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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 11 Μαρτίου 2022, από τις 9.00 έως τις 11.00 

 

1. Εισαγωγικές παρατηρήσεις της προέδρου  
 
Η συνεδρίαση πραγματοποιήθηκε σε υβριδική μορφή και μεταδόθηκε μέσω διαδικτύου (η 
καταγραφή είναι διαθέσιμη εδώ). Η πρόεδρος καλωσόρισε τους συμμετέχοντες και εξήγησε ότι στόχος 
της συνεδρίασης είναι να συζητηθούν οι συστάσεις που ανατέθηκαν στην ομάδα εργασίας μετά την 
τελευταία συνεδρίαση της ομάδας ευρωπαίων πολιτών με θέμα «Ισχυρότερη οικονομία, κοινωνική 
δικαιοσύνη και θέσεις εργασίας / Εκπαίδευση, πολιτισμός, νεολαία και αθλητισμός / Ψηφιακός 
μετασχηματισμός» στο Δουβλίνο. Κύριος στόχος της συνεδρίασης είναι να ακουστεί η παρουσίαση των 
συστάσεων από τους πολίτες και να συγκεντρωθεί ανάδραση. Όσον αφορά το ζήτημα των συστάσεων που 
αλληλεπικαλύπτουν διάφορες ομάδες εργασίας, η πρόεδρος εξήγησε ότι θα προταθεί λύση αργότερα. Όσον 
αφορά την οργάνωση, η πρόεδρος πρότεινε τη διάρθρωση των συζητήσεων γύρω από τους ακόλουθους 
πυρήνες: εκπαίδευση, νεολαία, αθλητισμός, πολυγλωσσία, πολιτιστικές ανταλλαγές και περιβαλλοντική 
εκπαίδευση, ψηφιοποίηση. Η πρόεδρος προσδιόρισε ότι οι πυρήνες αυτοί μπορεί να εξελιχθούν αργότερα και 
ο ρόλος τους είναι η διευκόλυνση των συζητήσεων. 
 
2. Παρουσίαση από τους πολίτες των συστάσεων της ομάδας Ευρωπαίων πολιτών 1 με συνεπακόλουθη 
διεξαγωγή συζήτησης   
 
Ο εκπρόσωπος της εθνικής ομάδας πολιτών της Ολλανδίας παρουσίασε για πρώτη φορά τις 3 συστάσεις 
που πρότεινε η ομάδα: 
 

• Να ενθαρρύνονται οι σπουδές στο εξωτερικό, με παράλληλη διασφάλιση της ένταξης των 
σπουδαστών στη χώρα υποδοχής τους και λήψη μέτρων για την αποφυγή της διαρροής εγκεφάλων 

• Να καταλείπονται στα κράτη μέλη ζητήματα όπως ο πολιτισμός και ο αθλητισμός 
• Να βελτιωθεί η εκμάθηση γλωσσών και να ενισχυθούν οι πολιτιστικές ανταλλαγές, με σεβασμό στην 

πολυμορφία των άλλων 
 
Όσον αφορά τις συστάσεις της ομάδας ευρωπαίων πολιτών, η πρώτη ομάδα για την εκπαίδευση 
επικεντρώθηκε σε προσθήκες στο πρόγραμμα σπουδών (συστάσεις 5, 15, 18, 33), με εκπαίδευση σχετικά 
με τις μη τεχνικές δεξιότητες, τους κινδύνους στο διαδίκτυο και το περιβάλλον, καθώς και στην εναρμόνιση 
των εκπαιδευτικών προτύπων (συστάσεις 3, 37). Οι πολίτες παρουσίασαν τις αντίστοιχες συστάσεις και ως 
ανάδραση προέκυψαν τα εξής: 
 

• Τα μέλη της ομάδας εργασίας υποστήριξαν εν γένει τις συστάσεις, ιδίως εκείνες που αφορούν τις 
μη τεχνικές δεξιότητες και την αμοιβαία αναγνώριση των διπλωμάτων. Αρκετοί ομιλητές ανέφεραν 
επίσης τη θέσπιση ελάχιστων προτύπων για την εκπαίδευση. 
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• Διατυπώθηκαν ορισμένες προτάσεις για να συμπεριληφθούν και άλλα στοιχεία. Μια κοινή ιδέα 
ήταν να προστεθεί η αγωγή του πολίτη ή η εκπαίδευση σχετικά με την ευρωπαϊκή ιστορία και τις 
ευρωπαϊκές αξίες στο πρόγραμμα σπουδών. Οι πολίτες απάντησαν λέγοντας ότι η ιδέα αυτή ήταν 
η βάση όλων των συστάσεων. Αναφέρθηκαν επίσης η εκπαίδευση σε οικονομικά και 
χρηματοπιστωτικά θέματα/επιχειρηματικότητα και η μη τυπική/άτυπη εκπαίδευση. Ορισμένα μέλη 
εξέφρασαν τη λύπη τους για την έλλειψη έμφασης στη διά βίου μάθηση. Άλλοι θεώρησαν 
σημαντικό να σημειωθεί πρόοδος στον Ευρωπαϊκό Χώρο Εκπαίδευσης, κάνοντας αναφορά στην 
τριτοβάθμια εκπαίδευση και τους δεσμούς με την επιστήμη και την έρευνα. 

