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Rezolucja Parlamentu Europejskiego w sprawie nauki o UE w szkole 

Parlament Europejski, 

– uwzględniając art. 2 Traktatu o Unii Europejskiej (TUE), 

– uwzględniając art. 6 i 165 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (TFUE), 

– uwzględniając rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1288/2013 

z dnia 11 grudnia 2013 r. ustanawiające „Erasmus+”: unijny program na rzecz 

kształcenia, szkolenia, młodzieży i sportu oraz uchylające decyzje nr 1719/2006/WE, 

1720/2006/WE i 1298/2008/WE
1
, 

– uwzględniając decyzję Parlamentu Europejskiego i Rady nr 1093/2012/UE z dnia 21 

listopada 2012 r. w sprawie Europejskiego Roku Obywateli (2013)
2
, 

– uwzględniając rozporządzenie Rady (UE) nr 390/2014 z dnia 14 kwietnia 2014 r. 

ustanawiające program „Europa dla obywateli” na lata 2014–2020
3
, 

– uwzględniając zalecenie Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2006 r. w 

sprawie kompetencji kluczowych w procesie uczenia się przez całe życie
4
, 

– uwzględniając konkluzje Rady z dnia 12 maja 2009 r. w sprawie strategicznych ram 

europejskiej współpracy w dziedzinie kształcenia i szkolenia („ET 2020”)
5
, 

– uwzględniając komunikat Komisji z dnia 26 sierpnia 2015 r. pt. „Projekt wspólnego 

sprawozdania Rady i Komisji z 2015 r. w sprawie wdrażania strategicznych ram 

europejskiej współpracy w dziedzinie kształcenia i szkolenia (ET 2020)” 

(COM(2015)0408), 

                                                 
1  

Dz.U. L 347 z 20.12.2013, s. 50. 
2
 Dz.U. L 325 z 23.11.2012, s. 1. 

3
 Dz.U. L 115 z 17.4.2014, s. 3. 

4
 Dz.U. L 394 z 30.12.2006, s. 10. 

5
 Dz.U. C 119 z 28.5.2009, s. 2. 
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– uwzględniając decyzję wykonawczą Komisji z dnia 14 września 2015 r. w sprawie 

przyjęcia rocznego programu prac na rok 2016 na rzecz realizacji „Erasmus+”: unijnego 

programu na rzecz kształcenia, szkolenia, młodzieży i sportu (C(2015)6151), 

– uwzględniając konkluzje Rady z dnia 28 i 29 listopada 2011 r. na temat poziomu 

odniesienia w dziedzinie mobilności edukacyjnej
1
, 

– uwzględniając komunikat Komisji z dnia 15 września 2015 r. pt. „Projekt wspólnego 

sprawozdania Rady i Komisji na rok 2015 w sprawie realizacji odnowionych ram 

europejskiej współpracy w dziedzinie młodzieży (2010–2018)” (COM(2015)0429), 

– uwzględniając komunikat Komisji z dnia 27 kwietnia 2009 r. pt. „Inwestowanie w 

młodzież i mobilizowanie jej do działania – strategia UE na rzecz młodzieży. Odnowiona 

otwarta metoda koordynacji na potrzeby wyzwań i możliwości stojących przed 

młodzieżą” (COM(2009)0200), 

– uwzględniając rezolucję Rady z dnia 27 listopada 2009 r. w sprawie odnowionych ram 

europejskiej współpracy na rzecz młodzieży (2010–2018)
2
, 

– uwzględniając zalecenie Rady z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie walidacji uczenia się 

pozaformalnego i nieformalnego
3
, 

– uwzględniając swoją rezolucję w sprawie polityki w zakresie kształcenia i szkolenia w 

perspektywie roku 1993
4
, 

– uwzględniając swoją rezolucję w sprawie poprawy jakości kształcenia nauczycieli
5
, 

– uwzględniając art. 52 Regulaminu, 

– uwzględniając sprawozdanie Komisji Kultury i Edukacji (A8-0021/2016), 

A. mając na uwadze, że zgodnie z art. 6 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej 

(TFUE) edukacja pozostaje w kompetencji państw członkowskich; 

