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ŠVIETIMAS IR PROFESINIS MOKYMAS

Švietimo ir profesinio mokymo politikos srityje sprendimai priimami taikant įprastą
teisėkūros procedūrą. Pagal subsidiarumo principą, švietimo ir mokymo politika patenka į
kiekvienos Europos Sąjungos (ES) valstybės narės kompetencijos sritį. Todėl ES vaidmuo
– remiamasis. Vis dėlto visos valstybės narės susiduria ir su kai kuriomis bendromis
problemomis (senėjančia visuomene, darbo jėgos įgūdžių trūkumu ir pasauline konkurencija),
todėl reikia, kad šalys imtųsi suderintų veiksmų, dirbtų išvien ir vienos iš kitų mokytųsi[1].

TEISINIS PAGRINDAS

Nors profesinis mokymas Bendrijos veiksmų sritimi buvo pripažintas 1957 m. Romos sutartimi,
švietimas ES kompetencijos sričiai oficialiai priskirtas Mastrichto sutartimi 1992 m. Sutartyje
nurodoma, kad Bendrija „prie geros kokybės švietimo plėtojimo prisideda skatindama valstybių
narių bendradarbiavimą ir prireikus paremdama bei papildydama jų veiksmus, kartu visiškai
pripažindama valstybių narių atsakomybę už mokymo turinį ir švietimo sistemų organizavimą
ir gerbdama jų kultūrų bei kalbų įvairovę.“
Lisabonos sutartimi nekeičiamos nuostatos dėl ES vaidmens švietimo ir mokymo srityje (XII
antraštinės dalies 165 ir 166 straipsniai). Tačiau yra naujų ypatybių, kurias reikėtų paminėti,
pvz., Lisabonos sutartyje yra nuostata, bendrai apibūdinama kaip horizontalioji socialinė išlyga.
Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo (SESV) 9 straipsnyje teigiama: „Nustatydama ir
įgyvendindama savo politikos kryptis ir veiksmus, Sąjunga atsižvelgia į reikalavimus, susijusius
su ... aukšto lygio švietimu [ir] mokymu“.
Be to, Europos Sąjungos pagrindinių teisių chartijoje, kuri turi tokią pačią teisinę galią, kaip
ir sutartys (ES sutarties 6 straipsnis), teigiama: „Kiekvienas turi teisę į mokslą; profesinis ir
tęstinis mokymas turi būti prieinamas visiems“ (14 straipsnis), taip pat „kiekvienas turi teisę į
darbą ir užsiimti laisvai pasirinkta profesija ar veikla“ (15 straipsnis).

TIKSLAI

A. Tikslai pagal Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo
Nustatydama ir įgyvendindama savo politikos kryptis ir veiksmus, Sąjunga turi atsižvelgti
į reikalavimus, susijusius su aukšto lygio švietimo ir mokymo skatinimu. Todėl 2009 m.
Tarybos nustatyti ES ilgalaikiai strateginiai tikslai švietimo ir mokymo srityje yra: 1)
mokymąsi visą gyvenimą ir judumą paversti tikrove; 2) gerinti švietimo ir mokymo kokybę
bei veiksmingumą; 3) skatinti lygias galimybes, socialinę sanglaudą ir aktyvų pilietiškumą;
4) stiprinti novatoriškumo ir kūrybingumo, įskaitant verslumą, aspektus visuose švietimo ir
mokymo lygmenyse.

