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2007 m. lapkričio 15 d.
dėl vieno iš svarbiausių Lisabonos strategijos aspektų — Švietimo ir mokymo
(2007/C 300/01)
EUROPOS SAJUNGOS TARYBA,

gaires, kuriose raginama didinti investicijas į žmogiškąjį kapitalą ir pritaikyti švietimo bei mokymo sistemas reaguojant į
naujus kompetencijų reikalavimus (4).

ATSIŽVELGDAMA Į

1. 2000 m. kovo mėn. Lisabonoje Europos Vadovų Tarybos (1)
iškeltą strateginį tikslą, kad Europos Sąjunga „taptų konkurencingiausia ir dinamiškiausia žiniomis pagrįsta ekonomika pasaulyje,
pasižyminčia tvariu ekonomikos augimu, sukuriančia daugiau ir
geresnių darbo vietų bei stiprinančia socialinę sanglaudą“, ir
Europos Vadovų Tarybos konkrečius įgaliojimus švietimo
ministrams „bendrai apsvarstyti konkrečius švietimo sistemų ateities tikslus, sutelkiant dėmesį į bendras problemas ir prioritetus, tuo
pačiu atsižvelgiant į nacionalinę įvairovę“.

5. 2006 m. lapkričio 14 d. Tarybos ir Taryboje posėdžiavusių
valstybių narių vyriausybių atstovų išvadas dėl švietimo ir
mokymo veiksmingumo bei teisingumo, kuriose pabrėžta,
kad veiksmingų ir teisingų aukštos kokybės švietimo ir
mokymo sistemų vystymas labai padeda sumažinti nedarbo,
socialinės atskirties ir nepanaudoto žmogiškojo potencialo
riziką modernioje žiniomis pagrįstoje ekonomikoje (5).

2. Bendrus tikslus, nustatytus pagal išsamią darbo programą dėl
tolesnės veiklos siekiant švietimo ir mokymo sistemų tikslų
Europoje („Švietimo ir mokymo 2010“ darbo programa),
kurią 2002 m. kovo mėn. Barselonoje priėmė Europos
Vadovų Taryba (2), taip pat į atviro koordinavimo metodo
plėtojimą, kuris atvėrė tolesnio bendradarbiavimo Sąjungoje
švietimo ir mokymo srityse perspektyvas.

6. 2007 m. pavasario Europos Vadovų Tarybos išvadas (6),
kuriose pabrėžiama, kad švietimui ir mokymui, kurie yra
būtinos sąlygos geram pažinimo triados (švietimas — moksliniai tyrimai — inovacijos) veikimui, tenka svarbus vaidmuo
didinant augimą ir darbo vietų kūrimą.

3. 2002 m. birželio 27 d. Tarybos rezoliuciją dėl
visą gyvenimą (3), kuria valstybių narių buvo
skatinti visiems skirtą mokymąsi visą gyvenimą
įgyvendinant išsamias bei nuoseklias mokymosi
nimą strategijas.

mokymosi
paprašyta
kuriant ir
visą gyve-

4. 2005 m. pavasarį Europos Vadovų Tarybos atliktą Lisabonos
strategijos laikotarpio vidurio peržiūrą ir visų pirma po to
patvirtintas 2005–2008 m. laikotarpiui skirtas jungtines
(1) Dok. SN 100/1/00 Rev. 1
(2) OL C 142, 2002 6 14, p. 1.
(3) OL C 163, 2002 7 9, p. 1.

ATKREIPDAMA DĖMESĮ į neseniai pateiktą Komisijos komunikatą (7), kuriame vertinami patikslintos Lisabonos strategijos,
kurios tikslas — didesnis augimas, konkurencingumas ir inovacijos, pirmųjų trejų metų rezultatai ir nustatomi keli pagrindiniai
uždaviniai ateičiai.
(4) Tarybos rekomendacija 2005/601/EB dėl valstybių narių ir Bendrijos
bendrųjų ekonominės politikos gairių (2005–2008 m.) ir Tarybos
sprendimas 2005/600/EB dėl valstybių narių užimtumo politikos
gairių.
(5) OL C 298, 2006 12 8, p. 3.
(6) Dok. 7224/07, 15 dalis.
(7) COM (2007) 581 galutinis — Komisijos komunikatas „Europos interesas: sėkmingai veikti globalizacijos amžiuje“.
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SIEKDAMA užtikrinti, kad švietimo ir mokymo vaidmuo būtų

visapusiškai pripažintas atsižvelgiant į mokymosi visą gyvenimą
perspektyvą ir į vaidmenį, kuris jiems užtikrintas Lisabonos strategijoje ir prisidėti prie būsimų pasiūlymų dėl kito Lisabonos
strategijos ciklo, taip pat stipriau susieti naują ciklą ir susijusią
„Švietimo ir mokymo 2010“ darbo programą.
TOLIAU SIEKDAMA pabrėžti švietimo ir mokymo pridėtinę vertę

ne tik siekiant Lisabonos strategijoje nustatytų augimo didinimo
bei darbo vietų kūrimo tikslų, bet ir sprendžiant kitas problemas, su kuriomis susiduria Europos visuomenė, pavyzdžiui, vis
didesnės globalizacijos, demografinių tendencijų raidos ir migracijos, technologinės pažangos, klimato kaitos ir tvaraus vystymosi.
PABRĖŽIA, kad:

1. švietimas ir mokymas sudaro vieną iš žinių trikampio
viršūnių ir yra labai svarbūs suteikiant moksliniams tyrimams
ir inovacijoms reikalingus įvairius gebėjimus ir kūrybiškumą.
Švietimas ir mokymas yra Europos ateities augimo ir jos
piliečių gerovės pagrindas.
2. Išsamių ir nuoseklių mokymosi visą gyvenimą strategijų
įgyvendinimas turėtų atitikti veiksmingumo ir teisingumo
tikslus, tuo pat metu skatinant žinių kokybę, inovacijas ir
kūrybiškumą. Švietimo ir mokymo sistemos turėtų ne tik
tapti didesnio ekonominio konkurencingumo ir asmenų
užimtumo pagrindu, bet ir užtikrinti didesnę socialinę
sanglaudą, tvarų vystymąsi, savirealizaciją ir aktyvesnį piliečių
dalyvavimą visuomeniniame gyvenime.
3. Užtikrinant geresnį švietimą ankstyvoje vaikystėje, skatinant
įgyti pagrindines kompetencijas, didinant profesinio švietimo
ir mokymo patrauklumą, visą gyvenimą vykdant profesinį
orientavimą, sudarant palankesnes sąlygas įgyti aukštesnįjį ir
aukštąjį išsilavinimą ir tobulėti, plečiant suaugusiųjų
mokymą, taip pat gerinant mokytojų rengimo kokybę veiksmingai užtikrinama, kad visi piliečiai įgytų geresnę kvalifikaciją ir todėl turėtų daugiau galimybių aktyviai dalyvauti socialinio bei ekonominio vystymosi procesuose.
4. Susidūrus su didėjančia studentų išsilavinimo įvairove, švietimas ir mokymas yra viena svarbiausių integravimo į
Europos ekonomikas ir visuomenes bei kultūrų dialogo skatinimo priemonė.
5. Pagrindinės mokymosi visą gyvenimą sąlygos galėtų būti
gerinamos skatinant kurti mokymo organizacijas ir partnerystes, kurių veikloje dalyvautų suinteresuoti subjektai ir
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darbdaviai, plečiant elektroninio mokymosi, gebėjimų
poreikių nustatymo, mokymo rezultatų pripažinimo ir profesinio orientavimo visą gyvenimą infrastruktūras, taip pat
nagrinėjant galimas naujas finansavimo priemones.
TODĖL PRAŠO VALSTYBIŲ NARIŲ IR KOMISIJOS, laikantis savo

atitinkamos kompetencijos:
1. Pabrėžti švietimo ir mokymo svarbą įgyvendinant visą Lisabonos strategiją, visų pirma konkurencingumui skirtoje
augimo ir užimtumo jungtinių gairių dalyje akcentuojant,
kad švietimas ir mokymas, greta mokslinių tyrimų ir inovacijų, užima svarbią vietą žinių trikampyje, o užimtumui skirtoje gairių dalyje pabrėžiant, kad mokymasis visą gyvenimą
yra nepaprastai svarbus suteikiant Europos piliečiams galimybę sėkmingai ir visapusiškai dalyvauti žinių visuomenėje,
taip pat užtikrinant, kad visos grupės, įskaitant atskirties
rizikos grupes, galėtų tobulinti tam reikalingas žinias, gebėjimus ir kompetencijas.
2. Pabrėžti, kad švietimo ir mokymo indėlis svarbus ne tik
skatinant užimtumą, konkurencingumą ir inovacijas, bet ir
skatinant didesnę socialinę sanglaudą, aktyvų pilietiškumą ir
savirealizaciją, taip pat sprendžiant kitas problemas, su
kuriomis šiuo metu susiduria Europos visuomenės.
3. Užtikrinti, kad švietimo ir mokymo politika būtų suderinta
su kitomis politikos kryptimis, pavyzdžiui, mokslinių tyrimų,
įmonių ir inovacijų, informacinės visuomenės, užimtumo,
socialinių reikalų, jaunimo, kultūros, sveikatos, migracijos ir
išorės santykių politika, intensyvinti Švietimo tarybos ir kitų
sudėčių Tarybos bendradarbiavimą ir apsvarstyti būdus, kaip
geriau atsižvelgti į suinteresuotų subjektų nuomonę.
4. Sustiprinti Švietimo tarybos strateginį vaidmenį plėtojant
atvirą koordinavimo metodą švietimo ir mokymo srityje, visų
pirma naudojantis rezultatais politikos formavimo procesuose tiek Europos, tiek nacionaliniu lygiu bei plėtojant švietimo ir mokymo politikai skirtą tvirtą žinių pagrindą.
5. Užtikrinti aiškias „Švietimo ir mokymo“ darbo programos
bei Lisabonos augimo ir užimtumo jungtinių gairių sąsajas,
tuo pat metu gerinant bendro valstybių narių ir Komisijos
darbo šioje srityje organizavimą; dėl darbo programos po
2010 m. — toliau svarstyti pagrindinius programos prioritetus ir būdus nustatyti labiau integruotą požiūrį į švietimą ir
mokymą atsižvelgiant į mokymosi visą gyvenimą perspektyvą.

