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Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas 

32. mano, jog programa „Erasmus+“ yra 

vienas iš pagrindinių ramsčių siekiant, kad 

ES gyventojai priprastų prie mokymosi 
visą gyvenimą; todėl prašo Komisijos 

išnaudoti programos mokymosi vis 

gyvenimą dimensiją – stiprinti ir skatinti 

bendradarbiavimą sektorių lygmeniu pagal 

programą „Erasmus+“, kuris yra daug 

platesnės apimties, nei pagal ankstesnes 

programas, ir įvertinti bendradarbiavimą 

sektorių lygmeniu atliekant programos 

laikotarpio vidurio vertinimą, kurį reikės 

pateikti 2017 m. pabaigoje; pripažįsta, kad 

iš tarpsektorinių projektų ir veiklos matyti 

galimybė gerinti programos rezultatus; 

ragina judumą švietimo tikslais integruoti į 

aukštojo mokslo arba profesinio rengimo 

programas siekiant gerinti aukštojo mokslo 

ir profesinio rengimo ir mokymo sistemos 

kokybę, padėti žmonėms atnaujinti 

profesinius įgūdžius, kompetencijas ir 

karjeros raidos galimybes, taip pat didinti 

informuotumą apie kompetenciją, įgyjamą 

judumo laikotarpiu visuose tiksliniuose 

sektoriuose ir plėtoti žinias apie mokymąsi, 

mokymą ir jaunimo darbą; atkreipia dėmesį 

į programos „Erasmus +“ profesinio 

rengimo ir mokymo veiksmų pridėtinę 

vertę remiant nepalankioje padėtyje 

esančių grupių integraciją ar reintegraciją 

švietimo / profesinio mokymo srityje, 

siekiant padidinti jų galimybes pereiti į 

32. mano, jog programa „Erasmus+“ 

yra vienas iš pagrindinių ramsčių siekiant 

padėti valstybių narių piliečiams 

pasirengti mokytis visą gyvenimą; todėl 

prašo Komisijos išnaudoti programos 

mokymosi vis gyvenimą dimensiją – 

stiprinti ir skatinti bendradarbiavimą 

sektorių lygmeniu pagal programą 

„Erasmus+“, kuris yra daug platesnės 

apimties, nei pagal ankstesnes programas, 

ir įvertinti bendradarbiavimą sektorių 

lygmeniu atliekant programos laikotarpio 

vidurio vertinimą, kurį reikės pateikti 

2017 m. pabaigoje; pripažįsta, kad iš 

tarpsektorinių projektų ir veiklos matyti 

galimybė gerinti programos rezultatus; 

ragina judumą švietimo tikslais integruoti į 

aukštojo mokslo arba profesinio rengimo 

programas siekiant gerinti aukštojo mokslo 

ir profesinio rengimo ir mokymo sistemos 

kokybę, padėti žmonėms atnaujinti 

profesinius įgūdžius, kompetencijas ir 

karjeros raidos galimybes, taip pat didinti 

informuotumą apie kompetenciją, įgyjamą 

judumo laikotarpiu visuose tiksliniuose 

sektoriuose ir plėtoti žinias apie mokymąsi, 

mokymą ir jaunimo darbą; atkreipia dėmesį 

į programos „Erasmus +“ profesinio 

rengimo ir mokymo veiksmų pridėtinę 

vertę remiant nepalankioje padėtyje 

esančių grupių integraciją ar reintegraciją 

švietimo / profesinio mokymo srityje, 
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darbo rinką; ragina profesinio rengimo ir 

mokymo srities studentams sudaryti 

geresnes galimybes atlikti praktiką ar dalį 

savo studijų kaimyninėse šalyse, 

pavyzdžiui, padengiant kelionės išlaidas 

tiems studentams, kurie toliau gyvena savo 

kilmės šalyje; 

siekiant padidinti jų galimybes pereiti į 

darbo rinką; ragina profesinio rengimo ir 

mokymo srities studentams sudaryti 

geresnes galimybes atlikti praktiką ar dalį 

savo studijų kaimyninėse šalyse, 

pavyzdžiui, padengiant kelionės išlaidas 

tiems studentams, kurie toliau gyvena savo 

kilmės šalyje; 

Or. en 

 

 


