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Poročilo A8-0021/2016 

Damian Drăghici 

Učenje o EU v šolah 

2015/2138(INI) 

Predlog resolucije po členu 170(4) Poslovnika, ki nadomesti nezakonodajni predlog 

resolucije A8-0021/2016 

Resolucija Evropskega parlamenta o učenju o EU v šolah 

Evropski parlament, 

– ob upoštevanju člena 2 Pogodbe o Evropski uniji (PEU), 

– ob upoštevanju členov 6 in 165 Pogodbe o delovanju Evropske unije (PDEU), 

– ob upoštevanju Uredbe (EU) št. 1288/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 

11. decembra 2013 o uvedbi programa „Erasmus+“: programa Unije za izobraževanje, 

usposabljanje, mladino in šport, ter o razveljavitvi sklepov št. 1719/2006/ES, 

1720/2006/ES in 1298/2008/ES
1
, 

– ob upoštevanju Sklepa št. 1093/2012/EU Evropskega parlamenta in Sveta z dne 

21. novembra 2012 o evropskem letu državljanov (2013)
2
, 

– ob upoštevanju Uredbe Sveta (EU) št. 390/2014 z dne 14. aprila 2014 o uvedbi 

programa „Evropa za državljane“ za obdobje 2014–2020
3
, 

– ob upoštevanju priporočila Evropskega parlamenta in Sveta z dne 18. decembra 2006 o 

ključnih kompetencah za vseživljenjsko učenje
4
, 

– ob upoštevanju sklepov Sveta z dne 12. maja 2009 o strateškem okviru za evropsko 

sodelovanje v izobraževanju in usposabljanju („ET 2020“)
5
, 

– ob upoštevanju sporočila Komisije z dne 26. avgusta 2015 z naslovom Osnutek 

skupnega poročila Sveta in Komisije za leto 2015 o izvajanju strateškega okvira za 

evropsko sodelovanje v izobraževanju in usposabljanju (ET 2020) (COM(2015)0408), 
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– ob upoštevanju Izvedbenega sklepa Komisije z dne 14. septembra 2015 o sprejetju 

letnega delovnega programa za leto 2016 za izvajanje programa Erasmus+: programa 

EU za izobraževanje, usposabljanje, mladino in šport (C(2015)6151), 

– ob upoštevanju sklepov Sveta z dne 28. in 29. novembra 2011 o referenčnem merilu za 

učno mobilnost
1
, 

– ob upoštevanju sporočila Komisije z dne 15. septembra 2015 z naslovom Osnutek 

skupnega poročila Sveta in Komisije za leto 2015 o izvajanju prenovljenega okvira za 

evropsko sodelovanje na področju mladine (2010–2018) (COM(2015)0429), 

– ob upoštevanju sporočila Komisije z dne 27. aprila 2009 z naslovom Strategija EU za 

mlade – vlaganje v mlade in krepitev njihove vloge in položaja. Prenovljena odprta 

metoda koordinacije za obravnavo izzivov in priložnosti za mlade (COM(2009)0200), 

– ob upoštevanju resolucije Sveta z dne 27. novembra 2009 o prenovljenem okviru za 

evropsko sodelovanje na področju mladine (2010–2018)
2
, 

– ob upoštevanju priporočila Sveta z dne 20. decembra 2012 o potrjevanju neformalnega 

in priložnostnega učenja
3
, 

– ob upoštevanju svoje resolucije o politiki izobraževanja in usposabljanja v obdobju do 

leta 1993
4
, 

– ob upoštevanju svoje resolucije o izboljšanju kakovosti izobraževanja učiteljev
5
, 

– ob upoštevanju člena 52 Poslovnika, 

– ob upoštevanju poročila Odbora za kulturo in izobraževanje (A8-0021/2016), 

A. ker izobraževanje v skladu s členom 6 Pogodbe o delovanju Evropske unije (PDEU) 

ostaja v pristojnosti držav članic; 

B. ker je bistvena naloga izobraževanja učiti državljanstvo, vključno s tem, da za fizične 

oziroma pravne osebe velja civilno pravo določene države; 

C. ker je eden od ciljev izobraževanja posameznikom posredovati družbene norme in 

vrednote države, katere državljani so, ter jih tako pripraviti na življenje v družbi; 

