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wzywa PaDstwa CzBonkowskie do upewnienia si,

20.

|e

ich krajowe Programy LizboDskie, które maj5

zosta7 przedstawione do 2006 r., zawieraj5 szczegóBowy opis

[rodków przeznaczonych na podniesienie
|e plany te zostan5 przedstawione

wyników w dziedzinie edukacji wraz z harmonogramami i celami oraz
i poddane debacie w parlamentach narodowych;

podkre[la kluczow5 rol uniwersytetów w tworzeniu i szerzeniu wiedzy i zachca do zwikszenie ich

21.

znaczenia poprzez rozwój synergii pomidzy europejskim szkolnictwem wy|szym, europejskim obszarem
badaD naukowych, europejskim ksztaBceniem przez caBe

|ycie

i sektorem produkcyjnym;

zobowi5zuje swojego Przewodnicz5cego do przekazania niniejszej rezolucji Radzie oraz Komisji, jak

22.

równie| rz5dom oraz parlamentom PaDstw CzBonkowskich.

P6_TA(2005)0385

Integracja imigrantów w Europie
Rezolucja Parlamentu Europejskiego w sprawie integracji imigrantów w Europie za po[rednictwem
systemu o[wiaty i nauczania wielojzycznego (2004/2267(INI))
Parlament Europejski,




uwzgldniaj5c dyrektyw 77/486/EWG Rady z dnia 25 lipca 1977 r., w sprawie ksztaBcenia dzieci
pracowników migruj5cych ( ),
1

uwzgldniaj5c rezolucj Rady z dnia 16 grudnia 1997 r. ( ), w której zachcaj5 PaDstwa CzBonkowskie
2

do promowania nauki jzyków obcych od jak najmBodszych lat i do europejskiej wspóBpracy midzy
szkoBami, które umo|liwiaj5 tego typu nauk,





uwzgldniaj5c rezolucj Rady z dnia 25 listopada 2003 r. w sprawie

uczynienia ze szkoBy miejsca

nauczania otwartego, aby przeciwdziaBa7 porzucaniu nauki i wyobcowaniu mBodzie|y oraz wspiera7



jej integracj ze spoBeczeDstwem ( ),



3

uwzgldniaj5c wnioski koDcowe Rady Europejskiej w Barcelonie, która odbyBa si w dniach 15 i 16
marca 2002 r., w sprawie promocji nauczania przynajmniej dwóch jzyków obcych od najmBodszych
lat,



uwzgldniaj5c komunikat Komisji z
Komitetu

i zatrudnienia (COM(2003)0336)



dnia 13 czerwca 2003 r. dla Rady, Parlamentu Europejskiego,

Ekonomiczno-SpoBecznego

,

i

Regionów

w

sprawie

imigracji,

integracji

uwzgldniaj5c komunikat Komisji do Rady, Parlamentu Europejskiego, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-SpoBecznego oraz Komitetu Regionów z dnia 24 lipca 2003 r., zatytuBowany
nauki jzyków i ró|norodno[ci jzykowej



Komitetu







Promowanie

plan dziaBaD 2004 - 2006 (COM(2003)0449),

uwzgldniaj5c zalecenie Europejskiego Centrum Monitorowania Rasizmu i Ksenofobii, stwierdzaj5cego,

|e

nale|y zwikszy7 pomoc publiczn5 w celu zmniejszenia niekorzystnej sytuacji uczniów pochodz5-

cych ze spoBeczno[ci imigranckich lub mniejszo[ci narodowych,



uwzgldniaj5c wnioski z sympozjum zatytuBowanego

marca 2005 r.,







otwiera nowe perspektywy

uwzgldniaj5c art. 45 Regulaminu,
uwzgldniaj5c sprawozdanie Komisji Kultury i Edukacji (A6-0243/2005),

Dz.U. L 199 z 6.8.1977, str. 32.

2

Dz.U. C 1 z 3.1.1998, str. 2.

3

Dz.U. C 295 z 5.12.2003, str. 3.

( )

Ewolucja nauczania w Europie

uwzgldniaj5c wnioski Rady ds. Edukacji z dnia 25 maja 2005 r.,

1

( )
( )





wielojzyczno[7

zorganizowanego przez prezydencj luksembursk5 w dniach 10



11
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A.

maj5c na uwadze, i| od momentu przyjcia w 1977 r. powy|szej dyrektywy mówi5cej o prawach
imigrantów wewn5trzwspólnotowych do nauki jzyka kraju przyjmuj5cego oraz jzyka i kultury kraju
ojczystego, liczba migracji znacznie si zwikszyBa,

B.

maj5c na uwadze, i| ruchy migracyjne stworzyBy nowe wyzwania zwi5zane z to|samo[ci5 i stawiaj5
polityk integracji w[ród priorytetów UE, PaDstw CzBonkowskich, wBadz regionalnych i lokalnych,

