
 
STRNJENI ZAPISNIK DELOVNE SKUPINE ZA IZOBRAŽEVANJE, KULTURO, MLADINO IN ŠPORT 

Seji je predsedovala Silja Markkula, predsednica Evropskega mladinskega foruma 

Petek, 25. marca 2022, od 9.00 do 11.30 in od 14.00 do 16.00 

 

1. Uvodne besede predsednice  

 

Seja je potekala v hibridni obliki in se je prenašala po spletu (posnetek je na voljo tukaj in tukaj). 

Predsednica je pozdravila udeležence in pojasnila, da je bil namen srečanja razpravljati o osnutkih 

predlogov, ki so bili pripravljeni na podlagi priporočil državljanskih forumov. Predlagala je, naj bo seja 

zasnovana tako, da se obravnava vsak ukrep posebej.  

 

Sporočila je tudi, da je bilo pripravljeno četrto poročilo o digitalni platformi. V tem poročilu je izpostavila 

nove prispevke in poudarke v zvezi s prekarno zaposlitvijo in brezposelnostjo mladih, socialnimi in 

geografskimi razlikami pri dostopu do terciarnega izobraževanja in kulture, „muzejsko prepustnico na ravni 

EU“, ki bi ustrezala potrebam invalidov, strokovnostjo kulturnih delavcev, enakostjo spolov v športu in manj 

znanimi športi.  Člane delovnih skupin je pozvala, naj upoštevajo poročilo. 

 

2. Govor predstavnice za medije 

 

Predstavnica delovne skupine za medije je predstavila prvotne osnutke predlogov in pojasnila 

metodologijo, ki je bila uporabljena pri njihovi pripravi. Poudarila je, da je o nekaterih elementih potrebna 

nadaljnja razprava, saj niso izrecno omenjeni v priporočilih državljanskih forumov oziroma se prekrivajo s 

temami drugih delovnih skupin. 

 

3. Predstavitev prvotnih osnutkov predlogov in razprava o njih, da bi bili osnutki predlogov predstavljeni 

na plenarni skupščini 26. marca 

 

V razpravi, ki je sledila, so imeli udeleženci na voljo seznam osnutkov predlogov in so o vsakem ukrepu 

razpravljali po vrstnem redu, kot so navedeni. 

 

Kar zadeva sklop izobraževanje, je več članov delovne skupine poudarilo pojem „evropskega 

izobraževalnega prostora“ in potrebo po financiranju. Nato so bile izpostavljene naslednje točke:  

- Član delovne skupine je dejal, da bi se moralo načelo enakega dostopa do izobraževanja in 

vseživljenjskega učenja ter priznavanje diplom in poklicnih spretnosti izrecno nanašati tudi na 

begunce. 

- Beseda „usklajevanje“ stopnje izobrazbe je vzbudila nekaj dvomov, zato bi bilo priporočljivo, da se 

nadomesti s „koordinacijo“. . 

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


- Kot je zapisano v priporočilu evropskega državljanskega foruma, bi se morale države članice 

dogovoriti o certificiranem minimalnem učnem standardu za temeljne predmete ter ga uvesti, in 

sicer z začetkom v osnovni šoli. 

- Potrebno je izboljšanje vzajemnega priznavanja diplom, pri čemer ne smemo pozabiti na poklicne 

spretnosti (na primer na področju okolja in digitalizacije). Omenili bi lahko tudi evropski okvir za 

vajeništva, ki bi temeljil na posebnih modulih.  

- V predlogih bi morala biti omenjena pravica do usposabljanja na delovnem mestu.  

- Evropska unija bi se morala zavzemati za priznavanje formalnega in neformalnega učenja, pri čemer 

bi se lahko zgledovala po Unescovi „nagradi za mesta izobraževanja“, in graditi na ključni vlogi, ki jo 

lahko imajo pri tem športna združenja ter kulturne in mladinske organizacije. Te organizacije bi 

morale biti zato bolj priznane. 

- V okviru razvoja izobraževanja in vseživljenjskega učenja v Evropi, ki bo kos izzivom prihodnosti, je 

več članov delovne skupine vztrajalo, da je potreben celovit načrt. Med predlaganimi 

spremembami so bile: dopolnjevanje državljanske vzgoje s tečaji o evropski zgodovini, vrednotah 

EU in vlogi Unije v svetu; poimenovanje „naravoslovje, tehnologija, inženirstvo, umetnost in 

matematika“ (vključno z umetnostjo in humanističnimi vedami) namesto „naravoslovje, 

tehnologija, inženirstvo in matematika“. Podani so bili tudi predlogi za združitev vseh ukrepov v 

zvezi s kritičnim mišljenjem in digitalnim izobraževanjem v en sam ukrep, a z več prilagoditvami: 

uporabljati bi bilo treba bolj specifičen izraz kot „skepticizem“, namesto izraza digitalno 

izobraževanje uporabljati „medijsko pismenost“, črtati sklicevanje na „dezinformacije“ (ki bi jih 

lahko razumeli kot spodbudo za cenzuro) ter omeniti boj proti ustrahovanju in rasizmu.  

