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AIŠKINAMASIS MEMORANDUMAS

ES Komisija siūlo bendriesiems gebėjimams taikomus Europos orientacinius metmenis ir 
pataria, kaip užtikrinti galimybes visoms ES pilietėms ir piliečiams įgyti šiuos gebėjimus 
mokantis visą gyvenimą – ypač įgyti ir gerinti pagrindinius įgūdžius.

Nuomonės referentas sveikina šią iniciatyvą. Siekiant rinkų globalizacijos augimo ir perėjimo 
prie žiniomis grindžiamos ekonomikos ir visuomenės, ypač svarbu yra stiprinti bendruosius 
gebėjimus. Reikia sustiprinti ir užtikrinti Europos darbuotojų tarptautinį konkurencingumą.

Atsižvelgiant į tai, būtina įgyvendinti šiuos tikslus:

• Nustatyti ir apibrėžti bendruosius gebėjimus.

• Remti valstybių narių darbą, kad jaunimas ir suaugusieji turėtų pakankamai bendrųjų 
gebėjimų ir galėtų juos tobulinti.

• Politikos formuotojams, mokymo programų rengėjams, darbdaviams ir besimokantiems 
asmenims pateikti Europos orientacinius metmenis. Šie veiksmai sudaro pagrindą 
kitiems veiksmams Bendrijos lygmeniu.

Nuomonės referentas remia ES Komisijos pateiktą bendrųjų gebėjimų klasifikaciją ir 
apibūdinimą. Europos orientacinius metmenis sudaro šie 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.

Tačiau nuomonės referentas kritiškai vertina tai, kad:

• mažai atsižvelgta į palankių sąlygų neturinčius asmenis. Dažnai dėl pagrindinių įgūdžių 
ir bendrųjų gebėjimų trūkumo jie negali savarankiškai įgyti naujų žinių. Šioms grupėms 
valstybės narės turi pateikti pritaikytus pasiūlymus, padėsiančius ne tik kompensuoti 
pagrindinių žinių trūkumą, bet ir tikslingai pateikti bendruosius gebėjimus. Palankių 
sąlygų neturinčių asmenų profesinei sėkmei užtikrinti itin svarbus yra bendrųjų 
gebėjimų įgijimas;

• ypač skatintini yra jauni migrantai. Viena pagrindinių jų nusivylimo, dažnai 
pasireiškiančio prievarta, priežasčių – dėl pagrindinių įgūdžių ir bendrųjų gebėjimų 
trūkumo jaunuoliai negali sėkmingai mokytis ir įgyti mokyklinio bei profesinio 
išsilavinimo. Tai dažnai tampa nepasitikėjimo savimi, nedarbo ir nusivylimo ateitimi 
priežastimi;

• tėvams, atsakingiems už švietimą asmenims ir visuomenei nepateikiama priemonių, 
padedančių rasti tinkamus mokymo proceso organizatorius. Valstybėse narėse didėja 
susidomėjimas mokymo proceso organizatorių (ypač mokyklų) klasifikavimu. 
Regioninis klasifikavimas, specialiai nukreiptas į bendrųjų gebėjimų ugdymą, gali tapti 
svarbiu ir ilgalaikiu indėliu į švietimo lygio pakėlimą valstybėse narėse ir ES;
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• valstybinių ir privačių mokymo proceso organizatorių įtraukimas į bendrųjų gebėjimų 
įgijimą, išlaikymą ir vystymą nebus sėkmingas, jeigu tikslinės grupės nesuvoks savo 
atsakomybės;

• rekomendacijoje numatytas privalomasis atsiskaitymas kas ketverius metus nuomonės 
referentui atrodo per ilgas, kad būtų galima greitai ir veiksmingai prisitaikyti prie 
staigiai kintančių švietimo ir darbo sąlygų.

