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TRUMPAS PAGRINDIMAS

Žinių pagrindas yra žinojimas arba žinojimo sąlyga, priverčianti žmogų mokytis. 
Nagrinėjamoje rekomendacijoje vartojamas žodis „gebėjimai“, atskiriami pagrindiniai ir 
bendrieji gebėjimai. Tvirtinama, kad pagrindiniai gebėjimai turi būti prieinami visiems ir 
visoms. Todėl visi turi būti skatinami įgyti papildomų bendrųjų gebėjimų, kurie bendrai 
sudaro sąlygas skatinti vystymąsi ir ekonominį augimą.  
Remiantis tarptautiniais tyrimais, rekomendacijoje gebėjimas apibrėžiamas kaip žinių,  
sugebėjimų ir tam tikrai situacijai pritaikomų sugebėjimų visuma. „Bendrieji gebėjimai“ – tai 
gebėjimai, kurie yra asmeninio tobulėjimo, socialinio įsitraukimo, aktyvaus pilietiškumo ir 
užimtumo pagrindas. 
Reikalavimą įgyti bendrųjų gebėjimų diktuoja žinių visuomenės vystymasis, nes tai verčia 
prisitaikyti.  
Komisijos pasiūlyme nurodomi ir apibrėžiami aštuoni bendrieji gebėjimai:

1. Bendravimas gimtąja kalba.
2. Bendravimas užsienio kalbomis.
3. Matematiniai gebėjimai ir pagrindiniai gebėjimai mokslo ir technologijų srityse.
4. Skaitmeninis raštingumas.
5. Mokymasis mokytis.
6. Tarpasmeniniai, tarpkultūriniai, socialiniai ir pilietiniai gebėjimai.
7. Verslumas.
8. Kultūrinė išraiška.

