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WSKAZÓWKI

Komisja Kultury i Edukacji zwraca się do Komisji Zatrudnienia i Spraw Socjalnych, 
właściwej dla tej sprawy, o uwzględnienie w końcowym tekście projektu rezolucji 
następujących wskazówek:

1. uważa edukację i szkolenie za kwestię zasadniczą z punktu widzenia integracji młodzieży
z rynkiem pracy oraz podkreśla znaczenie udostępnienia wszystkim osobom programów 
uczenia się przez całe życie i uzyskania umiejętności i kompetencji określonych
w dokumencie pt. „Nowe umiejętności w nowych miejscach pracy”;

2. podkreśla znaczenie pomagania młodzieży w rozpoczynaniu własnej działalności 
gospodarczej i zaleca przeprowadzenie w placówkach oświatowych kampanii 
informacyjnej UE na temat przedsiębiorczości, kapitału początkowego, opodatkowania 
nowych przedsiębiorstw, wsparcia szkoleniowego;

3. za bardzo istotne uważa stworzenie partnerstwa między edukacją a pracą i wzywa 
do poprawy mobilności studentów, nauczycieli i pracowników;

4. popiera organizację praktyk jako uzupełnienia szkolnego programu nauczania, gdyż dają 
one uczniom możliwość uzyskania doświadczenia zawodowego i w ten sposób ułatwiają
im wejście na rynek pracy w przyszłości;

5. za niezwykle istotne uważa rozwój staży, ponieważ są one szansą na rozpoczęcie pracy
z niewielkim wcześniejszym doświadczeniem i po niewielkim przeszkoleniu; uważa, 
że staże są pożytecznym sposobem połączenia edukacji i pracy, gdyż niektóre programy 
pokazują, iż po pomyślnym odbyciu stażu 70% osób znajduje pracę;

6. uważa, że osoby odbywające praktyki zawodowe powinny zostać odpowiednio 
przeszkolone oraz że to praktyczne szkolenie powinno być sposobem uzyskiwania 
kompetencji i umiejętności; popiera wzmocnienie powiązania między edukacją a pracą
i oprócz nauczania nauk technologicznych i ścisłych proponuje również nauczanie 
języków obcych;

7. przypomina, że nowa strategia UE 2020 ma do spełnienia istotną funkcję, jeśli chodzi
o poprawę możliwości obywateli w zakresie zatrudnienia, a młodzież jest najważniejszym 
czynnikiem umożliwiającym osiągnięcie jej celów; za bardzo istotne uważa zapewnienie 
młodzieży lepszej edukacji i lepszego szkolenia.


