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SÚHRNNÝ ZÁZNAM PRACOVNEJ SKUPINY PRE VZDELÁVANIE, KULTÚRU, MLÁDEŽ A ŠPORT, 

ktorej predsedá Silja Markkula, predsedníčka Európskeho fóra mládeže 

Piatok 11. marca 2022 od 9.00 h do 11.00 h 

 

1. Úvodné slovo predsedníčky  
 
Schôdza sa konala v hybridnom formáte a vysielala sa cez internet (záznam je k dispozícii tu). Predsedníčka 
privítala účastníkov a vysvetlila, že cieľom schôdze bolo diskutovať o odporúčaniach pridelených pracovnej 
skupine v nadväznosti na posledné zasadnutie európskej panelovej diskusie občanov na tému Silnejšie 
hospodárstvo, sociálna spravodlivosť a pracovné miesta/vzdelávanie, kultúra, mládež a šport/digitálna 
transformácia v Dubline. Hlavným cieľom schôdze bolo vypočuť si prezentáciu odporúčaní občanov a získať 
spätnú väzbu. Pokiaľ ide o otázku odporúčaní, ktoré sa prekrývajú s viacerými pracovnými skupinami, 
predsedníčka vysvetlila, že riešenie sa navrhne neskôr. Pokiaľ ide o organizáciu, predsedníčka navrhla 
štruktúrovať diskusie do týchto klastrov: vzdelávanie, mládež, šport, viacjazyčnosť, kultúrne výmeny a 
environmentálne vzdelávanie, digitalizácia. Predsedníčka uviedla, že tieto klastre sa môžu neskôr vyvíjať a 
boli určené len na uľahčenie diskusií. 
 
2. Výklad občanov o odporúčaniach európskej panelovej diskusie občanov č. 1, následne diskusia   
 
Zástupca holandského národného panelu občanov najprv predstavil 3 odporúčania navrhnuté panelom: 
 

• Podporovať štúdium v zahraničí a zároveň zabezpečiť, aby sa študenti integrovali vo svojej 
hostiteľskej krajine, a prijať opatrenia na zabránenie úniku mozgov 

• Ponechať otázky, ako je kultúra a šport, na členské štáty 
• Zlepšiť učenie sa jazykov a posilniť kultúrne výmeny s ohľadom na vzájomnú rozmanitosť 

 
Pokiaľ ide o odporúčania európskej panelovej diskusie občanov, prvý klaster týkajúci sa vzdelávania sa 
zameral na doplnenie učebných osnov (odporúčania 5, 15, 18, 33) so vzdelávaním o mäkkých zručnostiach, 
nebezpečenstvách internetu a životnom prostredí, ako aj na harmonizáciu noriem v oblasti vzdelávania 
(odporúčania 3, 37). Občania predstavili príslušné odporúčania a ako spätná väzba boli vznesené tieto body: 
 

• Členovia pracovnej skupiny vo všeobecnosti podporili odporúčania, najmä tie, ktoré sa zaoberajú 
mäkkými zručnosťami a vzájomným uznávaním diplomov. Viacerí rečníci spomenuli aj minimálne 
normy pre vzdelávanie. 

• Bolo predložených niekoľko návrhov na zahrnutie ďalších prvkov. Spoločnou myšlienkou bolo pridať 
do učebných osnov občiansku výchovu alebo vzdelávanie o európskej histórii a hodnotách. Občania 
reagovali tvrdením, že táto myšlienka je základom všetkých odporúčaní. Spomenulo sa aj 
vzdelávanie o hospodárskych a finančných otázkach/podnikaní a neformálne/neformálne 
vzdelávanie. Niektorí členovia vyjadrili poľutovanie nad nedostatočným dôrazom na celoživotné 
vzdelávanie. Iní považovali za dôležité pokročiť v európskom vzdelávacom priestore, pričom sa 
zmienili o vysokoškolskom vzdelávaní a prepojení s vedou a výskumom. 
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• Diskusiu vyvolala aj téma kompetencií. Viacerí členovia zdôraznili, že vzdelávanie vrátane otázok, 
ako sú školské predmety a učebné osnovy, je vnútroštátnou a niekedy aj regionálnou alebo 
miestnou právomocou. Na druhej strane sa niektorí domnievali, že lepšia koordinácia alebo 
harmonizácia v oblasti vzdelávania by mohla byť prospešná. 

 
Pokiaľ ide o tému mládeže, občania predložili dve odporúčania (4, 6), ktoré sa týkajú poskytnutia možnosti 
študentom stredných škôl navštevovať podniky a neziskové organizácie ako pozorovatelia a prípravy plánov 
na minimalizáciu vplyvu kríz na mladých ľudí. Členovia pracovnej skupiny poskytli túto spätnú väzbu: 
 

• Reakcie na odporúčanie o pozorovacích návštevách boli do určitej miery zmiešané. Niektorí 
členovia ocenili túto myšlienku, pokiaľ ide o jej schopnosť lepšie prepojiť študentov s trhom práce, 
a priniesli príklady z existujúcich programov v niektorých členských štátoch. Iní požiadali o 
objasnenie účelu návštev vzhľadom na to, že je dôležité rozlišovať medzi kariérnym poradenstvom 
pre žiakov a stážami/učňovskou prípravou, ktoré sa nemôžu začať v ranom veku a ktoré treba 
potrebné platiť.  

