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Europos Parlamentas, 

– atsižvelgdamas į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo (SESV) 8, 165 ir 

166 straipsnius, 

– atsižvelgdamas į Europos Sąjungos pagrindinių teisių chartiją, ypač į jos 14 straipsnį, 

– atsižvelgdamas į 2002 m. lapkričio 30 d. Kopenhagos deklaraciją dėl glaudesnio 

Europos bendradarbiavimo profesinio rengimo ir mokymo srityje, 

– atsižvelgdamas į 2009 m. gegužės 12 d. Tarybos išvadas dėl Europos bendradarbiavimo 

švietimo ir mokymo srityje strateginės programos („ET 2020“)1, 

– atsižvelgdamas į 2012 m. Tarybos ir Komisijos bendrą ataskaitą apie Europos 

bendradarbiavimo švietimo ir mokymo srityje strateginės programos („ET 2020“) 

įgyvendinimą „Švietimas ir mokymas pažangioje, tvarioje ir integracinėje Europoje“2, 

– atsižvelgdamas į 2014 m. gegužės 20 d. Tarybos išvadas dėl veiksmingo mokytojų 

rengimo, 

– atsižvelgdamas į 2015 m. Tarybos ir Komisijos Europos bendradarbiavimo švietimo ir 

mokymo srityje strateginės programos („ET 2020“) įgyvendinimo bendrą ataskaitą 

„Nauji Europos bendradarbiavimo švietimo ir mokymo srityje prioritetai“3, 

– atsižvelgdamas į 2011 m. gruodžio 20 d. Tarybos rezoliuciją dėl atnaujintos Europos 

suaugusiųjų mokymosi darbotvarkės4, 

– atsižvelgdamas į 2012 m. lapkričio 20 d. Komisijos komunikatą „Švietimo 

persvarstymas. Investavimas į gebėjimus siekiant geresnių socialinių ir ekonominių 

                                                 
1  OL C 119, 2009 5 28, p. 2. 
2  OL C 70, 2012 3 8, p. 9. 
3  OL C 417, 2015 12 15, p. 25. 
4  OL C 372, 2011 12 20, p. 1. 



 

 

rezultatų“ (COM(2012)0669), 

– atsižvelgdamas į 2014 m. vasario 17 d. Tarybos išvadas dėl investavimo į švietimą ir 

mokymą. Veikla, susijusi su komunikatu „Švietimo persvarstymas. Investavimas į 

gebėjimus siekiant geresnių socialinių ir ekonominių rezultatų“ ir 2013 m. metine 

augimo apžvalga1, 

– atsižvelgdamas į 2006 m. lapkričio 15 d. Europos Parlamento ir Tarybos sprendimą 

Nr. 1720/2006/EB, nustatantį veiksmų programą mokymosi visą gyvenimą srityje2, 

– atsižvelgdamas į Jungtinių Tautų neįgaliųjų teisių konvenciją, kurią ES ratifikavo 

2010 m., 

– atsižvelgdamas į 2006 m. gruodžio 18 d. Europos Parlamento ir Tarybos rekomendaciją 

2006/962/EB dėl bendrųjų visą gyvenimą trunkančio mokymosi gebėjimų3, 

– atsižvelgdamas į 2010 m. lapkričio 19 d. Tarybos išvadas dėl švietimo tvariam 

vystymuisi4, 

– atsižvelgdamas į 2012 m. gruodžio 20 d. Tarybos rekomendaciją dėl neformaliojo 

mokymosi ir savišvietos rezultatų patvirtinimo5, 

– atsižvelgdamas į 2008 m. balandžio 23 d. Europos Parlamento ir Tarybos 

rekomendaciją dėl Europos mokymosi visą gyvenimą kvalifikacijų sąrangos kūrimo6, 

– atsižvelgdamas į 2014 m. gegužės 20 d. Tarybos išvadas dėl kokybės užtikrinimo 

remiant švietimą ir mokymą7, 

– atsižvelgdamas į savo 2016 m. balandžio 12 d. rezoliuciją „Programa „Erasmus+“ ir 

kitos priemonės judumui skatinti profesinio rengimo ir mokymo srityje. Mokymosi visą 

gyvenimą požiūris“8, 

– atsižvelgdamas į savo 2016 m. birželio 23 d. rezoliuciją dėl Europos bendradarbiavimo 

švietimo ir mokymo srityje strateginės programos („ET 2020“) pažangos stebėjimo9, 

– atsižvelgdamas į 2014 m. sausio 31 d. Regionų komiteto nuomonę „Atviresnis 

švietimas“10, 

– atsižvelgdamas į Komisijos mokslinį tyrimą „Švietimas ir mokymas 2020: suaugusiųjų 

mokymosi politikos ir su juo susijusių paslaugų teikimo Europoje gerinimas“ (angl. 

Education and Training 2020: Improving Policy and Provision for Adult Learning in 

                                                 
1  OL C 64, 2013 3 5, p. 5. 
2  OL L 327, 2006 11 24, p. 45. 
3  OL L 394, 2006 12 30, p. 10. 
4  OL C 327, 2010 12 4, p. 11. 
5  OL C 398, 2012 12 22, p. 1. 
6  OL C 111, 2008 5 6, p. 1. 
7  OL C 183, 2014 6 14, p. 30. 
8  Priimti tekstai, P8_TA(2016)0107. 
9  Priimti tekstai, P8_TA(2016)0291. 
10  OL C 126, 2014 4 26, p. 20. 



