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JAVASLATOK

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

1. az erős és innovatív Európa létrehozása és a társadalmi beilleszkedés előmozdítása 
céljából felhívja a tagállamokat a minőségi oktatásba és képzésbe való befektetések 
szintjének növelésére annak érdekében, hogy a diákok felkészülten léphessenek ki a 
folyton változó szükségleteket mutató munkaerőpiacra;

2. felhívja a tagállamokat, hogy nyújtsanak hatékonyabb oktatást, összepontosítva az aktív 
állampolgári létre, a transzverzális, a vállalkozási, valamint a tudományos, technológiai, 
mérnöki és matematikai készségekre, a digitális műveltségre és a nyelvtudásra, ezzel 
hidalva át a képességek és a munkaerőpiac igényei közötti szakadékot; 

3. felhívja a tagállamokat, hogy fordítsanak figyelmet az inkluzív és integrált oktatási 
rendszer – az élethosszan tartó tanulás elvét követő – megóvására, biztosítsanak minden 
szinten egyenlő hozzáférést mindenki számára és kínáljanak testreszabott lehetőségeket a 
különböző igényekkel rendelkező – különösen a kiszolgáltatott társadalmi csoportokból 
érkező, így a roma, migráns és fogyatékos – tanulók szükségleteinek kielégítése céljából, 

4. véleménye szerint a tagállamoknak a gyermekek korai oktatásának megkezdésével, 
fejlesztési és gondozási programokkal, iskolán kívüli tevékenységek megszervezésével, a 
szülők bevonásával, valamint a hátrányos helyzetű tanulók teljes tanulási cikluson át tartó 
mentorálásával és az Erasmus programban való részvételük támogatásával, továbbá 
ösztöndíjakkal kell lejjebb szorítaniuk az iskolai kudarcok számát;

5. felhívja a tagállamokat, hogy könnyítsék meg az átjárást a különböző oktatási és képzési 
pályák között, segítsék az oktatás, a szakképzés és a munkavállalás közti átmenetet, 
gondoskodjanak gyakornoki lehetőségekről, a munka melletti tanulás és a szakmatanulás 
lehetőségéről, valamint alakítsanak ki kettős tanulási modelleket és ismerjék el a nem 
formális és informális tanulás révén szerzett ismereteket;

6. hangsúlyozza, hogy az oktatókat fel kell készíteni arra, hogy fő célnak a készségek és 
szakismeretek elsajátítását tekintsék, ismerjék meg az eltérő kultúrákat és a tananyagot 
alakítsák tanulóik kommunikációs és tanulási szokásaihoz;

7. felhívja a tagállamokat, hogy rendszeresen ellenőrizzék és értékeljék, hogy mennyiben 
sikerült egyenlő hozzáférést biztosítaniuk minden szinten az inkluzív és minőségi 
oktatáshoz, és hogy az oktatás és képzés eredményeképpen elsajátított készségek 
hozzájárultak-e a tanulók foglalkoztathatósági szintjének emeléséhez.