D. ker javnomnenjska raziskava Eurobarometra iz leta 2014 kaže, da 44 % državljanov 

Evropske unije meni, da imajo omejeno razumevanje delovanja EU, 52 % Evropejcev 

pa meni, da njihov glas v EU ne šteje
6
;  
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E. ker je na zadnjih volitvah v Evropski parlament volilo le 42,61 % državljanov EU in 

le 27,8 % mladih med 18. in 24. letom, kar predstavlja najnižjo volilno udeležbo od leta 

1979
1
;  

F.  ker se EU, kot je razvidno iz zgoraj navedenih številk, sooča z demokratičnim deficitom 

in pomanjkanjem legitimnosti med državljani držav članic; ker bi v zvezi s tem lahko 

koristilo bolj pregledno zagotavljanje informacij o tem, kako poteka proces evropskega 

povezovanja, vendar tega ni mogoče storiti brez spoštovanja raznolikosti mnenj 

državljanov držav članic, da se bodo čutili spoštovane; 

G. ker je več javnomnenjskih raziskav nedavno pokazalo, da si državljani več držav članic, 

med njimi Francije in Nizozemske, želijo, da bi bil izveden referendum o članstvu v 

Evropski uniji; ker ti javnomnenjski rezultati kažejo, da se evropski državljani še vedno 

čutijo zavezani svojim nacionalnim državam; 

H.  ker upravičenci programov mobilnosti pogosto prihajajo iz družbenega okolja, ki že 

omogoča prosto gibanje po Evropi; ker mora poleg tega biti glavna prednostna naloga 

zmanjšati socialno in ekonomsko negotovost mnogih državljanov držav članic; ker je 

poleg tega treba upoštevati tudi to, da je treba spoštovati načelo subsidiarnosti ter 

priznati pomen nacionalnih držav, v katerih državljani lahko uživajo koristi Evrope 

svobodnih in neodvisnih narodov, ki sodelujejo pri skupnih programih, kot je program 

Erasmus+; 

I. ker lahko le države članice razumejo in se odzivajo na izzive na področju izobraževanja 

in kulture zaradi svoje bližine državljanom in legitimnosti, pa tudi zato, ker se 

družbeno-gospodarske razmere razlikujejo od države do države; 

J. ker je večina držav članic učenje o EU vključila v svoje učne načrte in programe za 

usposabljanje učiteljev; ker pa je to usposabljanje lahko koristno le, če državljani držav 

članic najprej pridobijo znanje o svoji nacionalni zgodovini, ki je predpogoj za 

razumevanje procesa izgradnje Evrope; 

K. ker se teme EU v mnogih državah članicah običajno poučujejo na različnih stopnjah 

izobraževanja in pri različnih predmetih obveznega izobraževanja; 

L. ker se prednostne naložbe na področju izobraževanja posameznih držav članic zaradi 

posebnih okoliščin vsake od njih razlikujejo; ker mora zato vsaka država članica sama 

presoditi, kaj je treba izboljšati tako glede učnih vsebin in začetnega usposabljanja 

učiteljev; 

M. ker po podatkih študije Learning Europe at school (Učenje o Evropi v šolah), ki jo je za 

generalni direktorat za izobraževanje in kulturo
2
 opravilo zasebno svetovalno podjetje 

ICF GHK, že obstajajo številne priložnosti za to, da se učitelje o EU izobražuje prek 

združenj zunaj mreže visokošolskega izobraževanja; 
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N. je seznanjen s študijo o učinkih programa Erasmus, ki jo je Komisija predstavila 

leta 2014 in kaže, da mobilnost na področju izobraževanja in internacionalizacija 

študijskih programov pozitivno vplivata na zaposljivost; hkrati pa želi spomniti, da 

mobilnost sama po sebi ne more rešiti problema brezposelnosti v Evropi, zlasti ne med 

mladimi, temveč da si je treba prizadevati tudi za boljše pridobivanje osnovnih 

spretnosti in za to, da se statusu vajenca in poklicnega usposabljanja prizna 

pomembnejša vloga, zlasti v družbenem smislu; 