C.

pamitaj5c, i| w Europie, w ró|nych okresach, miaBy miejsce prze[ladowania mniejszo[ci narodowych
i

|e

ta karta historii, któr5 chcemy uzna7 za caBkowicie zamknit5, podkre[la znaczenie polityk skiero-

wanych przeciwko dyskryminacji na terenie UE,

D.

maj5c na uwadze, i| zbiór decyzji podjtych przez instytucje europejskie odno[nie edukacji ma na celu
wyrównanie praw edukacyjnych dzieci i mBodzie|y, które mieszkaj5 na terytorium UE, niezale|nie od
miejsca urodzenia, kraju pochodzenia ich rodziców i dziadków, lub sytuacji prawnej, w której si znajduj5,

E.

maj5c na uwadze, i| wnioski koDcowe prezydencji Rady Europejskiej, która odbyBa si w Lizbonie
w dniach 23 i 24 marca 2000 roku (w sprawie zmniejszenia o poBow do roku 2010 liczby osób
midzy 18 a 24 rokiem

|ycia,

które ukoDczyBy jedynie szkoB

[redni5

pierwszego stopnia) poci5gaj5

za sob5 dziaBania upowszechniaj5ce dostp do edukacji dla dzieci imigrantów, przygotowanie szkóB
i stworzenie warunków umo|liwiaj5cych ich integracj bez dyskryminacji,

F.

podkre[laj5c, i| trudno[ci w nauce uczniów, którzy w swych relacjach z rodzin5 posBuguj5 si jzykiem
innym jzyk u|ywany w szkole, czsto maj5 zwi5zek z sytuacj5 materialn5, spoBeczn5 i psychologiczn5
niekorzystn5 do osi5gania pozytywnych wyników,

G.

pamitaj5c, i| ró|nice jzykowe midzy

[rodowiskiem

rodzinnym i szkolnym wzmagaj5 tendencj do

porzucania nauki i do zamykania si rodziny w relacjach ze spoBeczeDstwem, w zwi5zku, z czym
integracja jzykowa powinna zacz57 si wcze[nie, w wieku przedszkolnym; maj5c na uwadze,

|e [rodki,

jakie nale|y wspiera7 w tym zakresie powinny umo|liwi7 dzieciom imigrantów zarówno dalszy rozwój
umiejtno[ci

posBugiwania

si

jzykiem

ojczystym, co

ma

zasadnicze

znaczenie

dla

ich przyszBych

postpów w szkole, jak i nauk jzyków poszczególnych krajów przyjmuj5cych,

H.

maj5c na uwadze, i| edukacja wielojzyczna pomaga w zrozumieniu ró|nic w perspektywie midzykulturowej w chwili, gdy ro[nie liczba mBodych ludzi z drugiego i trzeciego pokolenia maj5ca trudno[ci
w opanowaniu ogromem czynników okre[laj5cych ich to|samo[7,

I.

maj5c na uwadze, i| powszechno[7

lingua franca

w systemie edukacyjnym w niektórych przypadkach

zwalnia od nauczania kultury i jzyka ojczystego od pocz5tku trwania obowi5zku szkolnego,

J.

maj5c

na

uwadze,

i|

instytucje

europejskie

staraj5

si

okre[li7

warto[7

do[wiadczeD

zwi5zanych

z zintegrowanym nauczaniem przedmiotowo - jzykowym (CLIL) ( ),
1

K.

maj5c na uwadze, i| jednym z instrumentów potrzebnych do osi5gnicia celów edukacyjnych zwi5zanych ze wspólnotami imigrantów mog5 by7 umowy dwustronne, które z reguBy staj5 przed istotnymi
ograniczeniami natury bud|etowej, o ile nie przed brakiem rzeczywistej woli politycznej,

L.

maj5c

na

uwadze,

i|

dziaBania

UE

skierowane

s5

przede

wszystkim

na

szkolenie

nauczycieli,

na

wymian mBodzie|y oraz na przeprowadzanie seminariów i badaD, co jest dalekie od wyczerpania
wszystkich

[rodków,

które mog5 okre[la7 warto[7 i spowodowa7 upowszechnienie dobrych praktyk.

