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

Pirmininkavo Silja Markkula, Europos jaunimo forumo pirmininkė 

2022 m. sausio 21 d., penktadienis, 10.00–12.00 val. 

 

1. Pirmininkės įžanginis žodis  

Pirmininkė pasveikino mišriu formatu rengiamo posėdžio dalyvius ir paskelbė, kad darbo grupės posėdis 
tiesiogiai transliuojama internetu (įrašą galima rasti čia).  
 
Ji atkreipė dėmesį į 1-ojo Europos piliečių forumo „ „Tvirtesnė ekonomika, didesnis socialinis teisingumas ir 
aktyvesnis darbo vietų kūrimas / švietimas, kultūra, jaunimas ir sportas / skaitmeninė transformacija“ 
diskusijų dabartinę padėtį, paaiškindama, kad trečioji forumo sesija dėl sveikatos padėties buvo nukelta į 
vasario 25–27 d., todėl dar nėra rekomendacijų, kurias būtų galima aptarti. Todėl diskusijos bus grindžiamos 
nuomonėmis, išsakytomis daugiakalbėje skaitmeninėje platformoje, ir ankstesnėmis darbo grupės 
diskusijomis.  
 
2. 1-ojo Europos piliečių forumo ir nacionalinių piliečių forumų diskusijų, susijusių su Švietimo, kultūros, 

jaunimo ir sporto darbo grupe, dabartinės padėties ataskaitos 

Pirmininkė priminė, kad ankstesniame darbo grupės posėdyje Europos piliečių forumo atstovai apžvelgė iki 
šiol vykusias diskusijas. Be to, nacionaliniuose piliečių forumuose buvo nagrinėjamos su švietimu, kultūra, 
jaunimu ir sportu susijusios idėjos. Europos ir nacionalinių piliečių forumų rekomendacijos bus pristatytos 
kovo mėn. plenarinėje sesijoje ir darbo grupės posėdyje. 
 
3. Pirmininkės pranešimas apie daugiakalbėje skaitmeninėje platformoje vykstančias diskusijas 

Diskusijos suskirstytos į 4 temas: švietimas, sportas, jaunimas ir kultūra. Pirmininkė pirmiausia apibendrino 

platformoje išsakytas mintis ir ankstesnes diskusijas, o po to paklausė darbo grupės narių, kokius kitus 

konkrečius pasiūlymus būtų galima pateikti, remiantis platformoje jau išsakytomis mintimis ir jau atliktu 

grupės darbu.  

 

3.1. Švietimas 

Pirmininkė pažymėjo, kad iki šiol buvo akcentuojamos šios pagrindinės temos: vienodų galimybių mokytis 

užtikrinimas, ypač atsižvelgiant į pandemijos sąlygas; europinės tapatybės puoselėjimas pasitelkiant bendras 

mokymo programas arba istorijos knygą; kova su rasizmu ir netolerancija pasitelkiant švietimą; į ateitį 

orientuoto švietimo, įskaitant klimato, skaitmeninimo ir socialinių emocinių įgūdžių srityje, skatinimas; 

bendro verslo ir švietimo įstaigų pagrindo kūrimas siekiant geriau reaguoti į rinkos poreikius; galimybių 

dalyvauti judumo programose („Erasmus+“) bei jų matomumo didinimas ir pameistrystės pripažinimo 

gerinimas. Diskusijose daugiausia dėmesio skirta:  

- Galimybei gauti kokybišką išsilavinimą ir mokytis visą gyvenimą atokiose ar kaimo vietovėse, taip pat 

marginalizuotoms grupėms. Kai kurie ragino visoje ES įdiegti tvirtą skaitmeninę infrastruktūrą ir 
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plėtoti internetinius išteklius bei mokymą, įskaitant mokymo platformas, siekiant padėti mokiniams ir 

mokytojams. Buvo iškelta bendros Europos kokybiško švietimo orientacinės sistemos idėja.   

- Ne vienas kalbėjusysis iškėlė į ateitį orientuoto švietimo klausimus, kaip antai: vaikų socialinių 

emocinių įgūdžių, tarpasmeninių santykių ir bendravimo įgūdžių ugdymas, jų mokymas apie sveikatos 

ir aplinkos klausimus, taip pat suaugusiųjų, kurie turi keisti darbą, perkvalifikavimas. Buvo raginama 

parengti mokymus mokytojams, kad jie pagerintų švietimo pasiūlą, taip pat užtikrinti galimybę 

naudotis atnaujintais vadovėliais, be kita ko, internetinėje platformoje. Vienas pasiūlymas buvo 

kiekvienam jaunuoliui pasiūlyti visoje ES pripažįstamų garantuotų įgūdžių paketą.  

