
 

 

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

Pod predsjedanjem Silje Markkule, predsjednice Europskog foruma mladih 

Petak 25. ožujka 2022., 9:00 – 11:30 i 14:00 – 16:00 

 

1. Uvodne napomene predsjedateljice  

 

Sastanak se održao u hibridnom obliku i prenosio se putem interneta (snimke su dostupne ovdje i ovdje). 

Nakon što je pozdravila sudionike, predsjedateljica je objasnila da je cilj sastanka raspravljati o nacrtima 

prijedlogâ pripremljenim na temelju preporuka panela građana i građanki. Predsjedateljica je predložila da 

se sastanak strukturira tako da se raspravlja o svakoj pojedinačnoj mjeri.  

 

Osim toga, najavila je da je objavljeno četvrto izvješće o digitalnoj platformi. Istaknula je nove doprinose ili 

naglasak u tom izvješću u vezi s nesigurnošću rada i nezaposlenošću mladih, socijalnim i geografskim 

razlikama u pristupu tercijarnom obrazovanju i kulturi, „propusnicom za muzeje na razini EU-a” koja bi 

odgovarala potrebama osoba s invaliditetom, profesionalnošću kulturnih djelatnika, rodnom 

ravnopravnošću u sportu i manje poznatim sportovima. Potaknula je članove Radne skupine da uzmu u 

obzir to izvješće. 

 

2. Intervencija glasnogovornice 

 

Glasnogovornica Radne skupine preuzela je riječ kako bi predstavila početne nacrte prijedlogâ i objasnila 

metodologiju koja je korištena tijekom njihove izrade. Naglasila je da neki elementi iziskuju daljnju raspravu 

jer nisu izričito spomenuti u preporukama panela građana i građanki ili se preklapaju s drugim radnim 

skupinama. 

 

3. Predstavljanje početnih nacrtâ prijedlogâ i rasprava o njima s ciljem predstavljanja nacrtâ prijedlogâ na 

plenarnoj skupštini 26. ožujka 

 

U raspravi koja je uslijedila sudionici su imali na raspolaganju popis nacrtâ prijedlogâ te su raspravljali o 

svakoj mjeri prema redoslijedu u tekstu. 

 

Kad je riječ o tematskoj skupini koja se odnosi na obrazovanje, nekoliko članova Radne skupine istaknulo je 

pojam „europskog prostora obrazovanja” i potrebu za financiranjem. Zatim su istaknute sljedeće točke:  

- Jedan član Radne skupine izjavio je da bi se načelo jednakog pristupa obrazovanju i cjeloživotnom 

učenju, kao i priznavanje diploma i stručnih vještina, trebalo izričito odnositi i na izbjeglice. 

- Riječ „usklađivanje” razine obrazovanja izazvala je određeni skepticizam te bi bilo preporučljivo 

zamijeniti je riječju „koordinacija”. 

https://multimedia.europarl.europa.eu/en/webstreaming/conference-on-future-of-europe-workgroup-on-education-culture-youth-and-sport_20220325-0900-SPECIAL-OTHER-1
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/webstreaming/conference-on-future-of-europe-workgroup-on-education-culture-youth-and-sport_20220325-1400-SPECIAL-OTHER-1


 

 

- Kako je navedeno u preporuci europskog panela građana i građanki, države članice trebale bi se 

dogovoriti i usvojiti certificirani minimalni standard obrazovanja u temeljnim predmetima počevši 

od osnovne škole. 

- Potrebno je poboljšanje uzajamnog priznavanja diploma, pri čemu ne smijemo zaboraviti na 

stručne vještine (na primjer u području okoliša i digitalizacije). Mogao bi se spomenuti i europski 

okvir za naukovanje koji se temelji na posebnim modulima.  

- U prijedlozima bi trebalo istaknuti pravo na osposobljavanje na radnome mjestu.  

- EU bi se trebao zalagati za priznavanje formalnog i neformalnog učenja, primjerice po uzoru na 

UNESCO-ovu nagradu „grad obrazovanja” i oslanjajući se na ključnu ulogu koju u tome mogu imati 

sportske udruge te organizacije za kulturu i mlade. U tom kontekstu, takve bi organizacije trebale 

biti bolje priznate. 

- U okviru razvoja obrazovanja otpornog na promjene u budućnosti i cjeloživotnog učenja u Europi, 

nekoliko članova Radne skupine ustrajalo je na potrebi za sveobuhvatnim planom. Neke od 

predloženih izmjena odnosile su se na dopunjavanje građanskog odgoja tečajevima o europskoj 

povijesti, vrijednostima EU-a i ulozi EU-a u svijetu te upućivanje na „STEAM” (uključujući umjetnost 

i humanističke znanosti) umjesto STEM-a. Bilo je i prijedloga da se sve mjere koje se odnose na 

kritičko razmišljanje i digitalno obrazovanje spoje u okviru iste mjere, uz nekoliko prilagodbi: 

upotrebljavanje konkretnijeg pojma od „skepticizma”, upućivanje na „medijsku pismenost” umjesto 

na digitalno obrazovanje, uklanjanje upućivanja na „dezinformacije” (jer bi se to moglo shvatiti kao 

poticanje cenzure) i spominjanje borbe protiv vršnjačkog nasilja i rasizma.  

