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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. zwraca uwagę, że w nowej gospodarce cyfrowej kreatywność i TIK tworzą nową kulturę 
biznesową ściśle związaną z kształceniem i szkoleniem zawodowym oraz że czas zatem 
na umieszczenie ich w centrum programu działań, w szczególności w celu podjęcia 
wyzwań, jakie stawia strategia 2020;

2. przypomina, że inwestowanie w kształcenie i szkolenie ma zasadnicze znaczenie dla 
lepszej przyszłości Europy; uważa, że kompetencje kluczowe oraz nowe umiejętności 
otwierają przed ludźmi nowe możliwości, a ponadto stanowią podstawę dla 
zrównoważonego rozwoju gospodarczego i społecznego w dalszej perspektywie;

3. wskazuje, że powiązanie kształcenia i szkolenia, a zwłaszcza przejście z systemu 
kształcenia zawodowego do wyższego, wymaga od placówek szkolnictwa zmian, które 
pozwolą uporać się z trudnościami związanymi z różnicami w sposobie kształcenia i 
uczenia się, oraz wskazuje, że niezbędne jest w związku z tym odpowiednie szkolenie 
nauczycieli;

4. sugeruje, że stworzenie nowej strategii nauczania języków, mającej na celu podniesienie 
ogólnego poziomu wiedzy w konkretnych obszarach umiejętności, ułatwi mobilność 
nauczycieli i uczniów;

5. zaleca stymulowanie kreatywności na wszystkich poziomach edukacji, w tym kształcenia 
zawodowego oraz pozaformalnego i nieformalnego uczenia się;

6. uważa, że w tworzeniu sprzyjającego środowiska dla skutecznej współpracy między 
rynkiem pracy a uczniami odbywającymi kształcenie i szkolenie zawodowe istotna jest 
rola władz regionalnych i lokalnych;

7. wzywa Komisję do dalszego wspierania systemów zapewniania jakości, takich jak 
zalecane w europejskiej sieci zapewniania jakości kształcenia i szkolenia zawodowego 
(EQAVET);

8. uważa, że wyzwania zawarte w strategii 2020 rodzą zapotrzebowanie na odpowiednie 
środki finansowe oraz potrzebę zwiększenia renomy kształcenia i szkolenia zawodowego; 
uważa w związku z tym, że warto byłoby nagłaśniać sukcesy uczniów na rynku pracy.