[

5

D

B

O prawach dziecka w systemie o wiaty i obowi zkach Pa stw Cz onkowskich

1.

uwa|a,

|e

dzieci imigrantów w wieku szkolnym maj5 prawo do o[wiaty publicznej niezale|nie od

prawnego statusu ich rodzin i

|e

w prawie tym zawarta jest mo|liwo[7 nauki jzyka kraju przyjmuj5cego,

bez uszczerbku dla prawa tych dzieci do nauki ich jzyka ojczystego;

1

( )

Do[wiadczenia znane w jzyku angielskim jako CLIL



and Language Integrated Classrooms, BILD





Content and Language Integrated Learning, CLIC



Content

Bilingual Integration of Languages and Disciplines, francuskim EMILE

Enseignement d'une Matière par l'Intégration d'une Langue Étrangère.
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2.

uwa|a,

|e

gdy dzieci i/lub potomkowie imigrantów (drugie i trzecie pokolenie) biegle posBuguj5 si

jzykiem kraju przyjmuj5cego, powinno si umo|liwi7 tym dzieciom dostp do ich jzyka ojczystego oraz
do kultury ich kraju pochodzenia, nie wykluczaj5c finansowania ze

3.

podkre[la,

|e

w szkoBach podstawowych i

[rednich

[rodków

publicznych;

nale|y zapewni7 wsparcie pedagogiczne dla dzieci

imigrantów, zwBaszcza tych, które nie wBadaj5 jzykiem kraju przyjmuj5cego, aby uBatwi7 im przystosowanie
si i zapobiec znalezieniu si w sytuacji niekorzystnej w porównaniu z innymi dzie7mi;

4.

o[wiadcza,

|e

integracja imigrantów w szkole nie mo|e odbywa7 si ze szkod5 dla wspierania wspól-

nego jzyka obowi5zuj5cego w systemie edukacyjnym, zwBaszcza je|eli w danej sytuacji jzyk ten oka|e si
by7 jzykiem mniejszo[ciowym;

5.

nalega,

[rodki,

PaDstwa

aby

CzBonkowskie

wspieraBy

w

placówkach

o[wiatowych

na

ró|nych

poziomach

które zapewni5 ró|norodno[7 jzykow5, nie ograniczaj5c wyboru do najcz[ciej u|ywanych jzyków

europejskich, jako alternatywy dla jzyka urzdowego;

6.

nalega,

aby

PaDstwa

CzBonkowskie

usunBy

przeszkody

natury

pedagogicznej,

administracyjnej

i prawnej, które poprzez bariery jzykowe utrudniaj5 osi5gnicie tych celów;

7.

uwa|a,

|e

te

[rodki

powinny zosta7 podjte w taki sposób, aby unikn57 dysproporcjonalnego zwik-

szenia ilo[ci godzin lekcyjnych dla dzieci imigrantów w stosunku do ilo[ci godzin dla innych uczniów, tak,
aby nie powodowa7 niechci do zaj7 dodatkowych.

O roli UE w promowaniu dobrych praktyk

8.

zgadza si z Komisj5, gdy ta wypowiada si w sposób sprzyjaj5cy systemowi o[wiaty gwarantuj5cemu

uczniom nauk od jak najwcze[niejszych lat dwóch jzyków obcych oprócz jzyka ojczystego;

9.

zwraca uwag na potrzeb wykorzystania ró|nych metod wspieraj5cych integracj poprzez wieloj-

zyczno[7, takich jak metoda zintegrowanego nauczania przedmiotowo-jzykowego CLIL, która okazaBa si
skuteczna zarówno w nauczaniu jzyka jak i w integracji midzykulturowej dzieci ró|nego pochodzenia;

10.

wzywa Komisj do wzmocnienia pomocy w przeprowadzaniu specjalistycznych szkoleD dla nauczy-

cieli w szczególno[ci pochodz5cych z krajów pochodzenia imigrantów, umo|liwiaj5c im zdobycie kwalifikacji w zakresie ró|nych metod wspierania integracji poprzez wielojzyczno[7 (np. EMILE lub nauczanie wielojzyczne b5dz w jzyku ojczystym), a w ramach programów Leonardo da Vinci, MBodzie| oraz Sokrates



Comenius i Sokrates



Grundtvig, w poszerzaniu wachlarza jzyków docelowych przez wB5czenie jzy-

ków ojczystych imigrantów, przykBadaj5c szczególn5 uwag do dziaBaD, które anga|uj5 dzieci imigrantów
oraz instruktorów i animatorów, pracuj5cych z tymi spoBeczno[ciami;

11.

podkre[la,

|e

powinny by7 wspierane projekty edukacyjne, które poza swoimi obowi5zkami progra-

mowymi ucz5 imigrantów, nie bd5cych ju| w wieku szkolnym, jzyka i kultury kraju przyjmuj5cego,
a tak|e te projekty, które umo|liwiaj5 dialog midzy kultur5 i histori5 regionu, w który si inkorporuj5,
a kultur5 i histori5 spoBeczno[ci imigranckich; podkre[la równie|,

|e

nale|y szczególnie wzi57 pod uwag

projekty uwzgldniaj5ce udziaB osób sprawuj5cych opiek rodzicielsk5, a zwBaszcza matek;

12.

