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JAVASLATOK

A Kulturális és Oktatási Bizottság felhívja a Foglalkoztatási és Szociális Bizottságot mint 
illetékes bizottságot, hogy állásfoglalásra irányuló indítványába foglalja bele a következő 
javaslatokat:

1. rámutat, hogy az új digitális gazdaságban a kreativitás és az információs és 
kommunikációs technológiák új üzleti kultúrát építenek, amely szorosan kötődik a 
szakképzéshez, és arra, hogy éppen ezért elérkezett az idő, hogy a szakképzés központi 
helyre kerüljön a napirendben, hogy szembe tudjunk nézni a 2020-as stratégia jelentette 
kihívásokkal;

2. emlékeztet arra, hogy az oktatásba és képzésbe való befektetés elengedhetetlen Európa 
szebb jövője szempontjából; úgy véli, hogy a legfontosabb képességek és az új készségek 
az emberek számára új lehetőségeket kínálnak, sőt lefektetik a hosszú távú fenntartható 
gazdasági és társadalmi fejlődés alapjait;

3. rámutat, hogy az oktatás és képzés közötti kapcsolat – különösen a szakképzéstől a 
felsőoktatásig vezető út – változtatásokat tesz szükségessé a oktatási intézmények részéről 
a tanítási és tanulási stílusok különbségeihez kapcsolódó nehézségek leküzdésére, és hogy 
ezért megfelelőbb tanárképzésre van szükség;

4. úgy véli, hogy egy, a specifikus készségek területén az általános tudás javítására szolgáló 
nyelvtanulási stratégia kialakítása elősegíti majd a tanárok és diákok mobilitását;

5. a kreativitás élénkítését javasolja az oktatás minden szintjén, így a szakképzés, a 
nemformális és az informális tanulás területén is;

6. úgy véli, hogy a regionális és helyi hatóságoknak kulcsfontosságú szerepük van a 
munkaerőpiac és a szakképzésben részt vevő diákok eredményes együttműködése számára 
a barátságos környezet kialakításában;

7. felszólítja a Bizottságot, hogy továbbra is támogassa a minőségbiztosítási rendszereket, 
például az „európai minőségbiztosítás a szakképzési hálózatban (EQAVET)” által 
javasoltakat;

8. úgy véli, hogy a 2020-as stratégia jelentette kihívások miatt megfelelő pénzügyi 
forrásokat kell biztosítani, és növelni kell a szakképzés presztízsét; úgy véli e tekintetben, 
hogy rendkívül értékes lenne, ha a hallgatók munkaerő-piaci sikertörténetei 
nyilvánosságot kapnának.


