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IEROSINĀJUMI

Nodarbinātības un sociālo lietu komiteja aicina par jautājumu atbildīgo Kultūras un izglītības 
komiteju rezolūcijas priekšlikumā iekļaut šādus ierosinājumus:

1. nolūkā radīt stipru un novatorisku Eiropu un veicināt sociālo integrāciju, aicina 
dalībvalstis palielināt ieguldījumus kvalitatīvā izglītībā un apmācībā, lai sagatavotu 
izglītojamos pastāvīgi mainīgajām darba tirgus vajadzībām;

2. aicina dalībvalstis nodrošināt efektīvāku izglītību, īpašu vērību pievēršot aktīvam 
pilsoniskumam, transversālām, uzņēmīgumu veicinošām un ar zinātni, tehnoloģijām, 
inženierzinātni un matemātiku (STEM) saistītām prasmēm, digitālām prasmēm un 
svešvalodu zināšanām, lai pielāgotu prasmes darba tirgus pieprasījumam;

3. aicina dalībvalstis garantēt iekļaujošu un integrētu izglītības sistēmu, kurā izmanto 
mūžizglītības pieeju, nodrošinot visiem vienādu pieejamību jebkurā līmenī un piedāvājot 
īpaši pielāgotus pasākumus, kas atbilst izglītojamo, jo īpaši to, kas nāk no neaizsargātām 
sociālajām grupām, piemēram, romi, migranti un invalīdi, atšķirīgajām vajadzībām;

4. uzskata, ka dalībvalstīm vajadzētu samazināt mācību iestādes pirms laika pametušo 
skolēnu īpatsvaru, nodrošinot pirmsskolas izglītības, bērnu attīstības un aprūpes 
programmas, ārpusskolas aktivitātes, iesaistot vecākus un visā mācību laikā sniedzot 
audzinātāju palīdzību nesekmīgiem skolēniem, palīdzot viņiem izmantot programmu 
Erasmus un stažēšanās iespējas;

5. aicina dalībvalstis atvieglot pāreju starp dažādām izglītības un apmācības sistēmām, 
palīdzēt pārejas posmā starp vispārējo un profesionālo izglītību un nodarbinātību, 
nodrošināt stažēšanās, darba prakses, mācību prakses un duālās izglītības modeļus, kā arī 
atzīt kompetenci, pamatojoties uz neformālo un ikdienējo izglītību;

6. uzsver, ka ir jāsagatavo pedagogi, kuri pievērš uzmanību prasmēm un kompetencei, kuri 
iepazinuši dažādas kultūras un pielāgo nodarbības savu izglītojamo komunikācijas un 
mācīšanās stilam;

7. aicina dalībvalstis regulāri pārbaudīt un izvērtēt, vai ir izdevies visos līmeņos nodrošināt 
vienlīdzīgu pieeju iekļaujošai un kvalitatīvai izglītībai un vai izglītībā un apmācībā iegūtās 
prasmes ir uzlabojušas izglītojamo nodarbinātības iespējas.


