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ŠVIETIMAS IR PROFESINIS MOKYMAS

Pagal subsidiarumo principą už švietimo ir mokymo politiką visų pirma yra atsakingos
valstybės narės, o Europos Sąjungai tenka tik remiamasis vaidmuo. Vis dėlto kai
kurie iššūkiai – senėjanti visuomenė, darbo jėgos įgūdžių trūkumas, pasaulinė
konkurencija ir ikimokyklinis ugdymas – yra bendri visoms valstybėms narėms, 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 1992 m. Mastrichto
sutartimi. Sutartyje numatyta, 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 sutartyje paliekamos tos pačios nuostatos dėl ES vaidmens švietimo ir
mokymo srityje (XII antraštinės dalies 165 ir 166 straipsniai) ir pridedama nuostata,
kuri gali būti apibūdinama kaip horizontalioji socialinė išlyga. Sutarties dėl Europos
Sąjungos veikimo (SESV) 9 straipsnyje numatyta: „Nustatydama ir įgyvendindama
savo politikos kryptis ir veiksmus, Sąjunga atsižvelgia į reikalavimus, susijusius
su didelio užimtumo skatinimu, tinkamos socialinės apsaugos užtikrinimu, kova su
socialine atskirtimi, aukšto lygio švietimu, mokymu ir visuomenės sveikatos apsauga.“
Be to, Europos Sąjungos pagrindinių teisių chartijoje, kuri turi tokią pačią teisinę galią
kaip ir Sutartys (Europos Sąjungos sutarties 6 straipsnis), nustatyta, kad „[k]iekvienas
turi teisę į mokslą; profesinis ir tęstinis mokymas turi būti prieinamas visiems“ (14
straipsnis) ir kad „[k]iekvienas turi teisę į darbą ir užsiimti laisvai pasirinkta profesija ar
veikla“ (15 straipsnis).

TIKSLAI

Įgyvendinama savo politiką ir veiksmus, Sąjunga turi atsižvelgti į reikalavimus,
susijusius su aukšto lygio mokymosi visą gyvenimą skatinimu, besimokančių asmenų ir
mokytojų judumu Europoje ir priklausymo Sąjungai jausmo ugdymu. Šiuo tikslu 2020 m.
rugsėjo mėn. paskelbtame komunikate (COM(2020) 0625) Komisija apibrėžė Europos
švietimo erdvę, kuri apima šešis aspektus: švietimo ir mokymo kokybė, įtrauktis,

[1]Išsamesnės informacijos rasite faktų suvestinėje apie aukštąjį mokslą 3.6.4.
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ekonominė ir skaitmeninė pertvarka, mokytojai ir instruktoriai, aukštasis mokslas,
geopolitinis aspektas. 2021 m. vasario mėn. priimtoje rezoliucijoje[2], remdamasi
pirmiau nurodytu komunikatu, Taryba pateikė tikslų, kurie turi būti pasiekti ateinančiais
metais, sąrašą:
— Nepakankamų gebėjimų, susijusių su skaitymu, matematika ir gamtos mokslais,

turinčių 15-mečių dalis iki 2030 m. turėtų būti mažesnė negu 15 proc. (2020 m.
nepakankamai skaitymo gebėjimų turėjo 22,5 proc., matematikos – 22,9 proc., o
gamtos mokslų – 22,3 proc. 15-mečių);

— iki 2030 m. aštuntokų, kurių kompiuterinis ir informacinis raštingumas
nepakankamas, dalis turėtų būti mažesnė nei 15 proc.;

— ne vėliau kaip 2030 m. bent 96 proc. vaikų nuo trejų metų amžiaus iki privalomojo
pradinio ugdymo pradžios amžiaus turėtų dalyvauti ikimokyklinio ugdymo ir
priežiūros sistemoje (2020 m. jų buvo 94,8 proc.);

— ne vėliau kaip 2030 m. anksti iš švietimo ir mokymo sistemos pasitraukusių
asmenų dalis turėtų būti mažesnė nei 9 proc. jų buvo 10,2 proc.);