B. mając na uwadze, że podstawową rolą edukacji jest nauczanie obywatelstwa, które 

obejmuje osobę lub podmiot podlegający prawu cywilnemu danego państwa; 

C. mając na uwadze, że do celów edukacji należy przygotowywanie ludzi do życia w 

społeczeństwie przez przekazywanie im norm i wartości kraju, którego są obywatelami; 

D. mając na uwadze, że według badania opinii publicznej Eurobarometr z 2014 r. 44% 

obywateli Unii Europejskiej ma poczucie, że w ograniczonym stopniu rozumie, jak działa 

                                                 
1
 Dz.U. C 372 z 20.12.2011, s. 31. 

2
 Dz.U. C 311 z 19.12.2009, s. 1. 

3  
Dz.U. C 398 z 22.12.2012, s. 1. 

4
 Dz.U. C 150 z 15.6.1992, s. 366. 

5
 Dz.U. C 8 E z 14.1.2010, s. 12.  
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UE, a 52% Europejczyków uważa, że ich głos nie liczy się w UE
1
;  

E. mając na uwadze, że zaledwie 42,61% obywateli UE i jedynie 27,8% osób w wieku 18–

24 lat wzięło udział w ostatnich wyborach do Parlamentu Europejskiego, co stanowi 

najniższą frekwencję od 1979 r.
2
;  

F.  podkreślając, że, jak pokazują powyższe dane, UE jest dotknięta deficytem 

demokratycznym oraz kryzysem legitymizacji wśród obywateli państw członkowskich; 

podkreślając też, że w tej perspektywie wskazane może być bardziej przejrzyste 

przekazywanie informacji o funkcjonowaniu procesu integracji europejskiej, co nie może 

jednak odbywać się bez okazywania szacunku dla różnorodności opinii obywateli państw 

członkowskich, tak aby czuli się oni szanowani; 

G. mając na uwadze, że kilka badań opinii publicznej pokazało ostatnio, że obywatele 

niektórych państw członkowskich, w tym Francji i Holandii, chcieliby referendum w 

sprawie członkostwa w Unii Europejskiej; mając na uwadze, że wyniki takich sondaży 

podkreślają przywiązanie europejskich narodów do swoich krajów; 

H.  mając na uwadze, że beneficjenci programów mobilności często pochodzą ze środowisk 

społecznych, które i tak zapewniają już łatwość przemieszczania się po Europie; mając 

też na uwadze, że głównym priorytetem musi być zmniejszenie niepewności społecznej i 

ekonomicznej, której doświadcza znaczna liczba obywateli państw członkowskich; mając 

ponadto na uwadze konieczność przestrzegania zasady pomocniczości i uznania wagi 

państw narodowych, w których obywatele mogą czerpać korzyści z Europy wolnych i 

niepodległych narodów współpracujących ze sobą nad wspólnymi programami takimi jak 

„Erasmus+”;   

I. mając na uwadze, że wyłącznie państwa członkowskie mogą zrozumieć wyzwania w 

dziedzinie edukacji i kultury oraz reagować na nie, nie tylko dlatego że są blisko 

obywateli i w pełni do tego upoważnione, ale też dlatego że warunki społeczno-

ekonomiczne w poszczególnych krajach różnią się od siebie; 

J. mając na uwadze, że większość państw członkowskich wprowadziła elementy wiedzy o 

UE do swoich programów nauczania i programów kształcenia nauczycieli; mając jednak 

na uwadze, że takie programy kształcenia nie mogą przynieść korzyści, jeżeli obywatele 

państw członkowskich nie zdobędą wiedzy o własnej historii narodowej, co stanowi 

warunek niezbędny do zrozumienia procesu integracji europejskiej; 

K. mając na uwadze, że w wielu państwach członkowskich zasadniczo prowadzi się 

nauczanie wiedzy o UE na różnych szczeblach edukacji i w ramach różnych 

przedmiotów edukacji obowiązkowej; 

L. mając na uwadze, że priorytety inwestycyjne w dziedzinie edukacji są różne w 

poszczególnych państwach członkowskich z powodu specyficznych uwarunkowań 

każdego kraju; mając na uwadze, że to zatem państwa członkowskie powinny oceniać, 