Priede „Bendrieji visą gyvenimą trunkančio mokymosi gebėjimai – Europos orientaciniai 
metmenys“, Komisijos pasiūlyme papunkčiui nagrinėjami minėti gebėjimai, sudarant kartu ir 
glaustą ir labai išplėstą lentelę. 
Kalbant, pavyzdžiui, apie pirmąjį gebėjimą, bendravimas gimtąja kalba yra apibrėžiamas kaip 
„sugebėjimas žodžiu ir raštu dėstyti ir aiškinti mintis, jausmus ir faktus“ ir patikslinama, kad 
šis gebėjimas reikalauja, jog žmogus mokėtų pagrindinį žodyną, funkcinę gramatiką ir 
išmanytų kalbos funkcijas. Toliau nurodoma, kad asmenys turi „gebėti“ bendrauti. 
Žodis „sugebėjimas“ kartojasi. Jis kartojamas 2, 3, 4, 5, 6, 7 ir 8 punktuose.
Taigi, atrodo, kad sugebėjimas yra svarbiausias dalykas, dėl kurio žmogus mokosi, bendrauja, 
supranta, taiko ir naudoja priemones, ieško, renka, atskiria, mokosi mokytis, derasi, užmezga 
ryšius, numato, aktyviai valdo. Todėl sugebėjimas yra pasikartojanti ir vyraujanti 
nagrinėjamos rekomendacijos sudedamoji dalis. Vis dėlto nenurodyta, kaip galima įgyti 
sugebėjimą. Tekste užsimenama apie įgimtus žmogaus sugebėjimus, tačiau to nepakanka. 
„Žinau, kad nieko nežinau“ – garsioji Sokrato frazė, kurią romėnai neįtikimai glaustai išvertė 
žymiąja fraze „Scio nihil scire“. Ši mintis turėtų mums sukelti apmąstymų. 
Iš tiesų šiuolaikinei epistemologijai dar nepavyko suklasifikuoti visų šiuolaikinio pasaulio 
žinių. Jų yra išskirta daugiau nei tūkstantis, tačiau kiekvieną dieną atsiranda naujų, ir šie 
tūkstančiai žinių yra tūkstančių profesijų pagrindas. Mūsų civilizacija nori skubiai panaikinti 
gebėjimų sienas. Tiesą sakant, todėl ir atsirado Komisijos pasiūlymas mokymąsi padaryti 
nuolatinį, teikiant daugybę pasiūlymų, sujungsiančių dar daugiau pasiūlymų. 
Vis dėlto rekomendacija yra labai neaiški dėl bendriesiems gebėjimams būtinos sąlygos. Iš 
tiesų rekomendacijoje bendrai kalbama apie bendruosius gebėjimus, kuriuos norima apibrėžti. 
Mano nuomone, kurti žinių visuomenę – tai nereiškia sukurti visažinį žmogų, o juo labiau 
aštuonis pagrindinius gebėjimus turintį žmogų. 
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Iš tiesų gebėjimas yra išskirtinis dalyko išmanymas. Turėti gebėjimų yra naudinga žmogui ir 
kartu visai visuomenei. 
Padaryti iš žmogaus asmenį, gebantį suvokti ir suprasti visuomenę, vadinasi, priešingai, 
suteikti žmogui bendrųjų žinių, o ne bendrųjų gebėjimų. Grįžtant prie Sokrato ir jo minties 
interpretacijos, jo posakio prasmė – suteikti žmogui žinių ir paskatinimų, kad jis suvoktų 
nieko nežinąs. Taip paruošta žinių dirva augins žinojimo vaisius, rekomendacijoje vadinamus 
sugebėjimais ir gebėjimais. Asmuo, paruoštas mąstyti, nebūtinai yra mąstytojas. Jis išskirtinai 
tobulins savo techninius sugebėjimus ir naudos bendruosius gebėjimus ne tik domėdamasis 
žinių visuomene, bet ir suteiks jai naujų postūmių ir naują vystymąsi. Po Europos Vadovų 
Tarybos susitikimo Lisabonoje daug kartų buvo tvirtinama, kad žmogus yra pagrindinis 
išteklius, kuriuo Europa turi remtis siekdama išugdyti žinių visuomenę, leidžiančią užtikrinti 
ekonomikos augimą ir užimtumą. 
Vis dėlto asmuo nebus sutapatintas su robotu, nes gerai žinoma, kad vaikas gauna daugiau 
paskatų iš išorės ir kad būdamas mokyklinio amžiaus jis mokosi daug greičiau. Mokant 
jaunimą gebėjimų, o ne žinių, supažindinant jį su mechanizmo, o ne smegenų veikla, skatinant 
jį domėtis šiuolaikiniu pasauliu, o ne žmogumi ir jo mąstymu, nesupažindinant su filosofų 
mintimis, nesuteikiant galimybės išmokti atlikti sintezę, kurią suteikia tik lotynų kalbos 
mokymasis, – vadinasi, kurti būtybes, gebančias gyventi žinių visuomenėje, tačiau 
nekuriančias savo pačių ateities. Pastaraisiais dešimtmečiais Italijoje atlikti labai rimti tyrimai 
įrodė, kad geriausi inžinieriai ir fizikai turėjo „klasikinius“ bendruosius gebėjimus, kitaip 
tariant, lankė klasikinį licėjų, kuriame mokoma graikų, lotynų kalbų ir filosofijos, priešingai 
moksliniam skyriui, kuris yra labiau orientuotas į techninius dalykus.
Galiu apibendrinti, kad Komisijos pasiūlymas yra teigiamas, tačiau su sąlyga, kad būtų aiškiai 
paaiškinta bendrųjų gebėjimų, kurie turi būti visiems prieinami, sąvoka. 
Dėl šių gebėjimų, kuriuos veikiau apibrėžčiau kaip bendrąsias žinias arba žinojimą, žmogus 
būtinai turi tapti pajėgus mokytis, atskirti, samprotauti, mąstyti. 
Todėl labai svarbu nurodyti dalykus, tinkamiausius žinių visuomenės žmogui ugdyti, taip pat 
gebančiam mąstyti, suprasti, taigi ir pažinti. Tokie dalykai yra filosofija ir lotynų kalba. Jie 
labiausiai užtikrina visiems, nepaisant individualių savybių, kurių žmogus gali turėti ir be 
mokslų, minčių tvarką, galimybę puikiai ir kartu glaustai dėstyti mintis, kaip padarė Julijus 
Cezaris savo garsiojoje frazėje:  Veni, vidi, vici.

PAKEITIMAI

Pramonės, mokslinių tyrimų ir energetikos komitetas ragina atsakingą Kultūros ir švietimo 
komitetą į savo pranešimą įtraukti šiuos pakeitimus:

Komisijos siūlomas tekstas1 Parlamento pakeitimai

Pakeitimas 1
1 konstatuojamoji dalis, horizontalusis pakeitimas

(1) 2000 m. Lisabonos Europos Vadovų (1) 2000 m. Lisabonos Europos Vadovų 

  
1 OL C ... / Dar nepaskelbta Oficialiajame leidinyje.
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Taryba nusprendė, kad Europos metmenyse 
turėtų būti apibrėžti nauji pagrindiniai 
įgūdžiai, kurie taptų pagrindine Europos 
atsako į globalizaciją ir perėjimą prie 
žiniomis pagrįstos ekonomikos priemone, 
bei pabrėžė, kad svarbiausias Europos turtas 
yra žmonės. Nuo tada šios išvados buvo 
dažnai kartojamos, įskaitant 2003 m. kovo 
mėn. ir 2005 m. kovo mėn. Europos Vadovų 
Tarybas ir 2005 m. patvirtintą atnaujintą 
Lisabonos strategiją.