• Επιπλέον, το θέμα των αρμοδιοτήτων πυροδότησε τη συζήτηση. Αρκετά μέλη τόνισαν ότι η 
εκπαίδευση, συμπεριλαμβανομένων θεμάτων όπως τα σχολικά μαθήματα/προγράμματα σπουδών, 
αποτελεί εθνική, και ενίοτε περιφερειακή ή τοπική αρμοδιότητα. Από την άλλη πλευρά, ορισμένοι 
πιστεύουν ότι ένας ισχυρότερος συντονισμός ή εναρμόνιση στον τομέα της εκπαίδευσης θα 
μπορούσε να είναι επωφελής. 

 
Σχετικά με το ζήτημα της νεολαίας, οι πολίτες παρουσίασαν δύο συστάσεις (4, 6), όσον αφορά την παροχή 
της ευκαιρίας, σε μαθητές λυκείου, να επισκέπτονται εταιρείες και μη κερδοσκοπικές οργανώσεις ως 
παρατηρητές, και όσον αφορά την κατάρτιση σχεδίων για την ελαχιστοποίηση των επιπτώσεων των κρίσεων 
στους νέους. Η ανάδραση των μελών της ομάδας εργασίας είχε ως εξής: 
 

• Οι αντιδράσεις στη σύσταση σχετικά με τις επισκέψεις παρατήρησης ήταν σχετικά ανάμεικτες. 
Ορισμένα μέλη εξήραν την ιδέα θεωρώντας πως θα μπορούσε να συνδέσει τους μαθητές καλύτερα 
με την αγορά εργασίας και παρέθεσαν παραδείγματα από υφιστάμενα προγράμματα σε ορισμένα 
κράτη μέλη. Άλλοι ζήτησαν διευκρινίσεις σχετικά με τον σκοπό των επισκέψεων, θεωρώντας 
σημαντικό να γίνει διάκριση μεταξύ του επαγγελματικού προσανατολισμού για μαθητές και της 
πρακτικής άσκησης ή μαθητείας, οι οποίες δεν μπορούν να ξεκινήσουν σε μικρή ηλικία και πρέπει 
να αμείβονται.  

• Ορισμένα μέλη πρότειναν να προστεθεί η σύσταση αριθ. 1 της ομάδας ευρωπαίων πολιτών όσον 
αφορά τους κατώτατους μισθούς στη συζήτηση για την αντιμετώπιση του ζητήματος του κατώτερου 
του ελάχιστου μισθού για τους νεαρούς εργαζόμενους. 

• Όσον αφορά την κατάρτιση σχεδίων για την αντιμετώπιση κρίσεων, τα μέλη υποστήριξαν την ιδέα, 
αναφέροντας τη σημασία της ψηφιακής πρόσβασης και των ψηφιακών πλατφορμών. Διατύπωσαν 
επίσης προτάσεις για την εφαρμογή της στην τρέχουσα συγκυρία, όσον αφορά την υποδοχή νέων 
Ουκρανών προσφύγων σε σχολεία και πανεπιστήμια και την επιτάχυνση της αναγνώρισης των 
διπλωμάτων των αιτούντων άσυλο.  

• Γενικότερα, όσον αφορά τη νεολαία, διατυπώθηκαν ορισμένες πρόσθετες ιδέες, όπως η δημιουργία 
μιας ευρωπαϊκής πολιτικής υπηρεσίας και η θεσμοθέτηση των σχέσεων μεταξύ της ΕΕ και των 
ευρωπαϊκών οργανώσεων νεολαίας.  

 
Για το θέμα του αθλητισμού, παρουσιάστηκε μία σύσταση (29) σχετικά με την καλύτερη προώθηση των 
οφελών του αθλητισμού για την υγεία. Η ανάδραση που διατυπώθηκε είχε ως εξής: 
 

• Τα μέλη εξέφρασαν την ικανοποίησή τους για την ιδέα και τη δυνατότητα που προσφέρει για τις 
πολιτικές στον τομέα της υγείας. 

• Γενικότερα, όσον αφορά τον αθλητισμό, τα μέλη ανέφεραν επίσης τη σημασία του αθλητισμού για 
τη συνοχή και τη συμμετοχικότητα των κοινοτήτων, την προώθηση του τοπικού αθλητισμού και των 
διασυνοριακών ανταλλαγών στον αθλητισμό για απλούς ανθρώπους, καθώς και τη συμπερίληψη 
συμβόλων της ΕΕ κατά τη διάρκεια διεθνών αγώνων. 