                                                 
1
 Eurobarometr 81, badanie standardowe, wiosna 2014 r.: „Opinia publiczna w Unii Europejskiej” 

(http://ec.europa.eu/public_opinion/archives/eb/eb81/eb81_publ_en.pdf), s. 117 i 131. 
2
 http://www.eprs.sso.ep.parl.union.eu/lis/lisrep/13-EPRS-

publications/2015/COMM_STUD_558351_UpdateReview-EN.pdf, s. 43–45. 

http://ec.europa.eu/public_opinion/archives/eb/eb81/eb81_publ_en.pdf
http://www.eprs.sso.ep.parl.union.eu/lis/lisrep/13-EPRS-publications/2015/COMM_STUD_558351_UpdateReview-EN.pdf
http://www.eprs.sso.ep.parl.union.eu/lis/lisrep/13-EPRS-publications/2015/COMM_STUD_558351_UpdateReview-EN.pdf
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jakie usprawnienia są konieczne w zakresie treści nauczania w szkołach i wstępnego 

kształcenia nauczycieli; 

M. mając na uwadze, że według badania przygotowanego przez prywatną firmę doradczą 

ICF GHK dla DG ds. Edukacji i Kultury „Uczenie się Europy w szkole”
1
 nauczyciele 

mają już wiele możliwości szkolenia w zakresie wiedzy o UE za pośrednictwem 

stowarzyszeń spoza sektora szkolnictwa wyższego; 

N. mając na względzie analizę wpływu programu Erasmus przedstawioną przez Komisję w 

2014 r., która potwierdza pozytywny wpływ mobilności w oświacie i 

umiędzynarodowienia studiów na szanse na zatrudnienie; przypominając jednak, że sama 

mobilność nie może rozwiązać problemu bezrobocia, zwłaszcza bezrobocia młodzieży, w 

Europie i że muszą jej towarzyszyć wysiłki na rzecz skuteczniejszej nauki podstawowych 

umiejętności oraz zwiększenie znaczenia statusu praktyk i szkolenia zawodowego, 

zwłaszcza pod względem społecznym; 

1.  zwraca uwagę na zwiększające się znaczenie tego, by studenci zrozumieli mechanizmy 

konstrukcji europejskiej, w której żyją, jak i rosnącego wpływu Unii Europejskiej na ich 

życie; przypomina jednak, że, jak pokazują liczne badania nad tym zagadnieniem, 

pierwszeństwo w edukacji ma zdobycie podstawowych umiejętności (czytania, pisania, 

liczenia), które są podstawą dostępu do głównego świata nauki i do zrozumienia 

środowiska, w którym żyjemy; 

2.  podkreśla, że UE nie odzyska zaufania obywateli państw członkowskich, jeżeli zadowoli 

się przeprowadzeniem jedynie ogólnej kampanii komunikacyjnej w szkołach i 

instytucjach szkolnictwa wyższego;  przypomina o konieczności ochrony pluralizmu 

opinii i kultur europejskich przez zachęcanie państw do promowania historii narodowej 

za pośrednictwem programów nauczania oraz poprzez większy dostęp do narodowego 

dziedzictwa kulturowego; 

3. podkreśla konieczność dokładniejszego określenia podstawowych wartości Unii 

Europejskiej, tak aby dla dużej części obywateli państw członkowskich przestały one być 

pojęciem abstrakcyjnym; zwraca uwagę, że znajomość i zrozumienie historii i wartości 

państw członkowskich ma kluczowe znaczenie dla wzajemnego porozumienia; 

4.  wskazuje, że Unię Europejską należy bardziej eksponować w materiałach dydaktycznych, 

zważywszy na jej wpływ na życie codzienne obywateli; jest zdania, że do treści 

bezpośrednio dotyczących UE należy podchodzić inaczej w szkolnych programach 

nauczania; podkreśla konieczność stosowania w nauczaniu metod aktywnego 

uczestnictwa dopasowanych do poziomu, potrzeb i zainteresowań uczniów bez 

zaniedbywania potrzeby przyswojenia sobie najpierw przez uczniów podstawowych 

umiejętności, z myślą o zapewnieniu jak najlepszego rozwoju edukacyjnego i 

kulturalnego oraz zrozumienia otaczającego ich świata; 