- Buvo pasiūlyta parengti konkretų Europos švietimo erdvės sukūrimo iki 2025 m. planą.  

- Buvo iškeltas klausimas, kaip skatinti mokytojų ir vietos lygmens pareigūnų ir (arba) politikų judumą ir 

plėtoti programą „Erasmus+“ pasitelkiant mišrų ir internetinį mokymąsi. Buvo išreikštas susirūpinimas 

dėl protų nutekėjimo dėl ekonominių suvaržymų arba kaip šalutinio judumo poveikio.  

- Siekiant puoselėti bendrą europinę tapatybę, buvo raginama sukurti platų mokymo apie Europą 

mokyklose modulį ar mokymo programą (apimančią istoriją, kultūrą, vertybes ir einamuosius 

reikalus) arba, kaip mažesnio užmojo sprendimas, bendrą skyrių apie ES istoriją ir jos institucijų 

darbą.  

- Buvo pateikta idėjų, kaip kovoti su rasizmu ir netolerancija, mokyklose pradedant rengti etikos 

pamokas, galbūt privalomas, kuriose būtų mokoma apie lyčių lygybės, seksualinės orientacijos ir 

įtraukios visuomenės klausimus. 

- Poreikis užtikrinti didesnį akademinių laipsnių ir pameistrystės tarpusavio pripažinimą, be kita ko, 
migrantų ir pabėgėlių kilmės asmenims.  

- Buvo pabrėžtas mažumų kalbų skatinimas pasitelkiant švietimo galimybes, kurios anksčiau buvo 
aptartos kultūros kontekste. 

 
3.2. Sportas 

Pirmininkė pažymėjo, kad iki šiol buvo akcentuojamos šios pagrindinės temos: sveikas gyvenimo būdas; 

labiau integruotos sporto ir sveikatos politikos Europos lygmeniu poreikis; europinės tapatybės 

propagavimas pasitelkiant ES komandas ir ES prekės ženklus; poreikis didinti informuotumą, pavyzdžiui, per 

Europos sporto savaitę; žinių apie tradicinį sportą plėtimas. Diskusijose buvo iškeltos šios mintys:  

- Poreikis užtikrinti geresnę infrastruktūrą ir finansavimą mėgėjiškam sportui, o ne tik „elitiniam 
sportui“, taip pat remti vietos sporto klubus ir teikti švietimą sporto ir sveikos gyvensenos klausimais, 
visų pirma jaunesniems vaikams. Tame pačiame kontekste buvo paminėta, kad reikia daugiau sporto 
mokytojų, taip pat sporto pareigūnų tarpusavio mokymosi ir keitimosi geriausios praktikos pavyzdžiais 
svarba. 

- Buvo kalbama, kad svarbu sukurti bendrą ES lygmens sporto politiką, apimančią gyvenimo būdą ir 
profesionalų sportą, ir visiems vaikams užtikrinti galimybę sportuoti, taip pat įgyvendinant Vaiko 
garantijų sistemą. 

- Buvo paminėta idėja pasinaudoti Europos sporto ir renginių savaite visoje ES siekiant skatinti vietos ir 
tradicinį sportą.  

- Kai kurie kalbėjusieji daugiausia dėmesio skyrė sporto indėliui skatinant įtraukią visuomenę (įskaitant 
vienodą požiūrį į vyrus ir moteris).  

- Buvo priminta idėja tarptautinėse varžybose naudoti ES komandas ir ES vėliavą europinei tapatybei 
puoselėti. 

 

3.3. Jaunimas 

Pirmininkė pažymėjo, kad iki šiol buvo akcentuojamos šios pagrindinės temos: kaip spręsti jaunimo nedarbo 

problemą ir didinti galimybes gauti kokybišką darbą, be kita ko, uždraudžiant nemokamas stažuotes; kaip 

labiau įtraukti jaunimą į sprendimų priėmimo procesą ir suteikti balsavimo teisę nuo 16 metų; jaunimo 

aspekto integravimas į įvairias ES politikos sritis; judumo didinimas ir plėtimas pagal programą „Erasmus+“. 

