
 

1 
 

 

 

 

ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΤΗΣ ΟΜΑΔΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΙΔΕΙΑ, ΤΟΝ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟ, ΤΗ ΝΕΟΛΑΙΑ 

ΚΑΙ ΤΟΝ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟ 

Υπό την προεδρία της Silja Markkula, Ευρωπαϊκό Φόρουμ Νεολαίας 

Παρασκευή 17 Δεκεμβρίου 2021 

 

1. Κήρυξη της έναρξης από την πρόεδρο 

Η συνεδρίαση πραγματοποιείται εξ ολοκλήρου διαδικτυακά. Η πρόεδρος εξηγεί ότι, λόγω της 
αναβολής της τρίτης συνεδρίασης της 1ης ομάδας Ευρωπαίων πολιτών με θέμα «Ισχυρότερη 
οικονομία, κοινωνική δικαιοσύνη και θέσεις εργασίας/Εκπαίδευση, πολιτισμός, νεολαία και 
αθλητισμός/Ψηφιακός μετασχηματισμός», η ομάδα εργασίας δεν είναι ακόμη σε θέση να 
συζητήσει τις συστάσεις της ομάδας. Η πρόεδρος σημειώνει επίσης ότι η έλλειψη υπηρεσιών 
διερμηνείας δεν επιτρέπει τη συζήτηση των τεσσάρων θεμάτων σε μικρές διακομματικές 
συνεδρίες, όπως ήλπιζε. Για την καλύτερη διάρθρωση της συζήτησης, η πρόεδρος ανακοινώνει ότι 
θα παρουσιάσει εν συντομία τα τέσσερα θέματα, παρέχοντας επισκόπηση των προηγούμενων 
συζητήσεων και στοιχεία από την τρίτη ενδιάμεση έκθεση σχετικά με τις συνεισφορές στην 
πλατφόρμα. Τα μέλη της ομάδας εργασίας θα κληθούν να επισημάνουν ποια θεωρούν τα 
σημαντικότερα ζητήματα κάθε θέματος και πώς θα πρέπει να αντιμετωπιστούν τα ζητήματα αυτά, 
καθώς και να επισημάνουν τα ζητήματα που ενδεχομένως λείπουν. Ένα μέλος της ομάδας εργασίας 
προτείνει επίσης να εξεταστεί η έρευνα και η επιστήμη ως επιμέρους θέμα του θέματος «παιδεία». 
   
2. Αναφορά από τους πολίτες της 1ης ομάδας Ευρωπαίων πολιτών σχετικά με την πορεία των 

συζητήσεών τους  

Εκπρόσωπος της ομάδας Ευρωπαίων πολιτών επισημαίνει τα βασικά σημεία που συζητήθηκαν από 
τους συμμετέχοντες στην ομάδα: 

 Τη σημασία της διευκόλυνσης των πολιτιστικών και άλλων ανταλλαγών για την προώθηση 
μιας πραγματικά ευρωπαϊκής ταυτότητας, ιδίως με την κλιμάκωση του προγράμματος 
Erasmus. 

 Τη σημασία της βελτίωσης της πρόσβασης στην εκπαίδευση και της χρηματοδότησής της, 
καθώς και της διδασκαλίας ψηφιακών και περιβαλλοντικών ζητημάτων· Θα πρέπει να 
ενθαρρυνθούν τα ευρωπαϊκά κοινά εκπαιδευτικά πρότυπα, καθώς και να βελτιωθεί η 
πρόσβαση σε υποτροφίες. 

 Όσον αφορά τον αθλητισμό, οι συμμετέχοντες στην ομάδα δίνουν έμφαση στην ανεπαρκή 
πρόσβαση σε δραστηριότητες άσκησης. 

 
3. Συζήτηση με θέμα την τρίτη ενδιάμεση έκθεση από την πολύγλωσση ψηφιακή πλατφόρμα 

