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EUROPOS PARLAMENTO TEISĖKŪROS REZOLIUCIJOS PROJEKTAS

dėl suaugusiųjų mokymosi: mokytis niekada nevėlu
(2007/2114(INI))

Europos Parlamentas,

– atsižvelgdamas į Komisijos komunikatą „Suaugusiųjų mokymasis: mokytis niekada 
nevėlu“ (COM(2006)0614),

– atsižvelgdamas į 2006 m. lapkričio 15 d. Europos Parlamento ir Tarybos sprendimą Nr. 
1720/2006/EB, nustatantį veiksmų programą mokymosi visą gyvenimą srityje1,

– atsižvelgdamas į savo 2006 m. rugsėjo 26 d. rekomendaciją dėl bendrųjų visą gyvenimą 
trunkančio mokymosi gebėjimų2

– atsižvelgdamas į savo 2006 m. kovo 23 d. rezoliuciją dėl demografijos problemų ir kartų 
solidarumo3 ,

– atsižvelgdamas į 2000 m. kovo 23 ir 24 d. Lisabonos Europos Vadovų Tarybos 
pirmininkavimo išvadas,

– atsižvelgdamas į EB sutarties 149 ir 150 straipsnį,

– atsižvelgdamas į savo 2007 m. rugsėjo mėn. ... rezoliuciją dėl švietimo ir visą gyvenimą 
trunkančio mokymosi statistikos rengimo ir plėtotės4,

– atsižvelgdamas į savo 2007 m. rugsėjo mėn. ... rezoliuciją dėl Europos kvalifikacijų 
sąrangos mokymuisi visą gyvenimą kūrimo5,

– atsižvelgdamas į savo 2007 m. rugsėjo mėn. ... rezoliuciją dėl Europos švietimo ir 
mokymo sistemų veiksmingumo ir teisingumo6,

– atsižvelgdamas į savo Darbo tvarkos taisyklių 45 straipsnį,

– atsižvelgdamas į Kultūros ir švietimo komiteto pranešimą ir Užimtumo ir socialinių 
reikalų komiteto bei Moterų teisių ir lyčių lygybės komiteto nuomones (A6-0000/2007),

A. kadangi suaugusiųjų mokymasis tampa politiniu prioritetu, kuriam būtinos atitinkamos 
konkrečios programos, matomumas, prieinamumas ir ištekliai,

B. kadangi švietimas ir mokymasis yra lemiami veiksniai siekiant Lisabonos strategijos 
tikslų didinti ekonomikos augimą, konkurencingumą ir socialinę įtrauktį,

  
1 OL L 327, 2006 11 24, p. 45.
2  OL L 394, 2006 12 30, p. 10.
3 Priimti tekstai, P6_TA(2006)0115.
4 A6-0307/2007, 2007 m. rugsėjo mėn. II sesija.
5 A6-0245/2007, 2007 m. rugsėjo mėn. II sesija.
6 A6-0326/2007, 2007 m. rugsėjo mėn. II sesija.
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C. kadangi dar 4 milijonai suaugusiųjų turėtų įsitraukti į visą gyvenimą trunkantį mokymąsi
tam, kad būtų pasiektas toks dalyvavimo apimties rodiklis, kokį nustatė valstybės narės 
„Švietimo ir mokymo 2010 m.“ programoje,

D. kadangi investicijos į suaugusiųjų mokymąsi didina socialinę ir kultūrinę grąžą asmens 
gerovės didinimo ir pasitenkinimo ir aktyvaus pilietiškumo požiūriu,

E. kadangi pagrindinis suaugusiųjų mokymosi indėlis, įgyjant pagrindinius gebėjimus yra 
itin svarbus gebėjimui įsidarbinti ir darbo rinkos mobilumo ir socialinės įtraukties 
požiūriu,

F. kadangi tam, kad būtų galima stebėti suaugusiųjų mokymosi įvairovę ir kurti politikos 
priemones, reikalingi patikimi duomenys, 

G. kadangi informacija ir suaugusiųjų mokymosi galimybės kiekvienoje valstybėje narėje 
labai skiriasi,

H. kadangi formalaus, neformalaus ir savaiminio mokymosi pripažinimas ir įvertinimas yra 
visą gyvenimą trunkančio mokymosi strategijos kertinis akmuo,

I. kadangi suaugusiųjų mokymąsi būtina skubiai susieti su Europos kvalifikacijų sistema ir 
didinti jos potencialą bendrųjų gebėjimų ir socialinių bei asmeninių gebėjimų požiūriu.

