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POBUDE

Odbor za zaposlovanje in socialne zadeve poziva Odbor za kulturo in izobraževanje kot 
pristojni odbor, da v svoj predlog resolucije vključi naslednje pobude:

1. poziva države članice, naj, s ciljem oblikovanja močne in inovativne Evrope ter
spodbujanja socialne vključenosti, povečajo naložbe v kakovostno izobraževanje in 
usposabljanje, da pripravijo dijake in študente na nenehno spreminjajoče se potrebe trga 
dela;

2. poziva države članice, naj zagotavljajo bolj učinkovito izobraževanje, s poudarkom na 
aktivnem državljanstvu, medpredmetnih in podjetniških spretnostih ter spretnostih, 
povezanih z naravoslovjem, tehnologijo, inženirstvom in matematiko, digitalnih 
spretnostih, in na znanju tujih jezikov, da se odpravijo neskladja med spretnostmi in 
potrebami trga dela;

3. poziva države članice, naj s pomočjo vseživljenjskega učenja ohranijo vključujoč in 
celovit izobraževalni sistem, zagotavljajo enak dostop za vse na vseh ravneh in nudijo 
prilagojene rešitve za različne potrebe dijakov in študentov, zlasti za tiste iz ranljivih 
družbenih skupin, kot so Romi, migranti in invalidi;

4. meni, da bi morale države članice znižati raven osipa, tako da uvedejo predšolsko vzgojo, 
vzpostavijo razvojne programe in programe otroškega varstva, nudijo obšolske dejavnosti, 
spodbujajo sodelovanje staršev ter prikrajšanim dijakom in študentom za ves čas 
izobraževanja zagotovijo mentorja, ki jim pomaga pri dostopanju do programa Erasmus in 
pripravništev;

5. poziva države članice, naj olajšajo prehod med različnimi potmi izobraževanja in 
usposabljanja, pomagajo pri prehodu med izobraževanjem, poklicnim usposabljanjem in 
zaposlitvijo, zagotavljajo pripravništva, učenje ob delu, vajeništva in dualni sistem učenja 
ter priznavajo kompetence, pridobljene v okviru neformalnega in priložnostnega učenja;

6. poudarja potrebo po pripravi učiteljev na to, da se osredotočijo na spretnosti in 
kompetence, se seznanijo z različnimi kulturami in prilagodijo pouk komunikaciji in 
načinu učenja svojih učencev;

7. poziva države članice, naj redno spremljajo in ocenjujejo, ali jim je uspelo zagotoviti enak 
dostop do vključujočega in kakovostnega izobraževanja na vseh ravneh in ali so 
spretnosti, ki so jih dijaki in študenti pridobili v okviru izobraževanja, pripomogle k 
njihovi zaposljivosti.