— iki 2030 m. 25–34 metų amžiaus asmenų, įgijusių aukštąjį išsilavinimą, dalis turėtų
būti ne mažesnė kaip 45 proc. (2020 m. ši dalis sudarė 40,3 proc.);

— neseniai profesinio rengimo ir mokymo įstaigas baigusių absolventų, kurie
profesinio rengimo ir mokymo laikotarpiu naudojasi mokymosi darbo vietoje
galimybėmis, dalis iki 2025 m. turėtų būti bent 60 proc.;

— iki 2025 m. bent 47  proc. 25–64 metų amžiaus suaugusiųjų per paskutinius 12
mėnesių turėtų būti dalyvavę mokymosi programose.

Palyginus su ankstesne Europos bendradarbiavimo švietimo ir mokymo srityje
strateginėje programa („ET 2020“), pagrindinė naujovė yra skaitmeninių įgūdžių
rodiklis. Patvirtintus rodiklius turėtų stebėti valdymo įstaiga, įsteigta Europos švietimo
erdvei įgyvendinti.

LAIMĖJIMAI

A. Švietimas ir užimtumas
2020 m. liepos mėn. Komisija paskelbė komunikatą „Europos įgūdžių
darbotvarkė, kuria siekiama tvaraus konkurencingumo, socialinio sąžiningumo ir
atsparumo“ (COM(2020)0274), kuriame ji siūlo dvylika veiksmų, kuriais siekiama padėti
asmenims ir įmonėms įgyti daugiau ir geresnių įgūdžių:
— 1 veiksmas. Įgūdžių paketas

— 2 veiksmas. Su įgūdžiais susijusios informacijos rinkimo gerinimas

— 3 veiksmas. ES parama strateginiams nacionaliniams kvalifikacijos kėlimo
veiksmams

— 4 veiksmas. Pasiūlymas dėl Tarybos rekomendacijos dėl profesinio mokymo

[2]Tarybos rezoliucija dėl Europos bendradarbiavimo švietimo ir mokymo srityje strateginės programos siekiant sukurti Europos
švietimo erdvę ir imtis veiksmų vėlesniu laikotarpiu (2021–2030 m.).
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— 5 veiksmas. Europos universitetų tinklų iniciatyvos įgyvendinimas ir mokslininkų
kvalifikacijos kėlimas

— 6 veiksmas. Įgūdžiai, padedantys įgyvendinti dvejopą pertvarką

— 7 veiksmas. Gamtos mokslų, technologijų, inžinerijos ir matematikos absolventų
skaičiaus didinimas ir verslumo bei universaliųjų įgūdžių tobulinimas

— 8 veiksmas. Įgūdžiai visam gyvenimui

— 9 veiksmas. Individualių mokymosi sąskaitų iniciatyva

— 10 veiksmas. Europinis požiūris į mikrokredencialus

— 11 veiksmas. Naujoji Europass platforma

— 12 veiksmas. Sąlygų sudarymo sistemos tobulinimas siekiant paskatinti valstybių
narių ir privačias investicijas į įgūdžius

B. Programa „Erasmus“
„Erasmus+“ – tai 2021–2027 m. ES programa, skirta švietimo, mokymo, jaunimo
ir sporto sritims. Programa „Erasmus+“ konkrečiai siekiama: 1) gerinti bendrųjų
kompetencijų ir įgūdžių lygį, ypač atsižvelgiant į jų reikalingumą darbo rinkoje ir jų
į indėlį į glaudžios visuomenės kūrimą; 2) skatinti kokybišką pažangą, kompetenciją
inovacijų srityje ir tarptautinimą švietimo ir mokymo institucijų lygmeniu; 3) skatinti
Europos mokymosi visą gyvenimą erdvės, skirtos nacionaliniu lygmeniu vykdomoms
politikos reformoms papildyti, kūrimą ir didinti informuotumą apie ją bei remti švietimo
ir mokymo sistemų modernizavimą; 4) stiprinti tarptautinį švietimo ir mokymo aspektą;
gerinti kalbų mokymą ir mokymąsi. Švietimo srityje šia programa siekiama šių tikslų
veikiant šiose pagrindinėse srityse:
— 1 pagrindinis veiksmas. Pavienių asmenų judumas mokymosi tikslais;

— 2 pagrindinis veiksmas. bendradarbiavimas inovacijų ir keitimosi gerąja patirtimi
tikslais;

— 3 pagrindinis veiksmas. Politinių reformų rėmimas.