1. džiaugiasi Komisijos pasiūlymu dėl Suaugusiųjų mokymosi veiksmų plano;

2. pripažįsta, kad būtina imtis priemonių įvairiais lygiais siekiant skatinti, stiprinti ir 
užtikrinti mokymo, ypač suaugusiųjų mokymosi, kultūrą;

3. ragina valstybes nares stiprinti visą gyvenimą trunkančio mokymo kultūrą, daugiausia 
dėmesio skiriant suaugusiųjų mokymuisi ir švietimui, įgyvendinant politikos priemones ir 
veiksmus, skatinančius mokytis, didinant jų patrauklumą ir prieinamumą, ir siekiant 
tolesnio išsilavinimo;

Motyvacijos (dalyvauti suaugusiųjų mokymesi) gerinimas

4. ragina labiau skatinti suaugusiųjų mokymąsi, siekiant, kad daugiau žmonių turėtų 
motyvaciją jame dalyvauti; mano, kad suaugusiųjų mokymuisi įvairiose politikos 
priemonėse turėtų būti skiriamas pagrindinis vaidmuo, siekiant skatinti bendrąją 
mokymosi kultūrą per žiniasklaidos priemonių kampanijas, informaciją, orientavimą ir 
konsultacijas ir ypač teikiant nepalankioje padėtyje esančioms grupėms teikiamas 
informacijos, orientavimo ir konsultavimo paslaugas;

5. pritaria tam, kad specialios telefono linijos ir tinklalapiai yra labai tinkamos priemonės
skatinti suaugusiųjų mokymąsi ir labiausia turėtų būti skirtos žemesnės kvalifikacijos ir 
vyresnio amžiaus žmonėms; 

Statistiniai duomenys  

6. laikosi nuomonės, kad palyginamieji statistiniai duomenys yra reikalingi kurti ir stebėti 
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politikos priemones suaugusiųjų mokymosi srityje ir nustatyti kompleksinius Mokymosi 
visą gyvenimą programos rodiklius ir orientyrus; 

7. mano, kad būtina remti Europos suaugusiųjų švietimo apklausą, kaip priemonę rinkti 
palyginamąją informaciją apie suaugusiųjų mokymąsi ir pristatyti bendrąsias sąvokas;

8. ragina europines institucijas ir valstybes nares skatinti keistis tarpusavyje geriausia
patirtimi;

Darbo ir šeimos gyvenimo ir visą gyvenimą trunkančio mokymosi derinimas ir veiksmingas 
jo įgyvendinimas

9. nurodo, kad šeimos, darbo ir visą gyvenimą trunkančio mokymosi derinimas reikalauja 
ne tik didesnio lankstumo, organizuojant laiką ir vietą, bet taip pat ir socialinių, 
ekonominių ir mokesčių lengvatų, siekiant skatinti galimybes naudotis suaugusiųjų 
mokymosi ir švietimo programomis; 

10. pabrėžia geresnio naujųjų technologijų naudojimo poreikį ir daro išvadą, kad šiuo 
požiūriu interneto plėtra turėtų paskatinti tokius naujus žinių šaltinius ir mokymosi būdus,
kaip nuotolinis mokymas;

11. atkreipia dėmesį į poreikį plėsti visuomenės ir privačių vaikų globos įstaigų paslaugų 
infrastruktūrą ir įtraukti darbdavius, kurie galėtų teikti įmonei vaikų priežiūros paslaugas;

Solidarumas tarp kartų („ghetto des ages“- pranc., amžiaus getas) ir kultūrų solidarumas

12. primena, kad demografiniai pokyčiai valstybėms narėms kelia daugybę sudėtingų 
tarpusavyje susijusių iššūkių, o visuomenė turės sukurti naujas kartų solidarumo formas;

13. todėl siūlo geresnį suaugusiųjų, ypač vyresnio amžiaus žmonių žinių, įgūdžių ir patirties 
perdavimą, naudojant įvairias programas, kuriose jie perduotų patirtį, vykdant įvairią
verslo ir amatų veiklą; taip pat mano, kad visi šie mokytojai ir auklėtojai turėtų 
priklausyti vienam tinklui, kuris leistų jiems bendrai naudoti ir keistis informacija;

14. pabrėžia „šeimos mokymosi požiūrio“ svarbą, kai tėvai yra motyvuoti grįžti mokytis, 
kadangi norėtų padėti savo vaikams geriau mokytis mokykloje;

15. remia savanoriškų programų plėtrą vaidmens, kuris joms tenka solidarumo tarp kartų ir 
patirties ir kvalifikacijų pripažinimo požiūriu;

16. pabrėžia poreikį mobilumo ir socialinės sanglaudos sąlygomis sudaryti, ypač 
imigrantams, lanksčias švietimo ir mokymo programų galimybes ir tinkamas sąlygas 
joms realizuoti;