[1]Taip pat žr. 5.13.4 dėl aukštojo mokslo.

http://www.europarl.europa.eu/ftu/pdf/lt/FTU_5.13.4.pdf
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B. Švietimo ir mokymo srities prioritetai
1. „Europa 2020“ ir „2020 m. strateginė švietimo ir mokymo programa“
Priėmus strategiją „Europa 2020“, kaip visa apimančią ES strategiją, kuria daugiausia
dėmesio skiriama ekonomikos augimui ir darbo vietų kūrimui, švietimo ir mokymo politikos
įgyvendinimas itin įsibėgėjo. Nors valstybės narės yra atsakingos už švietimo ir mokymo
sistemas, ES atlieka esminį vaidmenį paremdama ir papildydama jų pastangas gerinti ir
modernizuoti švietimo sistemas.
Pagal strategiją „Europa 2020“, konkrečiai šaliai skirtomis rekomendacijomis valstybėms
narėms kasmet suteikiamos konkrečios prioritetinių reformų gairės. Švietimo ir mokymo srityje
bendro darbo ES lygmeniu tikslai, priemonės ir planai yra pateikti strateginėje programoje
„2020 m. strateginė švietimo ir mokymo programa“ (ET 2020), kuri galioja iki 2020 m.
2015 m. atlikus „ET 2020“ programos laikotarpio vidurio peržiūrą, buvo patvirtinti keturi
strateginiai tikslai ir nustatytas penkerių metų darbo ciklas (2010–2015 m. laikotarpiu darbo
ciklas buvo trejų metų). Vykdant šią programą skiriamas dėmesys buvo patikslintas, kad
būtų atspindėta švietimo ir mokymo svarba ir užimtumo srityje, ir skatinant pagrindines
teises bei aktyvų pilietiškumą. Šis pokytis taip pat matomas šešiose prioritetinėse srityse:
1) tinkami ir aukštos kokybės įgūdžiai bei kompetencija, orientuoti į mokymosi rezultatus,
įdarbinimo galimybes, inovacijas ir aktyvų pilietiškumą; 2) įtraukusis švietimas, lygybė,
nediskriminavimas ir pilietinių gebėjimų propagavimas; 3) atviras ir novatoriškas švietimas ir
mokymas, be kita ko, atsižvelgiant į visus skaitmeninio amžiaus reikalavimus; 4) tvirta parama
švietimo darbuotojams; 5) gebėjimų ir kvalifikacijų skaidrumas ir pripažinimas siekiant sudaryti
palankesnes sąlygas judumui mokymosi tikslais ir darbuotojų judumui; 6) tvarios investicijos,
švietimo ir mokymo sistemų veiklos rezultatai ir veiksmingumas.
Pažanga stebima pasitelkiant rodiklius ir lyginamuosius standartus, sukurtus prisidėti prie
įrodymais grindžiamo politikos formavimo ir problemų nustatymo. Pagrindiniai rodikliai taip
pat naudojami stebėti padarytą pažangą kai kuriose papildomose prioritetinėse srityse, kurioms
šiuo metu netaikomi lyginamieji standartai, pvz., kalbos, suaugusiųjų įgūdžiai, investicijos į
švietimą ir mokymą, IRT švietime, verslumas švietime ir profesinis rengimas ir mokymas.
Rodikliai ir lyginamieji standartai yra svarbios švietimo ir mokymo pažangos matavimo
priemonės. Kaip „ET 2020“ dalis, 2020 m. buvo nustatyti toliau pateikti ES lyginamieji
standartai: 1) ne mažiau kaip 95 proc. vaikų nuo 4 metų amžiaus iki privalomo pradinio ugdymo
pradžios amžiaus turėtų dalyvauti ikimokykliniame ugdyme; 2) nepakankamų gebėjimų,
susijusių su skaitymu, matematika ir gamtos mokslais, turinčių 15 metų amžiaus asmenų dalis
turėtų būti mažesnė negu 15 proc.; 3) švietimo ir mokymo įstaigų nebaigusių asmenų dalis turėtų
būti mažesnė negu 10 proc.; 4) aukštąjį mokslą įgijusių 30–34 metų amžiaus asmenų dalis turėtų
būti ne mažesnė negu 40 proc.; 5) vidutiniškai ne mažiau negu 15 proc. suaugusiųjų (amžiaus
grupė 25–64) turėtų dalyvauti mokymosi visą gyvenimą procese; 6) mažiausiai 20 proc. aukštąjį
išsilavinimą turinčių asmenų ir mažiausiai 6 proc. 18–34 metų amžiaus pirminę profesinę
kvalifikaciją turinčių asmenų turėtų būti kurį laiką mokęsi ar dirbę užsienyje; 7) įdarbintų
abiturientų ir absolventų (20–34 metų amžiaus asmenys, sėkmingai baigę vidurinį ar aukštąjį
išsilavinimą), mokslus baigusių prieš 1–3 metus, dalis turėtų būti bent 82 proc.[2]