PAKEITIMAI

Užimtumo ir socialinių reikalų komitetas ragina atsakingą Kultūros ir švietimo komitetą į 
savo pranešimą įtraukti šiuos pakeitimus:

Komisijos siūlomas tekstas1 Parlamento pakeitimai

Pakeitimas 1
13 konstatuojamoji dalis

(13) Šios rekomendacijos tikslas yra 
prisidėti prie kokybiško švietimo vystymo 
remiant ir prisidedant prie valstybių narių 
veiksmų užtikrinant, kad jų bazinio
išsilavinimo sistemos suteiktų visiems 
jauniems žmonėms priemones vystyti tokius 
bendruosius gebėjimus, kuriuos įgijęs 
jaunimas būtų pasirengęs toliau mokytis ir 
suaugusiųjų gyvenimui, o suaugusieji galėtų 
tobulinti ir atnaujinti savo bendruosius 
gebėjimus nuosekliai ir išsamiai 
mokydamiesi visą gyvenimą. Siekiant 
susitarto Europos orientacinio lygio politiką 
formuojantiems asmenims, mokymo 
programų rengėjams, darbdaviams ir 
besimokantiesiems rekomendacijoje 
pateikiami Europos bendri bendrųjų 
gebėjimų orientaciniai metmenys siekiant 
palengvinti nacionalines reformas bei 
valstybių narių ir Komisijos pasikeitimą 
informacija pagal darbo programą 
„Švietimas ir mokymas 2010“. Be to, 
Rekomendacijoje remiamos kitos susijusios 

(13) Šios rekomendacijos tikslas yra 
prisidėti prie kokybiško į ateitį orientuoto
švietimo vystymo remiant ir prisidedant prie 
valstybių narių veiksmų užtikrinant, kad jų 
pagrindinio išsilavinimo sistemos suteiktų 
visiems jauniems žmonėms priemones 
vystyti tokius bendruosius gebėjimus, 
kuriuos įgijęs jaunimas būtų pasirengęs 
toliau mokytis ir suaugusiųjų gyvenimui, o 
suaugusieji galėtų tobulinti ir atnaujinti savo 
bendruosius gebėjimus nuosekliai ir išsamiai 
mokydamiesi visą gyvenimą. Siekiant 
susitarto Europos orientacinio lygio politiką
formuojantiems asmenims, mokymo 
programų rengėjams, darbdaviams ir 
besimokantiesiems rekomendacijoje 
pateikiami Europos bendri ir orientaciniai
bendrųjų gebėjimų metmenys siekiant 
palengvinti nacionalines reformas bei 
valstybių narių ir Komisijos pasikeitimą 
informacija pagal darbo programą 
„Švietimas ir mokymas 2010“. Be to, 
rekomendacijoje remiamos kitos susijusios 

  
1 OL C ... / Dar nepaskelbta Oficialiajame leidinyje.
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politikos kryptys, kaip antai užimtumo ir 
socialinė politika, ir kitos jaunimui poveikį 
darančios politikos kryptys.

politikos kryptys, kaip antai užimtumo ir 
socialinė politika, ir kitos jaunimui poveikį 
darančios politikos kryptys.

Pakeitimas 2
1 rekomendacija

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 pagrindinis išsilavinimas 
suteiktų visiems jauniems žmonėms, 
įskaitant migrantus, galimybių vystyti 
bendruosius gebėjimus, kurių jiems reikės 
gyvenant suaugusiųjų gyvenimą ir užsiimti 
profesine veikla ir kurie sudaro tam tikrą 
pagrindą tolesniam mokymuisi;

Pakeitimas 3
2 rekomendacija

2. Užtikrinti, kad būtų tinkamai mokomi 
jauni žmonės, kuriems dėl nevienodų 
mokymosi galimybių, susidariusių dėl 
asmeninių, socialinių, kultūrinių ar 
ekonominių aplinkybių, reikia ypatingos 
pagalbos atskleidžiant jų mokymosi 
potencialą;

2. Užtikrinti, kad būtų tinkamai mokomi 
žmonės, kuriems dėl nevienodų mokymosi 
galimybių, susidariusių dėl asmeninių, 
socialinių, kultūrinių ar ekonominių 
aplinkybių, reikia ypatingos pagalbos 
atskleidžiant jų mokymosi potencialą; tai 
pirmiausia taikytina tiems jauniems 
migrantams ir migrantėms, kuriems trūksta 
bendrųjų gebėjimų sėkmingai dalyvauti 
mokymo ir kvalifikacijos kėlimo 
programose ir kurių frustracija pasireiškia 
naudojant prievartą;

Pakeitimas 4
4 rekomendacija

4. Užtikrinti, kad būtų parengta tinkama 
infrastruktūra suaugusiųjų tolesniam 
švietimui ir mokymui, įskaitant mokytojus ir 
instruktorius, galimybes užtikrinančias 
priemones, ir paramą besimokantiesiems, 
kurią teikiant atsižvelgiama į skirtingus 
suaugusiųjų poreikius;