1.  poudarja vse večji pomen tega, da učenci razumejo mehanizme evropskega konstrukta, 

v katerem živijo, in vse večji vpliv Evropske unije na njihovo življenje;  opozarja pa, 

da, kot kažejo številne študije v zvezi s tem, je treba v okviru izobraževanja pridobiti 

predvsem osnovne spretnosti (branje, pisanje in matematične spretnosti), ki so 

bistvenega pomena za dostop do pomembnega sveta učenja in razumevanje okolja, v 

katerem državljani živijo; 

2.  poudarja, da EU ne bo ponovno pridobila zaupanja državljanov držav članic, če se bo 

zadovoljila z izvedbo obsežne komunikacijske kampanje v šolah in visokošolskih 

ustanovah; opozarja, da je treba zaščititi pluralnost mnenj in evropskih kultur s 

spodbujanjem držav, da prek učnih programov in boljšega dostopa do nacionalne 

kulturne dediščine spodbujajo svojo nacionalno zgodovino; 

3. poudarja, da je treba natančneje opredeliti temeljne vrednote Evropske unije, da za velik 

delež državljanov držav članic ne bodo ostale le abstrakten koncept; poudarja tudi, da je 

poznavanje in razumevanje zgodovine in vrednot držav članic bistvenega pomena za 

medsebojno razumevanje; 

4.  poudarja, da bi morala biti EU glede na vpliv, ki ga ima na vsakdanje življenje svojih 

državljanov, bolj izpostavljena v učnem gradivu; meni, da bi bilo treba vsebine učnih 

načrtov, ki so izrecno povezane z EU, drugače obravnavati; poudarja, da je treba 

uporabljati aktivne in participativne učne metode, prilagojene ravni, potrebam in 

interesom učencev, ne da bi pri tem zanemarjali to, da morajo učenci najprej pridobiti 

osnovne spretnosti, da se jim omogoči kar najboljši izobraževalni in kulturni razvoj in s 

tem razumevanje sveta, ki jih obdaja; 

5. poudarja, da je treba uporabljati učne metode, ki so se v preteklosti že izkazale kot 

uspešne pri pridobivanju osnovnih spretnosti; v zvezi s tem upošteva ugotovitev iz 

skupnega poročila Sveta in Komisije za leto 2015 o izvajanju strateškega okvira za 

evropsko sodelovanje v izobraževanju in usposabljanju („ET 2020“), v katerem sta obe 

instituciji opozorili, da ima v EU 22 % petnajstletnikov vrzeli v znanju matematike, 

18 % pa jih ima resne težave pri branju; 

6. poudarja, da bi morala biti v okviru državljanske vzgoje, ki temelji na prednostnih 

nalogah, določenih na nacionalni ravni, mogoča odprta in pluralistična razprava o 

evropskem povezovanju, poleg tega bi morala učencem omogočiti tudi, da razvijajo 

kritično razmišljanje o Evropski uniji, zlasti s poučevanjem o postopkih odločanja in o 

tem, kako le-ti vplivajo na njihove države članice in njihovo demokratično udeležbo; 

7.  opozarja, da so EU oblikovale njene države članice s svojo edinstveno zgodovino in 

kulturo in da bo razvoj Unije tudi v prihodnje neločljivo povezan z njenimi državami 
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članicami; 

8. ugotavlja, da EU znatno vpliva na države članice in da bi moralo učenje o EU v šolah 

odražati tako vlogo držav članic pri razvoju EU kot tudi vpliv EU na razvoj posameznih 

držav članic; 

9.  poudarja, da morajo biti države članice in EU zgled vsem akterjem, ki sodelujejo pri 

poučevanju in učenju o EU v šolah, in delovati v skladu s temeljnimi evropskimi 

vrednotami, vključno s spoštovanjem pluralnosti mnenj in svobode izražanja; 

10. priznava, da je treba zagotoviti, okrepiti in razširiti možnosti vseživljenjskega 

strokovnega izpopolnjevanja učiteljev in pedagogov, tako na začetku kot tekom njihove 

poklicne poti, ter jim tako omogočiti, da v svoje poučevanje, zlasti državljanske vzgoje, 

vključijo razsežnost EU; hkrati pa poudarja, da se prednostne naložbe držav članic 

razlikujejo in da morajo nekatere države najprej izboljšati finančni in družbeni položaj 

učiteljev in pedagogov, da bi zagotovile spoštovanje njihove avtoritete in optimalne 

učne pogoje za vse; 