C. Kiti laimėjimai
Per pastaruosius trejus metus Taryba patvirtino keletą rekomendacijų, kuriomis
siekiama sukurti Europos švietimo erdvę. Pavyzdžiui, priėmus Europos socialinių teisių
ramstį, kuriame pripažįstama, kad „vaikai turi teisę į kokybišką ikimokyklinį ugdymą ir
priežiūrą už prieinamą kainą“, 2019 m. gegužės mėn. Taryba patvirtino rekomendaciją
dėl kokybiškų ikimokyklinio ugdymo ir priežiūros sistemų[3]. Rekomendacijose,
kuriose išreikštas didėjantis susirūpinimas dėl vidurinio ugdymo, taip pat daug
dėmesio skiriama bendrų vertybių, įtraukaus švietimo ir europinio mokymo aspekto
propagavimui (2018 m. gegužės mėn.)[4], kvalifikacijų ir mokymosi užsienyje laikotarpių
automatiniam tarpusavio pripažinimui (2018 m. lapkričio mėn.)[5], kalbų mokymo ir
mokymosi gerinimui (2019 m. gegužės mėn.)[6] ir visai neseniai parengtai Europos

[4]OL C 195, 2018 6 7, p. 1.
[5]OL C 444, 2018 12 10, p. 1.
[6]OL C 189, 2019 6 5, p. 15.
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bendradarbiavimo švietimo ir mokymo srityje strateginei programai siekiant sukurti
Europos švietimo erdvę ir imtis veiksmų vėlesniu laikotarpiu (2021 m. vasario mėn.)[7].
ES taip pat pradėjo įgyvendinti Europos universitetų tinklų iniciatyvą ir remia Europos
studento pažymėjimo diegimą[8].

