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SUGESTII

Comisia pentru ocuparea forței de muncă și afaceri sociale recomandă Comisiei pentru cultură 
și educație, competentă în fond, includerea următoarelor sugestii în propunerea de rezoluție ce 
urmează a fi adoptată:

1. pentru a crea o Europă puternică și inovatoare și a promova incluziunea socială, invită 
statele membre să mărească nivelul investițiilor în educația și formarea de calitate în 
scopul de a pregăti studenții pentru nevoile în permanentă schimbare ale pieței muncii;

2. invită statele membre să ofere o educație mai eficientă, punând accentul pe cetățenia 
activă, aptitudinile transversale, antreprenoriale și legate de STIM (științe, tehnologie, 
inginerie și matematică), competențele digitale și cunoașterea limbilor străine pentru a 
combate necorelarea între competențe și cererea de pe piața forței de muncă; 

3. invită statele membre să protejeze un sistem al educației incluziv și integrat, cu o abordare 
bazată pe învățarea pe tot parcursul vieții, oferind acces tuturor la toate nivelurile și 
regimuri specifice pentru a răspunde nevoilor diferite ale studenților, în special cei din 
grupurile sociale vulnerabile, cum ar fi romii, migranții și persoanele cu handicap;

4. consideră că statele membre ar trebui să reducă ratele de abandon școlar prin lansarea 
educației copiilor preșcolari, programe de dezvoltare și îngrijire, furnizând activități 
extrașcolare, angajând părinții și acordând îndrumare studenților dezavantajați pe 
parcursul studiilor lor, ajutându-i să beneficieze de programele și stagiile Erasmus;

5. invită statele membre să faciliteze tranziția dintre diferitele căi educaționale și de formare, 
dintre educație, formare profesională și ocuparea forței de muncă, să ofere stagii, învățare 
bazata pe muncă, ucenicie la locul de muncă și modele de învățare de tip dual și să 
recunoască competențele bazate pe învățarea non-formală și informală;

6. subliniază nevoia de pregăti profesorii pentru a se concentra asupra aptitudinilor și 
competențelor, a se familiariza cu diferite culturi și a-și adapta lecțiile la stilurile de 
comunicare și învățare ale elevilor și studenților;

7. invită statele membre să monitorizeze și să evalueze periodic dacă au reușit să acorde 
acces egal la o educație incluzivă și de calitate la toate nivelurile și dacă competențele 
dobândite prin educație și formare au mărite șansele de angajare ale studenților.


