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SUĠĠERIMENTI

Il-Kumitat għall-Impjiegi u l-Affarijiet Soċjali jistieden lill-Kumitat għall-Kultura u l-
Edukazzjoni, bħala l-kumitat responsabbli, sabiex jinkorpora s-suġġerimenti li ġejjin fil-
mozzjoni għal riżoluzzjoni tiegħu:

1. Jistieden lill-Istati Membri jżidu l-livell ta' investiment f'edukazzjoni ta' kwalità u fit-
taħriġ biex jippreparaw lill-istudenti għall-ħtiġijiet dejjem jinbidlu tas-suq tax-xogħol u 
b'hekk tinħoloq Ewropa b'saħħitha u innovattiva u tiġi promossa l-inklużjoni soċjali;

2. Jistieden lill-Istati Membri jipprovdu edukazzjoni aktar effiċjenti, b'attenzjoni fuq iċ-
ċittadinanza attiva, il-ħiliet trasversali, l-intraprenditorjat u ħiliet relatati max-xjenza, it-
teknoloġija, l-inġinerija u l-matematika (STEM), il-formazzjoni fil-kompetenza diġitali u 
ħiliet fil-lingwi barranin, sabiex jindirizzaw l-iżbilanċ bejn il-ħiliet u d-domanda tas-suq 
tax-xogħol; 

3. Jistieden lill-Istati Membri jiggrantixxu sistema ta' edukazzjoni inklużiva u integrata 
b'approċċ li jiffavorixxi t-tagħlim tul il-ħajja, filwaqt li jipprovdu aċċess ugwali għal 
kulħadd fil-livelli kollha u joffru arranġamenti mfassla apposta għall-ħtiġijiet differenti ta' 
studenti, speċjalment dawk minn gruppi vulnerabbli, bħar-Roma, il-migranti u persuni 
b'diżabbiltà;

4. Iqis li l-Istati Membri għandhom inaqqsu r-rati tat-tluq bikri mill-iskola billi jniedu 
programmi ta' edukazzjoni bikrija tat-tfal, programmi ta' żvilupp u ta' kura, filwaqt li 
jipprovdu attivitajiet barra l-kurrikulu, jimpenjaw lill-ġenituri u jipprovdu mentoring lil 
studenti żvantaġġati matul l-istudji tagħhom, billi jgħinuhom jaċċessaw il-programm 
Erasmus u internships;

5. Jistieden lill-Istati Membri jiffaċilitaw tranżizzjoni bejn il-perkorsi edukattivi u ta' taħriġ 
differenti, jassistu t-tranżizzjoni bejn l-edukazzjoni, it-taħriġ professjonali u l-impjiegi, 
jipprovdu skemi ta' taħriġ, ta' tagħlim ibbażat fuq ix-xogħol, apprendistati u mudelli ta' 
tagħlim li jalternaw u jirrikonoxxu kompetenzi bbażati fuq it-tagħlim mhux formali u 
informali;

6. Jenfasizza l-ħtieġa li l-għalliema jkunu mħejjija biex jiffokaw fuq ħiliet u kompetenzi, li 
jiffamiljarizzaw irwieħhom ma' kulturi differenti u jadattaw il-lezzjonijiet għall-istili ta' 
komunikazzjoni u ta' tagħlim tal-istudenti tagħhom;

7. Jistieden lill-Istati Membri jimmonitorjaw u jevalwaw b'mod regolari jekk irnexxilhomx 
jipprovdu aċċess ugwali għal edukazzjoni inklużiva u ta' kwalità fil-livelli kollha u jekk il-
ħiliet li jirriżultaw mill-edukazzjoni u t-taħriġ żidux il-kapaċità għall-impjieg tal-istudenti.


