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1. Įžanginis pirmininkės žodis  
 
Posėdis buvo mišraus formato ir transliuojamas internetu (įrašą galima rasti čia). Pirmininkė pasveikino 
dalyvius ir paaiškino, kad posėdžio tikslas – aptarti rekomendacijas, skirtas darbo grupei po paskutinės 
Dubline vykusios Europos piliečių forumo sesijos „Stipresnė ekonomika, socialinis teisingumas ir darbo vietų 
kūrimas. Švietimas, kultūra, jaunimas ir sportas. Skaitmeninė transformacija“. Didžiausias dėmesys buvo 
skirtas piliečių pranešimų apie rekomendacijas išklausymui ir grįžtamojo ryšio pateikimui. Pirmininkė 
paaiškino, kad sprendimas dėl to, kad tos pačios rekomendacijos yra skirtos kelioms darbo grupėms, bus 
pasiūlytas vėliau. Kalbant apie organizacinius aspektus, pirmininkė pasiūlė diskusijų temas suskirstyti į 
tokias grupes: švietimas, jaunimas, sportas, daugiakalbystė, kultūriniai mainai ir švietimas aplinkosaugos 
klausimais ir skaitmeninimas. Ji patikslino, kad šios temų grupės buvo nustatytos tik diskusijoms palengvinti 
ir vėliau gali būti išplėstos. 
 
2. Piliečių pranešimas apie 1-ojo Europos piliečių forumo rekomendacijas, po jo – diskusija   
 
Nyderlandų nacionalinio piliečių forumo atstovas pirmiausia pristatė tris forumo pasiūlytas rekomendacijas: 
 

• skatinti studijas užsienyje, kartu užtikrinant, kad studentai integruotųsi į priimančiąją šalį, ir imantis 
priemonių, kad būtų išvengta protų nutekėjimo; 

• palikti valstybėms narėms laisvę spręsti tokiose srityse kaip kultūra ir sportas; 
• gerinti kalbų mokymąsi ir stiprinti kultūrinius mainus, šalims gerbiant viena kitos įvairovę. 

 
Kalbant apie Europos piliečių forumo rekomendacijas, pirmojoje su švietimu susijusioje grupėje daugiausia 
dėmesio skirta mokymo programų papildymui (5, 15, 18, 33 rekomendacijos), socialinių emocinių įgūdžių 
lavinimui, interneto pavojams ir aplinkai, taip pat švietimo standartų suderinimui (3, 37 rekomendacijos). 
Piliečiai pristatė atitinkamas rekomendacijas ir, teikiant grįžtamąjį ryšį, buvo iškelti šie klausimai: 
 

• darbo grupės nariai iš esmės pritarė rekomendacijoms, visų pirma rekomendacijoms dėl socialinių 
emocinių įgūdžių ir abipusio diplomų pripažinimo. Keli kalbėtojai taip pat paminėjo minimalius 
švietimo standartus; 

• buvo pateikta nemažai pasiūlymų įtraukti ir kitus elementus. Daug kas siūlė į mokymo programas 
įtraukti pilietinį ugdymą arba švietimą apie Europos istoriją ir vertybes. Piliečiai atsakė, kad ši mintis 
yra visų rekomendacijų pagrindas. Taip pat buvo paminėtas švietimas ekonomikos ir finansų bei 
verslumo klausimais, neformalusis švietimas ir savišvieta. Kai kurie nariai apgailestavo, kad 
nepakankamai dėmesio skiriama mokymuisi visą gyvenimą. Kitų nuomone, svarbu daryti pažangą 
kuriant Europos švietimo erdvę, paminint aukštąjį mokslą ir sąsajas su mokslu ir moksliniais 
tyrimais; 
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• be to, kilo diskusijos kompetencijos sričių tema. Keli dalyviai pabrėžė, kad švietimas, įskaitant tokius 
klausimus kaip mokomieji dalykai ir (arba) mokymo programos, yra nacionalinės, o kartais ir 
regioninės ar vietos lygmens kompetencijos klausimas. Kita vertus, kai kurie manė, kad švietimo 
srityje būtų naudingas geresnis koordinavimas ar derinimas. 

 
Jaunimo klausimu piliečiai pateikė dvi rekomendacijas (4, 6): dėl galimybės suteikimo vidurinių mokyklų 
moksleiviams stebėtojų teisėmis lankytis įmonėse ir ne pelno organizacijose ir dėl planų, kaip kuo labiau 
sumažinti krizių poveikį jaunimui, rengimo. Darbo grupės nariai pateikė tokias pastabas: 
 

• į rekomendaciją dėl observatorijų vizitų buvo sureaguota kiek prieštaringai. Kai kurie nariai pagyrė 
idėją, nes taip studentai būtų labiau susieti su darbo rinka, ir pateikė kai kuriose valstybėse narėse 
taikomų sistemų pavyzdžių. Kiti paprašė paaiškinti vizitų tikslą, atsižvelgdami į tai, kad svarbu 
atskirti mokinių profesinį orientavimą ir stažuotes ir (arba) pameistrystes, kurios negali prasidėti 
nuo ankstyvo amžiaus ir kurios turi būti apmokamos;  

