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WSKAZÓWKI

Komisja Zatrudnienia i Spraw Socjalnych zwraca się do Komisji Kultury i Edukacji, 
właściwej dla tej sprawy, o uwzględnienie w końcowym tekście projektu rezolucji 
następujących wskazówek:

1. w celu stworzenia silnej i innowacyjnej Europy oraz promowania integracji społecznej, 
wzywa państwa członkowskie do zwiększenia poziomu inwestycji w kształcenie i 
szkolenie wysokiej jakości, aby przygotować studentów do ciągle zmieniających się 
potrzeb rynku pracy;

2. wzywa państwa członkowskie do zapewnienia bardziej efektywnego kształcenia, ze 
szczególnym uwzględnieniem aktywnego obywatelstwa, umiejętności przekrojowych, 
przedsiębiorczych i umiejętności w zakresie nauk ścisłych i przedmiotów technicznych, 
umiejętności cyfrowych i znajomości języków obcych, aby rozwiązać problem 
niedopasowania umiejętności do popytu na rynku pracy; 

3. wzywa państwa członkowskie do zapewnienia sprzyjającego włączeniu społecznemu i 
zintegrowanego systemu kształcenia opartego na podejściu uczenia się przez całe życie, 
poprzez zapewnienie wszystkim równego dostępu na wszystkich poziomach oraz poprzez 
udostępnianie zindywidualizowanych rozwiązań uwzględniających różne potrzeby 
uczniów, zwłaszcza tych pochodzących z wrażliwych grup społecznych, takich jak 
Romowie, migranci i osoby niepełnosprawne;

4. uważa, że państwa członkowskie powinny zmniejszyć odsetek uczniów przedwcześnie 
kończących naukę przez uruchomienie programów wczesnej edukacji, rozwoju i opieki, 
poprzez zapewnienie zajęć pozalekcyjnych, angażowanie rodziców i zapewnienie opieki 
pedagogicznej podczas całego trwania nauki uczniom znajdującym się w niekorzystnej 
sytuacji, poprzez wspieranie ich uczestnictwa w programie Erasmus i stażach;

5. wzywa państwa członkowskie do ułatwiania przechodzenia między różnymi ścieżkami 
kształcenia i szkolenia, do wspierania przechodzenia między kształceniem, szkoleniem 
zawodowym i zatrudnieniem, do zapewniania staży, systemów uczenia się poprzez 
praktykę, praktyk zawodowych i dwutorowych systemów kształcenia a także do 
uznawania kompetencji nabytych w drodze kształcenia pozaformalnego i nieformalnego;

6. podkreśla, że należy przygotować nauczycieli do skupiania się na umiejętnościach i 
kompetencjach, do zapoznania się z różnymi kulturami i dostosowania lekcji do stylów 
komunikacji i uczenia się ich uczniów;

7. wzywa państwa członkowskie, aby regularnie monitorowały i oceniały, czy udało im się 
zapewnić równy dostęp do sprzyjającego włączeniu społecznemu i wysokiej jakości 
systemu kształcenia na wszystkich poziomach i czy umiejętności zdobyte dzięki 
kształceniu i szkoleniu podniosły szanse zatrudnienia uczniów.