 

 

Europe)1, 

– atsižvelgdamas į savo 2015 m. rugsėjo 10 d. rezoliuciją „Konkurencingos ES darbo 

rinkos kūrimas XXI amžiuje: įgūdžių ir kvalifikacijos pritaikymas prie paklausos ir 

darbo galimybių siekiant atsigauti po krizės“2, 

– atsižvelgdamas į Tarybos išvadas, susijusias su Europos lyčių lygybės paktu (2011–

2020 m.)3, 

– atsižvelgdamas į 2017 m. vasario 20 d. Tarybos išvadų projektą „Moterų ir vyrų įgūdžių 

stiprinimas ES darbo rinkoje“4, 

– atsižvelgdamas į 2011 m. lapkričio 28 d. Tarybos rekomendaciją dėl atnaujintos 

Europos suaugusiųjų mokymosi darbotvarkės, 

– atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 52 straipsnį, 

– atsižvelgdamas į Kultūros ir švietimo komiteto pranešimą ir Moterų teisių ir lyčių 

lygybės komiteto poziciją pakeitimų forma (A8-0252/2017), 

A. kadangi dėl skaitmeninės pertvarkos švietimo sistemos susiduria su dideliais iššūkiais, 

kurie daro poveikį mokymo ir mokymosi procesams, ir kadangi būtina remti gebėjimus, 

susijusius su socialine įtrauktimi ir piliečių dalyvavimu bei asmeniniu tobulėjimu, taip 

pat stiprinti Europos demokratines vertybes ir toleranciją, siekiant skatinti mąstyti 

atvirai bei užkirsti kelią bet kokiai netolerancijai; kadangi skaitmeninis įgalėjimas ir 

pasitikėjimas savimi yra esminė prielaida tvirtoms visuomenėms kurti ir vienybės bei 

integracijos procesams ES stiprinti; 

B. kadangi Europos mokymosi visą gyvenimą strategija turėtų būti stiprinama; kadangi 

visiems asmenims kiekvienu jų gyvenimo etapu turėtų būti įmanoma naudotis 

mokymosi visą gyvenimą galimybėmis ir įgyti žinių bei įgūdžių, kurie jiems reikalingi 

tiek norint tobulėti asmeniškai, tiek daryti pažangą profesinėje srityje; kadangi 

mokymasis visą gyvenimą formaliojo, neformaliojo švietimo ir savišvietos 

kontekstuose, kuriuo skatinamas aktyvus pilietiškumas ir įsidarbinamumas, yra esminis 

minėtųjų pokyčių įtaką patiriančio švietimo aspektas; 

C. kadangi būtina dar labiau stengtis stiprinti švietimo ir užimtumo sąveiką tiek sudarant 

galimybes lengviau patekti į darbo rinką, tiek padedant asmenims nuolat atnaujinti savo 

įgūdžius arba įgyti naujų visu jų karjeros laikotarpiu; kadangi valstybės narės turi rasti 

būdų ilgalaikėms investicijoms į švietimą, mokslinius tyrimus ir inovacijas apsaugoti 

arba skatinti; 

D. kadangi tolesnis ir nuotolinis universitetinis mokymas labai prisideda prie žmogaus 

asmeninio tobulėjimo ir žmogiškojo kapitalo formavimo bei turėtų tapti Europos 

mokymosi visą gyvenimą strategijos sudėtine dalimi; 

                                                 
1  http://ec.europa.eu/dgs/education_culture/repository/education/library/reports/policy-

provision-adult-learning_en.pdf. 
2  Priimti tekstai, P8_TA(2015)0321. 
3  https://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/en/lsa/119628.pdf. 
4  http://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-6268-2017-INIT/lt/pdf. 

http://ec.europa.eu/dgs/education_culture/repository/education/library/reports/policy-provision-adult-learning_en.pdf
http://ec.europa.eu/dgs/education_culture/repository/education/library/reports/policy-provision-adult-learning_en.pdf
https://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/en/lsa/119628.pdf
http://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-6268-2017-INIT/lt/pdf


 

 

E. kadangi tolesnis ir nuotolinis universitetinis mokymas atlieka vis svarbesnį vaidmenį 

padedant darbuotojams prisitaikyti prie ekonominių ir technologinių pokyčių viso jų 

profesinio gyvenimo laikotarpiu; kadangi iki 2025 m. 49 proc. visų laisvų darbo vietų 

ES (įskaitant tiek naujas darbo vietas, tiek vietas pakaitiniams darbuotojams) atvejų bus 

reikalaujama aukštos kvalifikacijos, 40 proc. – vidutinės kvalifikacijos ir tik 11 proc. 

atvejų – žemos arba jokios kvalifikacijos; 

F. kadangi tolesnis ir nuotolinis universitetinis mokymasis yra svarbi priemonė sudarant 

lankstaus, asmeninėms reikmėms pritaikyto švietimo galimybes visiems 

nediskriminuojant1; šiuo požiūriu pabrėžia, kad svarbu užtikrinti didesnės prieigos 

strategijas; 

G. kadangi tolesnis ir nuotolinis universitetinis mokymasis bei naujų technologijų 

naudojimas gali padėti išsamiau informuoti mergaites ir moteris apie naujas karjeros 

galimybes, ypač srityse, kuriose joms atstovaujama nepakankamai; kadangi, nors 

daugiau moterų būna gavusios vidurinės mokyklos baigimo atestatą ir įgijusios 

kvalifikacinį laipsnį, būtina didinti moterų skaičių sektoriuose, susijusiuose ir su 

profesiniu rengimu, ir su gamtos mokslais, technologijomis, inžinerija ir matematika; 

H. kadangi nuotolinis mokymasis – vienas iš galimų būdų tęsti akademines studijas, nes 

yra lankstus ir todėl ypač tinkamas studijų ir profesinio bei asmeninio gyvenimo 

pusiausvyrai užtikrinti; 

I. kadangi nuotolinis mokymasis2 – tai mokymo organizavimo būdas, kurį taikant 

naudojamos skaitmeninės švietimo technologijos ir taip užtikrinamas didelis lankstumas 

mokantis, t. y. juo ne pakeičiamas mokymasis lankant švietimo įstaigą, o siūloma 

alternatyva besimokantiesiems, kurie neturi galimybių jos lankyti; 

J. kadangi nuotolinis mokymasis – tai mokymo metodas, kurį taikant naudojamos naujos 

technologijas ir taip suteikiamas lankstumas mokantis, t. y. juo ne pakeičiamas 

mokymasis lankant švietimo įstaigą, o siūloma alternatyva besimokantiesiems, kurie 

neturi galimybių jos lankyti, ir dirbantiesiems, kurie pageidauja derinti darbą ir studijas; 

kadangi dėl to skaitmeninimas galėtų būti naudojamas kaip priemonė naujiems būdams 

siekti aukštojo mokslo užtikrinti; 

