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PASIŪLYMAI

Užimtumo ir socialinių reikalų komitetas ragina atsakingą Kultūros ir švietimo komitetą į 
savo pasiūlymą dėl rezoliucijos įtraukti šiuos pasiūlymus:

1. siekiant sukurti stiprią ir novatorišką Europą ir skatinti socialinę įtrauktį, ragina valstybes 
nares padidinti investicijų į kokybišką švietimą ir mokymą lygį, kad studentai būtų 
parengti susidurti su vis besikeičiančiais darbo rinkos poreikiais;

2. ragina valstybes nares teikti efektyvesnį švietimą, dėmesį skiriant aktyviam pilietiškumui, 
universaliems, verslumo ir mokslo, technologijų, inžinerijos ir matematikos (MTIM) 
gebėjimams, skaitmeniniam raštingumui ir užsienio kalbų įgūdžiams siekiant spęsti 
gebėjimų ir darbo rinkos paklausos neatitikimo problemą; 

3. ragina valstybes nares išsaugoti įtraukią ir integruotą švietimo sistemą, kurioje būtų 
taikomas mokymosi visą gyvenimą požiūris, kuria visais lygiais būtų užtikrinamos lygios 
galimybės visiems ir kuri teiktų studentų, visų pirma, priklausančių pažeidžiamoms 
socialinėms grupėms, pvz., romų, migrantų ir neįgaliųjų, skirtingiems poreikiams 
patenkinti kiekvienu atskiru atveju pritaikytas priemones;

4. mano, kad valstybės narės turėtų sumažinti mokyklos nebaigusių moksleivių skaičių 
pradėdamos ikimokyklinio ugdymo, vystymosi ir priežiūros programas, siūlydamos 
užklasinės veiklos, įtraukdamos tėvus ir kuruodamos mažiau galimybių turinčius 
mokinius, padėdamos jiems gauti galimybių pasinaudoti programa „Erasmus“ ir stažuotis;

5. ragina valstybes nares palengvinti perėjimą tarp skirtingų švietimo ir mokymo krypčių, 
teikti paramą pereinant nuo švietimo ar profesinio mokymo prie darbo, teikti stažuotes, 
mokymąsi darbo vietoje, gamybinę praktiką ir dualinio mokymosi modelius ir pripažinti 
kompetenciją, paremtą neformaliu ir neinstituciniu mokymusi;

6. pabrėžia, kad reikia parengti mokytojus, kad jie dėmesį skirtų įgūdžiams ir kompetencijai, 
susipažintų su skirtingomis kultūromis ir pritaikytų pamokas prie savo studentų 
bendravimo ir mokymosi stiliaus;

7. ragina valstybes nares nuolatos stebėti ir įvertinti, ar jos sugebėjo užtikrinti vienodas 
galimybes įgyti įtraukų ir kokybišką išsilavinimą visais lygmenimis ir ar švietimo ir 
mokymo suteikti gebėjimai padidino studentų galimybes įsidarbinti.


