
AD\1165105EL.docx PE623.921v02-00

EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL

Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο
2014-2019

Επιτροπή Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας

2018/2090(INI)

10.10.2018

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ

της Επιτροπής Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας

προς την Επιτροπή Πολιτισμού και Παιδείας

σχετικά με την εκπαίδευση στην ψηφιακή εποχή: προκλήσεις, ευκαιρίες και 
διδάγματα για τον σχεδιασμό πολιτικής της ΕΕ
(2018/2090(INI))

Συντάκτης γνωμοδότησης: Tamás Deutsch



PE623.921v02-00 2/7 AD\1165105EL.docx

EL

PA_NonLeg



AD\1165105EL.docx 3/7 PE623.921v02-00

EL

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

Η Επιτροπή Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας καλεί την Επιτροπή Πολιτισμού και 
Παιδείας, που είναι αρμόδια επί της ουσίας, να συμπεριλάβει στην πρόταση ψηφίσματός της 
τις ακόλουθες προτάσεις:

1. επισημαίνει ότι η παροχή σε όλους της δυνατότητας εκπαίδευσης, κατάρτισης και 
επανεκπαίδευσης είναι η καλύτερη επένδυση για το μέλλον της ΕΕ· τονίζει ότι η 
εκπαίδευση έχει στρατηγική σημασία για την απασχόληση, την ανάπτυξη, την 
καινοτομία και την κοινωνική συνοχή· πιστεύει ακράδαντα ότι ο ψηφιακός 
μετασχηματισμός έχει σημαντικό αντίκτυπο στα εκπαιδευτικά συστήματα· τονίζει ότι 
οι ψηφιακές ικανότητες αποκτούν όλο και μεγαλύτερη σημασία, τόσο σε ατομικό
επίπεδο όσο και για μια κοινωνία ανοικτή σε  όλους, και υπογραμμίζει ότι στο μέλλον 
σχεδόν όλες οι θέσεις εργασίας, οι υπηρεσίες αλλά και οι δραστηριότητες της 
καθημερινής ζωής, θα απαιτούν ψηφιακές δεξιότητες και ψηφιακό γραμματισμό·

2. τονίζει ότι, στο πλαίσιο του ταχύτατου ψηφιακού και κοινωνικού μετασχηματισμού, το 
εκπαιδευτικό σύστημα θα πρέπει να στηρίζει, από μικρή ηλικία και καθ’ όλη τη 
διάρκεια της ζωής, ένα σύνολο δεξιοτήτων και ικανοτήτων που προάγουν την 
προσαρμοστικότητα, την κριτική σκέψη, την ευημερία και το δυναμικό καινοτομίας 
των ατόμων·  επισημαίνει ότι πρέπει να επιδιωχθεί επειγόντως μια συνέργεια μεταξύ 
των σχετικών ψηφιακών δεξιοτήτων και των δεξιοτήτων ζωής1, καθώς και των βασικών 
ικανοτήτων2 (ιδίως των προσωπικών, κοινωνικών και επιχειρηματικών)·

3. εκφράζει την ικανοποίησή του για την ανακοίνωση της Επιτροπής, της 17ης Ιανουαρίου 
2018, σχετικά με το σχέδιο δράσης για την ψηφιακή εκπαίδευση (COM(2018)0022) και 
την πρόταση της Επιτροπής για τη θέσπιση του προγράμματος Ψηφιακή Ευρώπη, 
υπενθυμίζει τη σημασία της ολοκλήρωσης της ψηφιακής ενιαίας αγοράς, αξιοποιώντας 
πλήρως τις νέες τεχνολογίες ως εργαλεία για την προαγωγή της καινοτομίας στα 
εκπαιδευτικά συστήματα της Ευρώπης, και τονίζει την ανάγκη για την αποτελεσματική 
ανάπτυξη των ψηφιακών ικανοτήτων· υπογραμμίζει ότι ο ψηφιακός μετασχηματισμός 
πρέπει να συνοδεύεται από εκπαιδευτική υποστήριξη, ώστε να παρέχεται στους πολίτες 
η δυνατότητα να κάνουν τη μετάβαση σε νέους επαγγελματικούς και κοινωνικούς 
ρόλους· επισημαίνει ότι η ψηφιοποίηση έχει διπλό αντίκτυπο στα εκπαιδευτικά 
συστήματα: πρώτον, οι πολίτες θα πρέπει να είναι προετοιμασμένοι για μια δια βίου 
μάθηση σε έναν κόσμο που ψηφιοποιείται όλο και περισσότερο, και δεύτερον, ο 
ψηφιακός μετασχηματισμός θα πρέπει να εφαρμόζεται και στα ίδια τα εκπαιδευτικά 
συστήματα, ώστε να εφοδιάζει τους εκπαιδευτικούς με τις απαραίτητες ικανότητες·

