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1. Wstępne uwagi przewodniczącej  
 
Posiedzenie odbyło się w formie hybrydowej i było transmitowane w internecie (nagranie 
dostępne tutaj). Przewodnicząca powitała uczestników i wyjaśniła, że celem posiedzenia jest omówienie 
zaleceń przydzielonych grupie roboczej po ostatniej sesji europejskiego panelu obywatelskiego nt. 
„Silniejsza gospodarka, sprawiedliwość społeczna i zatrudnienie/Edukacja, kultura, młodzież i 
sport/Transformacja cyfrowa” w Dublinie. Głównym celem posiedzenia było wysłuchanie prezentacji 
obywatelskich na temat zaleceń i zebranie informacji zwrotnych. Jeżeli chodzi o kwestię zaleceń 
nakładających się na kompetencje kilku grup roboczych, przewodnicząca wyjaśniła, że rozwiązanie zostanie 
zaproponowane w późniejszym terminie. Jeśli chodzi o organizację, przewodnicząca zaproponowała 
zorganizowanie dyskusji wokół następujących klastrów: edukacja, młodzież, sport, wielojęzyczność, 
wymiany kulturowe oraz edukacja środowiskowa, cyfryzacja. Przewodnicząca dodała, że te klastry mogą 
później ewoluować i określono je jedynie w celu ułatwienia dyskusji. 
 
2. Przedstawienie przez obywateli zaleceń europejskiego panelu obywatelskiego nr 1, a następnie 
dyskusja   
 
Przedstawiciel holenderskiego krajowego panelu obywatelskiego przedstawił najpierw trzy zalecenia 
zaproponowane przez panel: 
 

• Zachęcanie do studiowania za granicą przy jednoczesnym zapewnieniu integracji studentów w kraju 
przyjmującym i podejmowaniu działań w celu uniknięcia drenażu mózgów 

• Pozostawiać państwom członkowskim takich kwestii jak kultura i sport 
• Poprawa nauki języków obcych i wzmocnienie wymian kulturowych, z poszanowaniem wzajemnej 

różnorodności 
 
Jeśli chodzi o zalecenia europejskiego panelu obywatelskiego, pierwszy klaster dotyczący edukacji 
koncentrował się na uzupełnieniach programu nauczania (zalecenia 5, 15, 18, 33) o edukację w zakresie 
umiejętności miękkich, zagrożeń związanych z internetem i środowiska, a także na harmonizacji standardów 
edukacyjnych (zalecenia 3, 37). Obywatele przedstawili odnośne zalecenia, a w swoich uwagach poruszyli 
następujące kwestie: 
 

• Członkowie grupy roboczej zasadniczo poparli zalecenia, w szczególności te dotyczące umiejętności 
miękkich i wzajemnego uznawania dyplomów. Kilku mówców wspomniało również o minimalnych 
standardach edukacji. 

• Przedstawiono kilka sugestii dotyczących uwzględnienia innych elementów. Wspólnym pomysłem 
było dodanie do programu nauczania edukacji obywatelskiej lub edukacji na temat europejskiej 
historii i wartości europejskich. Obywatele stwierdzili, że idea ta leży u podstaw wszystkich zaleceń. 
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Wspomniano również o edukacji w zakresie kwestii gospodarczych i 
finansowych/przedsiębiorczości oraz edukacji pozaformalnej/nieformalnej. Niektórzy członkowie 
wyrazili ubolewanie z powodu braku nacisku na uczenie się przez całe życie. Inni stwierdzili, że 
należy poczynić postępy w zakresie europejskiego obszaru edukacji, wspominając o szkolnictwie 
wyższym oraz powiązaniach z nauką i badaniami naukowymi. 

• Żywą debatę wywołał temat kompetencji. Kilku członków podkreśliło, że edukacja, w tym takie 
kwestie jak przedmioty szkolne czy programy nauczania, należy do kompetencji krajowych, a 
czasem regionalnych lub lokalnych. Z drugiej strony niektórzy byli zdania, że lepsza koordynacja lub 
harmonizacja w dziedzinie edukacji mogłaby być korzystna. 

 
Jeśli chodzi o kwestię młodzieży, obywatele przedstawili dwa zalecenia (4, 6) dotyczące zapewnienia 
uczniom szkół średnich możliwości wizytowania przedsiębiorstw i organizacji non-profit w charakterze 
obserwatorów oraz przygotowania planów mających na celu zminimalizowanie wpływu kryzysów na 
młodych ludzi. Członkowie grupy roboczej przedstawili następujące uwagi: 
 

• Zalecenie dotyczące wizyt obserwacyjnych spotkało się z dość mieszanymi reakcjami. Niektórzy 
członkowie pochwalili ten pomysł, twierdząc, że pozwala on uczniom nawiązać lepszy kontakt z 
rynkiem pracy, o czym świadczą przykłady programów istniejących już w niektórych państwach 
członkowskich. Inni prosili o wyjaśnienie, jaki byłby cel tych wizyt, podkreślając, że ważne jest 
rozróżnienie między poradnictwem zawodowym dla uczniów a stażami/praktykami zawodowymi, 
których nie można odbywać w młodym wieku i które muszą być płatne.  

