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SAŽETAK ZAPISNIKA RADNE SKUPINE ZA ORAZOVANJE, KULTURU, MLADE I SPORT 

Pod predsjedanjem Silje Markkule, predsjednice Europskog foruma mladih 

Petak 11. ožujka 2022., 9.00 – 12:00 

 

1. Uvodne napomene predsjednice  
 
Sastanak se održao u hibridnom obliku i prenosio se putem interneta (snimka je dostupna ovdje). 
Predsjednica je pozdravila sudionike i objasnila da je cilj sastanka raspraviti o preporukama dodijeljenima 
radnoj skupini nakon posljednjeg sastanka Europskog panela građana i građanki održanog u Dublinu na 
temu snažnijeg gospodarstva, socijalne pravde i radnih mjesta/obrazovanja, kulture, mladih i 
sporta/digitalne transformacije. Glavni naglasak sastanka bio je saslušati predstavljanje preporuka građana i 
prikupiti povratne informacije. Kad je riječ o preporukama koje se preklapaju u nekoliko radnih skupina, 
predsjednica je objasnila da će se rješenje predložiti kasnije. U pogledu organizacije, predsjednica je 
predložila da se rasprava strukturira oko sljedećih tema: obrazovanje, mladi, sport, višejezičnost, kulturne 
razmjene i obrazovanje na temu okoliša, digitalizacija. Predsjednica je pojasnila da se te teme kasnije mogu 
dodatno razviti te da su određene samo kako bi se olakšale rasprave. 
 
2. Izlaganje građana o preporukama europskog panela građana i građanki, nakon kojeg slijedi rasprava   
 
Predstavnik nizozemskog nacionalnog panela građana i građanki prvo je predstavio tri preporuke koje je 
predložio panel: 
 

• poticati studiranje u inozemstvu osiguravajući integraciju studenata u zemljama domaćinima i 
poduzimajući mjere za izbjegavanje odljeva mozgova, 

• prepustiti državama članicama pitanja kao što su kultura i sport, 
• poboljšati učenje jezika i jačanje kulturnih razmjena, uz poštovanje međusobne raznolikosti. 

 
Kad je riječ o preporukama Europskog panela građana i građanki, prva tema, o obrazovanju, bila je 
usmjerena na dodatke kurikulumu (preporuke 5., 15., 18., 33.), odnosno obrazovanje o mekim vještinama, 
o opasnostima na internetu i o okolišu, kao i na usklađivanju obrazovnih standarda (preporuke 3., 37.). 
Građani su iznijeli odgovarajuće preporuke, kao i sljedeće povratne informacije: 
 

• Članovi radne skupine općenito su podržali preporuke, posebno one koje se odnose na meke 
vještine i uzajamno priznavanje diploma. Nekoliko govornika spomenulo je i minimalne standarde 
obrazovanja. 

• Iznesen je niz prijedloga za uključivanje drugih elemenata. Zajednička ideja bila je da se u kurikulum 
doda građansko obrazovanje ili obrazovanje o europskoj povijesti i vrijednostima. Građani su 
odgovorili rekavši da je ta ideja nit vodilja svih preporuka. Spomenuto je i obrazovanje o 
gospodarskim i financijskim pitanjima/poduzetništvu te neformalno/informalno obrazovanje. Neki 
su članovi izrazili žaljenje zbog nedostatnog naglaska na cjeloživotnom učenju. Drugi su smatrali da 
je važno ostvariti napredak u pogledu europskog prostora obrazovanja, spomenuvši visoko 
obrazovanje i povezanost sa znanošću i istraživanjem. 
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• Osim toga, tema nadležnosti potaknula je raspravu. Nekoliko članova naglasilo je da je obrazovanje, 
uključujući pitanja kao što su školski predmeti/kurikulum, nacionalna, a ponekad i regionalna ili 
lokalna nadležnost. S druge strane, neki su smatrali da bi bolja koordinacija ili usklađivanje u 
području obrazovanja moglo biti korisno. 

 
Kad je riječ o mladima, građani su predstavili dvije preporuke (4. i 6.) o pružanju mogućnosti učenicima 
srednjih škola da kao promatrači posjećuju poduzeća i neprofitne organizacije te o pripremi planova za 
smanjenje učinka kriza na mlade. Članovi radne skupine dali su sljedeće povratne informacije: 
 

• Reakcije na preporuku o posjetima promatračkih skupina bile su donekle različite. Neki su članovi 
pohvalili ideju zbog toga što bi se njezinim provođenjem učenici bolje povezali s tržištem rada te su 
iznijeli primjere iz postojećih programa u nekim državama članicama. Drugi su zatražili pojašnjenja 
u vezi sa svrhom posjeta, smatrajući da je važno razlikovati profesionalno usmjeravanje za učenike i 
stažiranje/naukovanje, koje ne može započeti u ranoj dobi i koje je potrebno platiti.  