K. kadangi moterų ir vyrų lygybė yra pagrindinis ES principas, įtvirtintas Sutartyse, ir 

vienas iš Sąjungos tikslų bei uždavinių; kadangi lygybė švietimo srityje suteikia 

moterims didesnes galimybes ir prisideda prie socialinio, kultūrinio ir ekonominio 

visuomenės vystymosi; kadangi švietimas yra pagrindinė kovos su lyčių stereotipais 

priemonė; 

L. kadangi vidutinis moterų užimtumo lygis tiesiogiai susijęs su jų išsilavinimo lygiu: 

tretinį išsilavinimą įgijusių 25–49 metų amžiaus moterų užimtumo lygis daugiau nei 

20 proc. viršija moterų, turinčių ikimokyklinį, pradinį ir pagrindinį išsilavinimą, 

užimtumo lygį; 

                                                 
1  Kaip nustatyta ES pagrindinių teisių chartijos 21 straipsnyje. 
2  Pvz., vokiškai kalbančiose šalyse nuotolinio mokymosi atveju daromas skirtumas tarp 

akademinių ir neakademinių sričių. 



 

 

M. kadangi nuotolinis mokymasis gali turėti teigiamo poveikio moterų IRT naudojimo 

gebėjimams; kadangi didesnis moterų skaičius IRT sektoriuje paskatintų rinką, kurioje 

prognozuojamas darbuotojų trūkumas ir kurioje lygiateisis moterų dalyvavimas padėtų 

užtikrinti metinį maždaug 9 mlrd. EUR ES BVP prieaugį; kadangi vis dar labai mažai 

moterų renkasi programas laipsniui IRT srityje įgyti: jos sudaro tik apie 20 proc. šios 

srities absolventų, o laipsnį IRT srityje įgyja tik 3 proc. visų absolvenčių; 

N. kadangi nuotolinio mokymosi programos prieinamos nemažai daliai moterų 

visuomenėse, kuriose moterys neturi lygių galimybių naudotis įprastomis švietimo ir 

mokymo programomis, nes iki šiol skiria daugiau laiko negu vyrai neapmokamam 

darbui namuose ir rūpinimuisi šeima; kadangi pasirinkusios tokias studijas jos gali 

lanksčiai siekti profesinio ir asmeninio gyvenimo pusiausvyros ir kadangi nuotolinis 

mokymasis visų pirma orientuojamas į netradicinės kategorijos studentus; 

O. kadangi tolesnis universitetinis mokymasis yra vienas iš aukštojo mokslo uždavinių, 

susijusių su viešosiomis paslaugomis, ir apima akademinės įstaigos siūlomas studijas, 

kuriose galima dalyvauti tuo pat metu dirbant visą darbo dieną, kurios bendrai 

grindžiamos profesine patirtimi bei paprastai apima galimybę įgyti universitetinį laipsnį; 

P. kadangi prisitaikymas prie spartėjančių ekonominių ir technologinių pokyčių yra vienas 

didžiausių iššūkių senėjančiai darbo jėgai, o atsakas į šį iššūkį bus vienas iš pagrindinių 

elementų užtikrinant ilgalaikį ES ekonomikos konkurencingumą; 

Q. kadangi mokymosi visą gyvenimą ir karjeros vystymo politika galėtų būti paskatinta 

pripažįstant ankstesnio mokymosi rezultatus; 

R. kadangi, asmeniui suteikiant laisvo nuo darbo laiko asmeniškai tobulėti ir lavintis pagal 

mokymosi visą gyvenimą principą, skatinama jo gerovė ir jo indėlis į visuomenę, nes, 

turėdamas labiau apibrėžtų asmeninių ir profesinių įgūdžių, jis įgyja daugiau galių; 

kadangi nuotolinis universitetinis mokymasis apima lankstesnio formato studijas, taigi 

žmonės gali pasiekti geresnę profesinio ir asmeninio gyvenimo pusiausvyrą; kadangi 

universitetinis mokymasis visą gyvenimą turėtų būti įtrauktas į Europos skaitmeninimo 

strategiją; 

S. kadangi skaitmeninimas užtikrina švietimo proceso lankstumą ir interaktyvumą ir tai 

vienas pagrindinių veiksnių tolesniam ir nuotoliniam universitetiniam mokymuisi toliau 

vystyti; 

T. kadangi technologiniai pokyčiai reikalauja tvirtesnių ir didesniu tęstinumu pagrįstų 

švietimo ir užimtumo sąsajų; 

U. kadangi dėl akademinių institucijų polinkio į statiškumą susiduriama su iššūkiais norint 

reformuoti mokymo programas, studijoms ir egzaminams taikomas taisykles bei stojimo 

reikalavimus; 

V. kadangi tolesnio ir nuotolinio universitetinio mokymosi sektoriai sparčiai auga ir 

pasižymi dideliu ekonomikos augimo ir darbo vietų kūrimo potencialu; 

W. kadangi tebesama daugybės kliūčių, susijusių su studijomis tolesnio ir nuotolinio 



 

 

universitetinio mokymosi pagrindu1; 

Tolesnis ir nuotolinis mokymasis greta visuomeninių ir ekonominių pokyčių 

1. pripažįsta, kad internetinis ir atvirasis švietimas keičia švietimo finansavimo, žinių 

pateikimo ir įsisavinimo būdus; šiuo požiūriu pabrėžia, kad svarbūs atvirieji švietimo 

ištekliai, kuriais užtikrinama prieiga prie švietimo visiems ir, remiant mokymosi visą 

gyvenimą procesą, stiprinamas įsidarbinamumas; 

