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1. Töörühma juhi sissejuhatavad märkused  
 
Koosolek toimus hübriidvormis ja kanti üle veebis (salvestis on kättesaadav siin). Töörühma juht 
tervitas osalejaid ja selgitas, et koosoleku eesmärk on arutada Dublinis toimunud Euroopa kodanike 
paneelarutelul „Tugevam majandus, sotsiaalne õiglus ja töökohad / haridus, kultuur, noored ja sport / 
digiüleminek“ töörühmale antud soovitusi. Koosoleku peamine eesmärk oli ära kuulata kodanike esitatud 
soovitused ja koguda tagasisidet. Töörühma juht selgitas, et kuna soovitused puudutavad mitut töörühma, 
esitatakse lahendused hiljem. Korralduslikust küljest tegi töörühma juht ettepaneku jagada arutelud 
järgmistesse plokkidesse: haridus, noored, sport, mitmekeelsus, kultuurivahetus ja keskkonnaharidus, 
digiüleminek. Töörühma juht täpsustas, et need plokid võivad hiljem muutuda ja nende eesmärk on üksnes 
arutelude hõlbustamine. 
 
2. Kodanikud tutvustasid Euroopa kodanike esimese paneelarutelu soovitusi, järgnes arutelu  
 
Hollandi kodanike paneelarutelu esindaja tutvustas kõigepealt arutlusringi poolt esitatud kolme soovitust: 
 

• julgustada välismaal õppimist, tagades samas, et õpilased integreeruvad vastuvõtvasse riiki, ning 
võttes meetmeid ajude äravoolu vältimiseks; 

• jätta sellised küsimused nagu kultuur ja sport liikmesriikidele; 
• parandada keeleõpet ja edendada kultuurivahetust, austades üksteise mitmekesisust. 

 
Euroopa kodanike paneelarutelu soovitustega seoses keskenduti esimeses hariduseteemalises plokis 
õppekava täiendamisele pehmete oskuste, internetiohtude ja keskkonna alase õppega (soovitused 5, 15, 
18, 33) ning haridusstandardite ühtlustamisele (soovitused 3, 37). Kodanikud tutvustasid vastavaid soovitusi 
ja tagasisidena tõstatati järgmised punktid: 
 

• töörühma liikmed üldiselt toetasid soovitusi, eelkõige neid, mis käsitlevad pehmeid oskusi ja 
diplomite vastastikust tunnustamist. Mitmed sõnavõtjad mainisid ka hariduse miinimumnõudeid; 

• samuti tehti mitmeid ettepanekuid muude elementide lisamiseks. Ühine idee oli lisada 
õppekavasse kodanikuharidus või Euroopa ajalugu ja väärtusi käsitlev õpe. Kodanikud vastasid, et 
see idee oligi kõigi soovituste alus. Mainiti ka teadmiste arendamist majandus- ja finantsküsimustes 
/ ettevõtluses ning mitteformaalset/informaalset haridust. Mõned liikmed avaldasid kahetsust, et 
elukestev õpe jäi tähelepanuta. Teised pidasid oluliseks edendada Euroopa haridusruumi, 
nimetades kõrgharidust ning selle seost teadus- ja uurimistööga; 

• arutelu tekitas ka pädevuste teema. Mitu liiget rõhutas, et haridus, sealhulgas sellised teemad nagu 
õppeained/õppekavad, kuuluvad riigi ja mõnikord piirkondlikku või kohalikku pädevusse. Teisest 
küljest arvasid mõned, et kasulik võiks olla hariduse valdkonna parem koordineerimine või 
ühtlustamine. 
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Noorte teemal esitasid kodanikud kaks soovitust (4 ja 6): võimaldada keskkooliõpilastel vaatlejatena 
külastada ettevõtteid ja mittetulundusühendusi ning koostada kavad, mis aitaksid vähendada kriiside mõju 
noortele. Töörühma liikmed andsid järgmist tagasisidet: 
 

• vaatluskülastuste soovitusele reageeriti mõnevõrra erinevalt. Mõned liikmed kiitsid seda ideed, 
kuna see aitab õpilastel saada tööturust parema ülevaate, ja tõid näiteid mõne liikmesriigi 
olemasolevatest kavadest. Teised palusid selgitusi külastuste eesmärgi kohta, pidades oluliseks 
eristada õpilaste karjäärinõustamist ja praktikat / töökohapõhist õpet, mida ei saa teha varases eas 
ja mille eest tuleb õpilastele maksta;  

