
 

 

 
DARBO GRUPĖS ŠVIETIMO, KULTŪROS, JAUNIMO IR SPORTO KLAUSIMAIS PROTOKOLO SANTRAUKA 

Pirmininkavo Silja Markkula, Europos jaunimo forumo pirmininkė 

2022 m. kovo 25 d., 9.00–11.00 val. ir 14.00–16.00 val. 

 

1. Įžanginis pirmininkės žodis  

 

Posėdis vyko mišria forma ir buvo transliuojamas internetu (įrašus galima rasti čia ir čia). Pasveikinusi 

dalyvius, pirmininkė paaiškino, kad posėdžio tikslas – aptarti pasiūlymų projektus, parengtus remiantis 

piliečių forumų rekomendacijomis. Pirmininkė pasiūlė, kad posėdis būtų vykdomas aptariant vieną 

priemonę po kitos.  

 

Be to, ji pranešė, kad paskelbta ketvirtoji Skaitmeninės platformos ataskaita. Ji atkreipė dėmesį į naujus 

pasiūlymus arba akcentus šioje ataskaitoje dėl mažų garantijų darbo ir jaunimo nedarbo, socialinių ir 

geografinių prieigos prie aukštojo išsilavinimo ir kultūros skirtumų, „europinio muziejų abonento“, kuris 

atitiktų neįgaliųjų poreikius, kultūros specialistų profesionalumo, lyčių lygybės sporte ir mažiau žinomų 

sporto šakų. Ji paragino darbo grupės narius atsižvelgti į šią ataskaitą. 

 

2. Darbo grupės atstovės kalba 

 

Darbo grupės atstovė pristatė pradinius pasiūlymų projektus ir paaiškino jų rengimo metu taikytą metodiką. 

Ji pabrėžė, kad kai kuriuos elementus reikia toliau svarstyti, nes jie nebuvo aiškiai paminėti piliečių forumų 

rekomendacijose arba dubliavosi su kitomis darbo grupėmis. 

 

3. Pradinių pasiūlymų projektų pristatymas ir aptarimas siekiant pateikti pasiūlymų projektus kovo 26 d. 

plenariniame posėdyje 

 

Po to vykusiose diskusijose dalyviai turėjo pasiūlymų projektų sąrašą ir aptarė kiekvieną priemonę teksto 

eilės tvarka. 

 

Kalbant apie švietimo grupę, keli darbo grupės nariai pabrėžė „Europos švietimo erdvės“ sąvoką ir 

finansavimo poreikį. Po to buvo iškelti toliau nurodyti klausimai.  

̶ Vienas darbo grupės narys teigė, kad lygių galimybių gauti išsilavinimą ir mokytis visą gyvenimą, 

taip pat diplomų ir profesinių įgūdžių pripažinimo principai turėtų būti aiškiai taikomi ir 

pabėgėliams. 

̶ Žodžio „derinimas“ naudojimas švietimo lygio srityje sukėlė tam tikrų abejonių, todėl patartina jį 

pakeisti žodžiu „koordinavimas“  

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


 

 

̶ Kaip nurodyta Europos piliečių forumo rekomendacijoje, valstybės narės turėtų susitarti dėl 

patvirtinto minimalaus pagrindinių dalykų, pradedant pradinėmis mokyklomis, rengimo standarto ir 

jį patvirtinti. 

̶ Reikia gerinti abipusį kvalifikacinių laipsnių pripažinimą, nepamirštant profesinių įgūdžių 

(pavyzdžiui, aplinkos ir skaitmeninės ekonomikos srityse). Taip pat būtų galima paminėti Europos 

pameistrystės sistemą, grindžiamą konkrečiais moduliais.  

̶ Pasiūlymuose turėtų būti numatyta teisė į mokymą darbo vietoje.  

̶ ES turėtų remti formaliojo ir savaiminio mokymosi pripažinimą, pavyzdžiui, remdamasi UNESCO 

„mokymosi miesto apdovanojimo“ pavyzdžiu ir itin svarbiu vaidmeniu, kurį šioje srityje gali atlikti 

sporto asociacijos, taip pat kultūros ir jaunimo organizacijos. Atsižvelgiant į tai, šios organizacijos 

turėtų būti labiau pripažįstamos. 

̶ Kuriant perspektyvią švietimo sistemą ir mokymąsi visą gyvenimą Europoje, keli darbo grupės 

nariai pabrėžė, kad reikia parengti išsamų planą. Kai kurie siūlyti pakeitimai: pilietinio ugdymo 

papildymas kursais apie Europos istoriją, ES vertybes ir ES vaidmenį pasaulyje; nuoroda į „STEAM“ 

(įtraukiant menus ir humanitarinius mokslus), o ne į „STEM“. Taip pat buvo pasiūlyta visas 

priemones, susijusias su kritiniu mąstymu ir skaitmeniniu švietimu, sujungti į vieną priemonę su 

keliais pakeitimais: vartoti konkretesnį terminą nei „skepticizmas“, kalbėti apie gebėjimą naudotis 

žiniasklaidos priemonėmis, o ne skaitmeninį švietimą, išbraukti nuorodą į dezinformaciją (kuri 

galėtų būti suprantama kaip cenzūros skatinimas) ir paminėti kovą su patyčiomis ir rasizmu.  