2. pažymi, kad nemažai daliai švietimo ir mokymo įstaigų sunku tinkamai reaguoti į 

nuodugnius ir sudėtingus pokyčius, su kuriais susiduria mūsų visuomenės ir ekonomika, 

tad jos turi keisti savo valdymą, organizacinę struktūrą bei veiklos būdą; pabrėžia, kad, 

užtikrinant naujo, lankstaus ir prieinamo pobūdžio mokymąsi visą gyvenimą, kuris būtų 

tinkamas visų amžiaus grupių asmenims, kai kurie iš šių iššūkių – pvz., socialinė 

atskirtis, mokyklos nebaigimas bei įgūdžių pasiūlos ir paklausos neatitiktis – gali būti 

sėkmingai atremti; 

3. pripažįsta, kad skaitmeninimas ir švietimo platformų kūrimas siekiant bendradarbiauti ir 

keistis geriausia praktika yra itin svarbūs norint atremti šiuos iššūkius; 

4. ragina Komisiją ir valstybes nares įgyvendinant nacionalines skaitmeninių įgūdžių 

ugdymo strategijas labiau stengtis siekiant išspręsti esamo technologinio atotrūkio, 

skiriančio puikiai ir menkai aprūpintas švietimo įstaigas, problemą; 

5. pabrėžia, kad mokymosi visą gyvenimą priemonės itin svarbios padedant moterims įgyti 

įgūdžius, kurie joms reikalingi norint grįžti į darbą arba gauti geresnį darbą ir didesnes 

pajamas bei dirbti geresnėmis sąlygomis; pabrėžia, kad būtina toliau didinti moterų 

skaičių tarp aukšto lygio akademinės bendruomenės narių ir padėti joms pasiekti šį lygį; 

6.  pabrėžia, kad kovojant su lyčių stereotipais svarbus švietimas; todėl ragina Komisiją 

skatinti iniciatyvas, kuriomis būtų siūloma parama įgyvendinant moterims skirtas 

profesines nuotolinio mokymosi programas, įskaitant aukštąjį išsilavinimą mokslo, 

technologijų ir IT srityse, kuriamos švietimo specialistams skirtos mokymo programos 

lyčių lygybės srityje ir užkertamas kelias stereotipų sklaidai įgyvendinant mokymo 

programas ir naudojant pedagoginę medžiagą; 

7. pabrėžia, jog akademinės įstaigos turi rengti piliečius žinių visuomenei ir nuolat 

kintančiai ekonomikai, suteikti jiems praktinės savarankiško mokymosi patirties ir 

ugdyti į verslumą orientuotą mąstyseną bei tokius universaliuosius gebėjimus, kaip 

problemų sprendimas ir prisitaikymas, kad jie galėtų ieškoti savo kelio ir atskleisti visą 

savo potencialą; 

8.  pabrėžia, kad akademinėms įstaigoms tenka svarbus vaidmuo stiprinant aktyvų 

pilietiškumą ir kad jos turi ugdyti universaliuosius studentų gebėjimus, pvz., pilietinius, 

socialinius gebėjimus bei pilietiškumą; 

9. pripažįsta, kad taikant požiūrį, kuriuo remiantis didžiausias dėmesys skiriamas 

studentams, mažėja švietimo įstaigų nebaigimo rodiklis, o studentai gali atskleisti visą 

                                                 
1  Nuotolinio mokymosi visuotinės kompiuterizacijos srityje programa: 

https://www.researchgate.net/publication/312312226_A_distance_learning_curriculum_
on_pervasive_computing. 

https://www.researchgate.net/publication/312312226_A_distance_learning_curriculum_on_pervasive_computing.
https://www.researchgate.net/publication/312312226_A_distance_learning_curriculum_on_pervasive_computing.


 

 

savo potencialą1; šiuo požiūriu pabrėžia, jog svarbu, kad visiems visą gyvenimą būtų 

pasiekiamas profesinis orientavimas; 

10. pripažįsta, kad keitimasis žiniomis turi potencialo gerinti aktyvų dalyvavimą ir 

tarptautinį piliečių tarpusavio supratimą kaip niekad besikeičiančiose visuomenėse; 

11. pripažįsta, kad būtina stiprinti tvirtesnį švietimo ir mokymo įstaigų, vietos 

bendruomenių ir ekonomikos subjektų bendradarbiavimą; taip pat pabrėžia, kad būtina 

geresnė formaliojo, neformaliojo švietimo ir savišvietos paslaugų teikėjų tarpusavio 

sąveika, siekiant skatinti mokymosi visą gyvenimą galimybes visiems; 

12. laikosi nuomonės, jog visi kiekvienu gyvenimo etapu turi turėti galimybę mokytis ir 

lavintis, kad įgytų tokių universaliųjų įgūdžių, kaip mokėjimas skaičiuoti, skaitmeninis 

raštingumas ir gebėjimas naudotis žiniasklaidos priemonėmis, kritinis mąstymas, 

socialiniai ir kiti svarbūs gyvenimiški įgūdžiai, bei galėtų geriau prisitaikyti prie ateities 

reikalavimų; 

13. atkreipia dėmesį į būtinybę įgyvendinti atitinkamiems poreikiams pritaikytas pagalbos 

besimokantiesiems darbe, praktikantams ir darbuotojams sistemas, siekiant užtikrinti 

visų asmenų įtrauktį į darbo rinką; laikosi nuomonės, jog nepaprastai svarbu į mokymo 

ir mokymosi procesą įtraukti naujas technologijas, kad žmonės įgytų reikiamus 

įgūdžius, gebėjimus ir žinias, o skaitmenines technologijas gebėtų naudoti inovatyviai ir 

kūrybingai; 

14. ragina užtikrinti geresnį piliečių įtraukimą į darbo rinką ir geresnes galimybes joje likti, 

įskaitant pagalbą jų gebėjimams tobulinti tolesnio ir nuotolinio universitetinio 

mokymosi bei profesinio rengimo ir mokymo priemonėmis; pabrėžia, jog būtina didinti 

profesinio rengimo ir mokymo galimybių patrauklumą ir prieigą prie informacijos apie 

jas jaunuoliams ir jų šeimoms; šiuo požiūriu primena, kad pagal programą „Erasmus+“ 

numatytas judumo mokymosi tikslais profesinio rengimo ir mokymo sektoriuje siekis 

toli gražu neįgyvendintas, taigi jam būtina skirti papildomą dėmesį; 