- Kad je riječ o nastavnim tehnikama, podnesen je zahtjev za uklanjanje participativnih videoigara ili 

za upućivanje na „igrifikaciju” umjesto na „videoigre”. 

- Kad je riječ o osposobljavanju nastavnika, predloženo je da se spomene njihova mobilnost u okviru 

programa Erasmus Plus i da se uspostavi platforma koja će omogućiti pristup nastavnim 

materijalima i znanju stečenom u Europi. Neki su sudionici pozvali na to da nastavnici preuzmu veću 

ulogu mentora učenicima i da budu informiraniji o društvenim medijima. Predloženo je i da se riječ 

„podupirati” zamijeni izrazom „promicati postojeće programe” ili „podupirati sustavno i 

kontinuirano kvalitetno osposobljavanje”. 

- Pod temom pristupa internetu za svu djecu i obitelji dano je nekoliko prijedloga za preformuliranje 

teksta, kao što su dodavanje izraza „širokopojasni pristup internetu” i brisanje upućivanja na 

pandemiju kako bi mjera ostala dovoljno općenita. Neki su govornici također pozvali na proširenje 

područja primjene mjere na sve pojedince, među ostalim u svrhu rada. 

- Naposljetku, kad je riječ o informacijskoj platformi za razmjenu znanja i iskustava, nekoliko 

sudionika predložilo je da se u nju uključe rješenja za mlade te da se ona premjesti u tematsku 

skupinu o mladima. Predloženo je i da platforma prikuplja informacije o svim postojećim 

programima i dostupnim mogućnostima.  

 

Za tematsku skupinu koja obuhvaća pitanja mladih, sudionici su u okviru pojedinih mjera iznijeli sljedeće 

primjedbe: 

- Kad je riječ o sudjelovanju i zastupljenosti mladih, neki od prijedloga uključivali su zamjena pojma 

„kontinent” izrazom „Europska unija”, dodavanje „donošenja odluka” „demokratskim procesima” i 

uspostavu sustavnog „testa utjecaja na mlade” kako bi se procijenio učinak europskog 

zakonodavstva na mlade (spomenuto u posljednjem izvješću o platformi). Detaljno se raspravljalo o 

ideji snižavanja dobi za glasovanje na izborima za Europski parlament, po mogućnosti uz 

formulaciju koju predloži Europski parlament i uz uvjet jačanja građanskog odgoja i obrazovanja o 

EU-u u kurikulumu.  



 

 

- Nekoliko govornika pozvalo je na precizniju formulaciju „promatračkih posjeta” (koji nikada ne bi 

trebali zvučati kao davanje zelenog svjetla dječjem radu), i to ograničavanjem trajanja posjeta, 

mogućim uklanjanjem upućivanja na subvencije i povezivanjem tih posjeta s okvirom za 

profesionalno usmjeravanje i mentorstvo u sklopu formalnog obrazovanja. Dodatne ideje 

uključivale su stvaranje europske civilne službe s mobilnošću, poticanje dvojnog obrazovanja i 

razmatranje europske Garancije za mlade u okviru posebne mjere. 

- Pod temom usklađenosti radnih mjesta i stažiranja s aspektom standardâ kvalitete sudionici su 

raspravljali o naknadama za stažiranje. Radna skupina izrazila je potporu zabrani neplaćenog 

stažiranja, pri čemu je pozornost posvećena nesmanjivanju mogućnosti koje se nude mladima, a 

pitanje stažiranja u okviru obrazovanja trebalo bi dodatno razmotriti. Alternativa bi mogla biti 

pružanje javne financijske potpore stažistima.  

- Trebalo bi promicati volonterske aktivnosti, odvojeno od zapošljavanja ili stažiranja. 

- Kad je riječ o jednakom pristupu mladih socijalnoj zaštiti, sudionici su predložili da se poduzmu 

dodatne mjere u pogledu pristupa stanovanju. Neki članovi Radne skupine posebno su predložili da 

stanovanje ili pristup cjenovno pristupačnom stanovanju postane ljudsko pravo. Predloženo je da se 

predvide posebne mjere za zaštitu siročadi nakon što napuste sirotište zbog svoje dobi. 