• Niektorí členovia navrhli, aby sa do diskusie doplnilo odporúčanie európskej panelovej diskusie 
občanov č. 1 o minimálnych mzdách s cieľom riešiť otázku nižších než minimálnych miezd mladých 
pracovníkov. 

• Pokiaľ ide o prípravu krízových plánov, členovia podporili túto myšlienku a spomenuli význam 
digitálneho prístupu a platforiem. Takisto predložili návrhy na jeho vykonávanie v súčasnom 
kontexte, pokiaľ ide o prijímanie mladých ukrajinských utečencov na školách a univerzitách a 
urýchlenie uznávania diplomov žiadateľov o azyl.  

• Všeobecnejšie, pokiaľ ide o mládež, nastolili sa niektoré ďalšie nápady, ako napríklad vytvorenie 
európskej občianskej služby a inštitucionalizácia vzťahov medzi EÚ a európskymi mládežníckymi 
organizáciami.  

 
V súvislosti s témou športu bolo predložené jedno odporúčanie (29), ktoré sa zaoberalo lepšou propagáciou 
zdravotných prínosov športu. Spätná väzba bola takáto: 
 

• Členovia privítali myšlienku a jej potenciál v oblasti politík v oblasti zdravia. 
• V širšom zmysle na tému športu členovia spomenuli aj význam športu pre súdržnosť a inkluzívnosť 

komunít, podporu miestneho športu a cezhraničných výmen v športe pre obyčajných ľudí, ako aj 
začlenenie symbolov EÚ do medzinárodných súťaží. 

 
Pokiaľ ide o viacjazyčnosť, občania predložili odporúčania (32, 38), v ktorých navrhli podporu viacjazyčnosti 
a jazykového vzdelávania v školách a aby sa angličtina stala kľúčovým predmetom. Členovia pracovnej 
skupiny reagovali na tieto odporúčania takto: 
 

• Členovia vo všeobecnosti podporili myšlienku lepšej podpory viacjazyčnosti. 
• Niektorí rečníci sa vyjadrili k výberu a úrovni vyučovaných jazykov. Niektorí členovia vyjadrili najmä 

myšlienku, že cieľ dosiahnutia úrovne C1 pre všetkých študentov v ich druhom jazyku EÚ je príliš 
ambiciózne. Iní členovia sa domnievali, že niekedy by bolo praktickejšie vyučovať iný jazyk ako 
angličtinu ako kľúčový predmet, napríklad susedný jazyk. 

• Niekoľko členov vyzvalo na pokrytie ochrany regionálnych a menšinových jazykov.  
• So širším cieľom podpory jazykového vzdelávania bola navrhnutá myšlienka rozšírenia Európskeho 

dňa jazykov na týždeň alebo mesiac. 
 
Na tému kultúrnych výmen a vzdelávania v oblasti životného prostredia boli predložené dve odporúčania 
(35, 36), v ktorých sa navrhlo vytvorenie platformy s učebnými materiálmi o životnom prostredí a lepšia 
dostupnosť výmenných programov. Ako spätná väzba boli vznesené tieto body: 
 

• Členovia pozitívne privítali obe odporúčania. 
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• Pokiaľ ide o vytvorenie platformy, niektorí členovia sa domnievali, že existujúce platformy by sa 
mohli zlepšiť alebo lepšie propagovať, prípadne prostredníctvom multimediálneho prístupu. 

• Jeden člen vyjadril poľutovanie nad neprítomnosťou odporúčaní týkajúcich sa kultúry a navrhol, aby 
sa v tejto oblasti pokračovalo vytvorením programu na obnovu kultúrneho dedičstva, európskym 
štatútom umelcov a rozvojom programu DiscoverEU pridaním tzv. kultúrneho pasu. Vyzdvihla sa aj 
úloha iniciatívy Nový európsky Bauhaus. 

 
Pokiaľ ide o digitalizáciu, občania predložili dve odporúčania (41, 48), v ktorých sa navrhuje podporovať 
vzdelávanie o dezinformáciách a bezpečnosti na internete a vzdelávanie k zlep3eniu kritického myslenia 
Európanov. Členovia pracovnej skupiny poskytli túto spätnú väzbu: 
 

• Zdôraznili, že odporúčania sa týkali dôležitých a relevantných tém. 
• V súvislosti s ich vykonávaním bolo predložených niekoľko návrhov, ako napríklad mapovanie 

nových vzdelávacích technológií, využívanie existujúcich nástrojov a platforiem, ako aj určité 
osobitné komunikačné úsilie s cieľom osloviť mladých ľudí. Spomenulo sa aj doplnenie mediálneho 
vzdelávania do európskeho vzdelávacieho priestoru. 

 
3. Záverečné poznámky predsedníčky 
 
Predsedníčka na záver vysvetlila ďalšie kroky procesu a poznamenala, že spoločný sekretariát vypracuje 
príspevky získané počas konferencie, a že na tomto základe sa pripravia návrhy. Členovia pracovnej skupiny 
budú môcť diskutovať o týchto návrhoch na nasledujúcej schôdzi pracovnej skupiny. 


