice 
5. Leadership-ul european în domeniul software și hardware 

6. Dependența pe care mediul online o poate crea în rândul utilizatorilor 
7. Combaterea hărțuirii online 
8. Educația privind utilizarea resurselor online 
9. Accesul nediscriminatoriu la beneficiile progresului digital 
10. Problemele vârstnicilor legate de utilizarea instrumentelor online 
11. Etica interacțiunilor online prin educație 
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