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NÁVRHY

Výbor pre zamestnanosť a sociálne veci vyzýva Výbor pre kultúru a vzdelávanie, aby ako 
gestorský výbor zaradil do návrhu uznesenia, ktorý prijme, tieto návrhy:

1. vyzýva členské štáty, aby v záujme vytvorenia silnej a inovatívnej Európy a podpory 
sociálneho začlenenia zvýšili mieru investícií do kvalitného vzdelávania a odbornej 
prípravy s cieľom pripraviť študentov na neustále sa meniace potreby trhu práce;

2. vyzýva členské štáty, aby poskytovali efektívnejšie vzdelávanie so zameraním na aktívne 
občianstvo, prierezové a podnikateľské zručnosti a zručnosti súvisiace s vedou, 
technológiou, inžinierstvom a matematikou (STEM), digitálnu gramotnosť a znalosti 
cudzích jazykov a aby riešili nesúlad medzi zručnosťami a dopytom na trhu práce; 

3. vyzýva členské štáty, aby zabezpečili inkluzívny a integrovaný systém vzdelávania 
s prístupom zameraným na celoživotné vzdelávanie a poskytli všetkým rovnaký prístup na 
všetkých úrovniach a individuálne uspôsobené podmienky, ktorými splnia rozličné 
potreby študentov, najmä tých zo zraniteľných sociálnych skupín, akými sú Rómovia, 
migranti a zdravotne postihnuté osoby;

4. nazdáva sa, že členské štáty by mali znížiť svoje miery predčasného ukončenia školskej 
dochádzky tým, že iniciujú programy v oblasti vzdelávania v ranom veku, rozvoja a 
starostlivosti, ponúknu mimoškolské aktivity, zapoja rodičov a znevýhodneným 
študentom budú po celú dobu ich štúdia poskytovať poradenstvo a pomôžu im získať 
prístup k programu Erasmus a k stážam; 

5. vyzýva členské štáty, aby uľahčili prechod medzi rôznymi spôsobmi vzdelávania 
a odbornej prípravy, pomáhali pri prechode medzi vzdelávaním, odbornou prípravou 
a zamestnaním, poskytli stáže, vzdelávanie spojené s praxou, učňovskú prípravu a duálne 
modely vzdelávania a uznávali schopnosti nadobudnutú na základe neformálneho 
a informálneho vzdelávania;

6. zdôrazňuje, že je potrebné pripraviť učiteľov na to, aby sa zameriavali na zručnosti 
a schopnosti, oboznamovali s rozličnými kultúrami a prispôsobovali vyučovanie 
komunikačným a učebným štýlom svojich študentov;

7. vyzýva členské štáty, aby pravidelne monitorovali a vyhodnocovali, či sa im darí 
poskytovať rovný prístup k inkluzívnemu a kvalitnému vzdelaniu na všetkých úrovniach 
a či zručnosti  nadobudnuté počas tohto vzdelávania a výcviku zvýšili zamestnateľnosť 
študentov.