• Neki su članovi predložili da se u raspravu doda preporuka br. 1 Europskog panela građana i 
građanki o minimalnim plaćama za mlade radnike. 

• Kad je riječ o pripremi kriznih planova, članovi su podržali ideju navodeći važnost digitalnog 
pristupa i platformi. Također su dali prijedloge za njegovu provedbu u trenutačnom kontekstu u 
pogledu prihvata mladih ukrajinskih izbjeglica u školama i na sveučilištima te ubrzanog priznavanja 
diploma za tražitelje azila.  

• U širem smislu, kad je riječ o mladima, iznesene su neke dodatne ideje, kao što je osnivanje 
europske građanske službe i institucionalizacija odnosa između EU-a i europskih organizacija 
mladih.  

 
Za temu sporta predstavljena je jedna preporuka (29.) o boljem promicanju dobrobiti sporta za zdravlje. 
Povratne informacije bile su sljedeće: 
 

• Članovi su pozdravili ideju i potencijal koji ona ima za politike u području zdravlja. 
• U širem smislu, kad je riječ o sportu, članovi su spomenuli i važnost sporta za koheziju i uključivost 

zajednice, promicanje lokalnog sporta i prekogranične razmjene u sportu za obične ljude, kao i 
uključivanje simbola EU-a tijekom međunarodnih natjecanja. 

 
Kad je riječ o višejezičnosti, građani su iznijeli preporuke (32., 38.) u kojima se predlaže promicanje 
višejezičnosti i učenja jezika u školi te prijedlog da engleski postane jedan od glavnih predmeta. Članovi 
radne skupine reagirali su na te preporuke kako slijedi: 
 

• Članovi su općenito podržali ideju o boljem promicanju višejezičnosti. 
• Neki su govornici komentirali izbor i razinu podučavanih jezika. Konkretno, neki članovi smatraju da 

je postizanje razine C1 za sve učenike na njihovu drugom jeziku EU-a preambiciozno. Neki članovi 
smatraju da bi ponekad bilo praktičnije poučavati jezik koji nije engleski kao jedan od glavnih 
predmeta, na primjer susjedni jezik. 

• Nekoliko članova zatražilo je da se obuhvati zaštita regionalnih i manjinskih jezika.  
• U širem cilju promicanja učenja jezika predložena je ideja o produljenju Europskog dana jezika na 

tjedan ili mjesec dana. 
 
Kad je riječ o kulturnim razmjenama i obrazovanju o okolišu, predstavljene su dvije preporuke (35., 36.) u 
kojima se predlaže stvaranje platforme s nastavnim materijalima o okolišu i veća dostupnost programa 
razmjene. U povratnim informacijama posebno su istaknute sljedeće točke: 
 

• Zastupnici su pozitivno pozdravili obje preporuke. 
• Kad je riječ o stvaranju platforme, neki članovi smatraju da bi se postojeće platforme mogle 

poboljšati ili bolje promicati, po mogućnosti multimedijskim pristupom. 



 

3 
 

• Jedan je član izrazio žaljenje zbog nedostatka preporuka o kulturi i predložio da se ta tema produbi 
stvaranjem programa za obnovu kulturne baštine, europskog statusa umjetnika i razvoja programa 
DiscoverEU dodavanjem „kulturne propusnice”. Istaknuta je i uloga inicijative novog europskog 
Bauhausa. 

 
Kad je riječ o digitalizaciji, građani su iznijeli dvije preporuke (41. i 48.) u kojima se predlaže promicanje 
obrazovanja o dezinformiranju i sigurnosti na internetu te obrazovanja za poboljšanje kritičkog razmišljanja 
među Europljanima. Članovi radne skupine dali su sljedeće povratne informacije: 
 

• Naglasili su da se preporuke odnose na važne i relevantne teme. 
• Izneseno je nekoliko prijedloga u pogledu njihove provedbe, kao što su mapiranje novih tehnologija 

učenja, upotreba postojećih alata i platformi te ulaganje posebnih komunikacijskih napora kako bi 
se doprlo do mladih. Spomenuto je i dodavanje medijskog obrazovanja u europski prostor 
obrazovanja. 

 
3. Zaključne napomene predsjednice 
 
Predsjednica je zaključila sastanak objašnjavajući sljedeće korake postupka, napominjući da će zajedničko 
tajništvo objediniti informacije prikupljene tijekom konferencije i da će nacrti prijedloga biti pripremljeni na 
temelju toga. Članovi radne skupine moći će raspravljati o tim nacrtima prijedloga na sljedećem sastanku 
radne skupine. 