5. podkreśla konieczność stosowania metod nauczania, które sprawdziły się już w 

przeszłości przez kładzenie nacisku na zdobywanie podstawowych umiejętności; w 

związku z tym odnotowuje wniosek przedstawiony przez Radę i Komisję w ich 

                                                 
1
 http://www.eupika.mfdps.si/Files/Learning%20Europe%20at%20School%20final%20report.pdf. 

http://www.eupika.mfdps.si/Files/Learning%20Europe%20at%20School%20final%20report.pdf
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wspólnym sprawozdaniu z 2015 r. w sprawie wdrażania strategicznych ram europejskiej 

współpracy w dziedzinie kształcenia i szkolenia (ET 2020), w którym obie instytucje 

przypominają, że w UE 22% osób w wieku 15 lat posiada braki w wiedzy matematycznej 

a 18% – poważne trudności w czytaniu; 

6. podkreśla fakt, że wychowanie obywatelskie, oparte na priorytetach określonych na 

szczeblu krajowym, powinno umożliwić otwartą i pluralistyczną o integracji europejskiej, 

a także pozwolić uczniom na rozwój krytycznego myślenia o Unii Europejskiej, w 

szczególności przez przekazywanie uczniom wiedzy o procesach decyzyjnych oraz o 

wpływie tych procesów na ich państwa członkowskie i uczestnictwo w demokracji;  

7.  zwraca uwagę na fakt, że UE ukształtowały jej państwa członkowskie, każde ze swoją 

wyjątkową historią i kulturą, oraz że rozwój Unii jest nieodłącznie powiązany z jej 

państwami członkowskimi; 

8. wskazuje na znaczny wpływ, jaki UE wywiera na państwa członkowskie, oraz zauważa, 

że wiedza o UE zdobywana w szkole powinna odzwierciedlać zarówno rolę państw 

członkowskich w rozwoju UE, jak i wpływ UE na rozwój poszczególnych państw; 

9.  wskazuje, że państwa członkowskie i UE muszą dawać dobry przykład wszystkim 

podmiotom zaangażowanym w nauczanie i zdobywanie wiedzy o UE w szkołach przez 

wcielanie w życie podstawowych europejskich wartości, w tym poszanowania pluralizmu 

opinii i wolności słowa; 

10. uznaje konieczność zapewniania, wzmacniania i poszerzania możliwości trwającego 

przez całe życie rozwoju zawodowego nauczycieli i pedagogów w ramach wstępnego i 

ustawicznego szkolenia zawodowego, aby umożliwić im włączanie wymiaru UE do 

realizowanych przez nich programów nauczania, zwłaszcza w kontekście wychowania 

obywatelskiego; zaznacza jednak, że priorytety inwestycyjne w państwach 

członkowskich różnią się od siebie, a niektóre państwa muszą najpierw zapewnić 

poprawę sytuacji finansowej i społecznej nauczycieli i pedagogów w celu 

zagwarantowania poszanowania ich autorytetu i optymalnych warunków nauki dla 

wszystkich; 

11. podkreśla konieczność promowania i wzmocnienia pozycji narodowych języków państw 

członkowskich z myślą o rozwoju europejskiego dziedzictwa kulturowego; uważa, że aby 

osiągnąć ten cel, należy udzielać wsparcia również nauczycielom, np. umożliwiając im 

szkolenie zawodowe;  

12. podkreśla rolę szkół wyższych w przygotowywaniu i szkoleniu wysoko 

wykwalifikowanych i zmotywowanych nauczycieli i pedagogów; wzywa do wspierania 

działań państw członkowskich w kontekście wysiłków mających na celu zapewnienie 

możliwości w zakresie specjalistycznych kursów kwalifikacyjnych w szkołach wyższych, 

otwartych i dostępnych dla wszystkich zapisanych studentów oraz praktykujących 

nauczycieli i pedagogów, a także apeluje, by zachęcać do podejmowania tych działań; 

13. podkreśla znaczenie i potencjał podniesienia statusu nauczania historii przy 

uwzględnieniu kompetencji państw członkowskich w tym obszarze, ponieważ 

cywilizacja europejska jest wynikiem wspólnego dziedzictwa ukształtowanego przez 
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cywilizację grecką, prawo rzymskie i chrześcijaństwo; apeluje, by Komisja i państwa 

członkowskie wspierały towarzystwa historyczne i ośrodki badań historycznych, 

doceniając w ten sposób wartość ich wkładu naukowego w historię Europy oraz 

znaczenie ich roli w dokształcaniu kadry pedagogicznej; 

