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STRNJENI ZAPISNIK DELOVNE SKUPINE ZA IZOBRAŽEVANJE, KULTURO, MLADINO IN ŠPORT 

Seji je predsedovala Silja Markkula, predsednica Evropskega mladinskega foruma 

Petek, 11. marca 2022, od 9.00 do 11.00 

 

1. Uvodni nagovor predsedujoče  
 
Seja je potekala v hibridni obliki in se je prenašala po spletu (posnetek je na voljo tukaj). 
Predsedujoča je pozdravila udeležence in pojasnila, da je namen seje razpravljati o priporočilih, predloženih 
delovni skupini po zadnji seji evropskega državljanskega foruma „Močnejše gospodarstvo, socialna 
pravičnost in delovna mesta/izobraževanje, kultura, mladi in šport/digitalna preobrazba“ v Dublinu. Na seji 
je bila glavna pozornost namenjena predstavitvi priporočil državljanov in odzivom nanje. V zvezi s primeri, 
ko priporočila pokrivajo področja več delovnih skupin, je predsedujoča pojasnila, da bo rešitev predlagana 
pozneje. Kar zadeva organizacijo, je predsedujoča predlagala ločene razprave po naslednjih tematskih 
sklopih: izobraževanje, mladi, šport, večjezičnost, kulturne izmenjave in okoljsko izobraževanje, 
digitalizacija. Predsedujoča je pojasnila, da se lahko ti sklopi pozneje razširijo in da so bili določeni le, da bi 
olajšali razpravo. 
 
2. Državljani so predstavili priporočila evropskega državljanskega foruma 1, sledila je razprava 
 
Predstavnik nizozemskega nacionalnega državljanskega foruma je najprej predstavil tri priporočila, ki jih je 
predlagal forum: 
 

• spodbujati študij v tujini, hkrati pa poskrbeti, da se študenti vključijo v državo gostiteljico, in sprejeti 
ukrepe za preprečevanje bega možganov; 

• področja, kot sta kultura in šport, prepustiti državam članicam; 
• izboljšati učenje jezikov in okrepiti kulturne izmenjave ob medsebojnem spoštovanju različnosti. 

 
V priporočilih evropskega državljanskega foruma je bil prvi sklop, o izobraževanju, so bile v ospredju 
dodatne vsebine k učnemu načrtu (priporočila 5, 15, 18, 33), in sicer izobraževanje o mehkih veščinah, 
nevarnostih na internetu in o okolju, pa tudi harmonizacija izobraževalnih standardov (priporočili 3, 37). 
Državljani so predstavili priporočila o omenjenih temah, člani delovne skupine pa so se odzvali z naslednjimi 
komentarji: 
 

• Priporočila, zlasti glede mehkih veščin in vzajemnega priznavanja diplom, so na splošno podprli. Več 
govornikov je omenilo tudi minimalne standarde izobraževanja. 

• Podanih je bilo več predlogov za vključitev drugih elementov. Pogosto je bila izražena zamisel, da bi 
v učni načrt vključili državljansko vzgojo ali izobraževanje o evropski zgodovini in vrednotah. 
Državljani so pritrdili, da je bila prav ta zamisel podlaga za vsa priporočila. Omenjeno je bilo tudi 
izobraževanje o gospodarskih in finančnih vprašanjih/podjetništvu ter neformalno/priložnostno 
izobraževanje. Nekateri člani so pogrešali poudarek na vseživljenjskem učenju. Drugi so menili, da 
je pomembno še naprej razvijati evropski izobraževalni prostor, pri čemer so omenili visokošolsko 
izobraževanje ter njegove povezave z znanostjo in raziskavami. 
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• Razprava se je razvila tudi na temo kompetenc. Več članov je poudarilo, da so za izobraževanje – 
tudi za vidike, kot so šolski predmeti/učni program – pristojni nacionalni in včasih regionalni ali 
lokalni organi. Po drugi strani pa so nekateri menili, da bi bilo na področju izobraževanja lahko 
koristno tesnejše usklajevanje ali harmonizacija. 

 
V zvezi z mladimi so državljani predstavili dve priporočili (4, 6), in sicer naj se srednješolcem omogoči, da 
kot opazovalci obiščejo podjetja in neprofitne organizacije, ter naj se pripravijo načrti za zmanjšanje vpliva 
kriz na mlade. Člani delovne skupine so podali naslednje komentarje: 
 

• Odzivi na priporočilo o opazovalnih obiskih so bili mešani. Nekateri člani so zamisel pohvalili, ker bi 
se tako učenci lahko bolje povezali s trgom dela, in omenili primere obstoječih programov v 
nekaterih državah članicah. Drugi so prosili za pojasnila o namenu obiskov, saj so menili, da je 
pomembno razlikovati med poklicnim usmerjanjem za učence in pripravništvom/vajeništvom, ki se 
ne more začeti v v zgodnji starosti in mora biti plačano.  