11. poudarja, da je treba spodbujati jezike držav članic in okrepiti njihov položaj ter tako 

spodbujati evropsko kulturno dediščino; meni, da je treba za uresničitev tega cilja 

podpirati tudi učitelje, med drugim tako, da sem jim omogoči poklicno usposabljanje; 

12. poudarja vlogo, ki jo imajo univerze pri pripravi in usposabljanju visokokvalificiranih 

in motiviranih učiteljev in pedagogov; poziva k spodbujanju in podpiranju ukrepov 

držav članic v njihovem prizadevanju, da zagotovijo možnosti za specializirane 

programe na univerzah, ki bodo odprti in dostopni za vpisane študente ter učitelje in 

pedagoge, ki že poučujejo; 

13. poudarja pomen in potencial za izboljšanje poučevanja zgodovine, pri čemer je treba 

upoštevati pristojnosti držav članic na tem področju, saj je evropska civilizacija nastala 

na podlagi skupne dediščine, ki so jo zaznamovali grška civilizacija, rimsko pravo in 

krščanstvo; poziva Komisijo in države članice, naj podpirajo zgodovinska društva in 

centre za zgodovinske raziskave, da se poudari pomen njihovega znanstvenega 

prispevka k evropski zgodovini in njihova vloga pri posodabljanju znanja učiteljev; 

14. poleg tega priporoča, da se s Hišo evropske zgodovine ne predstavita le devetnajsto in 

dvajseto stoletje, saj zgodovina Evrope sega veliko dlje; poudarja, da bi Hiša evropske 

zgodovine, če bi bil njen razpon povečan, lahko postala koristno orodje za učence in 

učitelje; 

15. poziva, naj se v državah članicah nujno začne ponovno poučevati državljanstvo in 

državljansko vzgojo EU oziroma to poučevanje okrepi, da se učence s sredstvi, 

primernimi glede na njihovo starost, opremi z ustreznim znanjem, vrednotami, 

spretnostmi in kompetencami, da bodo lahko kritično razmišljali in si na podlagi dobre 

obveščenosti izoblikovali uravnoteženo mnenje ter da bodo lahko uveljavljali svoje 

demokratične pravice in odgovornosti, vključno z glasovalno pravico, cenili pluralnost 

mnenj ter da bodo aktivni in odgovorni državljani; 

16. poudarja, da je kakovost šolskega izobraževanja v veliki meri odvisna od ustreznega 
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spoštovanja učiteljev; podpira povečanje njihove avtoritete; poudarja, da imajo tudi 

starši pomembno vlogo, saj se socializacija začne v družini, zato poziva k večjemu 

sodelovanju med starši, izobraževalnimi ustanovami in nacionalnimi izobraževalnimi 

organi, ki so pristojni za zadeve v zvezi z državljanstvom, ki ga je treba podpreti tudi s 

krepitvijo državljanske vzgoje; 

18. poudarja, da lahko učenje tujih jezikov pomembno prispeva k povečanju zaposljivosti, 

da pa je preusmeritev v tržno naravnano izobraževanje dejansko še vedno najboljši 

način za boj proti brezposelnosti mladih; 

19. poudarja ključno vlogo neformalnega in priložnostnega učenja, vključno z mladinskim 

in prostovoljskim delom, izobraževanjem med generacijami in v družini ter 

izobraževanjem odraslih, ter športa kot izobraževalnega instrumenta pri razvijanju 

socialnih in državljanskih spretnosti, sposobnosti in vedenjskih vzorcev ter oblikovanju 

odgovornih in aktivnih državljanov držav članic; poudarja tudi, da je treba te 

sposobnosti priznati in potrditi v okviru formalnega učenja ter formalno, neformalno in 

priložnostno učenje tesneje povezati; 

20. poziva, naj se pri izobraževalni politiki uporablja asimilacijski pristop, da se bodo 

priseljenski učenci lahko uspešno vključili in prevzeli standarde in vrednote države 

gostiteljice; 