14. zaleca też, aby Dom Historii Europejskiej nie ograniczał się do prezentacji XIX i XX w., 

ponieważ historia Europy jest dużo dłuższa; podkreśla, że rozszerzenie jego przekazu 

mogłoby sprawić, że Dom Historii Europejskiej stanie się konstruktywnym narzędziem 

dla uczniów i nauczycieli; 

15. apeluje o pilne uaktualnienie i wzmocnienie wychowania obywatelskiego w duchu UE w 

państwach członkowskich w celu przekazywania uczącym się – w sposób odpowiedni dla 

ich wieku – koniecznej wiedzy, wartości, umiejętności i kompetencji, przysposabiających 

ich do krytycznego myślenia i formułowania rzetelnych i wyważonych opinii, 

wykonywania ich demokratycznych praw i obowiązków, w tym prawa do głosowania, 

oceny pluralizmu opinii oraz aktywnej i odpowiedzialnej postawy obywatelskiej; 

16. wskazuje, że jakość nauczania w szkołach zależy w znacznym stopniu od szacunku 

należnego nauczycielom; zachęca do zwiększenia ich autorytetu; podkreśla, że rodzice 

też mają do odegrania ważną rolę, ponieważ rodzina jest pierwszym stadium więzi 

społecznych, dlatego wzywa do bliższej współpracy między rodzicami, placówkami 

oświatowymi i krajowymi organami ds. edukacji odpowiedzialne za sprawy związane z 

obywatelstwem, który to aspekt także należy wspierać poprzez wzmocnienie 

wychowania obywatelskiego;  

18. podkreśla, że uczenie się języków obcych może odgrywać pewną rolę w promowaniu 

szans zatrudnienia, jednak przejście na edukację ukierunkowaną na rynek pracy pozostaje 

najlepszym sposobem na walkę z bezrobociem młodzieży; 

19. podkreśla zasadniczą rolę pozaformalnego i nieformalnego uczenia się, w tym 

doświadczenia zdobywanego przez młodych ludzi w pracy, wolontariatu oraz uczenia się 

międzypokoleniowego, w rodzinie i uczenia się dorosłych, a także sportu jako narzędzia 

edukacyjnego, w rozwijaniu społecznych i obywatelskich umiejętności, zdolności i 

zachowań oraz w kształtowaniu odpowiedzialnych i aktywnych obywateli państw 

członkowskich; podkreśla konieczność uznania i weryfikacji tych zdolności w 

programach formalnego uczenia się oraz zacieśniania związku między formami uczenia 

się formalnego, pozaformalnego i nieformalnego; 

20. wzywa do przyjęcia podejścia asymilacyjnego w dziedzinie polityki edukacyjnej, aby 

umożliwić skuteczne przejęcie przez studentów–imigrantów standardów i wartości 

krajów przyjmujących; 

21. podkreśla konieczność szerszego propagowania informacji o procesie integracji 

europejskiej – zarówno w szkole, jak i poza nią – w celu umożliwienia uczestnictwa w 

demokratycznej debacie o różnych wizjach UE, promowania przejrzystości dla dobra 

obywateli państw członkowskich, którzy bez tego nie mogą wyrobić sobie krytycznej 

opinii, a przez to przyczynienia się do niezakłóconego przebiegu procesu 

demokratycznego;  podkreśla jednak konieczność przekazywania obiektywnych 

informacji i edukacji opartej na faktach, pozbawionej wszelkich aspektów 
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ideologicznych, aby nie narażać na szwank dobrej woli obywateli, w tym dzieci;  

22. apeluje do Komisji, by zachęcała do dalszych badań mających ustalić, w jaki sposób 

wiedza o UE jest obecnie przekazywana w szkołach w całej Europie, w jaki sposób 

uwzględnia się ją w programach nauczenia i na egzaminach oraz czy nauczyciele i 

pedagodzy mają wystarczający dostęp do odpowiednich unijnych programów i działań na 

rzecz rozwoju zawodowego, uczenia się przez całe życie oraz platform wymiany 

najlepszych praktyk oraz czy finansowane działania mające na celu skuteczne włączanie 

wiedzy o UE do szkolnych programów nauczania mają w rzeczywistości wpływ na 

szkoły; 