• Nekateri člani so predlagali, naj se v razpravo doda priporočilo št. 1 evropskega državljanskega 
foruma o minimalnih plačah, da bi obravnavali vprašanje plač za mlade delavce, ki ne dosegajo 
minimalnega zneska. 

• Kar zadeva pripravo kriznih načrtov, so člani zamisel podprli ter omenili pomen digitalnega dostopa 
in platform. Predlagali so tudi, da bi začeli te elemente uvajati v sedanjih razmerah, in sicer pri 
sprejemanju mladih ukrajinskih beguncev v šole in univerze ter pri postopkih za priznanje diplom 
prosilcev za azil, saj bi jih tako pospešili.  

• Na splošno je bilo v zvezi z mladimi predstavljenih nekaj dodatnih zamisli, kot sta ustanovitev 
evropske državljanske službe in institucionalizacija odnosov med EU in evropskimi mladinskimi 
organizacijami.  

 
Na temo športa je bilo predstavljeno priporočilo (29), da bi bolje promovirali koristi športa za zdravje. Člani 
so se odzvali z naslednjimi komentarji: 
 

• Zamisel in njen potencial za zdravstvene politike so pozdravili. 
• Na temo športa na splošno so člani omenili tudi, da je šport pomemben za povezovanje in 

vključevanje v skupnost, da je treba spodbujati lokalne športne dejavnosti in čezmejne izmenjave za 
navadne ljudi ter da je treba na mednarodnih tekmovanjih uporabiti simbole EU. 

 
V zvezi z večjezičnostjo so državljani predstavili priporočila (32, 38), v katerih so predlagali, naj se v šoli 
spodbujata večjezičnost in učenje jezikov, angleščina pa naj se uvrsti med glavne predmete. Člani delovne 
skupine so se na ta priporočila odzvali z naslednjimi stališči: 
 

• Zamisel o boljši promociji večjezičnosti so na splošno podprli. 
• Nekateri govorniki so komentirali izbiro in stopnjo poučevanih jezikov. Zlasti so nekateri člani izrazili 

mnenje, da je cilj, da bi vsi učenci v svojem drugem jeziku EU dosegli stopnjo znanja C1, preveč 
ambiciozen. Drugi člani so menili, da bi bilo v nekaterih primerih bolj praktično kot temeljni 
predmet namesto angleščine poučevati kakšen drug jezik, na primer jezik sosednjih območij. 

• Nekaj članov je pozvalo k zaščiti regionalnih in manjšinskih jezikov.  
• V skladu s širšim ciljem spodbujanja učenja jezikov je bilo tudi predlagano, da bi evropski dan 

jezikov podaljšali na teden ali mesec dni. 
 
V zvezi s kulturnimi izmenjavami in okoljskim izobraževanjem sta bili predstavljeni dve priporočili (35, 36), v 
katerih se predlaga, naj se vzpostavi platforma z učnim gradivom o okolju in naj programi izmenjav 
postanejo dostopnejši. V odzivu so bili podani naslednji komentarji: 
 

• Člani so obe priporočili pozdravili. 
• Kar zadeva vzpostavitev platforme, so nekateri člani menili, da bi lahko obstoječe platforme 

izboljšali ali jih bolje promovirali, po možnosti z multimedijskim pristopom. 
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• En član je pogrešal priporočila o kulturi in predlagal, naj se to področje razvije z oblikovanjem 
programa za obnovo kulturne dediščine in evropskega statusa za umetnike, poleg tega pa naj se v 
program DiscoverEU vključi „kulturna prepustnica“. Poudarjena je bila tudi vloga pobude novi 
evropski Bauhaus. 

 
V zvezi z digitalizacijo so državljani predstavili dve priporočili (41, 48), v katerih predlagajo, naj se 
spodbujata izobraževanje o dezinformacijah in varnosti na spletu ter izobraževanje, s katerim bi med 
Evropejci izboljšali kritično mišljenje. Člani delovne skupine so podali naslednje komentarje: 
 

• Poudarili so, da se priporočila nanašajo na pomembne in relevantne teme. 
• V zvezi z njihovim izvajanjem je bilo podanih več predlogov, kot so evidentiranje novih učnih 

tehnologij, uporaba obstoječih orodij in platform ter posebna prizadevanja, da bi s komunikacijo 
dosegli mlade. Omenjena je bila tudi vključitev medijske vzgoje v evropski izobraževalni prostor. 

 
3. Sklepne ugotovitve predsedujoče 
 
Predsedujoča je sejo zaključila in ob tem pojasnila naslednje korake postopka, in sicer da bo skupni 
sekretariat zbral prispevke, zbrane na konferenci, in da bodo na tej podlagi pripravljeni osnutki predlogov. 
Člani delovne skupine bodo o osnutkih predlogov lahko razpravljali na naslednji seji delovne skupine. 