15. atkreipia dėmesį į programų „Erasmus+“ ir „Horizontas 2020“ svarbą stiprinant 

mokymąsi visą gyvenimą; todėl ragina valstybes nares visapusiškai ištirti šių programų 

potencialą; taip pat pažymi, kad turėtų būti kuriamos tolesniam universitetiniam 

mokymuisi pritaikytos, į profesinę sritį orientuotos programos; 

16. pripažįsta, kad nepaprastai svarbi prieiga prie įtraukaus kokybiško švietimo, taigi būtina 

remti atvirąjį ir nuotolinį mokymąsi, siekiant užtikrinti specialiuosius poreikius 

asmenims, kuriems tradicinės žinių pateikimo sistemos nepasiekiamos – visų pirma 

sunkiai besiverčiančių asmenų grupėms; ragina valstybes nares nukreipti investicijas 

šiuo tikslu; 

Kokybės ir lankstumo svarba švietimo srityje 

17. mano, kad ES pastangoms užtikrinti socialinę sanglaudą, konkurencingumą ir tvarų 

                                                 
1  Leidinys „Economics of Education“, red. Dominic J. Brewer, Patrick J. McEwan, 

Equity and Quality in Education Supporting disadvantaged students and schools 
(„Teisingumas ir kokybė švietimo srityje. Sunkumus patiriančių studentų ir mokyklų 
rėmimas“): https://www.oecd.org/education/school/50293148.pdf. 

https://www.oecd.org/education/school/50293148.pdf.


 

 

augimą nepaprastai svarbi kuo aukštesnė formaliojo ir neformaliojo švietimo kokybė; 

18. pabrėžia, kad įmonės, norėdamos likti konkurencingos ir suteikti sėkmės galimybę tiek 

žemos, tiek aukštos kvalifikacijos darbuotojams, kartu su švietimo ir mokymo 

įstaigomis turi siūlyti mokymus ir į profesinę veiklą orientuoto švietimo paslaugas visu 

žmogaus profesinio gyvenimo laikotarpiu; 

19. pabrėžia, jog norint, kad švietimas duotų rezultatų, ypač svarbūs kokybiški žinių ir 

įgūdžių perdavimo metodai; pabrėžia, kad būtina investuoti į pedagogų profesinį 

tobulėjimą ir nuolatinį kvalifikacijos kėlimą bei jį remti; atsižvelgdamas į tai pabrėžia, 

kad, vykstant inovacijų diegimo procesui ir laipsniškam švietimo srities skaitmeninimui, 

būtina užtikrinti aukštus nuotolinio mokymosi standartus ir kad svarbu vystyti naujus 

mokymo ir mokymosi modelius; šiame kontekste pripažįsta, kad tinkama infrastruktūra 

ir ištekliai – gyvybiškai svarbūs mokymo kokybės gerinimo elementai; 

20. pažymi, kad tai reikalauja skirti dėmesio pedagogams, patraukliam atlyginimui ir darbo 

sąlygoms bei geresnėms galimybėms toliau mokytis darbo laiku – ypač skaitmeninės 

didaktikos srityje – bei visa tai įvertinti; 

21. ragina universitetus vis daugiau dėmesio skirti nuotoliniam mokymuisi ir jį išplėsti 

įtraukiant nemokamas trumpalaikes profesines studijas; 

22. pabrėžia, jog nuotolinio mokymosi studijas pasirinkusiems studentams turėtų būti 

garantuojamos galimybės bendrauti su dėstytojais ir būti jų vertinamais, siekiant 

užtikrinti, kad studentai gautų deramą pagalbą, būtų tinkamai nukreipiami ir skatinami 

visu savo studijų laikotarpiu; 

23. pripažįsta, kad lankstaus formato mokymasis, pvz., nuotolinis ir mišrusis mokymasis, 

leidžia dirbantiems asmenims suderinti darbą ir (arba) studijas bei šeimos ir asmeninį 

gyvenimą; 

24. pripažįsta, kad nuotolinis mokymasis atlieka lemiamą vaidmenį asmenų, kurie dėl savo 

fizinės būklės negali lankyti užsiėmimų mokslo įstaigoje, gyvenime; 

25. skatina atsižvelgti į sumanymą rengti konkretiems poreikiams pritaikytus ir 

trūkstamoms žinioms įgyti reikalingus kursus, skirtus asmenims, kurie pageidauja siekti 

tretinio išsilavinimo, tačiau turi įgyti papildomą kvalifikaciją, kad atitiktų priėmimo 

reikalavimus; 

26. pabrėžia, kad būtina kovoti už lankstesnį ir asmeninėms reikmėms labiau pritaikytą 

požiūrį į karjeros vystymą ir mokymąsi visą gyvenimą bei lavinimąsi visu asmeninės 

karjeros laikotarpiu; pripažįsta vaidmenį, kurį siekiant šio tikslo visų pirma gali atlikti 

ne tik vieši, bet ir privatūs subjektai, tačiau taip pat pripažįsta, kad orientavimas ir 

konsultavimas, kuriuo būtų atsižvelgiama į asmenines reikmes ir pageidavimus, o 

ypatingas dėmesys skiriamas asmeninių įgūdžių vertinimui ir plėtojimui, nuo pat 

pradžių turi būti esminis švietimo ir įgūdžių politikos elementas; 

27. atkreipia dėmesį į interaktyvumo svarbą gerinant nuotolinio mokymosi kokybę 

šiuolaikiškais ryšio metodais, kuriuos taikant galima atlikti praktines užduotis, įtraukti 

besimokančiuosius į mokymo procesą ir plėtoti bendravimo įgūdžius; 

28. pritaria idėjai užtikrinti galimybę mokytis visą gyvenimą visų pirma siekiant padėti 



 

 

asmenims, įskaitant moteris ar slaugytojus, grįžti į darbą; 