[2]Apie strategiją „Europa 2020“ žr.: Http://ec.europa.eu/europe2020/index_lt.htm. Nuo švietimo ir mokymo sistemų
atnaujinimo priklauso penkios strategijos „Europa 2020“ pavyzdinės iniciatyvos: „Judus jaunimas“, „Naujų įgūdžių
ir darbo vietų kūrimo darbotvarkė“, „Skaitmeninė darbotvarkė“, „Inovacijų sąjunga“ ir „Europos kovos su skurdu
planas“.

https://ec.europa.eu/info/strategy/european-semester/framework/europe-2020-strategy_lt
http://ec.europa.eu/education/policy/strategic-framework/index_lt.htm


Faktų apie Europos Sąjungą suvestinės - 2017 3

2. Profesinis rengimas ir mokymas užimtumui
2016 m. Komisija paskelbė komunikatą „Nauja Europos įgūdžių darbotvarkė“
(COM(2016) 0381), kurioje ji siūlo veiksmus, kuriais žmonėms būtų suteikiami įgūdžiai,
reikalingi darbo rinkoje, ir kuriais būtų padedama geriau pasinaudoti turimais įgūdžiais, siekiant
padėti jiems rasti kokybiškus darbus ir padidinti gyvenimo galimybes.
Viena iš iniciatyvų, siūlomų pagal Naujų įgūdžių darbotvarkę, yra Europass sistemos
atnaujinimas, už kurį atsakingas Europos profesinio mokymo plėtros centras (CEDEFOP), viena
iš ES decentralizuotų agentūrų.
Europass, pradėtas naudoti 2005 m., yra dokumentų ir priemonių rinkinys 29 kalbomis, kurio
tikslas – padėti EEE piliečiams parengti savo gyvenimo aprašymus ir gebėjimų portfelius. 2016
m. spalio mėn. Komisija pasiūlė bendrą sistemos siekiant teikti geresnes paslaugas įgūdžių ir
kvalifikacijos reikmėms tenkinti (Europass), kuriuo atnaujintas 2004 m. sprendimas. Šiuo metu
Parlamentas ir Taryba nagrinėja šį pasiūlymą ir priims dėl jo sprendimą pagal įprastą teisėkūros
procedūrą 2017 m. pirmojoje pusėje arba 2018 m.
Kopenhagos ir Briugės procesu siekiama gerinti ES bendradarbiavimą profesinio švietimo
ir mokymo srityje, o atnaujintos Europos suaugusiųjų mokymosi darbotvarkės prioritetai
yra susiję su suaugusiųjų mokymosi skatinimu. Šių abiejų sektorių prioritetai yra nustatyti
laikotarpiui iki 2020 m.
Galiausiai Europos inovacijos ir technologijos institutas (EIT) yra pirmoji ES iniciatyva, skirta
visapusiškai integruoti tris žinių trikampio dalis (švietimą, mokslinius tyrimus ir inovacijas),
kuris sieks tapti pasaulinio lygio pavyzdžiu, įkvepiančiu ir raginančiu imtis pokyčių dabartinėse
švietimo ir mokslinių tyrimų institucijose (išsamesnės informacijos apie aukštąjį mokslo rasite
faktų suvestinėje 5.13.4).
C. Programa „Erasmus+“ (2014–2020 m.)
Švietimo, mokymo ir sporto sritys buvo pripažintos ateinančio dešimtmečio ES augimo
strategijos, kuria siekiama įveikti Europos šalis veikiančią socialinę ir ekonominę krizę, didinti
augimą ir naujų darbo vietų kūrimą bei skatinti socialinę lygybę ir integraciją, pagrindiniais
veiksniais.
Atsižvelgiant į tai, „Erasmus+“ yra ES programa, skirta švietimo, mokymo, jaunimo ir
sporto sritims 2014–2020 m. laikotarpiui. Ji pagrįsta ankstesnėmis Sąjungos iniciatyvomis,
skatinusiomis švietimo ir mokymo sistemų bei jaunimo darbo mainus ir vystymą.
„Erasmus+“ yra sukurta remti šalių pastangas veiksmingai išnaudoti Europos žmogiškojo ir
socialinio kapitalo potencialą, kartu patvirtinant mokymosi visą gyvenimą principą – susiejant
paramą formaliajam, neformaliajam mokymuisi bei savišvietai švietimo, mokymo ir jaunimo
srityse.
Konkretūs „Erasmus+“ programa siekiami tikslai švietimo ir mokslo srityje yra: 1) gerinti
bendrųjų kompetencijų ir įgūdžių lygį, ypač atsižvelgiant į jų reikalingumą darbo rinkoje[3] ir jų
į indėlį į glaudžios visuomenės kūrimą; 2) skatinti kokybišką pažangą, inovacijų kompetenciją
ir tarptautinimą švietimo ir mokymo institucijų lygmeniu; 3) skatinti Europos mokymosi visą
gyvenimą erdvės, skirtos papildyti politikos reformas nacionaliniu lygmeniu, informuotumą
ir informuotumo didinimą bei remti švietimo ir mokymo sistemų modernizavimą; 4) stiprinti