21. poudarja, da je potrebnih več informacij o procesu evropskega povezovanja tako v šoli 

kot zunaj nje, da bodo posamezniki lahko sodelovali v demokratični razpravi o različnih 

vizijah glede EU in za povečanje preglednosti za državljane držav članic, ki si sicer ne 

morejo izoblikovati kritičnega mnenja, in tako prispevati k nemotenemu poteku 

demokratičnega procesa; poudarja pa tudi, da je treba posredovati objektivne 

informacije in zagotoviti izobraževanje, ki bo temeljilo na dejstvih in ne bo ideološko 

zaznamovano, da ne bi ogrozili svobodne volje državljanov, vključno z otroki; 

22. poziva Komisijo, naj spodbuja nadaljnje raziskave, da se ugotovi, kako se o EU 

trenutno poučuje v evropskih šolah, kako je vključena v učne načrte in preizkuse znanja, 

ter ali (a) imajo učitelji in pedagogi zadosten dostop do ustreznih programov in ukrepov 

EU za poklicni razvoj, vseživljenjsko učenje in platforme za izmenjavo primerov 

najboljše prakse in ali (b) financirani ukrepi za vključitev učinkovitega učenja o EU v 

šolah res dosegajo učinek v šolah; 

23. ugotavlja, da obstajajo mreže za spodbujanje k in sodelovanje pri učenju o EU na 

nacionalni, regionalni in lokalni ravni ter izmenjavi primerov najboljše prakse med temi 

mrežami na ravni Unije; 

24. poudarja, kako pomembno vlogo imajo programi Erasmus+, Evropa za državljane in 

Ustvarjalna Evropa pri spodbujanju izobraževanja in usposabljanja, jezikovnih 

spretnosti, aktivnega državljanstva, kulturne ozaveščenosti in razumevanja sveta, v 

katerem živimo; poudarja, da je treba zagotoviti ustrezno finančno podporo za te 

programe in širši dostop do mobilnosti; vendar želi hkrati spomniti, da je mobilnost 

sicer lahko prednost, da pa ne more biti učinkovita, če sestavni deli Evrope ne bodo 

jasno opredeljeni in posamezni evropski narodi ne bodo razvili svoje identitete; meni, 

da je učenje o nacionalnih posebnostih, zlasti v okviru poučevanja zgodovine, edini 
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način za opredelitev skupnih točk evropskih narodov in okrepitev evropske civilizacije; 

25. želi spomniti, da program Erasmus+ omogoča široko paleto ukrepov in da je ta program 

priljubljen pri širši javnosti, ki ga tudi priznava, zlasti kar zadeva mobilnost študentov v 

okviru študija; poziva Komisijo in države članice, naj ozaveščajo o področjih tega 

programa, ki so manj poznana, na primer o Evropski prostovoljski službi; 

26. pozdravlja delovni program Komisije za leto 2016 za izvajanje programa Erasmus+, 

vendar je zaskrbljen, ker so sredstva za ta program v Grčiji še vedno zamrznjena; 

27. poziva Komisijo, naj okrepi pedagoške vidike in se hitreje odziva na potrebe šol glede 

projektov, financiranih v okviru projektov Jean Monnet, tako da poskrbi za to, da se 

bodo šole lahko neposredno prijavile, in tako da zagotovi financiranje za daljše obdobje, 

na primer tri leta, v skladu z načinom financiranja modulov Jean Monnet; poziva 

Komisijo, naj ukrepe iz modulov Jean Monnet da na voljo institucijam za usposabljanje 

učiteljev in te institucije spodbuja, da jih vključijo v svoje programe; 

28. ugotavlja, da demokratična legitimnost Unije prestaja krizo, ne samo ker Evropejci 

premalo poznajo mehanizme EU, temveč tudi ker nimajo več glasu v postopkih 

odločanja; opozarja, da mora Unija, če naj si povrne legitimnost, ustaviti razpadanje 

svojih demokratičnih struktur in ponovno vzpostaviti vez z državljani; 

29.  ugotavlja, da obstajajo virtualne platforme eTwinning, platforma za izobraževanje 

odraslih v Evropi (EPALE) in School Education Gateway; 

