
 

 

 
SKRÓCONY PROTOKÓŁ POSIEDZENIA GRUPY ROBOCZEJ DS. EDUKACJI, KULTURY, MŁODZIEŻY I SPORTU 

Posiedzeniu przewodniczyła Silja Markkula, przewodnicząca Europejskiego Forum Młodzieży 

Piątek 25 marca 2022 r., w godz. 9.00–11.30 14.00–16.00 

 

1. Wstępne uwagi przewodniczącej  

 

Posiedzenie odbyło się w formie hybrydowej i było transmitowane w internecie (nagrania dostępne tutaj i 

tutaj). Po powitaniu uczestników przewodnicząca wyjaśniła, że celem posiedzenia jest omówienie 

projektów wniosków przygotowanych na podstawie zaleceń paneli obywatelskich. Przewodnicząca 

zaproponowała organizację spotkania w taki sposób, by środki były omawiane jeden po drugim.  

 

Ponadto ogłosiła ona, że pojawiło się czwarte sprawozdanie platformy cyfrowej. Zwróciła uwagę na nowe 

sugestie oraz nacisk, jaki w tym sprawozdaniu położono na niepewność zatrudnienia i bezrobocie 

młodzieży, dysproporcje społeczne i geograficzne w dostępie do szkolnictwa wyższego i kultury, tzw. 

„ogólnounijną przepustkę muzealną”, która spełniałaby potrzeby osób z niepełnosprawnością, 

profesjonalizm osób zajmujących się kulturą, równouprawnienie płci w sporcie i mniej znane sporty.  

Przewodnicząca zachęciła członków grupy roboczej do zapamiętania tego sprawozdania. 

 

2. Wystąpienie rzecznika 

 

Rzecznik grupy roboczej zabrał głos w celu przedstawienia wstępnych projektów wniosków i objaśnienia 

metodyki stosowanej podczas ich opracowywania. Podkreśliła, że niektóre elementy wymagają dalszej 

dyskusji, ponieważ nie zostały one wyraźnie wymienione w zaleceniach paneli obywatelskich lub nakładają 

się na prace innych grup roboczych. 

 

3. Prezentacja wstępnych projektów wniosków i dyskusja nad nimi w celu przedstawienia ich na 

posiedzeniu plenarnym 26 marca 

 

Podczas debaty uczestnicy mieli do dyspozycji listę projektów wniosków i dyskutowali nad każdym z nich 

zgodnie z kolejnością przedstawioną w tekście. 

 

W odniesieniu do klastra edukacji kilku członków grupy roboczej podkreśliło pojęcie „europejskiego obszaru 

edukacji” i potrzebę jego finansowania. Podniesiono też następujące kwestie:  

- Jeden z członków grupy roboczej stwierdził, że zasada równego dostępu do edukacji i uczenia się 

przez całe życie, a także uznawanie stopni naukowych i umiejętności zawodowych powinny 

wyraźnie odnosić się również do uchodźców. 

- Słowo „harmonizacja” w odniesieniu do poziomu wykształcenia wzbudziło pewien sceptycyzm i 

wskazane byłoby zastąpienie go wyrazem „koordynacja”. . 

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


 

 

- Jak określono w zaleceniach europejskiego panelu obywatelskiego, wszystkie państwa członkowskie 

powinny uzgodnić i przyjąć certyfikowany minimalny standard kształcenia w zakresie 

najważniejszych przedmiotów rozpoczynających się w szkole podstawowej. 

- Potrzeba poprawy wzajemnego uznawania stopni naukowych, nie zapominając też o 

umiejętnościach zawodowych (np. w dziedzinie środowiska i technologii cyfrowych). Można by 

również wspomnieć o europejskich ramach programów przygotowania zawodowego, opartych na 

konkretnych modułach.  

- Wnioski powinny przyznawać prawo do szkolenia w miejscu pracy.  

- UE powinna promować uznawanie uczenia się formalnego i nieformalnego, opierając się na 

przykładzie przyznawanej przez UNESCO nagrody dla „miast uczących się” i opierając się na 

kluczowej roli, jaką w tym zakresie mogą odegrać stowarzyszenia sportowe oraz organizacje 

kulturalne i młodzieżowe. W tym kontekście organizacje te powinny być lepiej uznawane. 

- W trakcie opracowywania strategii przyszłościowej edukacji i uczenia się przez całe życie w Europie 

kilku członków grupy roboczej podkreślało potrzebę opracowania kompleksowego planu. Niektóre z 

proponowanych zmian objęły: uzupełnianie edukacji obywatelskiej kursami na temat historii 

Europy, wartości UE i roli UE na świecie; odniesienie do „STEAM” (obejmujących też sztukę i nauki 

humanistyczne) zamiast do „STEM” (tylko nauki przyrodnicze, technologia, inżynieria i 

matematyka). Zaproponowano również połączenie wszystkich środków dotyczących krytycznego 

myślenia i edukacji cyfrowej w ramach tego samego środka, z kilkoma dostosowaniami: używać 

bardziej konkretnego terminu niż „sceptycyzm”, odnosić się raczej do „umiejętności korzystania z 

mediów” niż edukacji cyfrowej, usunąć odniesienie do „dezinformacji” (co można rozumieć jako 

zachętę do cenzury) oraz wspomnieć o zwalczaniu nękania i rasizmu.  

