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NÁVRHY

Výbor pro zaměstnanost a sociální věci vyzývá Výbor pro kulturu a vzdělávání jako příslušný 
výbor, aby do svého návrhu usnesení začlenil tyto návrhy:

1. vyzývá členské státy, aby za účelem vytvoření silné a inovativní Evropy a podpory 
sociálního začleňování zvýšily míru investic do kvalitního vzdělávání a odborné přípravy, 
a připravovaly tak studenty na stále se měnící potřeby trhu práce;

2. vyzývá členské státy, aby poskytovaly účelnější vzdělávání se zaměřením na aktivní 
občanství, průřezové a podnikatelské dovednosti a dovednosti v oblasti přírodních věd, 
technologie, inženýrství a matematiky, digitální gramotnost a znalosti cizích jazyků, 
a řešily tak nesoulad mezi dovednostmi a poptávkou na trhu práce; 

3. vyzývá členské sáty, aby zabezpečily integrovaný vzdělávací systém podporující 
začlenění a orientovaný na celoživotní vzdělávání, který bude přístupný pro všechny na 
všech úrovních a nabídne na míru uzpůsobená řešení, díky nimž bude možné naplňovat 
různé potřeby studentů, především těch ze zranitelných sociálních skupin, jako jsou 
Romové, migranti a osoby se zdravotním postižením;

4. domnívá se, že by členské státy měly snižovat míru předčasného ukončování školní 
docházky tím, že zahájí vzdělávání v raném věku, rozvojové programy a programy péče, 
nabídnou mimoškolní činnosti, zapojí rodiče a znevýhodněným studentům budou po celou 
dobu jejich studia poskytovat poradenství a pomohou jim získat přístup k programu 
Erasmus a stážím;

5. vyzývá členské státy, aby usnadňovaly přechod mezi různými způsoby vzdělávání 
a odborné přípravy, napomáhaly přechodu mezi vzděláváním, odbornou přípravou 
a zaměstnáním, nabízely stáže, učení se prací, učňovskou přípravu a duální modely 
vzdělávání a uznávaly schopnosti založené na neformálním a informálním učení;

6. zdůrazňuje, že je třeba připravovat učitele k tomu, aby se zaměřovali na dovednosti 
a schopnosti, seznamovali se různými kulturami a přizpůsobovali vyučování způsobům 
komunikace a učení svých studentů;

7. vyzývá členské státy, aby pravidelně sledovaly a vyhodnocovaly, zda se jim daří 
poskytovat na všech úrovních rovný přístup ke kvalitnímu vzdělávání podporujícímu 
začlenění a zda dovednosti získané při vzdělávání a výcviku zvýšily zaměstnatelnost 
studentů.