• mõned liikmed soovitasid lisada arutellu Euroopa kodanike paneelarutelu soovituse nr 1 
miinimumpalkade kohta, et käsitleda noorte töötajate miinimumpalgast madalamate palkade 
küsimust; 

• liikmed toetasid kriisikavade ettevalmistamise ideed, rõhutades digitaalse juurdepääsu ja 
platvormide tähtsust. Samuti tegid nad ettepanekuid selle rakendamiseks praeguses kontekstis 
seoses Ukraina noorte pagulaste vastuvõtmisega koolidesse ja ülikoolidesse ning 
varjupaigataotlejate diplomite tunnustamise kiirendamisega;  

• üldisemalt tõstatati noortega seoses veel mõned ideed, näiteks Euroopa kodanikuteenistuse 
loomine ning ELi ja Euroopa noorteorganisatsioonide vaheliste suhete institutsionaliseerimine.  

 
Sporditeemal esitati üks soovitus (29), milles käsitletakse spordist tervisele tuleneva kasu propageerimist. 
Tagasiside oli järgmine: 
 

• liikmed pooldasid ideed ja selle potentsiaali tervishoiupoliitikas; 
• üldiselt mainisid liikmed ka spordi tähtsust kogukonna sidususele ja ühtekuuluvusele, kohaliku 

spordi ja tavainimeste piiriülese spordivahetuse edendamisele ning ELi sümbolite kaasamisele 
rahvusvahelistel võistlustel. 

 
Mitmekeelsuse kohta esitasid kodanikud soovitused (32, 38), milles tehakse ettepanek edendada koolides 
mitmekeelsust ja keeleõpet ning muuta inglise keel põhiaineks. Töörühma liikmed reageerisid nendele 
soovitustele järgmiselt: 
 

• üldiselt toetasid liikmed ideed mitmekeelsust rohkem edendada; 
• mõned sõnavõtjad kommenteerisid õpetatavate keelte valiku ja taseme teemal. Mõned liikmed 

leidsid, et kõigile õpilastele nende teises ELi keeles C1-taseme saavutamise kehtestamine on liiga 
kõrge siht. Teised liikmed leidsid, et mõnikord oleks praktilisem põhikeelena õpetada muud kui 
inglise keelt, näiteks mõnda naaberkeelt; 

• osad liikmed nõudsid regionaal- ja vähemuskeelte kaitse hõlmamist;  
• et keeleõpet laiemalt edendada, tehti ettepanek pikendada Euroopa keeltepäeva nädalale või 

kuule. 
 
Kultuurivahetuse ja keskkonnahariduse valdkonnas esitati kaks soovitust (35, 36), milles soovitati luua 
keskkonnateemaliste õppematerjalide platvorm ning muuta vahetusprogrammid kättesaadavamaks. 
Tagasisides tõsteti esile järgmised punktid: 
 

• liikmed pidasid mõlemat soovitust tervitatavaks; 
• platvormi loomise suhtes leidsid mõned liikmed, et olemasolevaid platvorme saaks parandada või 

paremini edendada, võimaluse korral multimeedia abil; 
• üks liige avaldas kahetsust kultuurialaste soovituste puudumise pärast ja tegi ettepanekud luua 

kultuuripärandi renoveerimise programm, anda loovisikutele Euroopa staatus ja arendada 
„DiscoverEU“ algatust nn kultuuripassi lisamisega. Rõhutati ka algatuse „Uus Euroopa Bauhaus“ 
rolli. 
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Digiülemineku teemal esitasid kodanikud kaks soovitust (41, 48), milles tehakse ettepanek edendada 
teadlikkust desinformatsiooni ja veebiturvalisuse alal ning eurooplaste kriitilise mõtlemise parandamist. 
Töörühma liikmed andsid järgmist tagasisidet: 
 

• rõhutati, et soovitused puudutavad olulisi ja asjakohaseid teemasid; 
• nende rakendamiseks tehti mitmeid ettepanekuid, näiteks uute õpitehnoloogiate kaardistamine, 

olemasolevate vahendite ja platvormide kasutamine ning noortele suunatud spetsiifiliste 
teabevahetusürituste korraldamine. Mainiti ka meediahariduse lisamist Euroopa haridusruumi. 

 
3. Töörühma juhi kokkuvõtvad märkused 
 
Töörühma juht lõpetas koosoleku ja selgitas protsessi järgmisi etappe, märkides, et ühissekretariaat 
koondab konverentsi käigus kogutud seisukohad ja et selle alusel koostatakse ettepanekute kavandid. Neid 
kavandeid on töörühma liikmetel võimalus arutada järgmisel töörühma koosolekul. 