 
Όσον αφορά την πολυγλωσσία, οι πολίτες παρουσίασαν συστάσεις (32, 38) στις οποίες προτείνουν την 
προώθηση της πολυγλωσσίας και την εκμάθηση γλωσσών στο σχολείο και την ανάδειξη της αγγλικής 
γλώσσας σε βασικό μάθημα. Τα μέλη της ομάδας εργασίας είχαν τις ακόλουθες αντιδράσεις στις συστάσεις 
αυτές: 
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• Συνολικά, τα μέλη υποστήριξαν την ιδέα για μια καλύτερη προώθηση της πολυγλωσσίας. 
• Ορισμένοι ομιλητές σχολίασαν την επιλογή και το επίπεδο των διδασκόμενων γλωσσών. 

Συγκεκριμένα, ορισμένα μέλη εξέφρασαν την ιδέα ότι η επιδίωξη ενός επιπέδου C1 για όλους τους 
μαθητές σε μια δεύτερη γλώσσα της ΕΕ είναι υπερβολικά φιλόδοξη. Άλλα μέλη είχαν την άποψη ότι 
μερικές φορές θα ήταν πιο πρακτικό να διδαχθεί μια άλλη γλώσσα εκτός της αγγλικής ως βασικό 
μάθημα, για παράδειγμα μια γλώσσα γειτονικής χώρας. 

• Λίγα μέλη ζήτησαν να καλυφθεί η προστασία των περιφερειακών και μειονοτικών γλωσσών.  
• Με ευρύτερο στόχο την προώθηση της εκμάθησης γλωσσών, προτάθηκε η επέκταση της 

ευρωπαϊκής ημέρας γλωσσών σε μία εβδομάδα ή ένα μήνα. 
 
Για το ζήτημα των πολιτιστικών ανταλλαγών και της περιβαλλοντικής εκπαίδευσης, υποβλήθηκαν δύο 
συστάσεις (35, 36), οι οποίες πρότειναν τη δημιουργία πλατφόρμας με διδακτικό υλικό για το περιβάλλον 
και τη βελτίωση της προσβασιμότητας των προγραμμάτων ανταλλαγών. Ειδικότερα, σε επίπεδο ανάδρασης 
εγείρονται τα ακόλουθα σημεία: 
 

• Τα μέλη εξέφρασαν την ικανοποίησή τους και για τις δύο συστάσεις. 
• Όσον αφορά τη δημιουργία μιας πλατφόρμας, ορισμένα μέλη έκριναν ότι οι υφιστάμενες 

πλατφόρμες θα μπορούσαν να βελτιωθούν ή να προωθηθούν καλύτερα, ενδεχομένως μέσω μιας 
προσέγγισης που συνδέεται με πολυμέσα. 

• Ένα μέλος εξέφρασε τη λύπη του για την έλλειψη συστάσεων σχετικά με τον πολιτισμό και πρότεινε 
να προχωρήσει περαιτέρω το θέμα με τη δημιουργία ενός προγράμματος για την ανανέωση της 
πολιτιστικής κληρονομιάς, ένα ευρωπαϊκό καθεστώς για καλλιτέχνες και την ανάπτυξη του 
προγράμματος DiscoverEU με την προσθήκη μιας «κάρτας για τον πολιτισμό». Επισημάνθηκε 
επίσης ο ρόλος της πρωτοβουλίας για το νέο ευρωπαϊκό Bauhaus. 

 
Όσον αφορά την ψηφιοποίηση, οι πολίτες παρουσίασαν δύο συστάσεις (41, 48) με τις οποίες προτείνουν 
την προώθηση της εκπαίδευσης σχετικά με την παραπληροφόρηση και την ασφάλεια στο διαδίκτυο, καθώς 
και την εκπαίδευση για τη βελτίωση της κριτικής σκέψης μεταξύ των Ευρωπαίων. Η ανάδραση των μελών 
της ομάδας εργασίας είχε ως εξής: 
 

• Τόνισαν ότι οι συστάσεις αφορούσαν σημαντικά και συναφή θέματα. 
• Διατυπώθηκαν διάφορες προτάσεις όσον αφορά την εφαρμογή των συστάσεων, όπως η 

χαρτογράφηση νέων τεχνολογιών μάθησης, η χρήση υφιστάμενων εργαλείων και πλατφορμών, 
καθώς και ορισμένες εξειδικευμένες επικοινωνιακές προσπάθειες για την προσέγγιση των νέων. 
Αναφέρθηκε επίσης η προσθήκη της εκπαίδευσης γύρω από τα μέσα ενημέρωσης στον Ευρωπαϊκό 
Χώρο Εκπαίδευσης. 

 
3. Καταληκτικές παρατηρήσεις της προέδρου 
 
Η πρόεδρος ολοκλήρωσε τη συνεδρίαση εξηγώντας τα επόμενα στάδια της διαδικασίας, επισημαίνοντας 
ότι η κοινή γραμματεία θα συγκεντρώσει την εισροή παρατηρήσεων που συλλέχθηκαν κατά τη διάρκεια της 
Διάσκεψης και ότι θα καταρτιστούν σχέδια προτάσεων στη βάση αυτή. Τα μέλη της ομάδας εργασίας θα 
είναι σε θέση να συζητήσουν αυτά τα σχέδια προτάσεων στην προσεχή συνεδρίαση της ομάδας εργασίας. 