Per diskusijas darbo grupės nariai ypač pabrėžė: 
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- Savo siekį užtikrinti jaunimo galimybes patekti į darbo rinką ir kokybiškas darbo vietas. Paminėtos 
konkrečios idėjos: Europos lygmeniu uždrausti nemokamas stažuotes taikant teisinę priemonę, 
panaikinti diskriminacinę darbo užmokesčio praktiką, pvz., jaunimo minimalų darbo užmokestį, arba 
apsvarstyti pozityviąją diskriminaciją jaunimo naudai, taip pat švietimo ir praktinio darbo įmonėse 
derinimą.  

- Idėja sukurti jaunimo platformą, kurioje jaunimui būtų teikiamos geresnės konsultacijos, suteikiant 
jiems galimybę keistis idėjomis, studijuoti, dirbti ir stažuotis, taip pat geriau suprasti, ko reikia 
įmonėms.  

- Pasiūlymas sukurti jaunimo verslumo projektų finansavimo mechanizmą siekiant per 10 metų sukurti 
1 mln. startuolių, atsižvelgiant į atitinkamą daugiakalbės skaitmeninės platformos idėją.  

- Tai, kad svarbu įgyvendinti ir stiprinti Jaunimo garantijų iniciatyvą visose valstybėse narėse ir spręsti 
problemas, su kuriomis dėl pandemijos susiduria jaunimas, taip pat didinti su jaunimu dirbantiems 
asmenims ir jaunimo organizacijoms teikiamą paramą, be kita ko, teikiant finansavimą, ir pasiūlymas 
dėl ES lygmens bendros su jaunimu dirbančių asmenų rėmimo orientacinės sistemos.            

- Taip pat buvo iškeltas klausimas dėl geresnio savišvietos ir neformaliojo mokymosi pripažinimo.  
- Užtikrinti jaunimo galimybes naudotis socialine apsauga ir spręsti būsto klausimą, be kita ko, 

pasitelkiant ES finansavimą.  
- Skatinti jaunimo dalyvavimą priimant sprendimus ir formuojant bei įgyvendinant ES politiką, 

neapsiribojant „jaunimo klausimais“ ir Konferencijos gyvavimo laikotarpiu. Idėja suteikti balsavimo 
teisę sulaukusiems 16 metų ir vėl buvo sutikta prieštaringai. Buvo pasiūlyta, kad tokios pobūdžio teisės 
būtų susietos su pilietiniu ugdymu ir bendra Europos mokymo programa. 

- Europos pilietinės tarnybos sukūrimas buvo dar kartą iškeltas kaip priemonė solidarumui stiprinti. 
 

3.4. Kultūra 

Pirmininkė pažymėjo, kad iki šiol buvo akcentuojamos šios pagrindinės temos: kaip skatinti europinę 

tapatybę, pavyzdžiui, organizuojant tarptautinius renginius ir propaguojant Europos paveldą bei kultūrinius 

mainus; mažumų (kalbų ir kultūrų) apsauga; menininkų socialinės apsaugos ir saugomo menininko statuso 

sukūrimo poreikis; kultūros vaidmuo kovojant su rasizmu ir netolerancija. Taip pat buvo iškelta kultūros srities 

Komisijos nario idėja. Diskusijose buvo iškeltos arba pakartotos šios mintys:  

- Skatinti socialinę įtrauktį ir kovoti su rasizmu bei netolerancija pasitelkiant kultūrą, pavyzdžiui, 
mažinant dalyvavimo kliūtis ir remiant projektus bei NVO, padedančias siekti šių tikslų.  

- Sukurti specialų fondą kultūros paveldui remti, kuris sutelktų įvairius finansavimo šaltinius ES lygmeniu, 
ir propaguoti kultūros paveldą skaitmeninėmis priemonėmis. 

- Didelis susidomėjimas europinio bauhauzo iniciatyva ir poreikis toliau ją propaguoti visuose Europos 
regionuose.  

- Idėja sukurti Europos „kultūros pasą“, kuris neapsiribotų nemokamais traukinio bilietais pagal 
iniciatyvą „Discover EU“, kad jaunimas būtų skatinamas pažinti Europos kultūrą. Taip pat buvo iškelta 
knygų, skatinančių europinę tapatybę, idėja. 