utrzymuje, i| urzeczywistnianie tej polityki pod patronatem UE prowadzi midzy innymi do stwo-

rzenia europejskiej sieci szkóB, wykorzystuj5cych ró|ne metody dla wspierania integracji poprzez wielojzyczno[7; do sieci tej mog5 kandydowa7, zgodnie z porozumieniami zawartymi z wBadzami PaDstw CzBonkowskich, szkoBy, które pragn5 urzeczywistnia7 projekty edukacyjne i wspólnotowe, odpowiadaj5ce danym
potrzebom nauczania, uspoBeczniania i kultury;

13.

zaleca Komisji, aby w ramach programu horyzontalnego ksztaBcenia ustawicznego, subwencje bud|e-

towe na lata 2007



2013 zawieraBy wsparcie dla rozwoju tego typu inicjatyw;
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14.

utrzymuje, i| rozpowszechnianie wydarzeD kulturalnych krajów pochodzenia imigrantów, szczególnie

dziki systemom o[wiatowym krajów przyjmuj5cych, powinno by7 przedmiotem specjalnej uwagi UE, czy
to w ramach celów polityki zewntrznej i polityki s5siedztwa, czy programów wspólnotowych w dziedzinie
kultury, o[wiaty, mBodzie|y lub

15.

[rodków

masowego przekazu;

nalega aby wBadze lokalne PaDstw CzBonkowskich wziBy pod uwag ten projekt podczas wyboru

projektów twiningowych;

*
*
16.

*

zobowi5zuje swojego Przewodnicz5cego do przekazania niniejszej rezolucji Radzie Komisji, jak rów-

nie| rz5dom oraz parlamentom PaDstw CzBonkowskich.

P6_TA(2005)0386

Cyrk, cz[7 skBadowa kultury
Rezolucja Parlamentu Europejskiego w sprawie nowych wyzwaD stoj5cych przed cyrkiem, stanowi5cym cz[7 kultury europejskiej (2004/2266 (INI))
Parlament Europejski,




uwzgldniaj5c swoj5 rezolucj z dnia 16 marca 1984 r. w sprawie edukacji szkolnej dzieci, których
rodzice nie maj5 staBego miejsca zamieszkania ( ),
1

uwzgldniaj5c rezolucj Rady oraz Ministrów Edukacji zgromadzonych w Radzie z dn. 22 maja 1989 r.
w sprawie opieki szkolnej nad dzie7mi pracowników

|eglugi [ródl5dowej,

cyrku i wBa[cicieli bud jar-

2

marcznych ( ),




uwzgldniaj5c rezolucj Rady oraz Ministrów Edukacji zgromadzonych w Radzie z dnia 22 maja 1989
r. w sprawie opieki szkolnej nad dzie7mi pracowników cygaDskich i przemieszczaj5cych si ( ),
3

uwzgldniaj5c sprawozdania Komisji w sprawie wykonania

[rodków

przyjtych w rezolucji Rady oraz

Ministrów Edukacji zgromadzonych w Radzie z dnia 22 maja 1989 r. (COM(1996)0494 oraz COM
(1996)0495),





uwzgldniaj5c rozporz5dzenie Rady (WE) nr 338/97 z dnia 9 grudnia 1996 r. w sprawie ochrony
4

gatunków dzikiej fauny i f lory w drodze regulacji handlu nimi ( ),
uwzgldniaj5c dyrektyw Rady 1999/22/WE z dnia 29 marca 1999 r. w sprawie trzymania dzikich
zwierz5t w ogrodach zoologicznych ( ),
5

uwzgldniaj5c rozporz5dzenie Rady (WE) nr 539/2001 z dnia 15 marca 2001 r. wymieniaj5ce paDstwa
trzecie, których obywatele musz5 posiada7 wizy podczas przekraczania granic zewntrznych oraz te,
których obywatele s5 zwolnieni z tego wymogu ( ),
6



uwzgldniaj5c rozporz5dzenie Komisji (WE) nr 1808/2001 z dnia 30 sierpnia 2001 r. ( ) ustanawiaj5ce
7

szczegóBowe zasady dotycz5ce wykonania rozporz5dzenia Rady (WE) nr 338/97 w sprawie ochrony
gatunków dzikiej fauny i f lory w drodze regulacji handlu nimi,




uwzgldniaj5c art. 45 Regulaminu,
uwzgldniaj5c sprawozdanie Komisji Kultury i Edukacji (A6-0237/2005),

1

Dz.U. C 104 z 16.4.1984, str. 144.

( )

2

Dz.U. C 153 z 21.6.1989, str. 1.

3

Dz.U. C 153 z 21.6.1989, str. 3.

4

Dz.U. L 61 z 3.3.1997, str. 1.

( )

5

Dz.U. L 94 z 9.4.1999, str. 24.

6

Dz.U. L 81 z 21.3.2001, str. 1.

7

Dz.U. L 250 z 19.9.2001, str. 1.

( )

( )
( )

( )
( )
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