[3]Anot verslininkų, Europos švietimo ir mokslo sistemos toliau suteikia nepakankamai įsidarbinimo galimybėms
sukurti reikalingų tinkamų įgūdžių. Jos taip pat nepakankamai bendradarbiauja su įmonėmis ir darbdaviais, kad
priartintų mokymosi patirtį arčiau realios darbo aplinkos.

http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=1223&langId=lt
http://www.europarl.europa.eu/RegistreWeb/search/simple.htm?reference=COM_COM(2016)0381
http://www.europarl.europa.eu/ftu/pdf/lt/FTU_5.13.4.pdf
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tarptautinį švietimo ir mokymo aspektą; 5) gerinti kalbų mokymą ir mokymąsi ir skatinti plačią
ES lingvistinę įvairovę ir tarpkultūrinį supratimą.
Naujosios „Erasmus+“ programos plačių užmojų tikslas – skatinti sąveiką ir kryžminius
mainus skirtingose švietimo, mokymo ir jaunimo srityse pašalinant dirbtines įvairias veiklas
ir projektų formatus skiriančias ribas, skatinant naujas idėjas, pritraukiant naujus darbo ir
pilietinės visuomenės dalyvius bei skatinant naujas bendradarbiavimo formas. Švietimo srityje
šia programa siekiama šių tikslų vykdant pagrindinių veiksmų programą. Pirmasis pagrindinis
veiksmas yra orientuotas į aukštojo mokslo ir profesinio rengimo bei mokymo studentų ir
darbuotojų judumą visuose švietimo sektoriuose; antrasis pagrindinis veiksmas yra susijęs su
partnerystėmis, o trečiuoju pagrindiniu veiksmu remiama politikos reforma.

