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1. Az elnök bevezető megjegyzései 
 
Az ülésre hibrid formában kerül sor, és interneten közvetítik (a felvétel itt érhető el). Az elnök üdvözli 
a résztvevőket, és kifejti, hogy az ülés célja a munkacsoportnak kiosztott ajánlások megvitatása az „Erősebb 
gazdaság, társadalmi igazságosság és munkahelyek/Oktatás, kultúra, ifjúság és sport/Digitális átállás” 
elnevezésű európai polgári vitacsoport legutóbbi, dublini ülését követően. Az ülés fő célja, hogy 
meghallgassák a polgárok ajánlásait, és visszajelzéseket gyűjtsenek. A több munkacsoportot átfedő 
ajánlások kérdését illetően az elnök kifejti, hogy később tesznek javaslatot a megoldásra. A szervezést 
illetően az elnök azt javasolja, hogy a megbeszéléseket a következő témakörök köré szervezzék: oktatás, 
ifjúság, sport, többnyelvűség, kulturális csere és környezeti nevelés, digitalizáció. Az elnök leszögezi, hogy 
ezek a témakörök később változhatnak, és csak a megbeszélések megkönnyítése érdekében kerültek 
meghatározásra. 
 
2. Az 1. európai polgári vitacsoport szóvivői ismertetik a csoport ajánlásait, majd vita következik 
 
A holland nemzeti polgári vitacsoport képviselője először a csoport által javasolt 3 ajánlást ismerteti: 
 

• a külföldi tanulás ösztönzése, miközben biztosítják, hogy a diákok beilleszkedjenek a fogadó 
országba, továbbá intézkedések meghozatala az agyelszívás elkerülése érdekében 

• a tagállamok hatáskörében hagyni az olyan területeket, mint a kultúra és a sport 
• a nyelvtanulás javítása és a kulturális cserekapcsolatok fokozása egymás sokszínűségének 

tiszteletben tartása mellett 
 
Ami az európai polgári vitacsoport ajánlásait illeti, az oktatással kapcsolatos első témakör a tantervnek a 
humán készségekkel, az internet veszélyeivel és a környezettel kapcsolatos oktatással való kiegészítésére 
(5., 15., 18. és 33. ajánlás), valamint az oktatási normák harmonizálására (3. és 37. ajánlás) összpontosít. 
A polgárok ismertették a megfelelő ajánlásokat, és visszajelzésként a következő pontokat vetették fel: 
 

• a munkacsoport tagjai általában támogatták az ajánlásokat, különösen azokat, amelyek a humán 
készségekkel és a diplomák kölcsönös elismerésével foglalkoznak. Számos felszólaló megemlítette 
az oktatásra vonatkozó minimumszabályokat is. 

• Számos javaslat született más elemek beillesztésére. Közös ötletként merült fel, hogy vegyék fel az 
állampolgári ismeretek oktatását vagy az európai történelemről és értékekről szóló oktatást a 
tantervbe. A polgárok azt válaszolták, hogy ez az elképzelés képezi az összes ajánlás alapját. 
A gazdasági és pénzügyi kérdésekkel / vállalkozói szellemmel kapcsolatos oktatás, valamint a nem 
formális/informális oktatás is említésre került. Néhány tag sajnálatát fejezte ki amiatt, hogy nem 
fordítanak hangsúlyt az egész életen át tartó tanulásra. Mások fontosnak tartották az európai 
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oktatási térség előmozdítását, megemlítve a felsőoktatást, valamint a tudományhoz és a kutatáshoz 
való kapcsolódást. 

• Emellett a kompetenciák témaköre is vitát váltott ki. Több tag hangsúlyozta, hogy az oktatás – 
beleértve az olyan kérdéseket is, mint az iskolai tantárgyak/tantervek – nemzeti, néha regionális 
vagy helyi hatáskörbe tartozik. Másrészt néhányan úgy vélték, hogy az oktatás területén a 
szorosabb koordináció vagy harmonizáció hasznos lehet. 

 
Az ifjúság témájában a polgárok két ajánlást (4., 6.) terjesztettek elő, amelyek a középiskolások számára 
lehetőséget biztosítanak arra, hogy megfigyelőként vállalatokhoz és nonprofit szervezetekhez látogassanak 
el, valamint a válságok fiatalokra gyakorolt hatásának lehető legkisebbre csökkentésére irányulóan terveket 
készítsenek. A munkacsoport tagjai a következő visszajelzéseket adták: 
 

• A megfigyelő látogatásokra vonatkozó ajánlásra adott reakciók kissé vegyesek voltak. Néhány tag 
méltatta az ötletet, mivel az jobban összekapcsolja a diákokat a munkaerőpiaccal, és példákat 
hoztak a néhány tagállamban már létező rendszerekből. Mások pontosítást kértek a látogatások 
célját illetően, mivel fontosnak tartották, hogy különbséget tegyenek a tanulók pályaorientációja és 
a gyakornokság/tanulószerződéses gyakorlati képzés között, amelyet nem lehet fiatal korban 
elkezdeni, és fizetni kell érte. 