EUROPOS PARLAMENTO VAIDMUO

Parlamentas visuomet rėmė glaudų valstybių narių bendradarbiavimą švietimo ir
mokymo srityje ir skatina plėtoti valstybių narių švietimo politikos europinį aspektą. Jis
taip pat aktyviai dalyvauja su „ET 2020“ susijusiame politikos cikle.
A. Programa „Erasmus“
2017 m. rugsėjo 14 d. rezoliucijoje Parlamentas pripažino labai teigiamą programos
„Erasmus+“ poveikį. Jis pabrėžė, kad naujoji programa turėtų būti atviresnė ir
prieinamesnė, ir atkreipė dėmesį į sunkumus, susijusius su Europos kreditų
perkėlimo sistemos (ECTS) kreditų pripažinimu. Jis paragino sukurti Europos studento
e. kortelę, kuria naudodamiesi studentai galėtų naudotis paslaugomis visoje Europoje.
Parlamento nariai pabrėžė, kad šia programa svarbu skatinti aktyvų pilietiškumą,
pilietinį ugdymą ir puoselėti europinę tapatybę. 2019 m. kovo 13 d. Parlamentas,
atsižvelgdamas į „Brexit’ą“, taip pat priėmė rezoliuciją dėl judumo mokymosi tikslais
veiklos pagal programą „Erasmus+“ tolesnio vykdymo Jungtinei Karalystei išstojus iš
ES.
2020 m. gruodžio mėn. Parlamentas ir Taryba pasiekė preliminarų susitarimą dėl
2021–2027 m. programos „Erasmus+“, kuriai skirtas daugiau nei 26 mlrd. EUR
siekiantis biudžetas (ankstesniu laikotarpiu jis siekė 14,7 mlrd. EUR). Naujos
redakcijos programa turėtų padidinti žmonių, turinčių mažiau galimybių, pavyzdžiui,
dėl negalios, geografinio atokumo ar skurdo, dalyvavimą. Pagal programą „Erasmus+“
bus remiamas besimokančių suaugusiųjų mokymasis visą gyvenimą. Bus supaprastinti
administraciniai formalumai, o projektų, kurie neatrenkami pagal šią programą, atveju
bus galimybė naudotis struktūriniais fondais taikant pažangumo ženklą. Be to, ši
programa padės siekti Sąjungos klimato srities tikslų taikant priemones, kuriomis
siekiama sumažinti jos poveikį klimatui.
B. Švietimas ir užimtumas
Kultūros ir švietimo (CULT) komitetas ir Užimtumo ir socialinių reikalų (EMPL) komitetas
parengė bendrą pranešimą savo iniciatyva dėl Komisijos komunikato „Nauja Europos
įgūdžių darbotvarkė“. Parlamentas rezoliuciją patvirtino 2017 m. rugsėjo 14 d.[9]. Jis
agitavo už tai, kad būtų laikomasi holistinio požiūrio į švietimą ir įgūdžių lavinimą,
ragindamas valstybes nares dėmesį sutelkti ne tik į tuos įgūdžius, kurie padeda
įsidarbinti, bet ir į tuos, kurie yra naudingi visuomenei.
Be to, CULT ir EMPL komitetai kartu parengė teisėkūros pranešimą dėl Komisijos
pasiūlymo dėl Europass sistemos atnaujinimo. Naujoji Europass sistema buvo

[7]OJ C 66, 26.2.2021, p. 1.
[8]Išsamesnės informacijos rasite faktų suvestinėje apie aukštąjį mokslą 3.6.4.
[9]OL C 337, 2018 9 20, p. 135.
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patvirtinta 2018 m. balandžio 18 d. Europos Parlamento ir Tarybos sprendimu (ES)
2018/646.
Be to, savo pozicijoje dėl pasiūlymo dėl 2022-ųjų – Europos jaunimo metų Parlamentas
primygtinai reikalavo, kad Jaunimo metais būtų dedama daugiau pastangų, kad
jaunimas įgytų reikiamų žinių ir įgūdžių ir geriau suprastų savo darbo aplinką.
C. Kitos specialios sritys
Parlamentą taip pat skiria didelį dėmesį Komisijos komunikatams, konkrečiai skirtiems
švietimo ir mokymo sritims. Būtų galima paminėti, pavyzdžiui, Parlamento 2014 m.
balandžio 15 d. rezoliuciją dėl naujų technologijų ir atvirųjų švietimo išteklių,
2015 m. rugsėjo 8 d. rezoliuciją dėl jaunimo verslumo skatinimo švietimo ir mokymo
priemonėmis, 2017 m. rugsėjo 12 d. rezoliuciją dėl tolesnio ir nuotolinio universitetinio
mokymosi kaip Europos mokymosi visą gyvenimą strategijos dalies, 2018 m. birželio
12 d. rezoliuciją dėl švietimo modernizavimo ES, 2018 m. gruodžio 11 d. rezoliuciją
„Švietimas skaitmeniniame amžiuje: ES politikos formavimo iššūkiai, galimybės ir
pamokos“ ir 2021 m. vasario 11 d. rezoliuciją dėl Europos įgūdžių darbotvarkės.
Galiausiai savo 2021 m. kovo 25 d. rezoliucijoje dėl skaitmeninio švietimo politikos
formavimo Parlamentas taip pat pateikė savo poziciją dėl Komisijos komunikato „2021–
2027 m. skaitmeninio švietimo veiksmų planas. Švietimo ir mokymo pritaikymas prie
skaitmeninio amžiaus“ (COM(2020)0624).

Katarzyna Anna Iskra
04/2022
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