και με προηγούμενα θέματα της ομάδας εργασίας 

Στη συζήτηση που ακολούθησε, τα μέλη της ομάδας εργασίας τόνισαν τα ακόλουθα κύρια θέματα: 
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 Πολιτισμός:   
- Επισημαίνεται η σημασία της πολιτιστικής ταυτότητας, μέσω της προστασίας της 
ευρωπαϊκής πολιτιστικής κληρονομιάς και της ανάπτυξης κοινής αντίληψης για την κοινή 
ιστορία, με έμφαση σε μια μελλοντοστραφή προσέγγιση (προώθηση των ευρωπαϊκών 
αξιών). Προτείνεται η ενσωμάτωση της προστασίας της ευρωπαϊκής πολιτιστικής 
κληρονομιάς στην εκπαίδευση για την ευρωπαϊκή ιστορία, με παράλληλη δημιουργία 
συνδέσμου με το μέλλον μέσω του Νέου Ευρωπαϊκού Bauhaus. Αναφέρεται επίσης αρκετές 
φορές η δημιουργία κοινών εγχειριδίων ιστορίας.  
- Διατυπώνονται πολλές εκκλήσεις για την προώθηση των πολιτιστικών ανταλλαγών, μεταξύ 
άλλων και στα σχολεία. Συζητιέται η προστασία των καλλιτεχνών και η δημιουργία 
ευρωπαϊκού καθεστώτος καλλιτεχνών και προτείνεται η δημιουργία μιας πανευρωπαϊκής 
πλατφόρμας για την παρουσίαση του έργου τους. 
- Ορισμένοι ομιλητές τονίζουν τη σημασία της προστασίας των πολιτιστικών μειονοτήτων 
και ιδίως των γλωσσών. 
- Επισημαίνεται η ανάγκη ενθάρρυνσης της δημιουργίας ευρωπαϊκού περιεχομένου. Στο 
πλαίσιο αυτό, αναφέρονται νέες μορφές έκφρασης στο ψηφιακό περιβάλλον, όπως τα 
παιχνίδια. 
- Ένας συμμετέχων ζητεί τον διορισμό ειδικού «Επιτρόπου για τον πολιτισμό».  
 
Κατά τη διάρκεια της συζήτησης, τονίζεται η οικονομική σημασία του πολιτιστικού τομέα, 
καθώς και οι ήδη υφιστάμενες πρωτοβουλίες σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Δύο μέλη εκφράζουν 
την άποψη ότι ο πολιτισμός πρέπει να παραμείνει εθνική αρμοδιότητα. Πολλές 
παρεμβάσεις επιμένουν στη σύνδεση μεταξύ των πολιτιστικών πολιτικών και άλλων 
θεμάτων ή πολιτικών: ιθαγένεια, εκπαίδευση, νεολαία, κ.λπ. 

 

 Νεολαία:   
- Η πρόσβαση των νέων σε ποιοτικές θέσεις εργασίας που θα βασίζονται σε πρότυπα 

ποιότητας αποτελεί πρωταρχικό μέλημα που εκφράστηκε στο πλαίσιο της ομάδας εργασίας 
και πρέπει να διασφαλιστεί. Τονίζεται η σημασία της δίκαιης αμοιβής. Οι μη αμειβόμενες 
περίοδοι πρακτικής άσκησης θεωρούνται ευρέως πρόβλημα και αναφέρεται η ιδέα 
απαγόρευσής τους μέσω νομικής πράξης σε επίπεδο ΕΕ. Ορισμένοι ομιλητές προτείνουν 
την παροχή οικονομικών κινήτρων στις επιχειρήσεις για την προσφορά ποιοτικής πρακτικής 
άσκησης.  

- Αναφορικά με τους υφιστάμενους μηχανισμούς της ΕΕ που στοχεύουν στην αντιμετώπιση 
της ανεργίας των νέων, τονίζεται η ανάγκη αποτελεσματικής εφαρμογής των Εγγυήσεων για 
τη Νεολαία. 

- Κατά τη διάρκεια της συζήτησης αναφέρεται η δυνατότητα των νέων να αρχίσουν να 
εργάζονται από την ηλικία των 16 ετών ή η προώθηση της συνέχισης των σπουδών τους 
έως το διδακτορικό.  

- Τίθεται επίσης το ζήτημα της στέγασης που αντιμετωπίζουν πολλοί νέοι σε ολόκληρη την 
Ευρώπη, ως προϋπόθεση για την ικανότητά τους να οικοδομήσουν μια ανεξάρτητη ζωή. 

- Προτείνεται η δημιουργία μιας ευρωπαϊκής πολιτικής υπηρεσίας ως προέκτασης του 
Ευρωπαϊκού Σώματος Αλληλεγγύης. 

- Αναφέρεται η εκπροσώπηση των νέων σε χώρους λήψης αποφάσεων.  
- Άλλα ζητήματα που θεωρούνται ιδιαίτερα σημαντικά για τους νέους είναι η πρόσβασή τους 

σε ψυχική υγειονομική περίθαλψη· η εκμάθηση γλωσσών· η προώθηση υγιεινών τρόπων 
ζωής· η ενίσχυση της απόκτησης μη τεχνικών δεξιοτήτων· η καλύτερη πρόσβαση σε 
πανευρωπαϊκές πληροφορίες σχετικά με το τι προσφέρουν τα πανεπιστήμια και οι 
επιχειρήσεις (ευρωπαϊκή πλατφόρμα)· καθώς και η διευκόλυνση των πράσινων ταξιδιών 
στην Ευρώπη (τρένο). 
 