30. poziva Komisijo, naj pedagoge, ki trenutno poučujejo, in akademike, specializirane na 

evropske študije, spodbudi k izvedbi kritične analize gradiva, ki je trenutno na voljo na 

platformi Kotiček za učitelje, ter tako zagotovi njegovo kakovost in primernost; 

31. poudarja vlogo informacijskih pisarn evropskih institucij in pozdravlja njihovo 

zavezanost spodbujanju krepitve odnosov z državami članicami, nacionalnimi, 

regionalnimi in lokalnimi izobraževalnimi ustanovami, mladinskimi organizacijami in 

mediji, da bi jih zbližali in zagotovili, da mladi razumejo vlogo, ki jo imajo institucije v 

njihovem vsakdanjem življenju; 

Vloga držav članic 

32. želi spomniti, da je EU v skladu s členoma 6 in 165 PDEU dolžna podpirati države 

članice na področju izobraževanja; spodbuja države članice, naj posodobijo svoje 

izobraževalne sisteme in vse vrste vsebin učnih načrtov, povezane z EU, na vseh 

stopnjah izobraževanja, vključno s poklicnim izobraževanjem in usposabljanjem, da bi 

– v tesnem sodelovanju z vsemi ustreznimi akterji, tudi deležniki, na ravni EU ter na 

nacionalni, regionalni in lokalni ravni – povečale obseg informacij o delovanju EU; 

33. spodbuja države članice, naj podprejo vse možnosti za to, da se učencem ter učiteljem 

in drugim pedagogom prek formalnega, neformalnega in priložnostnega učenja 

posreduje več informacij o EU, in naj v celoti izkoristijo in dopolnijo finančne 

instrumente, programe in pobude EU s tega področja; 
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34. poziva države članice, naj sprejmejo nadaljnje ukrepe v zvezi s poučevanjem 

državljanske vzgoje v šolah; poudarja, zlasti ob upoštevanju napadov z dne 13. 

novembra 2015 v Parizu in 22. marca 2016 v Bruslju, da je zdaj bolj kot kdaj koli prej 

treba zagotoviti, da so šole kraj, kjer na podlagi nacionalnih in evropskih vrednot poteka 

vključevanje vseh, da se tako zagotovijo demokratična načela in spoštovanje 

državljanstva, identitete vseh posameznih držav članic in evropske civilizacije; 

35. poziva države članice, naj več vlagajo v izobraževanje ter šolam in učiteljem zagotovijo 

podporo, ki jo potrebujejo, da bodo lahko izvajali in stalno razvijali pouk in učinkovit 

program državljanske vzgoje o delovanju Unije; 

36. poziva države članice, naj vsem učencem zagotovijo enak in vključujoč dostop do 

inovativnega in visokokakovostnega formalnega in neformalnega izobraževanja, zlasti 

invalidom, na katere se v izobraževalnih politikah vse prepogosto pozabi; zato poziva, 

naj se invalidom z vsemi razpoložljivimi sredstvi omogoči razvoj v odprtem in 

prijaznem izobraževalnem okolju, tudi tako, da se jih, kadar je to mogoče, vključi v 

splošne izobraževalne sisteme; 

37. meni, da bi si morale članice v posvetovanju z akterji v izobraževanju prizadevati za 

izmenjavo idej v zvezi z poučevanjem o evropskem povezovanju in delovanju Unije, in 

sicer v kombinaciji s poučevanjem zgodovine v svojih izobraževalnih programih, da bi 

mladi lahko dojeli dejanski vpliv Unije na njihovo sedanje in prihodnje življenje; 

38. želi spomniti, kako pomembno vlogo imajo socialni partnerji in organizacije civilne 

družbe pri premoščanju vrzeli med EU in njenimi državljani, a poudarja, da to ne bo 

mogoče, dokler evropske institucije ne bodo rešile krize legitimnosti; zato poudarja, da 

bi morale razprave potekati na najvišji ravni med državami članicami, Komisijo in 

Svetom, da bi ugotovili resnične razloge za odtujitev državljanov držav članic od 

Evropske unije, in sprejeli ustrezne odločitve; 

39. naroči svojemu predsedniku, naj to resolucijo posreduje Svetu in Komisiji ter vladam in 

parlamentom držav članic. 

 

Or. en 

 


