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PASIŪLYMAI

Kultūros ir švietimo komitetas ragina atsakingą Užimtumo ir socialinių reikalų komitetą į 
savo pasiūlymą dėl rezoliucijos įtraukti šiuos pasiūlymus:

1. pabrėžia, kad naujoje skaitmeninėje ekonomikoje pasitelkiant kūrybingumą ir 
informacijos bei ryšių technologijas (IRT) kuriama nauja verslo kultūra, glaudžiai susijusi 
su profesiniu mokymu, ir kad todėl dabar atėjo laikas profesiniam mokymui skirti 
pirmenybę, ypač siekiant įvykdyti strategijoje „Europa 2020“ numatytus uždavinius;

2. primena, kad investavimas į švietimą ir mokymą yra esminis siekiant Europos geresnės 
ateities; mano, kad pagrindiniai gebėjimai ir nauji įgūdžiai teikia žmonėms naujų 
galimybių ir, be to, jie sudaro ilgalaikio tvaraus ekonominio ir socialinio vystymosi 
pagrindą;

3. pabrėžia, kad norint užtikrinti švietimo ir mokymo ryšį, ypač perėjimą nuo profesinio 
mokymo prie aukštojo mokslo, reikia keisti mokymo įstaigas taip, kad jos galėtų įveikti 
sunkumus, susijusius su mokymo ir mokymosi būdų skirtumais, ir kad todėl reikalingas 
tinkamesnis mokytojų profesinis mokymas;

4. mano, kad, nustačius naują kalbų mokymosi strategiją siekiant pagerinti bendras žinias 
specifinių įgūdžių srityje, pagerėtų mokytojų ir besimokančiųjų judumas;

5. rekomenduoja skatinti kūrybingumą visais švietimo lygmenimis, įskaitant profesinį, 
neformalų mokymąsi ir savišvietą;

6. mano, kad regioninių ir vietos valdžios institucijų vaidmuo yra lemiamas skatinant 
sėkmingam darbo rinkos ir profesijos besimokančiųjų bendradarbiavimui palankią 
aplinką;

7. ragina Komisiją toliau remti kokybės užtikrinimo sistemas, pavyzdžiui, rekomenduojamas 
pagal Europos profesinio mokymo kokybės užtikrinimo orientacinę sistemą (EPMKUOS);

8. mano, kad atsižvelgiant į strategijoje „Europa 2020“ keliamus uždavinius reikia teikti 
atitinkamus finansinius išteklius ir didinti profesinio mokymo prestižą; taigi mano, kad 
būtų labai naudinga informuoti apie mokinių sėkmę darbo rinkoje.