 Αθλητισμός 
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Οι δύο κύριες πτυχές που συζητήθηκαν στην ομάδα εργασίας ήταν, πρώτον, η σημασία του 

αθλητισμού για την προώθηση της ευρωπαϊκής ταυτότητας — ή ακριβέστερα του 

αισθήματος του ανήκειν στην ΕΕ — και, δεύτερον, ότι ο αθλητισμός σήμερα πρέπει να 

θεωρείται βασικό στοιχείο της πολιτικής για την υγεία εν γένει (μεταξύ άλλων στο πλαίσιο 

της ανάκαμψης μετά την πανδημία). Οι ιδέες περιελάμβαναν ομάδες της ΕΕ σε διεθνείς 

διαγωνισμούς, τη δημιουργία αθλητικών εκδηλώσεων της ΕΕ, την προώθηση της σήμανσης 

της ΕΕ στον αθλητισμό και την παροχή καλύτερης πληροφόρησης σχετικά με τον 

τοπικό/περιφερειακό αθλητισμό. Επισημαίνεται η σημασία της συμμετοχικότητας στις 

αθλητικές δραστηριότητες, ιδίως όσον αφορά την κοινότητα των ΛΟΑΤ. Ορισμένοι ομιλητές 

αναφέρονται στην Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Αθλητισμού ως ευπρόσδεκτη πρωτοβουλία που 

ωστόσο δεν διαφημίστηκε επαρκώς. 

 

  



 

4 
 

 Παιδεία 
Στο πλαίσιο του θέματος «παιδεία», τα μέλη της ομάδας εργασίας συχνά ανέπτυξαν ιδέες 
που αναφέρθηκαν επίσης σε προηγούμενα θέματα, όπως ιδίως η διασυνοριακή 
κινητικότητα, οι οποίες θα συνεπάγονταν την ενίσχυση του Erasmus και την παροχή 
ευκαιριών ανταλλαγής για εκπαιδευτικούς και παιδιά, καθώς και την προώθηση της 
απόκτησης γλωσσικών, ψηφιακών και μη τεχνικών δεξιοτήτων, καθώς και την εκπαίδευση 
σε θέματα κλίματος. 

- Ένα υψηλά ποιοτικό σύστημα διά βίου μάθησης στην Ευρώπη, το οποίο προσφέρεται σε 
όλους τους εργαζομένους, συμπεριλαμβανομένων των εργαζομένων μεγαλύτερης ηλικίας ή 
των εργαζομένων που ζουν σε αγροτικές περιοχές, και σε όλους τους τομείς, αποτέλεσε μια 
πρόταση που υποβλήθηκε συχνά κατά τη διάρκεια της συζήτησης. Ο στόχος είναι να 
διασφαλιστεί ότι το δικαίωμα για διά βίου μάθηση και κατάρτιση θα γίνει πραγματικότητα 
στην Ευρώπη.  

- Διατυπώνονται επίσης ορισμένες εκκλήσεις για τη βελτίωση της διασυνοριακής 
αναγνώρισης της μαθητείας και της επαγγελματικής κατάρτισης σε ευρωπαϊκό επίπεδο.  

- Ορισμένοι ομιλητές τονίζουν ότι τα σχολεία θα πρέπει να είναι ασφαλείς χώροι όπου 
μαθαίνει κανείς τι σημαίνει η ιδιότητα του πολίτη και οι κοινές αξίες (συμμετοχή, 
καταπολέμηση του ρατσισμού, δημοκρατία, κ.λπ.). 

- Διατυπώνονται εκκλήσεις για την ανάπτυξη εταιρικής σχέσης με τους επαγγελματικούς 
τομείς, από διάφορες απόψεις: κατάρτιση σε επιχειρηματικά μοντέλα, ευαισθητοποίηση 
των πολιτών σχετικά με τις νέες τεχνολογίες ή προώθηση της εναλλαγής μεταξύ εργασίας 
και σπουδών ή κατάρτισης.  

 
Κατά τη διάρκεια της συζήτησης, ορισμένοι ομιλητές τονίζουν ότι, δεδομένων των διαφορών 
μεταξύ των εκπαιδευτικών συστημάτων στην Ευρώπη και του γεγονότος ότι η εκπαίδευση 
παραμένει εθνική και ενίοτε ακόμη και περιφερειακή αρμοδιότητα, η δράση στον τομέα αυτό 
σε ευρωπαϊκό επίπεδο θα πρέπει να επικεντρωθεί στην ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών.  
 

 

4. Κήρυξη της λήξης από την πρόεδρο και προγραμματισμός της επόμενης συνεδρίασης  
 
Η πρόεδρος ολοκληρώνει τη συνεδρίαση συνοψίζοντας τα κύρια στοιχεία που τέθηκαν κατά τη 

διάρκεια της συζήτησης και χαιρετίζοντας την καλή αλληλεπίδραση μεταξύ των μελών. Εκφράζει 

την ελπίδα ότι θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν και άλλες μορφές στην επόμενη συνεδρίαση και 

προτείνει η συνεδρίαση να μεταδοθεί μέσω διαδικτύου. Τονίζει επίσης ότι πριν από τη συνεδρίαση 

θα διανεμηθεί περίληψη, η οποία θα επιτρέψει να αξιοποιηθούν οι συζητήσεις που έχουν 

πραγματοποιηθεί μέχρι σήμερα. 