29. pabrėžia, kad, vykstant mokymo metodų ir priemonių modernizacijai, būtina nuolatinė 

nuotolinio mokymosi stebėsena; 

30. pabrėžia, kad jaunimas turi ugdyti savarankiško mokymosi įgūdžius (įskaitant darbo 

organizavimą, informacijos apdorojimą, kritinį mąstymą ir motyvaciją), kad ateityje 

galėtų veiksmingai naudotis pažangiosiomis technologijomis savo įgūdžiams nuotolinio 

mokymosi priemonėmis plėtoti; 

Tolesnis ir nuotolinis mokymasis kaip universitetų vystymosi priemonė 

31. atsižvelgdamas į tai, jog nuotolinio mokymosi išlaidos mažesnės nei mokslo įstaigose 

vykstančių studijų, pripažįsta, kad tolesnis ir nuotolinis universitetinis mokymasis 

sudaro aukštojo mokslo įstaigoms galimybes tobulėti, plėsti savo kompetencijos sritis ir 

įvairinti savo siūlomas programas, siekiant pritraukti naują publiką ir įvairinti savo 

pajamas; 

32. pripažįsta, kad nuotolinis mokymasis prisideda prie tarpdalykių sričių raidos ir skatina 

rinktis tarptautines studijas; 

33. ragina universitetus plėsti savo teikiamas nuotolinio mokymosi paslaugas; 

34. pripažįsta pažangiosios specializacijos strategijos vaidmenį vystant pagrindinį regioninį 

potencialą atsižvelgiant į darbo rinkos poreikius; 

Technologiniai iššūkiai 

35. pripažįsta, kad svarbu neatsilikti nuo sparčių technologinių pokyčių, visų pirma 

susijusių su nuotoliniu mokymusi, ir kad neįmanoma pervertinti IRT svarbos bei 

priklausymo nuo jų; laikosi nuomonės, kad IRT yra priemonė, kuria naudojantis 

optimaliai ir ekonomiškai efektyviai galėtų būti atremti didieji švietimo ir vystymosi 

iššūkiai; yra įsitikinęs, kad pastangos taip pat turėtų būti remiamos didelėmis 

investicijomis į švietimą, įskaitant Europos socialinio fondo lėšų panaudojimą, siekiant 

visais lygmenimis plėtoti skaitmeninius įgūdžius ir gebėjimą naudotis žiniasklaidos 

priemonėmis; 

36. apgailestaudamas pažymi, kad nepakankami IRT naudojimo įgūdžiai šiandien yra 

didelė ir pedagogų, ir besimokančiųjų problema; pakartoja, kad technologijų išmanymas 

svarbus norint pasinaudoti nuotolinio mokymosi potencialu ir skatinti naujų mokymo ir 

mokymosi metodų diegimą; 

37. pažymi, kad būtina spręsti skaitmeninės atskirties problemą ir visiems užtikrinti 

vienodas galimybes gauti prieigą prie skaitmeninių technologijų bei ugdyti gebėjimus, 

požiūrį ir motyvaciją, kurie būtini prasmingam skaitmeniniam dalyvavimui; 

38. atkreipia dėmesį į tai, kad Europoje tik ketvirtadalis moksleivių yra mokomi savo 

skaitmeniniais įgūdžiais pasitikinčių mokytojų, o tai didelė kliūtis, dėl kurios negali 

suklestėti nauji mokymo metodai; todėl ragina valstybes nares tvirčiau remti lavinimo ir 

įgūdžių tobulinimo galimybes, įskaitant mokymus, skirtus lavinti gebėjimą naudotis IT 

ir žiniasklaidos priemonėmis, bei karjeros visą gyvenimą galimybes pedagogams; 



 

 

39. pabrėžia, kad būtina investuoti į visų švietimo sektorių pedagogų profesinį tobulėjimą ir 

jį remti bei steigti tarnybas, kurios nukreiptų karjeros visą gyvenimą klausimais; 

40. pripažįsta naujų švietimo skaitmeninių platformų svarbą ir kartu atkreipia dėmesį į 

saugumo ir privatumo problemas, su kuriomis susiduria ir akademinės įstaigos, ir 

studentai; 

41. atkreipia dėmesį į įgūdžių gamtos mokslų, technologijų, inžinerijos ir matematikos 

srityse svarbą ir dar kartą apgailestauja dėl lyčių pusiausvyros šioje srityje nebuvimo; 

Finansiniai iššūkiai 

42. pripažįsta, kad kokybiškam švietimui ir konkretiems poreikiams pritaikytam mokymuisi 

būtinas deramas finansavimas; pabrėžia, kad nuotolinis mokymasis gali užtikrinti į 

besimokantįjį orientuotą aukštos kokybės švietimą mažesnėmis sąnaudomis; pabrėžia, 

kad svarbus didesnis finansinis ir praktinis pramonės ir įmonių įsitraukimas į profesinio 

rengimo veiklą; 

43. pabrėžia, kad išlaidos švietimui turi būti pripažintos ilgalaikę naudą nešančiomis 

ilgalaikėmis investicijomis; 

44. mano, kad išlaidos neturi tapti kliūtimi stoti mokytis ir dalyvauti su studijomis 

susijusioje veikloje, tačiau pripažįsta ir tai, kad kai kuriose valstybėse narėse esama 

esminių problemų, kurios lemia dideles išlaidas, taigi piliečių negali susimokėti stojimo 

mokesčių; todėl ragina Komisiją ir valstybes nares labiau remti ir skatinti nuotolinį 

mokymąsi kaip kokybiško, lankstaus ir asmeninėms reikmėms pritaikyto švietimo už 

prieinamą kainą galimybę; 

Su reglamentavimo sistema susiję iššūkiai 

45. pripažįsta, kad esama įprasto profesinio rengimo, taip pat tolesnio ir nuotolinio 

universitetinio mokymosi reglamentavimo sistemų skirtumų; pabrėžia, kad nuotolinis 

mokymasis turėtų būti akredituojamas pagal tokias pat taisykles, kaip ir švietimas 

lankant mokslo įstaigą, atitinkamai pritaikant reikiamus rodiklius ir kriterijus; 