- V zvezi s tehnikami poučevanja je bila vložena zahteva za odstranitev participativnih videoiger ter 

uporaba izraza „igrifikacija“ namesto „videoigre“. 

- V zvezi z usposabljanjem učiteljev je bilo predlagano, da se omeni njihova mobilnost v okviru 

programa Erasmus Plus in oblikuje platforma, ki bo omogočala dostop do učnega gradiva in znanja, 

pridobljenega v Evropi. Nekateri udeleženci so učitelje pozvali, naj bo njihova vloga zlasti mentorska 

in naj se bolj seznanijo z družbenimi mediji. Predlagano je bilo tudi, da se izraz „podpirati“ 

nadomesti z izrazom „razviti obstoječe programe“ ali „podpirati sistemsko in nadaljnje kakovostno 

usposabljanje“. 

- V zvezi z dostopom do spleta za vse otroke in družine je bilo podanih več predlogov za 

preoblikovanje besedila, da bi ukrep ostal čim bolj obširen, na primer vključitev izraza 

„širokopasovna povezava“ in črtanje sklica na pandemijo. Nekateri govorniki so pozvali tudi, naj se 

področje uporabe ukrepa razširi na vse posameznike, tudi za potrebe dela. 

- Kar zadeva informacijsko platformo za izmenjavo znanja in izkušenj, je več udeležencev poudarilo 

zamisel o vključitvi rešitev za mlade in predlagalo, da se ta predlog prestavi v sklop za mlade. 

Predlagano je bilo tudi, naj se na platformi zbirajo informacije o vseh obstoječih programih in 

razpoložljivih priložnostih.  

 

V zvezi s sklopom o mladinskih vprašanjih so udeleženci glede ukrepov podali naslednje pripombe: 

- v zvezi s participacijo in zastopanostjo mladih so predlagali: da se izraz „celina“ nadomesti z izrazom 

„Evropska unija“, da se „demokratičnim procesom“ doda „odločanje“ in da se vzpostavi 

sistematično preverjanje zakonodaje glede upoštevanja potreb mladih, s čimer bi se ocenil učinek 

evropske zakonodaje na mlade (navedeno v najnovejšem poročilu o platformi). Poglobljeno je bila 

obravnavana zamisel o znižanju starostne meje za volitve v Evropski parlament, po možnosti z 

besedilom Evropskega parlamenta in pod pogojem, da se v učnih načrtih razširi državljanska vzgoja 

in izobraževanje o EU.  



- Več govornikov je pozvalo k natančnejšemu besedilu v zvezi z „opazovalnimi obiski“ (ki nikoli ne bi 

smeli zveneti, kot da se dovoljuje delo otrok), in sicer z: omejitvijo trajanja obiska, po možnosti s 

črtanjem sklica na subvencije in s povezovanjem teh obiskov z okvirom za poklicno usmerjanje in 

mentorstvo v formalnem izobraževanju. Dodatne zamisli so vključevale oblikovanje evropske 

državljanske službe z mobilnostjo, spodbujanje dualnega izobraževanja in obravnavo evropskega 

jamstva za mlade kot ločenega ukrepa. 

- V okviru skladnosti delovnih mest in pripravništev z vidika standardov kakovosti so udeleženci 

razpravljali o plačevanju pripravništev. Sodelujoči v delovni skupini so podprli prepoved 

neplačanega pripravništva, posebno pozornost pa so namenili temu, da se možnosti za mlade ne 

zmanjšajo ter da se dodatno razmisli o vprašanju pripravništva v okviru izobraževanja. Druga 

možnost bi lahko bila zagotovitev javne finančne podpore pripravnikom.  

- Spodbujati bi bilo treba prostovoljske dejavnosti, ki se morajo razlikovati od zaposlitev ali 

pripravništev. 

- Kar zadeva enak dostop do socialne zaščite za mlade, so udeleženci predlagali, naj se naredi več za 

dostop do stanovanj. Nekateri člani delovne skupine so predlagali celo, da bi stanovanje ali dostop 

do cenovno dostopnega stanovanja morala postati človekova pravica. Predlagano je bilo, da se 

predvidijo posebni ukrepi za zaščito sirot, ko te zaradi svoje starosti zapustijo sirotišnico. 