- Jeśli chodzi o techniki nauczania, pojawił się wniosek o usunięcie gier wideo z udziałem uczestników 

lub o używanie określenia „gamifikacja” zamiast „gier wideo”. 

- Jeśli chodzi o szkolenie nauczycieli, zasugerowano, by wspomnieć o ich mobilności w ramach 

programu Erasmus Plus oraz stworzyć platformę umożliwiającą dostęp do materiałów 

dydaktycznych i wiedzy zgromadzonej w Europie. Niektórzy uczestnicy zaapelowali o to, by 

nauczyciele odgrywali większą rolę mentorską wobec uczniów i by byli bardziej obeznani z mediami 

społecznościowymi. Zasugerowano również zastąpienie terminu „wsparcie” terminem „zmieniać 

istniejące programy” lub „wspierać systemowe i ustawiczne szkolenia wysokiej jakości”. 

- W ramach dostępu do internetu dla wszystkich dzieci i rodzin przedstawiono kilka sugestii 

dotyczących przeformułowania, takich jak dodanie terminu „sieć szerokopasmowa” i skreślenie 

odniesienia do pandemii, aby zachować szeroki zakres tego środka. Niektórzy prelegenci wezwali 

również do rozszerzenia zakresu tego środka na wszystkie osoby fizyczne, w tym do celów 

zawodowych. 

- Ponadto w odniesieniu do platformy informacyjnej służącej wymianie wiedzy i doświadczeń kilku 

uczestników poruszyło pomysł włączenia rozwiązań dla młodych ludzi i przeniesienia jej do klastra 

dotyczącego młodzieży. Zasugerowano również, aby platforma gromadziła informacje na temat 

wszystkich istniejących programów i dostępnych możliwości.  

 

W odniesieniu do klastra poświęconego kwestiom młodzieżowym uczestnicy przedstawili następujące 

uwagi w ramach każdego działania: 

- Jeśli chodzi o uczestnictwo i reprezentację młodych ludzi, niektóre z sugestii obejmowały: 

zastąpienie terminu „kontynent” terminem „Unia Europejska”, dodanie terminu „podejmowanie 

decyzji” do terminu „procesy demokratyczne”, wprowadzenie systematycznego „systemu testów 

młodzieżowych” w celu oceny wpływu prawodawstwa europejskiego na młodych ludzi (o którym 

mowa w ostatnim sprawozdaniu platformy), Szczegółowo przedyskutowano pomysł obniżenia 



 

 

wieku uprawniającego do głosowania w wyborach do Parlamentu Europejskiego, ewentualnie z 

pisemnym uzasadnieniem przedstawionym przez Parlament Europejski i pod warunkiem 

wzmocnienia edukacji obywatelskiej i edukacji o UE w programach nauczania.  

- Kilku prelegentów zaapelowało o bardziej wyważone sformułowanie dotyczące „wizyt 

obserwacyjnych” (które nigdy nie powinny nasuwać skojarzenia z udzieleniem zielonego światła 

pracy dzieci) poprzez: ograniczenie czasu trwania wizyt, ewentualne usunięcie odniesienia do 

dotacji oraz powiązanie tych wizyt z ramami poradnictwa zawodowego i mentoringu w ramach 

kształcenia formalnego. Dodatkowe pomysły obejmowały utworzenie europejskiej służby 

obywatelskiej z mobilnością, zachęcanie do tworzenia podwójnych formacji oraz zajęcie się 

europejską gwarancją dla młodzieży w odrębnym środku. 

- W kontekście zgodności miejsc pracy i staży ze standardami jakości uczestnicy omawiali 

wynagrodzenie za staże. Grupa robocza wyraziła poparcie dla zakazu bezpłatnych staży, zwracając 

jednocześnie uwagę na nieograniczanie możliwości oferowanych młodym ludziom, a także na 

konieczność dalszego przemyślenia kwestii staży w ramach kształcenia. Alternatywą mogłoby być 

zapewnienie stażystom publicznego wsparcia finansowego.  

- Należałoby promować działania wolontariackie, w odróżnieniu od pracy lub staży. 

- Jeśli chodzi o równy dostęp młodych ludzi do ochrony socjalnej, uczestnicy zasugerowali, by pójść 

dalej w kwestii dostępu do mieszkań. Niektórzy członkowie grupy roboczej zaproponowali w 

szczególności uznanie mieszkania lub dostępu do przystępnych cenowo mieszkań za prawo 

człowieka. Zaproponowano, by przewidzieć konkretne środki ochrony sierot po opuszczaniu przez 

nie sierocińca ze względu na wiek. 

- W ramach zapobiegania drenażowi mózgów zaproponowano, aby kraj przyjmujący osobę fizyczną, 

której kształcenie było finansowane ze środków publicznych, mógł udzielić rekompensaty 

finansowej krajowi pochodzenia, chociaż niektórzy członkowie podkreślili ryzyko osłabienia 

swobody przemieszczania się w UE. Inny prelegent zasugerował, że „wymuszonej mobilności” 

można by uniknąć poprzez wyrównywanie wynagrodzeń w całej UE. 