46. pripažįsta aktyvaus valdymo ir suinteresuotųjų šalių dalyvavimo svarbą; 

47. pripažįsta, kad nuotoliniam mokymuisi svarbus kokybės užtikrinimas ir jo rezultatų 

pripažinimas; 

48. primena, kad nemažai taikomų Europos skaidrumo priemonių, pvz., Europos 

kvalifikacijų sandara ir Europos profesinio mokymo kreditų sistema (ECVET), buvo 

sukurtos atskirai viena nuo kitos; pripažįsta, jog, norint sudaryti asmenims galimybę 

tinkamiau vertinti savo pažangą ir galimybes bei pasinaudoti mokymosi rezultatais, 

pasiektais skirtingomis aplinkybėmis, jos turi būti geriau koordinuojamos ir 

grindžiamos kokybės užtikrinimo sistemomis bei diegiamos į nacionalinių kvalifikacijų 

sistemas, kad visuose sektoriuose ir tarp visų subjektų, įskaitant darbdavius, būtų 

puoselėjamas pasitikėjimas; 

49. pripažįsta, kad mišriojo ir internetinio mokymosi svarba nemažėja, visų pirma 

profesinio rengimo ir mokymo kontekste; pabrėžia, kad, derinant aukštos kokybės 

skaitmenines technologijas ir tiesioginio mokymosi galimybes, studentai pasiekia 



 

 

geresnių rezultatų, todėl ragina Komisiją ir valstybes nares labiau remti ir skatinti 

mišrųjį mokymąsi; 

50. ragina Komisiją stiprinti Europos mokymosi visą gyvenimą strategiją ir į ją įtraukti 

tolesnį ir nuotolinį universitetinį mokymąsi, kad būtų skatinamas senėjančios darbo 

jėgos prisitaikymas prie ekonominių ir technologinių pokyčių; taip pat ragina Komisiją 

įvertinti galimybes didinti finansavimą tolesniam ir nuotoliniam universitetiniam 

mokymuisi pagal esamas ir būsimas programas; 

51. pripažįsta, kad būtina vadovautis visapusišku daugiasektoriniu ir daugiadalykiu požiūriu 

į švietimą ir mokymą, įskaitant mokymąsi visą gyvenimą, ir kad rengiant ir 

įgyvendinant švietimo politiką būtinas tarpsektorinis bendradarbiavimas; 

Rekomendacijos Europos lygmeniu 

52. pabrėžia, kad būtina skatinti švietimo sistemų atstovų bendradarbiavimą ir gerosios 

praktikos mainus; be to, skatina nacionalines kokybės užtikrinimo tarnybas dalytis 

gerąja praktika rengiant naujų mokymo ir mokymosi būdų pripažinimo kriterijus; 

53. ragina peržiūrėti Europos kvalifikacijų sandarą, siekiant skatinti šalių, kurias apima 

Europos kvalifikacijų sandara, ir kitų šalių – visų pirma kaimyninių šalių ir šalių, kurios 

turi brandžias kvalifikacijų sandaras – kvalifikacijų palyginamumą, kad būtų galima 

geriau suprasti užsienyje įgytą kvalifikaciją, o iš migrantų kilę asmenys ir pabėgėliai 

būtų įtraukti į mokymosi visą gyvenimą veiklą ir galėtų įsidarbinti; 

54. ragina Komisiją gerokai padidinti paramą tolesniam ir nuotoliniam universitetiniam 

mokymuisi pagal programą „Erasmus+“, skatinant kurti Europos tinklus ir padedant 

keistis gerąja praktika, rengti projektus, kuriuos įgyvendinant dalyvautų keliose 

valstybėse narėse veikiančios institucijos, bei užtikrinti didesnį prieinamumą 

studentams iš kitų Europos ir trečiųjų šalių; 

55. pritaria vartotojams patogios interneto platformos, kuri veiktų pagal vieno langelio 

principą ir kuria naudodamiesi švietimo specialistai ir besimokantieji galėtų padėti 

keistis geriausia praktika, sukūrimui; 

56. ragina Komisiją sukurti saugią ir integruotą mokymosi platformą, kuri būtų skirta ir 

nemokamai siūloma Europos švietimo įstaigoms, taip skatinant naudotis e. mokymusi 

visoje Europos Sąjungoje; 

57. pripažįsta, kad, siekiant paremti konstruktyvų pedagogų ir kitų praktikuojančių 

specialistų bendravimą, būtina toliau plėtoti iniciatyvą „eTwinning“ ir platformą 

„Mokyklinio ugdymo sąsaja“ („School Education Gateway“); 

58. skatina megzti tvirtesnius ryšius tarp tęstinio tolesnio universitetinio mokymosi (kuris 

nebūtų nukreiptas tik į mokslinius tyrimus) ir profesinio rengimo ir mokymo įgūdžiams 

įgyti bei imtis veiksmų siekiant užtikrinti, kad ir vieno, ir kito pobūdžio veiklos būtų 

galima imtis ir ją būtų galima taikyti bet kuriuo metu; 

59. rekomenduoja paremti mokymosi visą gyvenimą pastangas įgyvendinant Europos 

skaitmeninimo strategiją ir parengti siūlomų priemonių poveikio lyčių aspekto požiūriu 

vertinimą; 



 

 

60. teigiamai vertina plataus užmojo planą iki 2025 m. įdiegti ypač spartų interneto ryšį 

ikimokyklinio ugdymo įstaigose ir vidurinėse mokyklose bei bibliotekose, nes 

spartesnis ir geresnis ryšys suteikia didžiules galimybes stiprinti mokymo metodus, 

skatinti mokslinius tyrimus ir vystyti aukštos kokybės internetines švietimo paslaugas; 

pabrėžia, kad šių technologijų diegimas atveria geresnes nuotolinio mokymosi 

galimybes, ypač kaimo vietovėse ir atokiausiuose regionuose; pabrėžia, kad turint tokias 

galimybes sustiprės vaikų ir moksleivių skaitmeniniai įgūdžiai ir gebėjimas naudotis 