- Pod temom sprečavanja odljeva mozgova predloženo je da bi zemlja koja prima pojedinca čije je 

obrazovanje bilo financirano javnim novcem mogla dati financijsku naknadu zemlji podrijetla, iako 

su neki članovi istaknuli rizik od ugrožavanja slobode kretanja u EU-u. Jedan je govornik predložio 

da bi se „prisilna mobilnost” mogla izbjeći uravnoteživanjem plaća diljem EU-a. 

- Naposljetku, kad je riječ o mjerama za upravljanje krizama usmjerenima na mlade, dana je 

primjedba da se scenariji nisu mogli detaljno opisati, kako je navedeno u preporuci europskog 

panela građana i građanki. 

 

Tijekom rasprave o tematskoj skupini o promicanju europskog identiteta govornici su istaknuli sljedeće 

točke: 

- U nazivu tematske skupine nedostaje riječ „kultura”, koja bi se trebala odnositi i na raznolikost. 

- Još jedna od ideja za razvoj „kulture razmjene” bila bi europska kulturna propusnica. 

- Kad je riječ o promicanju višejezičnosti, govornici su izrazili mišljenje da je potrebna preciznija 

formulacija jer ne samo da je uvjet poznavanja engleskog jezika na razini C1 nerealističan, već bi i 

učenje jezika neposrednih susjeda, posebno u prekograničnim područjima, ili nacionalne manjine u 

zemlji moglo biti jednako važno. Nekoliko govornika ustrajalo je na boljoj zaštiti manjinskih i 

regionalnih jezika, po mogućnosti putem obvezujućeg instrumenta. U tom kontekstu neki su se 

članovi pozvali na Okvirnu konvenciju Vijeća Europe za zaštitu nacionalnih manjina, kao i na 

prijedlog za osnivanje agencije posvećene zaštiti tih jezika.  

- Kad je riječ o mogućnostima za razmjenu europske kulture, izneseni su razni prijedlozi: zamjena 

izraza „izgrađivanje zajedničkog europskog identiteta” riječima „istraživanje zajedničkog europskog 

identiteta”, dodavanje riječi „bez granica” nakon riječi „razmjena europske kulture”, uz dodavanje 

detalja „posebno u području medija” – s obzirom na to da je uvijek iznenađujuće da se više ne može 

pristupiti istom sadržaju čim se prijeđe granica unutar EU-a. Međutim, jedna sudionica izrazila je 

nevoljkost u pogledu takvog dodavanja jer ono ne bi služilo interesima autora. Predložena je bolja 

proslava Dana Europe, posebno na lokalnoj razini. 

- Naposljetku, na temu zaštite europske kulturne baštine sudionici su predložili sljedeće ideje: 

pozivanje na ciljeve održivog razvoja i europski zeleni plan, izradu europskog statuta umjetnika i 

posebni program posvećen zaštiti europske kulturne baštine. 

 



 

 

Naposljetku, postignut je konsenzus o stvaranju četvrte tematske skupine posvećene sportu u vezi s 

inkluzivnošću, obrazovanjem o zdravom načinu života (uključujući mentalno zdravlje), naglašavanjem 

europskog identiteta, promicanjem kulture razmjene i zaštitom kulturne baštine (lokalni i regionalni 

sportovi). 

 

Tijekom rasprave potpredsjednik Europske komisije Margaritis Schinas na daljinu je odao priznanje radu 

Radne skupine, posebno u području obrazovanja. Izrazio je potporu Komisije uspostavi europskog prostora 

obrazovanja koji se temelji na zajedničkom kurikulumu i zajedničkom sustavu diploma te je naglasio 

doprinos koji predstavlja bolje financirani program Erasmus Plus šireg opsega. Opisao je europsku kulturu 

kao „agregat naše raznolikosti” utemeljen na zajedničkim vrijednostima kao što su zabrana smrtne kazne i 

socijalna sigurnost koje su u središtu osjećaja pripadnosti Europi. Istaknuo je zalaganje za određenu 

konvergenciju u području kulture putem programa kao što je Kreativna Europa, kao i za promicanje 

europske kulturne baštine pomaganjem zajednicama i zaštitom povijesnih lokaliteta.  

 

4. Zaključne napomene predsjedateljice 

 

Predsjedateljica je zaključila sastanak zahvalivši sudionicima na plodonosnoj raspravi. Objasnila je da će 

sljedeći koraci postupka obuhvaćati preformuliranje prijedloga u skladu s primjedbama na početni nacrt 

Radne skupine, oko kojeg će se predsjedateljica dogovoriti s glasnogovornicom Radne skupine Marinom 

Zelentskom. Novi prijedlozi bit će predstavljeni na sljedećem sastanku. Naposljetku, podsjetila je sudionike 

da se još raspravlja o pitanju preklapanja preporuka te je obavijestila da će više informacija biti dostupno 

čim se pronađe rješenje. 


