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PASIŪLYMAI

Pramonės, mokslinių tyrimų ir energetikos komitetas ragina atsakingą Kultūros ir švietimo 
komitetą į savo pasiūlymą dėl rezoliucijos įtraukti šiuos pasiūlymus:

1. pažymi svarbų visiems prieinamo švietimo, mokymo ir perkvalifikavimo, kaip 
geriausios investicijos į ES ateitį, vaidmenį; pabrėžia, kad švietimas strategiškai svarbus 
įsidarbinamumo, augimo, inovacijų ir socialinės sanglaudos požiūriais; tvirtai tiki, kad 
skaitmeninė transformacija daro didelį poveikį švietimo sistemoms; pabrėžia, kad 
skaitmeniniai įgūdžiai tampa vis svarbesni kiekvienam asmeniui ir padės sukurti 
įtraukią visuomenę, taip pat pabrėžia, kad ateityje beveik visuose darbuose ir kasdienėje 
veikloje reikės skaitmeninių įgūdžių ir gebėjimo naudotis duomenimis;

2. pabrėžia, kad, atsižvelgiant į sparčią skaitmeninę ir visuomenės transformaciją, švietimo 
sistema turėtų nuo pat mažens ir per visą gyvenimą remti subalansuotą įgūdžių ir 
gebėjimų, skatinančių asmenų atsparumą, kritinį mąstymą, gerovę ir inovacinį 
potencialą, visumą; pažymi, kad reikia nedelsiant siekti užtikrinti skaitmeninių ir 
gyvenimo įgūdžių1, taip pat bendrųjų gebėjimų2 (ypač asmeninių, socialinių ir verslo) 
sinergiją;

3. palankiai vertina 2018 m. sausio 17 d. Komisijos komunikatą dėl skaitmeninio švietimo 
veiksmų plano (COM(2018)0022) ir Komisijos pasiūlymą sukurti Skaitmeninės 
Europos programą, primena, kad svarbu sukurti bendrąją skaitmeninę rinką, 
visapusiškai naudojantis naujosiomis technologijomis kaip priemone inovacijoms 
Europos švietimo sistemose skatinti, ir pabrėžia, kad reikia veiksmingai plėtoti 
skaitmeninius gebėjimus; pabrėžia, kad skaitmeninė transformacija turi būti lydima 
pedagoginės paramos, kuri sudarytų piliečiams sąlygas susirasti naujas darbo vietas ir 
naujus vaidmenis visuomenėje; atkreipia dėmesį į tai, kad skaitmeninimas turi dvejopą 
poveikį švietimo sistemoms: pirma, piliečiai turėtų būti pasirengę pasaulyje, kuris vis 
labiau skaitmeninamas, mokytis visą gyvenimą, antra, skaitmeninė transformacija turėtų 
būti vykdoma ir švietimo sistemose, kad pedagogai galėtų įgyti reikiamų įgūdžių;

4. pabrėžia švietimo svarbą padedant žmonėms veiksmingai naudoti informacines ir ryšių 
technologijas (IRT), pasirengti greitai prisitaikyti prie pokyčių, kuriuos lemia 
skaitmeninimas, ir aktyviai dalyvauti formuojant skaitmeninimo procesą; be to, 
pabrėžia, jog labai svarbu turėti pakankamą infrastruktūrą, suteikiančią galimybę 
visiems piliečiams naudotis kokybiška ir prieinama prieiga, o jos diegimas turėtų būti 
neatsiejamas nuo tinkamų mokymų, kad būtų galima užtikrinti veiksmingą naudojimą; 
pabrėžia būtinybę panaikinti skaitmeninę nelygybę ir užtikrinti skaitmeninį informacijos 
prieinamumą, sukuriant investicijoms palankią aplinką ir skatinant skaitmeninę 
infrastruktūrą, pavyzdžiui, labai didelio pralaidumo plačiajuosčio ryšio tinklus; pabrėžia 
Europos infrastruktūros tinklų priemonės svarbą užtikrinant didelio pralaidumo 
plačiajuosčio ryšio tinklų fizinę infrastruktūrą; pabrėžia, kad norint pasiekti ES 

                                               
1 Pasaulio sveikatos organizacija apibrėžia gyvenimo įgūdžius kaip gebėjimą prisitaikyti ir pozityviai elgtis, 
kuris sudaro žmonėms sąlygas veiksmingai reaguoti į kasdienio gyvenimo keliamus reikalavimus ir iššūkius. 
Pagrindiniai gyvenimo įgūdžiai yra šie: sprendimų priėmimas, problemų sprendimas, kūrybinis mąstymas, 
veiksmingas bendravimas, gebėjimas palaikyti santykius su kitais, savivoka, empatija, susidorojimas su 
emocijomis ir susidorojimas su stresu.
2 Tarybos rekomendacija dėl bendrųjų mokymosi visą gyvenimą gebėjimų, priimta 2018 m. gegužės 22 d.
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strateginius junglumo tikslus, reikia didesnio finansavimo ir investicijų;

