
 

 

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

ΑΘΛΗΤΙΣΜΟ 

Υπό την προεδρία της Silja Markkula, προέδρου του Ευρωπαϊκού Φόρουμ Νεολαίας 

Παρασκευή 25 Μαρτίου 2022, από τις 9.00 έως τις 11.30· από τις 14.00 έως τις 16.00 

 

1. Εισαγωγικές παρατηρήσεις της προέδρου  

 

Η συνεδρίαση πραγματοποιήθηκε σε υβριδική μορφή και μεταδόθηκε μέσω διαδικτύου (οι καταγραφές 

είναι διαθέσιμες εδώ και εδώ). Αφού καλωσορίζει τους συμμετέχοντες, η πρόεδρος εξηγεί ότι στόχος της 

συνεδρίασης είναι να συζητηθούν τα σχέδια προτάσεων που καταρτίστηκαν με βάση τις συστάσεις των 

ομάδων πολιτών. Η πρόεδρος προτείνει η συνεδρίαση να διαρθρωθεί εξετάζοντας τα μέτρα ένα προς ένα.  

 

Επιπλέον, ανακοινώνει τη δημοσίευση της 4ης έκθεσης της ψηφιακής πλατφόρμας. Η πρόεδρος 

επισημαίνει νέα στοιχεία ή σημεία έμφασης στην εν λόγω έκθεση σχετικά με την επισφάλεια της εργασίας 

και την ανεργία των νέων, τις κοινωνικές και γεωγραφικές ανισότητες όσον αφορά την πρόσβαση στην 

τριτοβάθμια εκπαίδευση και τον πολιτισμό, μια ευρωπαϊκή κάρτα πρόσβασης σε μουσεία που θα 

ανταποκρίνεται στις ανάγκες των ατόμων με αναπηρία, τον επαγγελματισμό των ατόμων που 

απασχολούνται στον πολιτιστικό τομέα, την ισότητα των φύλων στον αθλητισμό και τα λιγότερο γνωστά 

αθλήματα. Παροτρύνει τα μέλη της ομάδας εργασίας να λάβουν υπόψη την έκθεση. 

 

2. Παρέμβαση της εκπροσώπου 

 

H εκπρόσωπος της ομάδας εργασίας παίρνει τον λόγο για να παρουσιάσει τα αρχικά σχέδια προτάσεων 

και να εξηγήσει τη μεθοδολογία που ακολουθήθηκε κατά την κατάρτισή τους. Υπογραμμίζει ότι ορισμένα 

στοιχεία απαιτούν περαιτέρω συζήτηση, καθώς δεν αναφέρονται ρητά στις συστάσεις των ομάδων 

πολιτών ή αλληλεπικαλύπτονται με άλλες ομάδες εργασίας. 

 

3. Παρουσίαση και συζήτηση επί των αρχικών σχεδίων προτάσεων με σκοπό την παρουσίαση των 

σχεδίων προτάσεων στην ολομέλεια της 26ης Μαρτίου 

 

Στη συζήτηση που ακολουθεί, οι συμμετέχοντες έχουν στη διάθεσή τους τον κατάλογο των σχεδίων 

προτάσεων και συζητούν κάθε μέτρο σύμφωνα με τη σειρά του κειμένου. 

 

Όσον αφορά την ομάδα για την εκπαίδευση, αρκετά μέλη της ομάδας εργασίας υπογράμμισαν την έννοια 

του «Ευρωπαϊκού Χώρου Εκπαίδευσης» και την ανάγκη χρηματοδότησης. Στη συνέχεια τίθενται τα 

ακόλουθα σημεία:  

https://multimedia.europarl.europa.eu/en/webstreaming/conference-on-future-of-europe-workgroup-on-education-culture-youth-and-sport_20220325-0900-SPECIAL-OTHER-1
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/webstreaming/conference-on-future-of-europe-workgroup-on-education-culture-youth-and-sport_20220325-1400-SPECIAL-OTHER-1


 

 

- Ένα μέλος της ομάδας εργασίας δηλώνει ότι η αρχή της ίσης πρόσβασης στην εκπαίδευση και τη 

δια βίου μάθηση, καθώς και η αναγνώριση των πτυχίων και των επαγγελματικών δεξιοτήτων θα 

πρέπει να αναφέρονται ρητά και στους πρόσφυγες. 

- Η λέξη «εναρμόνιση» του επιπέδου εκπαίδευσης δημιουργεί κάποιες επιφυλάξεις και θα ήταν 

σκόπιμο να αντικατασταθεί από τη λέξη «συντονισμός». . 