Kalbų mokymo svarba ir specifiniai „rizikos grupių“ poreikiai

17. mano, kad paramos imigrantams nacionalinių ir vietos centrų steigimas yra pagrindinė
priemonė, kuri leistų teikti naudingą informaciją ir atsakyti į klausimus dėl visiškos 
migrantų integracijos į visuomenę; 
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18. dar kartą pabrėžia didesnės paramos kalbų kursams, ypač tų, kurie skirti emigrantams, 
svarbą;

19. remia „Įgūdžių audito“ steigimo idėją imigrantams, žemos kvalifikacijos ir neįgaliems
asmenims; mano, kad šis įgūdžių auditas be ekonominės naudos taip pat prisidėtų prie 
rasizmo, ksenofobijos, diskriminacijos ir atskirties mažinimo; 

Galimybė siekti aukštojo mokslo

20. mano, kad sąlygos gauti aukštąjį mokslą turėtų būti sudarytos didesnei visuomenės daliai, 
tarp jų suaugusiems žmonėms su darbo patirtimi ir vyresnio amžiaus žmonėms;

21. nurodo, kad būtinas vidurinių mokyklų sistemos modernizavimas tam, kad sistema būtų 
konkurencingesnė, lankstesnė, prieinamesnė ir veiksmingesnė; 

Kokybės, pedagogikos ir nuostatų įvairovės tobulinimas

22. pabrėžia aukštos kokybės darbuotojų, dirbančių suaugusiųjų švietimo srityje, poreikį; tiki, 
kad turėtų būti numatyta parama specifinėms suaugusiųjų švietimo programoms, ir 
skatina universitetinio išsilavinimo programas, išduodant suaugusiųjų mokymosi 
diplomus;

23. remia veiksmus, skirtus gerinti gebėjimų perdavimą ir mobilumą suaugusiųjų mokymosi
srityje, kaip antai:

a) Europos kvalifikacijų sistemos ir EUROPASS įgyvendinimas ir išplėtimas;
b) pagrindinių įgūdžių, bendrojo išsilavinimo, formalaus, neformalaus ir savaiminio 

mokymosi kvalifikacijų ir išsilavinimo pripažinimas ir įteisinimas, siekiant užtikrinti 
skaidrumą mokymosi rezultatų požiūriu, šitaip palengvinant mokymosi rezultatų 
pripažinimą ir perėjimą pasirenkant kitokią mokymosi kryptį;

Finansavimas

24. ragina plačiai taikyti ir mokesčių nuolaidomis remti darbdavių finansuojamą ir 
organizuojamą darbuotojų mokymą, kadangi pagrindinis inovacijų, našumo ir 
konkurencingumo aspektas yra darbuotojų kvalifikacija ir įgūdžiai;

25. ragina remti su suaugusiųjų mokymusi susijusių įstaigų ir susivienijimų tarpinstitucinių 
sistemų, tinklų ir partnerysčių bei teisinių priemonių tarpusavio koordinavimą, 
bendradarbiavimą, veiksmingumą ir skaidrumą, naudojant vietos, regioninius, 
nacionalinius, europinius (visuomeninius arba privačius) finansinius išteklius;

26. mano, kad itin svarbu numatyti finansines lengvatas, leidžiančias žmonėms laisvai siekti 
mokslo ir su tuo susijusios naudos; nurodo, kad tokios finansinės lengvatos galėtų būti 
teikiamos mokesčių nuolaidų, išmokų, dotacijų, bendro finansavimo arba mažesnių 
mokesčių forma arba mažinant socialinės apsaugos išlaidas darbdaviams, sudarantiems 
darbo sąlygas, tinkamas suaugusiųjų mokymuisi; 
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27. prašo pirmininkus perduoti šią rezoliuciją Tarybai, Komisijai ir valstybėms narėms.
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AIŠKINAMOJI DALIS

2006 m. spalio mėn. Komisija paskelbė Komunikatą „Suaugusiųjų mokymasis: mokytis 
niekada nevėlu“, dabar rengia „Suaugusiųjų mokymosi veiksmų planą, 2007 m.“, numatomą
priimti rugsėjo pabaigoje–spalio pradžioje. Komunikate pabrėžiama suaugusiųjų mokymo 
svarba užimtumui ir mobilumui šiuolaikinėje darbo rinkoje ir socialinei įtraukčiai.

Šiuolaikinių ekonominių ir socialinių pokyčių mastas, spartus perėjimas į žinių visuomenę ir 
demografiniai pokyčiai, kuriuos lemia Europos gyventojų senėjimas – visa tai yra iššūkiai, 
kurie reikalauja naujo požiūrio į švietimą visą gyvenimą trunkančio mokymosi sistemoje. 