4. υπογραμμίζει ότι η εκπαίδευση είναι αναγκαία για την αποτελεσματική χρήση των 
τεχνολογιών ΤΠΕ και την ταχεία προσαρμογή στις αλλαγές που απορρέουν από την 
ψηφιοποίηση, καθώς και για την ανάληψη ενεργού ρόλου στη διαμόρφωση της 
διαδικασίας της ψηφιοποίησης· υπογραμμίζει, περαιτέρω, ότι απαιτείται μια 

                                               
1οι δεξιότητες ζωής ορίζονται από τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας ως «οι ικανότητες προσαρμοστικής και 
θετικής συμπεριφοράς που επιτρέπει στα άτομα να αντιμετωπίζουν αποτελεσματικά τις απαιτήσεις και τις 
προκλήσεις της καθημερινής ζωής. [...] ένα βασικό σύνολο δεξιοτήτων ζωής είναι:  λήψη αποφάσεων, επίλυση 
προβλημάτων, δημιουργική σκέψη, αποτελεσματική επικοινωνία, δεξιότητες διαπροσωπικών σχέσεων, 
αυτογνωσία, ενσυναίσθηση, διαχείριση συναισθημάτων, διαχείριση του στρες».
2 Σύσταση του Συμβουλίου. σχετικά με τις βασικές ικανότητες της διά βίου μάθησης που εγκρίθηκε στις 22 
Μαΐου 2018.
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ικανοποιητική υποδομή που θα προσφέρει υψηλής ποιότητας και προσβάσιμη 
συνδεσιμότητα σε όλους τους πολίτες, η οποία θα πρέπει να συνοδεύεται από 
κατάλληλη κατάρτιση για την διασφάλιση της αποτελεσματικής χρήσης· τονίζει την 
ανάγκη να γεφυρωθεί το ψηφιακό χάσμα και να διασφαλιστεί η ψηφιακή 
προσβασιμότητα, με τη δημιουργία ενός φιλικού προς τις επενδύσεις περιβάλλοντος και 
την προώθηση ψηφιακών υποδομών, όπως τα ευρυζωνικά δίκτυα υψηλής 
χωρητικότητας· επισημαίνει τη σημασία της διευκόλυνσης «Συνδέοντας την Ευρώπη» 
στην παροχή της υλικής υποδομής για ευρυζωνικά δίκτυα υψηλής χωρητικότητας· 
τονίζει την ανάγκη αύξησης της χρηματοδότησης και των επενδύσεων προκειμένου να 
επιτευχθούν οι στρατηγικοί στόχοι συνδεσιμότητας της ΕΕ·

5. τονίζει τον ζωτικό ρόλο των ευρυζωνικών δικτύων υψηλής χωρητικότητας, της 
ασφάλειας στον κυβερνοχώρο, του συστήματος αλυσίδας συστοιχιών (blockchain), και 
της τεχνητής νοημοσύνης, που αποτελούν τα θεμέλια των μελλοντικών προγραμμάτων 
εκπαίδευσης και κατάρτισης· υπογραμμίζει τη σημασία της καθιέρωσης μαθημάτων 
προγραμματισμού σε όλα τα σχολεία, τα πανεπιστήμια και τις σχολές, και της 
ενθάρρυνσης της συμμετοχής των σχολείων στην Ευρωπαϊκή Εβδομάδα 
Προγραμματισμού· επισημαίνει ότι τα μαθήματα προγραμματισμού μπορούν να 
συμβάλουν στην αποτροπή του κινδύνου παραπλάνησης και ψευδών ειδήσεων στο 
διαδίκτυο και σε κοινωνικά δίκτυα, και τονίζει την ανάγκη παροχής πρόσβασης σε αυτά 
τα μαθήματα για τα άτομα που ενδεχομένως δεν έχουν πρόσβαση σε παρόμοια 
προγράμματα μέσω εκπαιδευτικών συστημάτων· τονίζει τη σημασία της διά βίου 
μάθησης με σκοπό την ανάπτυξη των ψηφιακών δεξιοτήτων και των εργαλείων που 
απαιτούνται για την υποστήριξη των διαδικασιών που συνδέονται με την τεχνητή 
νοημοσύνη και την ασφάλεια στον κυβερνοχώρο· επισημαίνει ότι τα διδακτικά 
προγράμματα που αφορούν την ασφάλεια στον κυβερνοχώρο θα πρέπει να ενταχθούν 
σε προγράμματα σπουδών ακαδημαϊκής και επαγγελματικής κατάρτισης· ζητεί να 
χορηγηθούν επαρκείς επενδύσεις στην έρευνα και την καινοτομία, π.χ. στην τεχνολογία 
5G, την τεχνητή νοημοσύνη και την ασφάλεια στον κυβερνοχώρο·