23. zwraca uwagę na istnienie sieci, które propagują zdobywanie wiedzy o UE na szczeblu 

krajowym, regionalnym i lokalnym i są zaangażowane w realizację programów tego 

rodzaju, oraz mechanizmów wymiany sprawdzonych rozwiązań między tymi sieciami na 

szczeblu Unii; 

24. podkreśla ważną rolę programów „Erasmus+”, „Europa dla obywateli” i „Kreatywna 

Europa” w upowszechnianiu kształcenia i szkolenia oraz propagowaniu umiejętności 

językowych, aktywnego obywatelstwa, świadomości kulturowej i zrozumienia świata, w 

którym żyjemy; podkreśla potrzebę zagwarantowania odpowiedniego wsparcia 

finansowego tych programów oraz zapewnienia szerszego dostępu do mobilności; 

przypomina jednak, że chociaż mobilność może stanowić atut, nie może ona być 

skuteczna bez jasnego zdefiniowania elementów składowych Europy oraz rozwoju 

tożsamości poszczególnych narodów europejskich; stwierdza, że nauka o specyficznych 

cechach narodowych, w szczególności poprzez nauczanie historii, stanowi jedyny 

sposób, aby ustalić, co łączy narody europejskie, i wzmocnić cywilizację europejską; 

25. przypomina o szerokim zakresie działań udostępnianych w ramach programu Erasmus+ 

oraz o jego popularności i uznaniu przez ogół społeczeństwa, w szczególności w 

odniesieniu do mobilności studentów w ramach studiów; wzywa Komisję i państwa 

członkowskie do podnoszenia świadomości na temat mniej znanych aspektów programu 

„Erasmus+” takich jak wolontariat europejski; 

26. z zadowoleniem przyjmuje program prac Komisji na rok 2016 na rzecz realizacji 

programu Erasmus+, jest jednak zaniepokojony tym, że w Grecji fundusze na ten 

program są nadal zamrożone; 

27. wzywa Komisję do wzmocnienia aspektów pedagogicznych przedsięwzięć 

finansowanych za pośrednictwem projektów realizowanych w ramach programu Jean 

Monnet oraz zdolności reagowania tych przedsięwzięć na potrzeby szkół poprzez 

zapewnienie szkołom możliwości bezpośredniego ubiegania się o udział w tych 

projektach oraz poprzez udostępnienie środków finansowych w dłuższym – np. 

trzyletnim – horyzoncie czasowym, zgodnie z trybem, w jakim finansowane są moduły 

programu Jean Monnet; wzywa Komisję do udostępnienia modułów programu Jean 

Monnet instytucjom kształcenia nauczycieli oraz do zachęcania tych instytucji do 

włączania tych modułów do swoich programów; 

28. wskazuje, że Unia przechodzi obecnie kryzys dotyczący jej legitymacji demokratycznej 

nie tylko ze względu na niewystarczającą wiedzę Europejczyków na temat mechanizmów 
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UE, ale również z powodu nieuwzględniania ich głosu w procesach decyzyjnych; 

podkreśla, że aby odzyskać swoją legitymację, Unia musi powstrzymać proces rozpadu 

swoich struktur demokratycznych i odbudować więź z obywatelami; 

29.  zwraca uwagę na istnienie wirtualnych platform eTwinning, EPALE i School Education 

Gateway; 

30. zwraca się do Komisji o ułatwienie krytycznego przeglądu materiałów aktualnie 

dostępnych na platformie „Kącik dla nauczycieli” przez pedagogów zajmujących się 

obecnie nauczaniem i nauczycieli akademickich specjalizujących się w studiach o UE, 

aby zapewnić jakość i odpowiedniość tych materiałów; 

31. podkreśla rolę, jaką odgrywają biura informacyjne instytucji europejskich, i z 

zadowoleniem przyjmuje ich zaangażowanie we wspieranie stosunków z państwami 

członkowskimi, z krajowymi, regionalnymi i lokalnymi instytucjami edukacyjnymi oraz 

z organizacjami młodzieży i mediami, aby zbliżać je do siebie oraz zapewniać 

zrozumienie przez młodych ludzi roli tych instytucji w ich codziennym życiu; 