̶ Kalbant apie mokymo metodus, buvo pateiktas prašymas nenurodyti dalyvaujamųjų vaizdo žaidimų 

arba vietoj vaizdo žaidimų nurodyti žaidimizaciją. 

̶ Kalbant apie mokytojų rengimą, buvo pasiūlyta paminėti jų judumą pagal programą „Erasmus+“ ir 

sukurti platformą, kurioje būtų galima susipažinti su Europoje sukaupta mokymo medžiaga ir 

žiniomis. Kai kurie dalyviai paragino mokytojus atlikti labiau mentorystės vaidmenį dirbant su 

mokiniais ir gauti daugiau žinių apie socialinius tinklus. Taip pat buvo pasiūlyta terminą „remti“ 

pakeisti terminu „plėtoti esamas programas“ arba „remti sisteminį ir tęstinį kokybišką mokymą“. 

̶ Interneto prieigos visiems vaikams ir šeimoms srityje buvo pateikta keletas pasiūlymų pakeisti 

formuluotes, pavyzdžiui, įtraukti terminą „plačiajuostis ryšys“ ir išbraukti nuorodą į pandemiją, kad 

priemonė išliktų plati. Kai kurie kalbėtojai taip pat paragino išplėsti priemonės taikymo sritį, kad ji 

apimtų visus asmenis, be kita ko, darbo tikslais. 

̶ Be to, kalbant apie informacinę platformą, skirtą keistis žiniomis ir patirtimi, keletas dalyvių iškėlė 

mintį įtraukti jaunimui skirtus sprendimus ir perkelti ją prie jaunimo reikalų teminės grupės. Taip 

pat pasiūlyta, kad platformoje būtų kaupiama informaciją apie visas esamas programas ir esamas 

galimybes.  

 

Dėl jaunimo klausimų grupės dalyviai pateikė toliau nurodytas pastabas pagal kiekvieną priemonę. 

̶ Kalbant apie jaunimo dalyvavimą ir atstovavimą jiems, be kita ko, pasiūlyta: terminą „žemynas“ 

pakeisti terminu „Europos Sąjunga“, prie „demokratiniai procesai“ pridėti „sprendimų priėmimas“, 

sukurti sistemingą įvertinimo jaunimoatžvilgiu sistemą, siekiant įvertinti Europos teisės aktų poveikį 

jaunimui (pateikta naujausioje platformos ataskaitoje). Buvo išsamiai aptarta idėja sumažinti 

balsavimo Europos Parlamento rinkimuose amžiaus slenkstį, galbūt atsižvelgiant į Europos 

Parlamento formuluotę ir su sąlyga, kad mokymo programose būtų daugiau dėmesio skirta 

pilietiniam ugdymui ir švietimui ES klausimais.  

̶ Keletas kalbėtojų paragino naudoti subtilesnę formuluotę dėl „observatorijų vizitų“ (tai niekada 

neturėtų reikšti, kad leidžiamas vaikų darbas), t. y.: apriboti vizitų trukmę, galbūt išbraukti nuorodą 

į subsidijas ir susieti šiuos vizitus su profesinio orientavimo ir mentorystės sistema, kuri yra 



 

 

formaliojo švietimo dalis. Be kita ko, buvo pasiūlyta sukurti Europos pilietinę tarnybą su judumu, 

skatinti dvejopą mokymąsi ir įgyvendinti Europos jaunimo garantijų iniciatyvą kaip atskirą 

priemonę. 

̶ Kalbėdami apie tai, kad darbo vietos ir stažuotės turi atitikti kokybės standartus, dalyviai aptarė 

atlyginimą už stažuotes. Darbo grupėje buvo išreikštas pritarimas neapmokamų stažuočių 

uždraudimui, kartu dėmesio skiriant tam, kad nebūtų mažinamos jaunimui siūlomos galimybės, taip 

pat poreikį toliau svarstyti stažuočių švietimo sistemoje klausimą. Alternatyva galėtų būti viešosios 

finansinės paramos teikimas stažuotojams.  

̶ Reikėtų skatinti savanorystės veiklą, kuri skiriasi nuo darbo vietų ar stažuočių. 

̶ Kalbant apie lygias jaunimo galimybes gauti socialinę apsaugą, dalyviai pasiūlė skirti daugiau 

dėmesio galimybei gauti būstą. Kai kurie darbo grupės nariai visų pirma pasiūlė užtikrinti, kad 

būstas arba galimybė gauti įperkamą būstą būtų žmogaus teisė. Buvo pasiūlyta numatyti konkrečias 

priemones, skirtas našlaičių apsaugai, kai jie dėl savo amžiaus palieka globos namus. 