- Buvo dar kartą pabrėžtas susirūpinimas dėl mažumų kalbų apsaugos ir pateikta pasiūlymų įgyvendinti 
ES finansuojamą „holistinę daugiakalbystės politiką“, kuria būtų užtikrinama, kad vaikai galėtų mokytis 
mažumų kalbomis ir būti mokomi jomis, taip pat teikiamas finansavimas daugiakalbiam turiniui ir 
mokytojų įdarbinimui. Atsižvelgiant į tai, taip pat buvo raginimų užtikrinti Europos Tarybos tautinių 
mažumų apsaugos pagrindų konvencijos įgyvendinimą ir paskatinti valstybes nares pasirašyti Europos 
regioninių arba mažumų kalbų chartiją.  

- Vėl buvo iškelta mintis dėl Europos menininkų statuto ir jų judumo skatinimo.  
 

4. Pirmininkės baigiamasis žodis 

Savo baigiamosiose pastabose pirmininkė atkreipė dėmesį į darbo grupės posėdžiuose iškeltų idėjų 

panašumus ir nurodė, kad tai geras atspirties taškas darbo grupei pradėti diskusijas dėl piliečių 

rekomendacijų. Ji apibendrino pagrindinius diskusijų punktus ir pažymėjo, kad tolesnis darbas bus 

organizuojamas remiantis piliečių forumų rekomendacijomis.  
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Priedas. Darbo grupės narių sąrašas  

 

Pirmininkė Silja Markkula Europos jaunimo forumas 

    

Vardas Pavardė Organizacija 

      

Greta Karoline ADAMEK  Europos piliečių forumai 

Christine ANDERSON Europos Parlamentas 

Tiago ANTUNES Taryba 

Hugues  BAYET Nacionaliniai parlamentai 

Matteo Luigi  BIANCHI Nacionaliniai parlamentai 

Emil   BOC Vietos / regiono atstovė 

Fabíola  CARDOSO Nacionaliniai parlamentai 

Paula CARVALHO Taryba 

Lefteris CHRISTOFOROU Europos Parlamentas 

Gabriela  CRETU Nacionaliniai parlamentai 

François DECOSTER  Regionų komitetas 

Daniela DUMITRU  Europos piliečių forumai 

Laurence FARRENG Europos Parlamentas 

Kinga GAL Europos Parlamentas 

Josune  GOROSPE Nacionaliniai parlamentai 

Enzo GORZA Europos piliečių forumai 

Alicia HOMS GINEL Europos Parlamentas 

Zuzana HOZLÁROVÁ Nacionaliniai piliečių forumai / renginiai 

Tea JARC Socialiniai partneriai 

Danuta  JAZŁOWIECKA Nacionaliniai parlamentai 

Željka  JOSIĆ Taryba 

Peter  KMEC Nacionaliniai parlamentai 

Antonis KOURRAS Nacionaliniai piliečių forumai / renginiai 

Regina LAUCYTE  Europos piliečių forumai 

Silja MARKKULA Europos jaunimo forumas 

Kieran MCCARTHY Regionų komitetas 

Nora MEBAREK Europos Parlamentas 

Dace MELBĀRDE Europos Parlamentas 

Jean Claude  MICALLEF Nacionaliniai parlamentai 

Baiba  MILTOVICA  
Europos ekonomikos ir socialinių reikalų 

komitetas 

Vidmantas MITKUS Nacionaliniai piliečių forumai / renginiai 

Pascual NAVARRO Europos Sąjungos Taryba 

Victor NEGRESCU Europos Parlamentas 

Aoife O’LEARY Europos piliečių forumai 

Elyes OUERGHI  Europos piliečių forumai 

George  PAPANDREOU Nacionaliniai parlamentai 

Luc PAQUE Taryba 

Igors  PIMENOVS Nacionaliniai parlamentai 

Anne PRÉDOUR Taryba 
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Paul  RUBIG 
Europos ekonomikos ir socialinių reikalų 

komitetas 

Piero SAVARIS  Europos piliečių forumai 

David SMOLJAK Nacionaliniai parlamentai 

Michaela SOJDROVA Europos Parlamentas 

Guy VERHOFSTADT Europos Parlamentas 

Isabel WISELER-LIMA Europos Parlamentas 

Salima YENBOU Europos Parlamentas 

Marina ZELENETSKA  Europos piliečių forumai 

 