Rola państw członkowskich 

32.  przypomina, że zgodnie z art. 6 i 165 TFUE na UE spoczywa obowiązek wspierania 

państw członkowskich w dziedzinie edukacji; zachęca państwa członkowskie do 

aktualizowania systemów kształcenia oraz wszelkiego rodzaju treści związanych z UE w 

programach nauczania na wszystkich szczeblach systemu oświaty – w tym w programach 

kształcenia i szkolenia zawodowego – w celu zawarcia w nich większej ilości informacji 

dotyczących funkcjonowania UE w ścisłej współpracy z wszystkimi odnośnymi 

podmiotami, w tym z zainteresowanymi stronami, na szczeblu unijnym, krajowym, 

regionalnym i lokalnym; 

33. zachęca państwa członkowskie do wspierania wszelkich sposobności do przekazywania 

większej ilości informacji na temat UE uczącym się oraz nauczycielom i innym 

pedagogom za pośrednictwem uczenia się formalnego, nieformalnego i pozaformalnego 

oraz do pełnego wykorzystania i uzupełniania unijnych instrumentów finansowych, 

programów i inicjatyw w tym zakresie; 

34. zwraca się do państw członkowskich o dalsze działania związane z nauczaniem wiedzy o 

społeczeństwie w szkołach; podkreśla, że – zwłaszcza po atakach z dnia 13 listopada 

2014 r. w Paryżu i z dnia 22 marca 2016 r. w Brukseli – obecnie bardziej niż 

kiedykolwiek wcześniej konieczne jest dopilnowanie, by szkoły były miejscem integracji 

wszystkich osób w oparciu o wartości narodowe i europejskie, tak aby zagwarantować 

zasady demokratyczne oraz poszanowanie obywatelstwa i tożsamości każdego państwa 

członkowskiego i cywilizacji europejskiej; 

35. wzywa państwa członkowskie do zwiększenia inwestycji z korzyścią dla edukacji oraz do 

zapewnienia niezbędnego wsparcia szkołom i nauczycielom, by umożliwić realizację i 

stały rozwój programów kształcenia oraz skuteczny program wychowania 

obywatelskiego uwzględniający wiedzę o funkcjonowaniu Unii; 

36. wzywa państwa członkowskie do zapewnienia wszystkim uczącym się równego i 
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integracyjnego dostępu do innowacyjnych, wysokiej jakości form kształcenia formalnego 

i pozaformalnego, zwłaszcza osobom niepełnosprawnym, o których zbyt często zapomina 

się w polityce oświatowej; zwraca się więc o podjęcie wszelkich dostępnych środków w 

celu uwzględnienia rozwoju osób niepełnosprawnych w otwartym i przyjaznym 

otoczeniu edukacyjnym, w szczególności poprzez włączanie ich, gdy to tylko możliwe, 

do ogólnego systemu edukacji; 

37. uważa, że państwa członkowskie, w porozumieniu z podmiotami z sektora oświaty, 

powinny poszukiwać okazji do dzielenia się pomysłami dotyczącymi nauki o integracji 

europejskiej i funkcjonowaniu Unii, w połączeniu z nauczaniem historii w ich 

programach kształcenia, tak aby umożliwić młodzieży postrzeganie rzeczywistego 

wpływu Unii na ich życie obecnie i w przyszłości; 

38. przypomina o roli partnerów społecznych i organizacji społeczeństwa obywatelskiego w 

zbliżaniu do siebie Unii Europejskiej i jej obywateli, lecz podkreśla, że nie uda się tego 

osiągnąć, dopóki instytucje europejskie będą dotknięte kryzysem legitymizacji; podkreśla 

zatem, że należy prowadzić dyskusje na najwyższym szczeblu między państwami 

członkowskimi, Komisją i Radą, aby poznać prawdziwe przyczyny tego oddalenia się 

obywateli państw członkowskich od Unii Europejskiej, a w konsekwencji podjąć 

odpowiednie decyzje; 

39. zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania niniejszej rezolucji Radzie i 

Komisji, a także rządom i parlamentom państw członkowskich. 
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