̶ Siekiant užkirsti kelią protų nutekėjimui, buvo pasiūlyta, kad šalis, į kurią atvyksta asmuo, kurio 

išsilavinimas gautas naudojantis viešuoju finansavimu, galėtų finansiškai kompensuoti kilmės šalies 

išlaidas, nors kai kurie nariai pabrėžė, kad gali būti pakenkta judėjimo laisvei ES. Kitas kalbėtojas 

teigė, kad „priverstinio judumo“ būtų galima išvengti suvienodinus darbo užmokestį visoje ES. 

̶ Galiausiai, kalbant apie jaunimui skirtas krizių valdymo priemones, buvo pastebėta, kad scenarijai 

negali būti išsamūs, kaip nurodyta Europos piliečių forumo rekomendacijoje. 

 

Kalbant apie europinės tapatybės skatinimą, kalbėtojai iškėlė toliau nurodytus klausimus. 

̶ Teminės grupės pavadinime trūksta žodžio „kultūros“, kuris taip pat turėtų būti susietas su įvairove. 

̶ Kita idėja sukurti mainų kultūrą būtų Europos kultūros pasas. 

̶ Kalbant apie daugiakalbystės skatinimą, kalbėtojai išreiškė nuomonę, kad reikia subtilesnės 

formuluotės, nes reikalaujamas C1 lygis anglų kalba atrodo nerealistiškas ir gali būti lygiai svarbu 

mokytis tiesioginių šalies kaimynų kalbos, ypač pasienio regionuose, arba šalies tautinės mažumos 

kalbos. Keletas kalbėtojų primygtinai reikalavo geresnės mažumų ir regioninių kalbų apsaugos, 

galbūt taikant privalomą priemonę. Atsižvelgiant į tai, buvo paminėta Europos Tarybos tautinių 

mažumų apsaugos pagrindų konvencija ir pasiūlymas įsteigti šių kalbų apsaugos agentūrą.  

̶ Kalbant apie galimybes dalytis Europos kultūra, buvo pateikta įvairių pasiūlymų: vietoj žodžių „kurti 

jų bendrą europinę tapatybę“ įrašyti „vystyti jų bendrą europinę tapatybę“, po žodžių „bendra 

Europos kultūra“ pridėti žodžius „be sienų“, tiksliai nurodant „būtent žiniasklaidos srityje“, nes 

visada stebina tai, kad nebegalima prieiti prie to paties turinio, kai tik kertama ES vidaus siena. 

Tačiau kitas kalbėtojas išreiškė savo nenorą dėl tokio paminėjimo, nes tai neatitiktų autorių 

interesų. Buvo pateiktas pasiūlymas geriau paminėti Europos dieną, visų pirma vietos lygmeniu. 

̶ Be to, siekdami apsaugoti Europos kultūros paveldą, dalyviai pasiūlė šias idėjas: nurodyti darnaus 

vystymosi tikslus (DVT) ir Europos žaliąjį kursą, taip pat sukurti Europos menininkų statutą ir 

specialią programą, skirtą Europos kultūros paveldo apsaugai. 

 

Galiausiai buvo pasiektas bendras sutarimas dėl ketvirtosios teminės grupės, skirtos sportui ir susijusiai su 

įtraukumu bei švietimu apie sveiką gyvenseną (įskaitant psichinę sveikatą), sukūrimo, pabrėžiant europinę 

tapatybę, skatinant mainų kultūrą ir saugant kultūros paveldą (vietos ir regionų sportas). 

 

Diskusijos metu nuotoliniu būdu kalbėjo Europos Komisijos pirmininko pavaduotojas Margaritis Schinas, 

kuris teigiamai įvertino darbo grupės darbą, ypač švietimo srityje. Jis pareiškė, kad Komisija remia Europos 

švietimo erdvės, grindžiamos bendra mokymo programa ir bendra kvalifikacinių laipsnių sistema, sukūrimą 

ir pabrėžė, kad bus naudinga geriau finansuojama ir plačiau įgyvendinama programa „Erasmus+“. Jis 



 

 

apibūdino Europos kultūrą kaip mūsų įvairovės junginį, susietą bendromis vertybėmis, pavyzdžiui, mirties 

bausmės uždraudimu ir socialine apsauga, kurios yra priklausymo Europai jausmo pagrindas. Jis atkreipė 

dėmesį į siekį užtikrinti tam tikrą konvergenciją kultūros srityje įgyvendinant tokias programas kaip 

„Kūrybiška Europa“, taip pat propaguoti Europos kultūros paveldą padedant bendruomenėms ir saugant 

istorinius objektus.  

 

4. Baigiamosios pirmininkės pastabos 

 

Pirmininkė baigė posėdį padėkodama dalyviams už diskusijų rezultatyvumą. Ji paaiškino, kad toliau bus 

redaguojami pasiūlymai, atsižvelgiant į darbo grupėje pateiktas pastabas dėl pradinio projekto, dėl kurių 

susitars darbo grupės piliečių atstovė Marina Zelenetska ir pati pirmininkė. Šie nauji pasiūlymai bus pateikti 

kitame posėdyje. Galiausiai ji priminė dalyviams, kad vis dar diskutuojama dėl sutampančių rekomendacijų, 

ir informavo, kad daugiau informacijos bus pateikta, kai tik bus rastas sprendimas. 