- Όπως αναφέρεται στη σύσταση της ομάδας Ευρωπαίων πολιτών, τα κράτη μέλη θα πρέπει να 

συμφωνήσουν και να εγκρίνουν ένα πιστοποιημένο ελάχιστο επίπεδο εκπαίδευσης σε βασικά 

μαθήματα που ξεκινούν από την πρωτοβάθμια εκπαίδευση. 

- Υπάρχει ανάγκη να βελτιωθεί η αμοιβαία αναγνώριση των πτυχίων, χωρίς να λησμονηθούν οι 

επαγγελματικές δεξιότητες (για παράδειγμα στους τομείς του περιβάλλοντος και της ψηφιακής 

τεχνολογίας). Θα μπορούσε επίσης να αναφερθεί ένα ευρωπαϊκό πλαίσιο για τα προγράμματα 

μαθητείας, το οποίο θα βασίζεται σε ειδικές ενότητες.  

- Οι προτάσεις θα πρέπει να προβλέπουν δικαίωμα κατάρτισης στον χώρο εργασίας.  

- Η ΕΕ θα πρέπει να υποστηρίξει την αναγνώριση της τυπικής και της άτυπης μάθησης, για 

παράδειγμα, αξιοποιώντας το παράδειγμα του βραβείου «Πόλη Μάθησης» (City of Learning) της 

UNESCO και αξιοποιώντας τον κρίσιμο ρόλο που μπορούν να διαδραματίσουν οι αθλητικές 

ενώσεις, καθώς και οι οργανώσεις του πολιτισμού και της νεολαίας. Στο πλαίσιο αυτό, οι ίδιες οι 

οργανώσεις αυτές θα πρέπει να αναγνωριστούν καλύτερα. 

- Στο πλαίσιο της ανάπτυξης εκπαίδευσης και διά βίου μάθησης με ανθεκτικότητα στις μελλοντικές 

προκλήσεις στην Ευρώπη, αρκετά μέλη της ομάδας εργασίας επιμένουν ότι υπάρχει ανάγκη για 

ένα ολοκληρωμένο σχέδιο. Στις προτεινόμενες τροποποιήσεις συγκαταλέγονται: η συμπλήρωση 

της αγωγής του πολίτη με μαθήματα σχετικά με την ευρωπαϊκή ιστορία, τις αξίες της ΕΕ και τον 

ρόλο της ΕΕ στον κόσμο· η αναφορά στους τομείς «STEAM» (που συμπεριλαμβάνει τις 

τέχνες και τις ανθρωπιστικές επιστήμες) και όχι στους τομείς STEM. Διατυπώνονται επίσης 

προτάσεις για τον συνδυασμό όλων των μέτρων που αφορούν την κριτική σκέψη και την ψηφιακή 

εκπαίδευση στο πλαίσιο του ίδιου μέτρου, με διάφορες προσαρμογές: να χρησιμοποιηθεί ένας 

πιο συγκεκριμένος όρος από τον όρο «επιφυλάξεις», να γίνεται αναφέρεται στον «γραμματισμό 

στα μέσα ενημέρωσης» και όχι στην ψηφιακή εκπαίδευση, να απαλειφθεί η αναφορά στην 

«παραπληροφόρηση» (η οποία θα μπορούσε να εκληφθεί ως ενθάρρυνση της λογοκρισίας) και να 

αναφερθεί η καταπολέμηση του εκφοβισμού και του ρατσισμού.  

- Όσον αφορά τις τεχνικές διδασκαλίας, υποβάλλεται αίτημα για την αφαίρεση των συμμετοχικών 

βιντεοπαιχνιδιών ή για αναφορά σε «παιγνιοποίηση» αντί για «βιντεοπαιχνίδια». 

- Όσον αφορά την κατάρτιση των εκπαιδευτικών, προτείνεται να αναφερθεί η κινητικότητά τους 

μέσω του προγράμματος Erasmus Plus και να δημιουργηθεί μια πλατφόρμα που θα παρέχει 

πρόσβαση σε διδακτικό υλικό και γνώσεις που έχουν δημιουργηθεί στην Ευρώπη. Ορισμένοι 

συμμετέχοντες ζητούν οι εκπαιδευτικοί να αναλαμβάνουν μεγαλύτερο ρόλο καθοδήγησης των 

μαθητών τους και να είναι πιο ενημερωμένοι όσον αφορά τη χρήση των μέσων κοινωνικής 

δικτύωσης. Προτείνεται επίσης να αντικατασταθεί ο όρος «στήριξη» από τον όρο «εξέλιξη 

των υφιστάμενων προγραμμάτων» ή «στήριξη της συστηματικής και συνεχούς ποιοτικής 

κατάρτισης». 