- V okviru preprečevanja bega možganov so udeleženci predlagali, da bi lahko država, ki sprejema 

posameznike, ki so se izobraževali v sistemu, financiranem z javnimi sredstvi, plačala finančno 

nadomestilo državi izvora, čeprav so nekateri udeleženci poudarili tveganje, da bi s tem ogrozili 

svobodo gibanja v EU. Drugi udeleženec je predlagal, da bi se bilo mogoče „prisilni mobilnosti“ 

izogniti z izenačitvijo plač po vsej Uniji. 

- V zvezi z ukrepi kriznega upravljanja, namenjenimi mladim, so udeleženci pripomnili, da scenarijev 

ni mogoče opredeliti tako podrobno, kot je navedeno v priporočilu evropskega državljanskega 

foruma. 

 

V zvezi s sklopom o spodbujanju evropske identitete so sodelujoči poudarili naslednje točke: 

- v naslovu sklopa manjka beseda „kultura“, ki bi se morala nanašati tudi na raznolikost. 

- Druga zamisel za razvoj „kulture izmenjave“ bi bila evropska kulturna prepustnica. 

- Kar zadeva spodbujanje večjezičnosti, so sodelujoči izrazili mnenje, da bi bilo treba besedilo 

natančneje opredeliti, saj se zahtevana raven znanja angleščine C1 zdi nerealistična, poleg tega pa 

bi bilo lahko enako pomembno tudi učenje jezikov sosednjih držav, zlasti na čezmejnih območjih, ali 

jezika narodne manjšine v državi članici. Več govornikov je vztrajalo pri boljši zaščiti manjšinskih in 

regionalnih jezikov, po možnosti z zavezujočim instrumentom. V zvezi s tem sta bila omenjena 

Okvirna konvencija Sveta Evrope za varstvo narodnih manjšin in predlog za ustanovitev agencije za 

zaščito teh jezikov.  

- V zvezi z možnostmi za izmenjavo evropske kulture so bili podani različni predlogi: izraz „vzpostaviti 

skupno evropsko identiteto“ bi bilo treba nadomestiti z izrazom „raziskati skupno evropsko 

identiteto“, za izrazom „izmenjava evropske kulture“ bi bilo treba dodati „brez meja“ ter ga 

natančneje opredeliti z dodatkom izraza „in sicer na področju medijev“, saj je vedno presenetljivo, 

da do določene vsebine ne moremo več dostopati, ko prečkamo mejo znotraj Unije.  Drugi 

udeleženec pa je bil do takega besedila zadržan, saj naj ne bi bilo v interesih avtorjev. Predlagano je 

bilo, da se dan Evrope bolje praznuje, in sicer na lokalni ravni. 

- V okviru varstva evropske kulturne dediščine so udeleženci predlagali naslednje zamisli: sklicevati bi 

se morali na cilje trajnostnega razvoja in evropski zeleni dogovor ter oblikovati evropski statut za 

umetnike in posebni program za varstvo evropske kulturne dediščine. 

 



Udeleženci pa so dosegli tudi soglasje o oblikovanju četrtega sklopa, namenjenega športu v povezavi z 

vključenostjo, izobraževanjem za zdrav način življenja (vključno z duševnim zdravjem), poudarjanjem 

evropske identitete, spodbujanjem kulture izmenjave ter varstvom kulturne dediščine (lokalnih in 

regionalnih športov). 

 

Med razpravo se je podpredsednik Evropske komisije Margaritis Schinas na daljavo zahvalil delovni skupini 

za opravljeno delo, zlasti na področju izobraževanja. Izrazil je podporo Komisije vzpostavitvi evropskega 

izobraževalnega prostora, ki bo temeljil na skupnem učnem načrtu in skupnem sistemu diplom, ter poudaril 

prispevek, ki ga predstavlja program Erasmus Plus z boljšim financiranjem in širšim obsegom. Evropsko 

kulturo je opisal kot „skupek naše raznolikosti“, ki ga povezujejo skupne vrednote, kot sta prepoved smrtne 

kazni in socialna varnost, ki sta temelj občutka pripadnosti Evropi. Opozoril je na prizadevanja za 

približevanje na področju kulture prek programov, kot je Ustvarjalna Evropa, ter za spodbujanje evropske 

kulturne dediščine s pomočjo skupnostim in varovanjem zgodovinskih znamenitosti.  

 

4. Sklepne ugotovitve predsednice 

 

Predsednica se je ob koncu seje udeležencem zahvalila za plodno razpravo. Pojasnila je, da bo v 

nadaljevanju treba preoblikovati predloge v skladu s pripombami delovne skupine na prvotni osnutek v 

okviru delovne skupine, o katerih se bosta dogovorili s predstavnico državljanov delovne skupine Marino 

Zelenetsko. Novi predlogi bodo predstavljeni na naslednji seji. Nazadnje je udeležence spomnila, da se o 

vprašanju prekrivajočih se priporočil še vedno razpravlja, in povedala, da bo več informacij na voljo takoj, ko 

bodo našli rešitev. 