Švietimas ir mokymasis nebūtinai apsiriboja mokykla ar pomokykliniais metais, jis turi būti 
atnaujinamas ir trukti visą darbinį gyvenimą; tai labai platus visą gyvenimą trunkantis 
procesas. Švietimas ir ypač suaugusiųjų mokymasis ugdo asmenybę, kelia savivertę, didina
aktyvų pilietiškumą, socialinę įtrauktį ir stiprina kultūrinį dialogą.  

Europos Sąjunga savo mokymo ir švietimo programomis apima didelį skaičių piliečių, tačiau 
valstybėse narėse vis dar išlieka dideli dalyvavimo skirtumai.

Būtina daugiau dėmesio skirti suaugusiųjų mokymosi darbotvarkei. Šiuo metu suaugusiųjų 
dalyvavimas švietimo ir mokymo programose nėra pakankamas, jeigu iki 2010 m. norima
pasiekti numatyto rodiklio – tik 12,5 proc.

Pranešėjas pritaria pažangiam požiūriui, kurio laikosi Komisija ir remia šiuo metu rengiamą 
būsimąjį veiksmų planą, ir atkreipia dėmesį į šiuos aspektus:

a) Šalinti kliūtis dalyvauti. Dalyvavimas mokymosi ir švietimo sistemoje yra ribotas. 
Valstybės narės turėtų įgyvendinti aukštos kokybės profesinio orientavimo ir informavimo 
sistemas ir taikyti tikslines finansines lengvatas asmenims bei remti vietos partnerystes. 
b) Užtikrinti suaugusiųjų mokymosi kokybę. Siekiant užtikrinti suaugusiųjų mokymosi 
kokybę, ypatingas dėmesys turėtų būti skiriamas įvairiems kokybės aspektams, ypač 
personalo tobulinimui, kokybės užtikrinimo mechanizmams ir įvairiems metodams ir 
medžiagos pasirinkimui. 
c) Taikyti mokymosi rezultatų pripažinimo ir įvertinimo sistemas. Valstybės narės raginamos 
susieti šias sistemas su savo nacionalinėmis kvalifikacijų sistemomis Europos kvalifikacijų 
sąrangos kontekste. 

d) Investuoti į senstančius gyventojus ir migrantus. Valstybės narės privalo investuoti į 
vyresnio amžiaus žmones ir migrantus per švietimą ir mokymąsi, kuris atitinka 
besimokančiojo poreikius, kartu stiprinant svarbaus migrantų ir vyresnio amžiaus žmonių 
vaidmens Europos visuomenėje ir ekonomikoje suvokimą,

e) Būti pasirengusiems įvertinti pasiektą pažangą. Patikimi duomenys su atitinkamais 
rodikliais ir tikslais yra itin svarbūs, kai tenka priimti politikos priemones, pagrįstas 
įrodymais. Turėtų būti gerinama duomenų kokybė ir palyginamumas.

Pranešėjas mano, kad Komunikatas pasirodys tinkamu laiku ir tiki, kad bus imtasi priemonių 
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keletu lygių siekiant skatinti, įtvirtinti ir puoselėti mokymosi, ypač suaugusiųjų mokymosi 
kultūrą. 

Pranešėjas mini šias priemones savo pranešime, remdamasis geriausia valstybių narių praktika 
ir siūlydamas veiksmus, kuriais būtų galima pasinaudoti. 

Daugiausia dėmesio skiriama šiems aspektams:
1. Motyvacija
2. Statistiniai duomenys  
3. Darbo ir šeimos gyvenimo ir visą gyvenimą trunkančio mokymosi derinimas ir 
veiksmingas jo įgyvendinimas
4. Solidarumas tarp kartų ir kultūrinis solidarumas
5. Kalbų mokymo svarba ir specifiniai „rizikos grupių“ poreikiai
6. Galimybės siekti aukštojo mokslo
7. Kokybės, pedagogikos ir nuostatų įvairovės tobulinimas
8. Finansavimas

Pranešėjas pabrėžia, kad suaugusiųjų mokymasis yra gyvybiškai svarbi visą gyvenimą 
trunkančio mokymosi dalis ir itin sudėtingas sektorius. Suaugusieji turi susieti mokymąsi su 
įgytomis žiniomis, patirtimi ir kultūriniu pasirengimu. Tam kad suaugusiųjų mokymas būtų 
naudingas, jis turi būti siejamas su tiesioginiais asmens įsipareigojimais ir darbu.

Todėl būtina kiek galima greičiau parengti šias priemones, nes suaugusiųjų mokymasis 
globalizacijos eroje tampa vis svarbesnis, o Europoje vykstantys demografiniai, ekonominiai 
ir socialiniai pokyčiai reikalauja geresnio išsilavinimo ir įgūdžių asmeniniame, socialiniame ir 
darbiniame gyvenime. 