- Στο πλαίσιο του σημείου που αφορά την πρόσβαση στο διαδίκτυο για όλα τα παιδιά και τις 

οικογένειες, υποβάλλονται διάφορες προτάσεις αναδιατύπωσης, όπως η προσθήκη του όρου 

«ευρυζωνικό» και η διαγραφή της αναφοράς στην πανδημία ώστε να διατηρηθεί η ευρύτητα του 

μέτρου. Ορισμένοι ομιλητές ζητούν επίσης να επεκταθεί το πεδίο εφαρμογής του μέτρου σε όλα 

τα άτομα, μεταξύ άλλων και για τους σκοπούς της εργασίας. 



 

 

- Τέλος, όσον αφορά την πλατφόρμα πληροφοριών για την ανταλλαγή γνώσεων και εμπειριών, 

αρκετοί συμμετέχοντες αναφέρουν την ιδέα της συμπερίληψης λύσεων για τους νέους και της 

μεταφοράς της στην ομάδα για τη νεολαία. Προτείνεται επίσης η πλατφόρμα να συγκεντρώσει 

πληροφορίες σχετικά με όλα τα υφιστάμενα προγράμματα και τις διαθέσιμες ευκαιρίες.  

 

Όσον αφορά την ομάδα για θέματα νεολαίας, οι συμμετέχοντες διατυπώνουν τις ακόλουθες 

παρατηρήσεις στο πλαίσιο κάθε μέτρου: 

- Όσον αφορά τη συμμετοχή και την εκπροσώπηση των νέων, ορισμένες από τις προτάσεις 

περιλαμβάνουν: αντικατάσταση του όρου «ήπειρος» από τον όρο «Ευρωπαϊκή Ένωση, προσθήκη 

της «διαδικασίας λήψης αποφάσεων» στις «δημοκρατικές διαδικασίες», την καθιέρωση μιας 

συστηματικής αξιολόγησης του αντικτύπου από τη σκοπιά της νεολαίας προκειμένου να 

αξιολογείται ο αντίκτυπος της ευρωπαϊκής νομοθεσίας στους νέους (αναφέρεται στην τελευταία 

έκθεση της πλατφόρμας). Συζητείται σε βάθος η ιδέα της μείωσης της ηλικίας ψήφου για τις 

εκλογές του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, ενδεχομένως με τη διατύπωση του Ευρωπαϊκού 

Κοινοβουλίου και υπό την προϋπόθεση της ενίσχυσης της αγωγής του πολίτη και της εκπαίδευσης 

σχετικά με την ΕΕ στο πρόγραμμα σπουδών.  

- Αρκετοί ομιλητές ζητούν μια πιο διαφοροποιημένη διατύπωση όσον αφορά τις «επισκέψεις 

παρατήρησης» (οι οποίες δεν θα πρέπει ποτέ να ακούγονται ως πράσινο φως για την παιδική 

εργασία) με τους εξής τρόπους: περιορισμός της διάρκειας της επίσκεψης, ενδεχομένως 

κατάργηση της αναφοράς στις επιδοτήσεις, και σύνδεση των επισκέψεων αυτών με ένα πλαίσιο 

επαγγελματικού προσανατολισμού και καθοδήγησης στο πλαίσιο της τυπικής εκπαίδευσης. Οι 

πρόσθετες ιδέες περιλαμβάνουν τη δημιουργία μιας ευρωπαϊκής πολιτικής υπηρεσίας με 

κινητικότητα, την ενθάρρυνση διττών σχηματισμών και την εξέταση των ευρωπαϊκών εγγυήσεων 

για τη νεολαία σε ένα ξεχωριστό μέτρο. 

- Στο πλαίσιο της συμμόρφωσης των θέσεων εργασίας και της πρακτικής άσκησης με τα πρότυπα 

ποιότητας, οι συμμετέχοντες συζητούν την αμοιβή των περιόδων πρακτικής άσκησης. Στο πλαίσιο 

της ομάδας εργασίας εκφράζεται στήριξη για την απαγόρευση της μη αμειβόμενης πρακτικής 

άσκησης, δίνοντας παράλληλα προσοχή ώστε να μην μειώνονται οι ευκαιρίες που προσφέρονται 

στους νέους, ενώ το ζήτημα της πρακτικής άσκησης στο πλαίσιο της εκπαίδευσης θα πρέπει να 

εξεταστεί περαιτέρω. Μια εναλλακτική λύση θα μπορούσε να είναι η παροχή δημόσιας 

οικονομικής στήριξης στους ασκούμενους.  