EUROPOS PARLAMENTO VAIDMUO

Parlamentas visuomet rėmė glaudų valstybių narių bendradarbiavimą švietimo ir mokymo
srityje ir siekį stiprinti valstybių narių švietimo politikos Europos aspektą. Todėl jis pritaria tam,
kad būtų sukurtas tvirtas švietimo ir mokymo teisinis pagrindas, ir sėkmingai siekė padidinti
programai „Erasmus+“ skirtą biudžetą ir kitoje daugiametėje finansinėje programoje (DFP)
pakeisti ES finansavimo prioritetus pirmenybę teikiant toms išlaidoms, kurios laikomos labiau
nukreiptomis į ateitį.
Parlamentas taip pat aktyviai dalyvauja su „ET 2020“ susijusiame politikos cikle ir reaguoja į tą
programą vykdant parengtus pranešimus (pavyzdžiui, 2012 m. rugsėjo 11 d. priimta rezoliucija
dėl švietimo, mokymo ir programos „Europa 2020“, 2016 m. birželio 23 d. priimtas pranešimas
dėl Europos bendradarbiavimo švietimo ir mokymo srityje strateginės programos pažangos
stebėjimo („ET 2020“)).
Parlamentas labai suinteresuotas Komisijos komunikatais, skirtais tam tikroms švietimo ir
mokymo sritims. Pavyzdžiai, be kita ko, yra 2011 m. gegužės 12 d. Parlamento rezoliucija dėl
ikimokyklinio ugdymo Europos Sąjungoje, 2011 m. gruodžio 1 d. rezoliucija dėl mokyklos
nebaigusių asmenų skaičiaus mažinimo, 2012 m. balandžio 20 d. rezoliucija dėl Europos
aukštojo mokslo sistemų modernizavimo, 2013 m. spalio 22 d. rezoliucija dėl švietimo
persvarstymo, 2014 m. balandžio 15 d. rezoliucija dėl naujų technologijų ir atvirųjų švietimo
išteklių, 2015 m. rugsėjo 8 d. rezoliucija dėl jaunimo verslumo skatinimo švietimo ir mokymo
priemonėmis ir 2016 m. balandžio 12 d. rezoliucija „Programa „Erasmus+“ ir kitos priemonės
judumui skatinti profesinio rengimo ir mokymo srityje“.
Dėl programos „Erasmus+“ įgyvendinimo ataskaitos (2015/2327(INI)) bus balsuojama 2017 m.
per plenarinį posėdį. Šioje ataskaitoje nagrinėjami pirmieji šios programos įgyvendinimo metai,
pabrėžiami laimėjimai ir siūlomi pakeitimai siekiant patobulinti antrąją daugiametės bendrosios
programos dalį.
Kultūros ir švietimo (CULT) komitetas ir Užimtumo ir socialinių reikalų (EMPL) komitetas
šiuo metu rengia bendrą pranešimą savo iniciatyva „Nauja įgūdžių darbotvarkė“. Tikimasi, kad
dėl jo bus balsuojama per plenarinį posėdį 2017 m. vasarą. Be to, abu šie komitetai kartu rengia
teisėkūros pranešimą dėl Komisijos pasiūlymo dėl naujo sprendimo dėl Europass (2016/0304
(COD)).
CULT komitetas šiuo metu rengia pranešimą savo iniciatyva dėl Europos mokymosi visą
gyvenimą strategijos dalies – tolesnio akademinio ir nuotolinio mokymosi (2016/2142(INI)).
Dirbdamas švietimo ir mokymo srityje Parlamentas nuolat pritaria tam, kad švietimas yra itin
svarbus ne tik kuriant galimybes jaunimui, bet ir rengiant asmenis sudėtingose visuomenėse
tapti aktyviais piliečiais.

http://www.europarl.europa.eu/RegistreWeb/search/simple.htm?relName=PROCEDURE&relValue=2015/2327(INI)
http://www.europarl.europa.eu/RegistreWeb/search/simple.htm?relName=PROCEDURE&relValue=2016/0304(COD)
http://www.europarl.europa.eu/RegistreWeb/search/simple.htm?relName=PROCEDURE&relValue=2016/0304(COD)
http://www.europarl.europa.eu/RegistreWeb/search/simple.htm?relName=PROCEDURE&relValue=2016/2142(INI)
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