• kai kurie nariai pasiūlė į diskusiją įtraukti Europos piliečių forumo rekomendaciją Nr. 1 dėl 
minimaliojo darbo užmokesčio, kad būtų sprendžiamas jauniems darbuotojams mokamo mažesnio 
nei minimaliojo darbo užmokesčio klausimas; 

• kalbant apie krizių valdymo planų rengimą, nariai pritarė idėjai ir paminėjo skaitmeninės prieigos ir 
platformų svarbą. Jie taip pat pateikė pasiūlymų dėl jo įgyvendinimo dabartinėmis aplinkybėmis, 
kiek tai susiję su jaunų pabėgėlių iš Ukrainos priėmimu į mokyklas ir universitetus ir prieglobsčio 
prašytojų diplomų pripažinimo spartinimu;  

• žvelgiant plačiau, apie jaunimą buvo iškelta keletas papildomų idėjų, pavyzdžiui, tai, kad reikia 
sukurti Europos pilietinę tarnybą ir institucionalizuoti ES ir Europos jaunimo organizacijų santykius.  

 
Sporto tema buvo pateikta viena rekomendacija (29), susijusi su geresniu sporto teikiamos naudos sveikatai 
propagavimu. Pateiktos tokios pastabos: 
 

• nariai palankiai įvertino idėją ir jos potencialą sveikatos politikos srityje; 
• apskritai sporto klausimu nariai taip pat paminėjo sporto svarbą bendruomenių sanglaudai ir 

įtraukčiai, skatinant vietos lygmens sportą ir paprastiems žmonėms siūlomus tarpvalstybinius 
mainus sporto srityje, taip pat įtraukiant ES simbolius tarptautinėse varžybose. 

 
Kalbant apie daugiakalbystę, piliečiai pristatė rekomendacijas (32, 38), kuriose siūloma skatinti 
daugiakalbystę ir kalbų mokymąsi mokykloje, o anglų kalbą nustatyti kaip vieną iš pagrindinių mokomųjų 
dalykų. Darbo grupės nariai į šias rekomendacijas reagavo taip: 
 

• apskritai buvo pritarta minčiai geriau skatinti daugiakalbystę; 
• kai kurie kalbėtojai pateikė pastabų dėl kalbų, kurių mokoma, pasirinkimo ir lygio. Visų pirma, kai 

kurie nariai išreiškė mintį, kad siekis užtikrinti, kad visi besimokantieji antrąją ES kalbą išmoktų C1 
lygiu, yra pernelyg ambicingas; kiti nariai laikėsi nuomonės, kad kartais būtų praktiškiau kaip 
pagrindinį dalyką mokyti ne anglų, o kitą kalbą, pavyzdžiui, kaimyninę kalbą; 

• keletas narių paragino užtikrinti regioninių ir mažumų kalbų apsaugą;  
• Siekiant platesnio tikslo skatinti kalbų mokymąsi, pasiūlyta idėja pratęsti Europos kalbų dieną iki 

savaitės ar mėnesio. 
 
Kalbant apie kultūrinius mainus ir švietimą aplinkosaugos klausimais, buvo pateiktos dvi rekomendacijos 
(35, 36), kuriose siūloma sukurti platformą, kurioje būtų įdėta mokomoji medžiaga apie aplinką, ir užtikrinti 
geresnį mainų programų prieinamumą. Šia tema pateiktos tokios pastabos: 
 

• nariai teigiamai įvertino abi rekomendacijas; 
• kalbant apie platformos sukūrimą, kai kurie nariai laikėsi nuomonės, kad būtų galima patobulinti 

arba geriau viešinti esamas platformas, galbūt taikant multimedijų metodą; 
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• vienas narys išreiškė apgailestavimą dėl to, kad trūksta rekomendacijų dėl kultūros, ir pasiūlė giliau 
nagrinėti šį klausimą sukuriant kultūros paveldo atnaujinimo programą, Europos menininkų statusą 
ir plėtoti programą „DiscoverEU“ pridedant „kultūros pasą“. Taip pat buvo pabrėžtas naujojo 
europinio bauhauzo iniciatyvos vaidmuo. 

 
Kalbant apie skaitmeninimą, piliečiai pateikė dvi rekomendacijas (41, 48), kuriose siūloma skatinti švietimą 
dezinformacijos ir saugumo internete klausimais, taip pat švietimą siekiant gerinti europiečių kritinį 
mąstymą. Darbo grupės nariai pateikė tokias pastabas: 
 

• jie pabrėžė, kad rekomendacijos susijusios su svarbiomis ir aktualiomis temomis; 
• pateikta keletas pasiūlymų dėl jų įgyvendinimo, pavyzdžiui, naujų mokymosi technologijų 

planavimas, esamų priemonių ir platformų naudojimas, taip pat tam tikros ypatingos komunikacijos 
pastangos siekiant pasiekti jaunimą. Taip pat paminėtas švietimo žiniasklaidos srityje įtraukimas į 
Europos švietimo erdvę. 

 
3. Baigiamasis pirmininkės žodis 
 
Pirmininkė užbaigė posėdį paaiškindama tolesnius proceso etapus ir pažymėdama, kad bendras 
sekretoriatas surinks Konferencijos metu sukauptą informaciją ir jos pagrindu bus parengti pasiūlymų 
projektai. Darbo grupės nariai galės aptarti šiuos pasiūlymų projektus kitame darbo grupės posėdyje. 