- Θα πρέπει να προωθηθούν οι δραστηριότητες εθελοντισμού, σε αντιδιαστολή με τις θέσεις 

εργασίας ή τις περιόδους πρακτικής άσκησης. 

- Όσον αφορά την ισότιμη πρόσβαση των νέων στην κοινωνική προστασία, οι συμμετέχοντες 

προτείνουν να προχωρήσει περαιτέρω το θέμα της πρόσβασης στη στέγαση. Ορισμένα μέλη της 

ομάδας εργασίας προτείνουν ιδίως να καταστεί η στέγαση ή η πρόσβαση σε οικονομικά προσιτή 

στέγαση ανθρώπινο δικαίωμα. Προτείνεται να προβλεφθούν ειδικά μέτρα για την προστασία των 

ορφανών από τη στιγμή που εγκαταλείπουν το ορφανοτροφείο τους λόγω ηλικίας. 

- Στο πλαίσιο της πρόληψης της διαρροής εγκεφάλων, διατυπώνεται πρόταση βάσει της οποίας μια 

χώρα που υποδέχεται άτομο του οποίου η εκπαίδευση βασίζεται σε δημόσια χρηματοδότηση να 

αποζημιώνει οικονομικά τη χώρα καταγωγής, μολονότι ορισμένα μέλη υπογραμμίζουν τον κίνδυνο 

να υπονομευθεί η ελεύθερη κυκλοφορία στην ΕΕ. Ένας άλλος ομιλητής υποστηρίζει ότι η 

«αναγκαστική κινητικότητα» θα μπορούσε να αποφευχθεί με την εξίσωση των μισθών σε 

ολόκληρη την ΕΕ. 

- Τέλος, όσον αφορά τα μέτρα διαχείρισης κρίσεων που απευθύνονται στους νέους, παρατηρείται 

ότι τα σενάρια δεν είναι δυνατόν να αναπτυχθούν λεπτομερώς όπως αναφέρεται στη σύσταση της 

ομάδας Ευρωπαίων πολιτών. 



 

 

 

Όσον αφορά την ομάδα για την προώθηση της ευρωπαϊκής ταυτότητας, οι ομιλητές θέτουν τα ακόλουθα 

σημεία: 

- Η λέξη «πολιτισμός» απουσιάζει από τον τίτλο της ομάδας, ο οποίος θα πρέπει επίσης να 

αναφέρεται στην πολυμορφία. 

- Μια άλλη ιδέα για την ανάπτυξη μιας «κουλτούρας ανταλλαγών» θα ήταν το ευρωπαϊκό δελτίο 

πολιτισμού. 

- Όσον αφορά την προώθηση της πολυγλωσσίας, οι ομιλητές εκφράζουν την άποψη ότι απαιτείται 

μια πιο διαφοροποιημένη διατύπωση καθώς, αφενός, το ζητούμενο επίπεδο C1 στην αγγλική 

γλώσσα φαίνεται μη ρεαλιστικό και, αφετέρου, η εκμάθηση της γλώσσας των άμεσων γειτόνων, 

ιδίως σε διασυνοριακές περιοχές, ή της εθνικής μειονότητας εντός της χώρας, θα μπορούσε να 

είναι εξίσου σημαντική. Αρκετοί ομιλητές επιμένουν στην καλύτερη προστασία των μειονοτικών 

και περιφερειακών γλωσσών, ενδεχομένως μέσω ενός δεσμευτικού μέσου. Στο πλαίσιο αυτό, 

γίνεται αναφορά στη σύμβαση-πλαίσιο του Συμβουλίου της Ευρώπης για την προστασία των 

εθνικών μειονοτήτων, και διατυπώνεται επίσης πρόταση για τη δημιουργία ενός οργανισμού 

αφιερωμένου στην προστασία των γλωσσών αυτών.  

- Όσον αφορά τις ευκαιρίες κοινής χρήσης του ευρωπαϊκού πολιτισμού, διατυπώνονται διάφορες 

προτάσεις: αντικατάσταση της φράσης «δημιουργούν την κοινή τους ευρωπαϊκή ταυτότητα» από 

τη φράση «εξερευνούν την κοινή τους ευρωπαϊκή ταυτότητα», με την προσθήκη «χωρίς σύνορα» 

μετά την φράση «κοινή χρήση του ευρωπαϊκού πολιτισμού», με τη διευκρίνιση «συγκεκριμένα 

στον τομέα των μέσων ενημέρωσης» — δεδομένου ότι προκαλεί πάντα έκπληξη το γεγονός ότι 

κάποιος δεν μπορεί πλέον να έχει πρόσβαση στο ίδιο περιεχόμενο μόλις διέλθει ένα 

ενδοενωσιακό σύνορο. Ωστόσο, μια άλλη ομιλήτρια εκφράζει την απροθυμία της όσον αφορά μια 

τέτοια αναφορά, καθώς δεν θα εξυπηρετούσε τα συμφέροντα των δημιουργών. Προτείνεται ο 

καλύτερος εορτασμός της Ημέρας της Ευρώπης, ιδίως σε τοπικό επίπεδο. 