• Néhány tag azt javasolta, hogy a fiatal munkavállalók minimálbérnél alacsonyabb bérezésének 
kérdéséről folytatott vitát egészítsék ki az európai polgári vitacsoport minimálbérekről szóló 1. 
számú ajánlásával. 

• Ami a válságtervek elkészítését illeti, a tagok támogatták ezt az elképzelést, megemlítve a digitális 
hozzáférés és platformok fontosságát. Javaslatokat tettek az elképzelés jelenlegi helyzetben 
történő végrehajtására is, tekintettel a fiatal ukrán menekültek iskolai és egyetemi befogadására, 
valamint a menedékkérők diplomái elismerésének felgyorsítására. 

• Tágabb értelemben az ifjúságot illetően néhány további ötlet is felmerült, például az európai 
polgári szolgálat létrehozása, valamint az EU és az európai ifjúsági szervezetek közötti kapcsolatok 
intézményesítése. 

 
A sporttal kapcsolatos témakörben egy ajánlást (29.) terjesztettek elő, amely a sport kedvező élettani 
hatásainak erőteljesebb népszerűsítésével foglalkozik. A visszajelzések a következők voltak: 
 

• A tagok üdvözölték az elképzelést és annak az egészségpolitika szempontjából rejlő lehetőségeit. 
• Tágabb összefüggésben, a sport témájával kapcsolatban a tagok megemlítették a sport jelentőségét 

a közösségi kohézió és az inkluzivitás szempontjából, amely előmozdítja a helyi sportolást és a 
határokon átnyúló sport-csereprogramokat a hétköznapi emberek számára, valamint az uniós 
szimbólumok szerepeltetését a nemzetközi versenyeken. 

 
A többnyelvűséget illetően a polgárok ajánlásokat (32., 38.) terjesztettek elő, amelyekben a többnyelvűség 
és a nyelvtanulás iskolai támogatását, valamint az angol nyelv alaptantárgyként való bevezetését javasolták. 
A munkacsoport tagjai a következőképpen reagáltak ezekre az ajánlásokra: 
 

• A tagok összességében támogatták azt az elképzelést, hogy jobban elő kell mozdítani a 
többnyelvűséget. 

• Néhány felszólaló a tanított nyelvek kínálatával és szintjével kapcsolatban észrevételeket tett. 
Néhányan úgy vélték, hogy a második uniós nyelvből minden diák számára a C1-es szint elérése 
túlságosan ambiciózus célkitűzés. Mások szerint néha praktikusabb lenne az angol helyett egy 
másik nyelvet tanítani alaptárgyként, például egy szomszédos ország nyelvét. 

• Néhány tag a regionális és kisebbségi nyelvek védelmét szorgalmazta. 
• A nyelvtanulás szélesebb körű célja érdekében javasolták a nyelvek európai napjának egy hétre 

vagy egy hónapra történő meghosszabbítását. 
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A kulturális cserék és a környezeti oktatás témájában két ajánlást (35., 36.) terjesztettek elő, amelyek a 
környezettel kapcsolatos tananyagokat tartalmazó platform létrehozását, valamint a csereprogramok 
hozzáférhetőbbé tételét javasolták. Visszajelzésként a következő kérdések merültek fel: 
 

• A tagok üdvözlik mindkét ajánlást. 
• Ami a platform létrehozását illeti, néhány tag úgy vélte, hogy a meglévő platformokat tovább 

lehetne fejleszteni vagy jobban lehetne népszerűsíteni, esetleg multimédiás megközelítéssel. 
• Egy tag sajnálatát fejezte ki a kultúrával kapcsolatos ajánlások hiánya miatt, és azt javasolta, hogy a 

kulturális örökség felújítására irányuló program létrehozásával, a művészek európai jogállásával, 
valamint a DiscoverEU program „kulturális bérlettel” való kiegészítése révén történő 
továbbfejlesztésével folytassák a témát. Kiemelték az új európai Bauhaus kezdeményezés szerepét 
is. 

 
A digitalizációt illetően a polgárok két ajánlást (41., 48) terjesztettek elő, amelyekben a dezinformációval és 
az online biztonsággal kapcsolatos oktatás, valamint az európaiak kritikus gondolkodását javító oktatás 
előmozdítását javasolták. A munkacsoport tagjai a következő visszajelzéseket adták: 
 

• Hangsúlyozták, hogy az ajánlások fontos és releváns témákat érintenek. 
• Végrehajtásukat illetően számos javaslat született, például az új tanulási technológiák 

feltérképezése, a meglévő eszközök és platformok használata, valamint a fiatalok megszólítása 
érdekében tett különleges kommunikációs erőfeszítések. A médiaoktatás beillesztése az európai 
oktatási térségbe szintén említésre került. 

 
3. Az elnök záró megjegyzései 
 
Az elnök az ülést a folyamat következő lépéseinek ismertetésével zárta, megjegyezve, hogy a közös 
titkárság össze fogja állítani a konferencia során összegyűjtött észrevételeket, és a javaslattervezeteket 
ennek alapján készítik el. A munkacsoport tagjai ezeket a javaslattervezeteket a munkacsoport következő 
ülésén vitathatják meg. 