5. pabrėžia labai didelio pralaidumo plačiajuosčio ryšio tinklai, kibernetinis saugumas, 
blokų grandinė ir dirbtinis intelektas atlieka esminį vaidmenį užtikrinant ateities 
švietimo ir mokymo programų pagrindą; pabrėžia, jog svarbu į visų mokyklų programas 
įtraukti programavimo pamokas ir skatinti mokyklas, universitetus ir kitas aukštąsias 
mokyklas dalyvauti ES programavimo savaitėje; pažymi, kad programavimo pamokos 
gali padėti išvengti apgavysčių bei melagingų žinių internete ir socialiniuose tinkluose, 
ir pabrėžia, kad žmonėms, kurie neturi galimybių naudotis šiomis programomis per 
švietimo sistemas, turi būti suteikta galimybė dalyvauti šiose pamokose;  pabrėžia 
mokymosi visą gyvenimą svarbą siekiant ugdyti skaitmeninius įgūdžius ir parengti 
priemones, kuriomis būtų tinkamai prisidedama prie procesų, susijusių su dirbtiniu 
intelektu ir kibernetiniu saugumu; pažymi, kad kibernetinio saugumo mokymo 
programas reikėtų įtraukti į akademinio ir profesinio mokymo programas; ragina skirti 
pakankamai investicijų moksliniams tyrimams ir inovacijoms, pvz., 5G, dirbtinio 
intelekto ir kibernetinio saugumo srityse;

6. pabrėžia, kad reikia skubiai vystyti įvairius skaitmeninius gebėjimus, kurių asmenims ir 
įmonėms reikės vis labiau skaitmeninėje ekonomikoje; pabrėžia vaidmenį, kurį šioje 
srityje gali atlikti skaitmeninių inovacijų centrai; pabrėžia skaitmeninių įgūdžių svarbą 
vertinant internete randamos informacijos patikimumą; pabrėžia, kad svarbu kurti 
specialius mokymo sprendimus, skirtus mažosiose ir vidutinėse įmonėse (MVĮ) 
dirbantiems asmenims, perkvalifikuoti bedarbius asmenis ir parengti visiems prieinamą 
skaitmeninį mokymo turinį ir infrastruktūrą; pabrėžia poreikį stiprinti švietimo ir 
užimtumo sąsajas bei aktyvų dialogą ir pripažįsta, kad svarbu skatinti mokymąsi darbo 
vietoje – pameistrystę; pažymi, kad skaitmeninė transformacija bus veiksnys, dėl kurio 
kai kurios iš dabartinių darbo vietų išnyks ir ateityje atsiras naujų darbo vietų; primena, 
kad reikia skatinti jaunimą rinktis IRT ir MTIM (gamtos mokslų, technologijų, 
inžinerijos ir matematikos) studijas; palankiai vertina, kaip žingsnį šia linkme, 
Skaitmeninių galimybių stažuočių iniciatyvą, ir pabrėžia, kad turėtų būti įtrauktos į 
programas ir skatinamos vienodos galimybės bei moterų ir mergaičių skaitmeninių 
įgūdžių įgijimas; pabrėžia, kad turėtų būti parengtos rekomendacijos dėl minimalių 
skaitmeninių gebėjimų, kuriuos studentai turėtų įgyti savo studijų metu, ir kad į 
mokymo programas turėtų būti įtrauktas mokymas apie privatumą, saugumą ir 
pagrindines apsaugos priemones apsisaugoti nuo piktavališkos veiklos; pabrėžia poreikį 
didinti verslumo gebėjimus, puoselėti verslumo dvasią bei remti skaitmeninį verslumą; 
pabrėžia Europos inovacijos ir technologijos instituto bei žinių ir inovacijos bendrijų 
vaidmenį sujungiant verslą, mokslinius tyrimus ir švietimą į žinių trikampį; pabrėžia 
universitetų inkubatorių vaidmenį ir atkreipia dėmesį, kad Europos universitetuose 
reikia plėtoti daugiau su universitetais susijusių inkubacinių programų;

7. pabrėžia, kad skaitmeninė transformacija darbo vietoje apima pačių žmogiškųjų išteklių 
pokyčius ir prisitaikymo iššūkius; todėl pabrėžia, kad svarbu remti mokymą ir 
mokymąsi visą gyvenimą, kurių dėmesio centre būtų skaitmeninių įgūdžių ugdymas 
kartu su gyvenimo įgūdžiais ir bendraisiais gebėjimais, nes jie labai svarbūs 
pereinamojo laikotarpio darbo jėgos atsparumo, įgalėjimo ir gerovės požiūriais;

8. primena, kad skaitmeninės technologijos ir prieiga prie duomenų gali padėti diegti 
inovacijas švietimo srityje; pabrėžia atvirųjų duomenų, kaip švietimo išteklių, taip pat 
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kaip priemonės toliau vystyti atvirąjį mokslą, svarbą.
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