- Natomiast jeśli chodzi o środki zarządzania kryzysowego skierowane do młodych ludzi, zwrócono 

uwagę, że scenariuszy nie można szczegółowo opisać, jak stwierdzono w zaleceniu europejskiego 

panelu obywatelskiego. 

 

W odniesieniu do klastra promującego tożsamość europejską prelegenci poruszyli następujące kwestie: 

- W tytule klastra brakuje słowa „kultura”, a powinien on odnosić się również do różnorodności. 

- Kolejnym pomysłem rozwijania „kultury wymiany” byłaby europejska przepustka do kultury. 

- W odniesieniu do promowania wielojęzyczności prelegenci wyrazili pogląd, że potrzebne jest 

bardziej wyważone sformułowanie, ponieważ nie tylko wymagany poziom C1 w języku angielskim 

wydaje się nierealistyczny, ale również nauka języka bezpośrednich sąsiadów, zwłaszcza na 

obszarach transgranicznych, lub mniejszości narodowej na obszarze kraju może być równie ważna. 

Kilku prelegentów nalegało na lepszą ochronę języków mniejszości i języków regionalnych, w miarę 

możliwości za pomocą wiążącego instrumentu. W tym kontekście przywołano Konwencję ramową 

Rady Europy o ochronie mniejszości narodowych, a także propozycję utworzenia agencji zajmującej 

się ochroną tych języków.  

- Jeśli chodzi o możliwości dzielenia się kulturą europejską, przedstawiono różne sugestie: 

zastąpienie wyrażenia „budowanie ich wspólnej tożsamości europejskiej” wyrażeniem 

„poszukiwanie ich wspólnej tożsamości europejskiej”, dodanie wyrazów „bez granic” po wyrażeniu 

„wspólnej kultury europejskiej” z doprecyzowaniem „mianowicie w dziedzinie mediów”, ponieważ 

zawsze zaskakujące jest, że nie można już uzyskać dostępu do tych samych treści tuż po 

przekroczeniu granicy wewnątrzunijnej. Inna prelegentka wyraziła jednak niechęć do takiej 



 

 

wzmianki, ponieważ nie służyłaby ona interesom autorów. Zaproponowano, by lepiej upamiętnić 

Dzień Europy, zwłaszcza na szczeblu lokalnym. 

- Ponadto w ramach ochrony europejskiego dziedzictwa kulturowego uczestnicy wysunęli 

następujące pomysły: odwoływanie się do celów zrównoważonego rozwoju i Europejskiego 

Zielonego Ładu, a także utworzenie europejskiego statutu dla artystów oraz specjalnego programu 

poświęconego ochronie europejskiego dziedzictwa kulturowego. 

 

Ponadto osiągnięto porozumienie w sprawie utworzenia czwartego klastra poświęconego sportowi w 

kontekście włączenia społecznego, edukacji na rzecz zdrowego stylu życia (w tym zdrowia psychicznego), 

podkreślania tożsamości europejskiej, promowania kultury wymiany oraz ochrony dziedzictwa kulturowego 

(sport lokalny i regionalny). 

 

W trakcie dyskusji wiceprzewodniczący Komisji Europejskiej Margaritis Schinas zabrał głos w trybie 

zdalnym, oddając hołd pracom grupy roboczej, zwłaszcza w dziedzinie edukacji. Wyraził poparcie Komisji 

dla utworzenia europejskiego obszaru edukacji w oparciu o wspólny program nauczania i wspólny system 

stopni naukowych oraz podkreślił wkład, jaki ma lepiej finansowany i szerszy program Erasmus Plus. Opisał 

kulturę europejską jako „sumę naszej różnorodności” zebraną wokół wspólnych wartości, takich jak zakaz 

kary śmierci i zabezpieczenie społeczne, które leżą u podstaw poczucia przynależności do Europy. Zwrócił 

uwagę na dążenie do pewnej konwergencji w dziedzinie kultury za pośrednictwem programów takich jak 

Kreatywna Europa, a także do promowania europejskiego dziedzictwa kulturowego poprzez wspieranie 

społeczności lokalnych i ochronę obiektów historycznych.  

 

4. Końcowe uwagi przewodniczącej 

 

Na zakończenie posiedzenia przewodnicząca podziękowała uczestnikom za owocną debatę. Wyjaśniła, że 

dalsze etapy procesu będą polegały na przeredagowaniu propozycji zgodnie z uwagami zgłoszonymi do 

wstępnego projektu w ramach Grupy Roboczej, które rzecznik Grupy Roboczej ds. Obywatelskich, Marina 

Zelenetska, i ona sama uzgodnią. Te nowe propozycje zostaną przedstawione na kolejnym spotkaniu. Na 

koniec przypomniała uczestnikom, że kwestia nakładających się na siebie zaleceń jest nadal omawiana i 

powiadomiła, że więcej informacji zostanie podanych, gdy tylko zostanie znalezione rozwiązanie. 