4. Užtikrinti, kad būtų parengta tinkama 
suaugusiųjų tolesnio švietimo ir mokymo 
infrastruktūra, įskaitant mokytojus ir 
instruktorius, galimybes užtikrinančias 
priemones, ir paramą besimokantiesiems, 
kurią teikiant būtų atsižvelgiama į skirtingus 
suaugusiųjų poreikius ir sugebėjimus;
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Pakeitimas 5
4 a rekomendacija (nauja)

4a. Užtikrinti, kad imantis bet kokių 
priemonių ir sudarant švietimo ir mokymo 
galimybes ypač būtų atsižvelgta į mažiau 
galimybių turinčių žmonių poreikius, 
pavyzdžiui, neįgaliųjų, vyresnio amžiaus 
žmonių, moterų, mokyklą metusių asmenų 
ir žmonių, turinčių mažiau bendrųjų 
gebėjimų;

Pakeitimas 6
4 b rekomendacija (nauja)

4b. Užtikrinti, kad ne tik būtų 
įgyvendinamos valstybinės, laisvos ir verslo 
švietimo programos, bet ir būtų didinamas 
atitinkamų piliečių atsakomybės už savo 
gebėjimų įgijimą, išlaikymą ir ugdymą 
jausmas;

Pakeitimas 7
5 rekomendacija

5. Užtikrinti nuoseklų atskirų piliečių 
(suaugusiųjų) švietimą ir mokymą tai 
glaudžiai susiejant su užimtumo ir socialine 
politika bei kitomis jauniems žmonėms 
poveikį darančiomis politikos kryptimis ir 
bendradarbiaujant su socialiniais partneriais 
bei kitomis suinteresuotosiomis grupėmis;

5. Užtikrinti nuoseklų atskirų piliečių
(suaugusiųjų) švietimą ir profesinį mokymą 
tai glaudžiai susiejant su užimtumo ir 
socialine politika ir bendradarbiaujant su 
socialiniais partneriais bei kitomis 
suinteresuotosiomis grupėmis;

Pakeitimas 8
6 a rekomendacija (nauja)

6a. Pradėti sudarinėti regioninius sąrašus, 
iš kurių būtų matyti, kokią pažangą padarė 
tam tikro regiono mokymo įstaigos 
dėstydamos pagal bendrųjų gebėjimų 
programas;
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Pakeitimas 9
1 ketinimas

1. Prisidėti prie valstybių narių pastangų 
plėtoti jų švietimo ir mokymo sistemas bei 
įgyvendinti šią rekomendaciją, kartu kaip 
orientacinę priemonę, palengvinančią 
mokymąsi bendradarbiaujant ir pasikeitimą 
gera praktika, naudojantis dokumentu 
„Bendrieji visą gyvenimą trunkančio 
mokymosi gebėjimai – Europos orientaciniai 
metmenys“, bei sekti pokyčius ir pristatyti 
pažangą darbo programos „Švietimas ir 
mokymas 2010“ dviejų metų ataskaitose;

1. Prisidėti prie valstybių narių pastangų 
plėtoti savo švietimo ir mokymo sistemas 
bei įgyvendinti šią rekomendaciją, kartu kaip 
orientacinę priemonę, palengvinančią 
mokymąsi bendradarbiaujant ir keitimąsi 
pažangiąja patirtimi, naudojantis dokumentu 
„Bendrieji visą gyvenimą trunkančio 
mokymosi gebėjimai. Europos orientaciniai 
metmenys“, bei sekti pokyčius ir pristatyti 
pažangą darbo programos „Švietimas ir 
mokymas 2010“ dvejų metų ataskaitose ir 
nustatyti galimus prieštaravimus;

Pakeitimas 10
4 ketinimas

4. Peržiūrėti dokumento „Bendrieji visą 
gyvenimą trunkančio mokymosi gebėjimai 
– Europos orientaciniai metmenys“ daromą 
poveikį pagal darbo programą „Švietimas ir 
mokymas 2010“ ir praėjus ketveriems 
metams nuo šios rekomendacijos priėmimo 
pateikti Europos Parlamentui ir Tarybai 
ataskaitą apie įgytą patirtį ir reikšmę 
ateičiai.

4. Praėjus dvejiems metams po to, kai šią 
rekomendaciją priims valstybės narės, 
patikrinti, kokiu mastu valstybės narės 
įgyvendino šią rekomendaciją ir ar 
sumažėjo piliečių, neturinčių reikiamų 
bendrųjų gebėjimų, skaičius, bei pateikti 
tyrimo rezultatus Europos Parlamentui ir 
Tarybai.