Taryba nusprendė, kad Europos metmenyse 
turėtų būti apibrėžta pagrindinės žinios ir 
išmanymas, kurie taptų pagrindine Europos 
atsako į globalizaciją ir perėjimą prie 
žiniomis pagrįstos ekonomikos priemone, 
bei pabrėžė, kad svarbiausias Europos turtas 
yra žmonės. Nuo tada šios išvados buvo 
dažnai kartojamos, įskaitant 2003 m. kovo 
mėn. ir 2005 m. kovo mėn. Europos Vadovų 
Tarybas ir 2005 m. patvirtintą atnaujintą 
Lisabonos strategiją.

(Šis pakeitimas taikomas visam tekstui kiekvieną kartą, kai minimi „bendrieji gebėjimai“)

Pagrindimas

Pagrindinis mokymas reiškia, kad suteikiamos žinios ir išmanymas, tačiau ne gebėjimai. Žinių 
visuma sudaro išmanymo pagrindą, kuris yra būtinas siekiant įgyti bendruosius gebėjimus.

Pakeitimas 2
3 konstatuojamoji dalis, 1 sakinys

3) Komisijos komunikate dėl visą gyvenimą 
trunkančio mokymosi ir 2002 m. birželio 27 
d. priimtoje Tarybos rezoliucijoje dėl visą 
gyvenimą trunkančio mokymosi „nauji 
pagrindiniai įgūdžiai“ buvo nurodyti 
prioritetu, be to, buvo pabrėžta, kad būtina 
mokytis visą gyvenimą – nuo ikimokyklinio 
iki pensijinio amžiaus.

3) Komisijos komunikate dėl visą gyvenimą 
trunkančio mokymosi ir 2002 m. birželio 27 
d. priimtoje Tarybos rezoliucijoje dėl visą 
gyvenimą trunkančio mokymosi „žinios ir 
įgūdžiai“ buvo nurodyti prioritetu, be to, 
buvo pabrėžta, kad būtina mokytis visą 
gyvenimą.

Pagrindimas

Pagrindinis mokymas reiškia, kad suteikiamos žinios ir išmanymas, tačiau ne gebėjimai. Žinių 
visuma sudaro išmanymo pagrindą, kuris yra būtinas siekiant įgyti bendruosius gebėjimus.

Pakeitimas 3
1 dalis

1. Užtikrinti, kad bazinis išsilavinimas 
suteiktų visiems jauniems žmonėms 
priemones vystyti bendruosius gebėjimus, 
padedančius jiems žengti į suaugusiųjų 
gyvenimą ir sudarančius pagrindą tolesniam 
mokymuisi ir darbui;

1. Užtikrinti, kad bazinis išsilavinimas ir 
mokymas suteiktų visiems jauniems 
žmonėms priemones vystyti bendruosius 
gebėjimus, padedančius jiems žengti į 
suaugusiųjų gyvenimą ir sudarančius 
pagrindą tolesniam mokymuisi ir darbui, 
įskaitant ir pasirengimą įkurti įmonę; todėl 
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siūloma šiuo mokymo etapu dėstyti ir 
filosofiją, ir lotynų kalbą;

Pagrindimas

Filosofija ir lotynų kalba yra mokymo dalykai, sustiprinantys gebėjimą mąstyti ir minčių 
nuoseklumą, o tai mokiniui suteikia galimybę geriau formuluoti ir reikšti idėjas.

Pakeitimas 4
Priedas, 7 punktas (Verslumas), 1 dalis

Siekiant įgyti šį gebėjimą būtina žinoti apie 
esamas asmenines, profesines ir (arba) 
verslo galimybes, taip pat suvokti „bendresnį 
vaizdą“, t. y. žmonių gyvenimo ir darbo 
aplinką kuriančius dalykus, kaip antai 
platesnį ekonomikos veikimą, ir žinoti apie 
darbdaviui ar organizacijai iškylančius 
uždavinius bei atsirandančias galimybes.
Žmonės turėtų žinoti etišką įmonių nuostatą 
ir kaip jie galėtų tapti gerąja jėga, 
pavyzdžiui, vykdydami sąžiningą prekybą ar 
dalyvaudami socialinės įmonės veikloje.

Siekiant įgyti šį gebėjimą būtina žinoti apie 
esamas asmenines, profesines ir (arba) 
verslo galimybes, taip pat suvokti „bendresnį 
vaizdą“, t. y. žmonių gyvenimo ir darbo 
aplinką kuriančius dalykus, kaip antai 
platesnį ekonomikos veikimą, ir žinoti apie 
darbdaviui ar organizacijai iškylančius 
uždavinius bei atsirandančias galimybes.
Žmonės turėtų žinoti etišką įmonių nuostatą 
ir kaip jie galėtų tapti gerąja jėga, 
pavyzdžiui, vykdydami sąžiningą prekybą ar 
dalyvaudami socialinės įmonės veikloje.
Klasikinių disciplinų dėstymas yra būtinas 
siekiant suteikti įgūdžių geriau suvokti 
įvairias socialines problemas.

Pagrindimas

Būtina pabrėžti glaudų klasikinių disciplinų mokymosi ir verslumo ryšį.