• Niektórzy członkowie zaproponowali dodanie do dyskusji zalecenia europejskiego panelu 
obywatelskiego nr 1 w sprawie płac minimalnych, aby zająć się problemem oferowania młodym 
pracownikom płac na poziomie niższym niż płaca minimalna. 

• Jeśli chodzi o przygotowanie planów na wypadek sytuacji kryzysowej, członkowie poparli ten 
pomysł, wspominając o znaczeniu dostępu cyfrowego i platform cyfrowych. Przedstawili również 
sugestie dotyczące jego wdrożenia w obecnym kontekście, jeśli chodzi o przyjmowanie młodych 
uchodźców ukraińskich w szkołach i na uniwersytetach oraz przyspieszenie uznawania dyplomów 
osób ubiegających się o azyl.  

• W szerszym ujęciu w kontekście młodzieży omówiono pewne dodatkowe pomysły, takie jak 
utworzenie europejskiej służby obywatelskiej i instytucjonalizacja stosunków między UE a 
europejskimi organizacjami młodzieżowymi.  

 
W odniesieniu do tematu sportu przedstawiono jedno zalecenie (29) dotyczące lepszego promowania 
korzyści zdrowotnych sportu. Zgłoszono następujące uwagi: 
 

• Członkowie z zadowoleniem przyjęli przedstawiony pomysł, zwracając uwagę na jego potencjał w 
kontekście polityki zdrowotnej. 

• W szerszym ujęciu, jeśli chodzi o sport, członkowie wspomnieli również o znaczeniu sportu dla 
spójności i inkluzywności społeczności, promowania sportu lokalnego i transgranicznej wymiany w 
sporcie dla zwykłych ludzi, a także uwzględnienia symboli UE podczas zawodów 
międzynarodowych. 

 
Jeśli chodzi o wielojęzyczność, obywatele przedstawili zalecenia (32, 38) zakładające promowanie 
wielojęzyczności i nauki języków w szkołach oraz nauczanie języka angielskiego jako przedmiotu 
podstawowego. Członkowie grupy roboczej odnieśli się do tych zaleceń w następujący sposób: 
 

• Ogólnie członkowie poparli pomysł lepszego promowania wielojęzyczności. 
• Niektórzy mówcy zgłosili uwagi na temat wyboru i poziomu nauczanych języków. W szczególności 

niektórzy członkowie wyrazili pogląd, że dążenie do poziomu C1 dla wszystkich uczniów w 
przypadku drugiego języka unijnego jest zbyt ambitne. Inni członkowie stwierdzili, że czasami 
bardziej praktycznym rozwiązaniem byłoby nauczanie języka innego niż angielski jako przedmiotu 
podstawowego, na przykład języka kraju sąsiedniego. 
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• Kilku członków zaapelowało o objęcie ochroną języków regionalnych i mniejszościowych.  
• Z myślą o szerszym celu promowania nauki języków zaproponowano przedłużenie okresu 

obchodów Europejskiego Dnia Języków do tygodnia lub miesiąca. 
 
W odniesieniu do wymian kulturowych i edukacji ekologicznej przedstawiono dwa zalecenia (35, 36), w 
których zaproponowano utworzenie platformy z materiałami dydaktycznymi na temat środowiska oraz 
zwiększenie dostępności programów wymiany. W komentarzach poruszono następujące kwestie: 
 

• Członkowie z zadowoleniem przyjęli oba zalecenia. 
• Jeśli chodzi o utworzenie platformy, niektórzy członkowie uznali, że istniejące platformy mogłyby 

zostać ulepszone lub lepiej promowane, w miarę możliwości za pomocą podejścia multimedialnego. 
• Jeden z członków wyraził ubolewanie z powodu braku zaleceń dotyczących kultury i zaproponował, 

by pójść dalej w tej kwestii poprzez stworzenie programu renowacji dziedzictwa kulturowego, 
podjęcie tematu europejskiego statusu artystów i rozwinięcie programu DiscoverEU poprzez 
dodanie „przepustki kulturalnej”. Podkreślono również rolę inicjatywy „nowy europejski Bauhaus”. 

 
Jeżeli chodzi o cyfryzację, obywatele przedstawili dwa zalecenia (41, 48), w których zaproponowano 
promowanie edukacji w zakresie dezinformacji i bezpieczeństwa w internecie oraz edukacji w celu poprawy 
krytycznego myślenia wśród Europejczyków. Członkowie grupy roboczej przedstawili następujące uwagi: 
 

• Podkreślili, że zalecenia dotyczą ważnych i istotnych tematów. 
• Przedstawiono kilka sugestii dotyczących ich wdrażania, takich jak identyfikacja nowych technologii 

uczenia się, wykorzystanie istniejących narzędzi i platform, a także podjęcie pewnych specjalnych 
działań komunikacyjnych w celu dotarcia do młodych ludzi. Wspomniano również o dodaniu 
edukacji medialnej do europejskiego obszaru edukacji. 

 
3. Uwagi końcowe przewodniczącej 
 
Przewodnicząca podsumowała posiedzenie i wyjaśniła kolejne etapy procedury. Podkreśliła, że wspólny 
sekretariat zgromadzi uwagi zgłoszone podczas konferencji i że na tej podstawie przygotowane zostaną 
projekty wniosków. Członkowie grupy roboczej będą mogli omówić te projekty wniosków na następnym 
posiedzeniu grupy roboczej. 