Pakeitimas 11
Priedo įžangos 1 dalis

Šiame dokumente gebėjimai apibūdinami 
kaip nuo aplinkybių priklausančių žinių, 
įgūdžių ir požiūrių visuma. Bendrieji 
gebėjimai – tai visų žmonių asmeniniam 
pasitenkinimui ir vystymuisi, aktyviam 
pilietiškumui, socialinei integracijai ir 
užimtumui reikalingi gebėjimai. Įgiję bazinį
išsilavinimą jauni žmonės turėtų turėti 
suaugusiųjų gyvenimui būtinus bendruosius 
gebėjimus ir juos toliau tobulinti, palaikyti ir 
atnaujinti mokydamiesi visą gyvenimą.

Šiame dokumente gebėjimai apibūdinami 
kaip nuo aplinkybių priklausančių žinių, 
įgūdžių ir požiūrių visuma. Bendrieji 
gebėjimai – tai visų žmonių asmeniniam 
pasitenkinimui ir vystymuisi, aktyviam 
pilietiškumui, socialinei integracijai ir 
užimtumui reikalingi gebėjimai. Įgiję 
pagrindinį išsilavinimą jauni žmonės turėtų 
turėti būtinus bendruosius gebėjimus, 
reikalingus gyvenant suaugusiųjų 
gyvenimą ir užsiimant profesine veikla, ir 
juos toliau tobulinti, palaikyti ir atnaujinti 
mokantis visą gyvenimą.
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Pakeitimas 12
Priedo įžangos 2 dalis

Daugelis gebėjimų persipina ir papildo 
vienas kitą: vienai sričiai būdingi aspektai 
stiprina kitos srities gebėjimus. Svarbiausias 
mokymosi pagrindas – tai pagrindiniai 
kalbos, raštingumo, mokėjimo skaičiuoti ir 
IRT įgūdžiai, o mokytis padeda pirmiau 
minėtas gebėjimas „mokymasis mokytis“.
Kai kuriose metmenyse naudojamos 
sąvokos, kaip antai kritinis mąstymas, 
kūrybingumas, iniciatyvumas, problemų 
sprendimas, pavojaus įvertinimas, 
sprendimų priėmimas ir konstruktyvus 
jausmų valdymas, vaidina pagrindinį 
vaidmenį ugdant visus šiuos aštuonis 
gebėjimus.

Daugelis gebėjimų glaudžiai susiję ir 
papildo vienas kitą: vienai sričiai būdingi 
aspektai stiprina kitos srities gebėjimus.
Svarbiausias mokymosi pagrindas – tai 
pagrindiniai kalbos, raštingumo, mokėjimo 
skaičiuoti ir IRT įgūdžiai ir mokytis padeda 
pirmiau minėtas gebėjimas mokymasis 
mokytis. Kai kuriuose metmenyse 
naudojamos sąvokos, kaip antai kritinis 
mąstymas, kūrybingumas, iniciatyvumas, 
problemų sprendimas, pavojaus įvertinimas, 
sprendimų priėmimas, pasirengimas priimti 
sprendimus ir konstruktyvus jausmų 
valdymas, vaidina pagrindinį vaidmenį 
ugdant visus šiuos aštuonis gebėjimus.

Pakeitimas 13
Priedo 8 dalies 2 pastraipa

Įgūdžiai yra susiję su vertinimu ir išraiška –
tai žmogaus įgimtų gebėjimų saviraiška 
įvairiomis raiškos priemonėmis ir vertinimas 
bei gėrėjimasis meno kūriniais ir 
spektakliais. Be to, tai yra gebėjimas susieti 
savo kūrybišką ir išraiškingą požiūrį su kitų 
žmonių nuomone ir nustatyti kultūrinės 
veiklos ekonomines galimybes bei jas 
įgyvendinti.

Įgūdžiai yra susiję su vertinimu ir išraiška –
tai žmogaus įgimtų gebėjimų saviraiška 
įvairiomis raiškos priemonėmis ir vertinimas 
bei gėrėjimasis meno kūriniais ir 
spektakliais. Be to, tai yra gebėjimas susieti 
savo kūrybišką ir išraiškingą požiūrį su kitų 
žmonių nuomone ir nustatyti kultūrinės 
veiklos socialines ir ekonomines galimybes 
bei jas įgyvendinti.
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