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ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

Η Επιτροπή Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων καλεί την Επιτροπή Πολιτισμού και 
Παιδείας, που είναι αρμόδια επί της ουσίας, να συμπεριλάβει στην πρόταση ψηφίσματός της 
τις ακόλουθες προτάσεις:

1. καλεί τα κράτη μέλη, προκειμένου να δημιουργηθεί μια ισχυρή και καινοτόμος Ευρώπη 
και να προωθηθεί η κοινωνική ένταξη, να αυξήσουν το επίπεδο επένδυσης σε παιδεία και 
κατάρτιση ποιότητας ενόψει της προετοιμασίας των φοιτητών στις διαρκώς 
μεταβαλλόμενες ανάγκες της αγοράς εργασίας·

2. καλεί τα κράτη μέλη να μεριμνήσουν για αποτελεσματικότερη παιδεία, που να 
επικεντρώνεται στην ενεργό συμμετοχή του πολίτη στα κοινά, σε εγκάρσιες, 
επιχειρηματικές και σχετιζόμενες με τις θετικές επιστήμες, την τεχνολογία, τη μηχανική 
και τα μαθηματικά ικανότητες, σε ψηφιακό γραμματισμό και δεξιότητες σε ξένες 
γλώσσες, ούτως ώστε να αντιμετωπιστεί η έλλειψη αντιστοιχίας μεταξύ των δεξιοτήτων 
αφενός και της ζήτησης της αγοράς εργασίας αφετέρου· 

3. καλεί τα κράτη μέλη να διασφαλίσουν ένα ολοκληρωμένο εκπαιδευτικό σύστημα χωρίς 
αποκλεισμούς με μια προσέγγιση δια βίου μάθησης, που να παρέχει ίση πρόσβαση σε όλα 
τα επίπεδα και αναπροσαρμοσμένες λύσεις για την αντιμετώπιση των διαφορετικών 
αναγκών των φοιτητών, ειδικότερα εκείνων που προέρχονται από ευάλωτες κοινωνικές 
ομάδες, όπως οι Ρομά, οι μετανάστες και τα άτομα με αναπηρία·

4. είναι της άποψης ότι τα κράτη μέλη πρέπει να μειώσουν τα ποσοστά αποχώρησης από το 
σχολείο φροντίζοντας για νηπιακή και προσχολική εκπαίδευση και προγράμματα 
ανάπτυξης και φροντίδας, διοργανώνοντας εξωσχολικές δραστηριότητες, καλώντας τους 
γονείς σε συμμετοχή και χορηγώντας καθοδήγηση σε μαθητές με προβλήματα, καθ’ όλη 
τη διάρκεια των σπουδών τους, παρέχοντάς τους βοήθεια, ώστε να έχουν πρόσβαση στο 
πρόγραμμα Erasmus και σε προγράμματα πρακτικής άσκησης·

5. καλεί τα κράτη μέλη να διευκολύνουν τη μετάβαση μεταξύ των διαφόρων διαύλων 
εκπαίδευσης και κατάρτισης, να παρέχουν βοήθεια για τη μετάβαση μεταξύ εκπαίδευσης, 
επαγγελματικής κατάρτισης και απασχόλησης, να διοργανώνουν περιόδους πρακτικής 
άσκησης, να παρέχουν μάθηση με βάση την εργασία, πρακτική άσκηση και διττά μοντέλα 
μάθησης και να αναγνωρίζουν προσόντα που βασίζονται σε μη τυπική και σε άτυπη 
εκπαίδευση·

6. τονίζει την ανάγκη να προετοιμαστούν οι καθηγητές, ούτως ώστε να επικεντρωθούν σε 
δεξιότητες και προσόντα, να εξοικειωθούν με διαφορετικούς πολιτισμούς και να 
αναπροσαρμόσουν τα μαθήματά τους στους τρόπους επικοινωνίας και μάθησης των 
φοιτητών τους·

7. καλεί τα κράτη μέλη να παρακολουθούν τακτικά και να αξιολογούν κατά πόσο έχουν 
κατορθώσει να επιτύχουν την ισότητα πρόσβασης σε εκπαίδευση ποιότητας χωρίς 
αποκλεισμούς σε όλα τα επίπεδα και κατά πόσο οι δεξιότητες που απορρέουν από την 
εκπαίδευση και κατάρτιση συνέβαλαν στην αύξηση της απασχολησιμότητας των 
φοιτητών.