žiniasklaidos priemonėmis; 

61. pabrėžia, kad švietimo ir mokymo sistemų pritaikymas gyvybiškai svarbus norint 

užtikrinti didėjančią skaitmeninių įgūdžių turinčių specialistų paklausą ES; pabrėžia, 

jog, siekiant sukurti tikrą Europos bendrąją skaitmeninę rinką, būtina labiau stengtis, 

kad pagerėtų piliečių, visų pirma nepilnamečių, gebėjimas naudotis žiniasklaidos 

priemonėmis; 

62. pabrėžia, jog svarbu, kad Europa dėtų daugiau pastangų siekdama mokymosi visą 

gyvenimą strategiją paversti tikrove visiems, įskaitant tikslą teikti ir įvairiausias 

mokymosi galimybes, kuriomis būtų naudojamasi siekiant asmeniškai tobulėti ir save 

realizuoti; ragina Komisiją ir valstybes skatinti mokymąsi visą gyvenimą ir į jį 

investuoti, pirmiausia šalyse, kuriose jį besirenkančių asmenų skaičius nesiekia 15 proc. 

rodiklio; 

63. ragina valstybes nares skatinti formaliojo, neformaliojo švietimo ir savišvietos paslaugų 

teikėjų bendradarbiavimą ir stiprinti jų tarpusavio sąveiką, kad būtų atkreiptas kuo 

didesnės žmonių grupės dėmesys ir labiau atsižvelgta į jų konkrečius poreikius; 

64. rekomenduoja rengti specialius sertifikuotus mokymus, kurie būtų skirti pagal 

nuotolinio mokymosi programas dėstantiems pedagogams; 

Rekomendacijos valstybių narių lygmeniu 

65. ragina valstybes nares vadovautis holistiniu požiūriu į švietimą ir suteikti studentams 

realias, įvairias ir lygias mokymosi galimybes, kad galėtų skleistis jų siekiai ir įgūdžiai, 

reikalingi norint užsitikrinti gerovę tiek nuolat kintančios pasaulio ekonomikos 

sąlygomis, tiek demokratinėje visuomenėje; 

66. ragina valstybes nares remtis esama pripažinimo tvarka vertinant ir tvirtinant įgūdžius, 

įgytus įvairiais kvalifikacijos kėlimo būdais, ir užtikrinti kvalifikacijas vadovaujantis 

nacionalinėmis kvalifikacijų sandaromis ir sistemomis; 

67. pabrėžia, kad tolesnis skaitmeninės infrastruktūros diegimas – ypač rečiau gyvenamose 

vietovėse – skatina socialinę ir kultūrinę integraciją, modernius švietimo ir informavimo 

procesus bei regionų kultūros ekonomiką; 

68. ragina valstybes nares visais švietimo lygmenimis sudaryti mokymų IRT srityje ir 

skaitmeninių įgūdžių bei gebėjimo naudotis žiniasklaidos priemonėmis ugdymo 

galimybes; 

69. pakartoja, jog svarbu, kad švietimo ir mokymo įstaigos greitai reaguotų į pokyčius 

visuomenėje ir darbo rinkoje, pritaikytų ir modernizuotų savo darbo būdą ir sudarytų 

besimokantiesiems galimybę atitinkamai ugdyti savo įgūdžius; pabrėžia, kad švietimas 

yra visą gyvenimą trunkantis įgalėjimo procesas, kuris turėtų padėti piliečiams siekti 



 

 

asmeninio tobulėjimo, kūrybiškumo ir gerovės; 

70. primygtinai ragina akademines įstaigas numatyti pokyčius visuomenėje ir darbo rinkoje 

bei atitinkamai pritaikyti savo darbo metodus; pažymi, kad į ateitį orientuotų sektorių – 

pirmiausia žaliosios ir žiedinės ekonomikos – vystymas turės lemiamos įtakos tam, 

kokio pobūdžio įgūdžiai bus reikalingi; 

71. taip pat ragina akademines įstaigas siūlyti daugiakalbius kursus, pritaikytus migrantų 

įgūdžiams, kad jie galėtų sklandžiai įsitraukti į švietimo programas; 

72. pabrėžia, jog būtinas didesnis valstybių narių švietimo sistemų lankstumas, kad jos 

galėtų veiksmingiau naudotis atviraisiais ir internetiniais mokymo metodais; 

73. primygtinai ragina valstybes nares gerinti duomenų apie absolventų užimtumą ir 

socialinę padėtį, įskaitant duomenis apie profesinio rengimo ir mokymo sektorių, 

prieinamumą (informacijos apie absolventus atsekamumą); 

74. ragina ES ir valstybes nares kurti ir įgyvendinti vadinamuosius švietimo koridorius 

skatinant tokius susitarimus su Europos universitetais, kaip Viduržemio jūros regiono 

universitetų sąjunga (UNIMED) ir nuotolinio mokymosi universitetų, į kuriuos 

priimami iš konflikto zonų pabėgę studentai, tinklai – taip pat ir rengiant nuotolinio 

akademinio mokymo programas; 

75. pabrėžia, jog tolesniam ir nuotoliniam universitetiniam mokymuisi svarbus 

specializuotas mokyklų mokytojų ir universitetų dėstytojų rengimas, kad būtų užtikrinti 

besimokančiųjų poreikiai; 

76. pabrėžia, kad gebėjimus ir įgūdžius, įgytus už formaliojo švietimo sistemos ribų, būtina 

pripažinti taikant kokybės užtikrinimo ir akreditacijos sistemas – ypač siekiant įgalėti 

pažeidžiamus ar sunkiai besiverčiančius asmenis, pvz., žemos kvalifikacijos suaugusius 

darbuotojus arba pabėgėlius; primygtinai tvirtina, kad neformaliojo švietimo ir 

savišvietos pripažinimas svarbus siekiant užmegzti ryšį su besimokančiaisiais ir juos 

įgalėti; 

o 

o     o 

77. paveda Pirmininkui perduoti šią rezoliuciją Tarybai ir Komisijai. 