6. τονίζει ότι πρέπει επειγόντως να αναπτυχθεί το πλήρες φάσμα των ψηφιακών 
δεξιοτήτων που χρειάζονται τα άτομα και οι επιχειρήσεις σε μια ολοένα και πιο 
ψηφιακή οικονομία· τονίζει τον ρόλο που μπορούν να παίξουν οι κόμβοι ψηφιακής 
καινοτομίας μέσα σε αυτό το πλαίσιο· τονίζει τη σημασία των ψηφιακών ικανοτήτων 
κατά την εκτίμηση της αξιοπιστίας των διαδικτυακών πληροφοριών· υπογραμμίζει τη 
σημασία που έχει ο σχεδιασμός ειδικών λύσεων κατάρτισης για άτομα που εργάζονται 
σε μικρομεσαίες επιχειρήσεις (ΜΜΕ), η επανεκπαίδευση των ανέργων, καθώς και η 
ανάπτυξη περιεχομένου ψηφιακής κατάρτισης και υποδομών προσβάσιμων σε όλους· 
υπογραμμίζει ότι πρέπει να ενισχυθούν οι δεσμοί και ο ενεργός διάλογος μεταξύ 
εκπαίδευσης και απασχόλησης και αναγνωρίζει τη σημασία ενίσχυσης της μαθητείας 
στον χώρο εργασίας· σημειώνει ότι ο ψηφιακός μετασχηματισμός θα συντελέσει στην 
εξαφάνιση ορισμένων από τις σημερινές θέσεις εργασίας και στην εμφάνιση νέων 
θέσεων εργασίας στο μέλλον· υπενθυμίζει την ανάγκη να γεφυρωθεί το χάσμα των 
φύλων στις σπουδές στον τομέα των ΤΠΕ και στους τομείς STEM (θετικές επιστήμες, 
τεχνολογία, μηχανική και μαθηματικά)· χαιρετίζει, ως ένα βήμα προς την κατεύθυνση 
αυτή, την πρωτοβουλία για την πρακτική άσκηση «Ψηφιακή ευκαιρία» και 
υπογραμμίζει ότι η ισότιμη πρόσβαση και η εκμάθηση των ψηφιακών δεξιοτήτων για 
τις γυναίκες και τα κορίτσια θα πρέπει να ενσωματωθεί και να ενθαρρυνθεί· τονίζει ότι 
πρέπει να διατυπωθούν συστάσεις για ένα ελάχιστο επίπεδο ψηφιακών ικανοτήτων που 
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οι μαθητές θα πρέπει να αποκτήσουν κατά τη διάρκεια των σπουδών τους και ότι οι 
εγγυήσεις για την προστασία της ιδιωτικής ζωής, της ασφάλειας και των βασικών 
διασφαλίσεων για την προστασία από κακόβουλη δραστηριότητα θα πρέπει να 
περιλαμβάνονται στα προγράμματα σπουδών· τονίζει την ανάγκη ενίσχυσης των 
επιχειρηματικών ικανοτήτων και ενός επιχειρηματικού τρόπου σκέψης, καθώς και την 
ανάγκη στήριξης της ψηφιακής επιχειρηματικότητας· υπογραμμίζει τον ρόλο που το 
Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο Καινοτομίας και Τεχνολογίας (ΕΙΤ) και οι κοινότητες γνώσης 
και καινοτομίας μπορούν να παίξουν στην από κοινού συμμετοχή των επιχειρήσεων, 
της έρευνας και της εκπαίδευσης σε ένα τρίγωνο γνώσης· τονίζει τον ρόλο των 
εκκολαπτηρίων επιχειρήσεων στις πανεπιστημιουπόλεις και επισημαίνει την ανάγκη 
ανάπτυξης περισσότερων παρόμοιων προγραμμάτων στα ευρωπαϊκά πανεπιστήμια·

7. τονίζει ότι ο ψηφιακός μετασχηματισμός στον χώρο εργασίας συνεπάγεται αλλαγές και 
προκλήσεις προσαρμογής για τους ίδιους τους ανθρώπινους πόρους· τονίζει, ως εκ 
τούτου, ότι είναι σημαντική η στήριξη της κατάρτισης και της διά βίου μάθησης που 
εστιάζει στην ανάπτυξη ψηφιακών δεξιοτήτων από κοινού με δεξιότητες ζωής και 
βασικές ικανότητες, οι οποίες είναι απαραίτητες για την απόκτηση 
προσαρμοστικότητας, την ενδυνάμωση και την ευημερία του εργατικού δυναμικού σε 
μεταβατική φάση.

8. υπενθυμίζει ότι η ψηφιακή τεχνολογία και η πρόσβαση στα δεδομένα καθιστούν δυνατή 
την καινοτομία στην εκπαίδευση· τονίζει τη σημασία των ανοιχτών δεδομένων ως 
εκπαιδευτικού πόρου, καθώς και ως εργαλείου για περαιτέρω ανάπτυξη της ανοιχτής 
επιστήμης.
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