- Τέλος, στο πλαίσιο της προστασίας της ευρωπαϊκής πολιτιστικής κληρονομιάς, οι συμμετέχοντες 

προτείνουν τις ακόλουθες ιδέες: αναφορά στους Στόχους Βιώσιμης Ανάπτυξης (ΣΒΑ) και στην 

Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία, καθώς και δημιουργία ενός ευρωπαϊκού καταστατικού για τους 

καλλιτέχνες και ενός ειδικού προγράμματος για την προστασία της ευρωπαϊκής πολιτιστικής 

κληρονομιάς. 

 

Τέλος, επιτυγχάνεται συναίνεση για τη δημιουργία μιας τέταρτης ομάδας αφιερωμένης στον αθλητισμό σε 

σχέση με την πολυδεκτικότητα, την εκπαίδευση για έναν υγιεινό τρόπο ζωής (συμπεριλαμβανομένης της 

ψυχικής υγείας), την έμφαση στην ευρωπαϊκή ταυτότητα, την προώθηση ενός πνεύματος ανταλλαγών και 

την προστασία της πολιτιστικής κληρονομιάς (τοπικός και περιφερειακός αθλητισμός). 

 

Κατά τη διάρκεια της συζήτησης, ο Αντιπρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής κ. Μαργαρίτης Σχοινάς 

παρενέβη εξ αποστάσεως αποτίοντας φόρο τιμής στο έργο της ομάδας εργασίας, ιδίως όσον αφορά την 

εκπαίδευση. Εκφράζει την υποστήριξη της Επιτροπής για τη δημιουργία ενός Ευρωπαϊκού Χώρου 

Εκπαίδευσης με βάση ένα κοινό πρόγραμμα σπουδών και ένα κοινό σύστημα πτυχίων, και υπογραμμίζει 

τη συμβολή που θα είχε σε αυτόν τον στόχο ένα καλύτερα χρηματοδοτούμενο και ευρύτερα διαθέσιμο 

πρόγραμμα Erasmus Plus. Περιγράφει τον ευρωπαϊκό πολιτισμό ως ένα «σύνολο της πολυμορφίας μας» 

που συνδέεται με κοινές αξίες, όπως η απαγόρευση της θανατικής ποινής και η κοινωνική ασφάλιση, οι 

οποίες βρίσκονται στο επίκεντρο της αίσθησης του ανήκειν στην Ευρώπη. Σημειώνει ότι ασκείται πίεση για 

κάποια σύγκλιση στον τομέα του πολιτισμού μέσω προγραμμάτων όπως το πρόγραμμα «Δημιουργική 

Ευρώπη», καθώς και για την προώθηση της ευρωπαϊκής πολιτιστικής κληρονομιάς με την παροχή 

βοήθειας σε κοινότητες και την προστασία ιστορικών χώρων.  



 

 

 

4. Καταληκτικές παρατηρήσεις της προέδρου 

 

Η πρόεδρος ολοκληρώνει τη συνεδρίαση ευχαριστώντας τους συμμετέχοντες για την επιτυχία της 

συζήτησης. Εξηγεί ότι τα περαιτέρω στάδια της διαδικασίας θα συνίστανται στην αναδιατύπωση των 

προτάσεων σύμφωνα με τις παρατηρήσεις που διατυπώθηκαν επί του αρχικού σχεδίου στο πλαίσιο της 

ομάδας εργασίας, επί των οποίων θα συμφωνήσουν η εκπρόσωπος της ομάδας εργασίας Marina 

Zelenetska και η ίδια. Οι νέες αυτές προτάσεις θα παρουσιαστούν στην επόμενη συνεδρίαση. Τέλος, 

υπενθυμίζει στους συμμετέχοντες ότι το ζήτημα των αλληλεπικαλυπτόμενων συστάσεων εξακολουθεί να 

συζητείται και ενημερώνει ότι θα δοθούν περισσότερες πληροφορίες μόλις βρεθεί λύση. 


