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NÁVRH USNESENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU

o utváření politiky digitálního vzdělávání
(2020/2135(INI))

Evropský parlament,

– s ohledem na články 165 a 166 Smlouvy o fungování Evropské unie,

– s ohledem na Listinu základních práv Evropské unie, zejména na článek 14 této listiny,

– s ohledem na článek 2 Dodatkového protokolu k Úmluvě Rady Evropy o ochraně 
lidských práv a základních svobod, který se týká práva na vzdělání,

– s ohledem na návrh usnesení Výboru pro kulturu a vzdělávání ze dne 22. září 2020 
ohledně budoucnosti evropského vzdělávání v souvislosti s COVID-19,

– s ohledem na své usnesení ze dne 17. dubna 2020 o koordinovaných opatřeních EU 
v boji proti pandemii COVID-19 a jejím následkům1,

– s ohledem na své usnesení ze dne 11. prosince 2018 o vzdělávání v digitálním věku: 
výzvy, příležitosti a ponaučení pro tvorbu politiky EU2,

– s ohledem na své usnesení ze dne 12. června 2018 o modernizaci vzdělávání v EU3,

– s ohledem na své usnesení ze dne 14. září 2017 o nové agendě dovedností pro Evropu4,

– s ohledem na závěry Rady ze dne 9. června 2020 o utváření digitální budoucnosti 
Evropy5,

– s ohledem závěry Rady ze dne 26. května 2020 o evropských učitelích a školitelích pro 
budoucnost6,

– s ohledem na závěry Rady ze dne 18. listopadu 2019 o klíčové úloze politik 
celoživotního učení z hlediska schopnosti společnosti vyrovnat se s technologickou 
a ekologickou transformací ve prospěch inkluzivního a udržitelného růstu7,

– s ohledem na doporučení Rady ze dne 22. května 2018 o klíčových kompetencích pro 
celoživotní učení8,

– s ohledem na doporučení Rady ze dne 22. května 2017 o evropském rámci kvalifikací 

1 Přijaté texty, P9_TA(2020)0054.
2 Přijaté texty, P8_TA(2018)0485.
3 Přijaté texty, P8_TA(2018)0247.
4 Úř. věst. C 337, 20.9.2018, s. 135.
5 Úř. věst. C 202 I, 16.6.2020, s. 1.
6 Úř. věst. L 193, 9.6.2020, s. 11.
7 Úř. věst. C 389, 18.11.2019, s. 12.
8 Úř. věst. C 189, 4.6.2018, s. 1.
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pro celoživotní učení, kterým se zrušuje doporučení Evropského parlamentu a Rady ze 
dne 23. dubna 2008 o zavedení evropského rámce kvalifikací pro celoživotní učení9,

– s ohledem na závěry Rady ze dne 30. května 2016 o rozvoji mediální gramotnosti 
a kritického myšlení prostřednictvím vzdělávání a odborné přípravy10,

– s ohledem na doporučení Rady ze dne 19. prosince 2016 o cestách prohlubování 
dovedností: nové příležitosti pro dospělé11,

– s ohledem na závěry Rady ze dne 27. května 2015 o úloze předškolního a základního 
vzdělávání při podpoře kreativity, inovativnosti a digitálních kompetencí12,

– s ohledem na doporučení Rady ze dne 20. prosince 2012 o uznávání neformálního a 
informálního učení13,

– s ohledem na sdělení Komise ze dne 30. září 2020 nazvané „Akční plán digitálního 
vzdělávání 2021–2027: Nové nastavení vzdělávání a odborné přípravy pro digitální 
věk“ (COM(2020)0624) a související pracovní dokument útvarů (SWD(2020)0209),

– s ohledem na sdělení Komise ze dne 30. září 2020 o vytvoření Evropského prostoru 
vzdělávání do roku 2025 (COM(2020)0625),

– s ohledem na sdělení Komise ze dne 1. července 2020 o evropské agendě dovedností 
pro udržitelnou konkurenceschopnost, sociální spravedlnost a odolnost 
(COM(2020)0274),

– s ohledem na sdělení Komise ze dne 17. ledna 2018 o akčním plánu digitálního 
vzdělávání (COM(2018)0022),

– s ohledem na sdělení Komise ze dne 14. listopadu 2017 o posílení evropské identity 
prostřednictvím vzdělávání a kultury (COM(2017)0673),

– s ohledem na sdělení Komise ze dne 30. května 2017 nazvané „Rozvoj škol a vynikající 
výuka poskytující výborný start do života“ (COM(2017)0248),

– s ohledem na sdělení Komise ze dne 7. prosince 2016 nazvané „Zlepšování 
a modernizace vzdělávání“ (COM(2016)0941),

– s ohledem na zprávu Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj (OECD) 
s názvem „Reakce na COVID-19 v oblasti vzdělávání: zavedení sady strategií“,

– s ohledem na zprávu OECD s názvem „Náhled na dovednosti 2019: Prosperita 
v digitálním světě“,

– s ohledem na zprávu Organizace OSN pro výchovu, vědu a kulturu (UNESCO) 
s názvem „Dovednosti pro propojený svět“,

9 Úř. věst. C 189, 15.6.2017, s. 15.
10 Úř. věst. C 212, 14.6.2016, s. 5.
11 Úř. věst. C 484, 24.12.2016, s. 1.
12 Úř. věst. C 172, 27.5.2015, s. 17.
13 Úř. věst. C 398, 22.12.2012, s. 1.



PR\1215130CS.docx 5/11 PE658.874v01-00

CS

– s ohledem na zprávu Evropského střediska pro rozvoj odborného vzdělávání ze dne 
4. června 2020 s názvem „Digitální propast ohrožených studentů v oblasti odborného 
vzdělávání během koronavirové krize v Evropě“,

– s ohledem na článek 54 jednacího řádu,

– s ohledem na stanoviska Výboru pro zaměstnanost a sociální věci a Výboru pro práva 
žen a rovnost pohlaví,

– s ohledem na zprávu Výboru pro kulturu a vzdělávání (A9-0000/2020),

A. vzhledem k tomu, že inkluzivní, kvalitní vzdělání je základním kamenem ekologické 
transformace a přechodu k digitalizaci;

B. vzhledem k tomu, že digitální technologie transformují společnost, a digitální 
dovednosti i digitální gramotnost se tak stávají nepostradatelnými pro všechny občany;

C. vzhledem k tomu, že 43 % Evropanů nedisponuje základními digitálními dovednostmi 
a značné rozdíly se vyskytují mezi členskými státy a na základě sociálně-ekonomického 
postavení, věku, příjmu, úrovně vzdělání a zaměstnání; vzhledem k tomu, že agenda 
dovedností má za cíl zajistit, že 70 % lidí ve věku 16 až 74 let bude do roku 2025 
disponovat základními digitálními dovednostmi; vzhledem k tomu, že data ukazují na 
nedostatek žen v oborech přírodních věd, technologií, inženýrství a matematiky (STEM) 
a v počítačových oborech, nedostatečné zastoupení žen na pozicích v oboru vyspělých 
technologií a na přetrvávající rozdíly v odměňování žen a mužů;

D. vzhledem k tomu, že se v digitálních technologiích skrývá značný potenciál pro učitele 
i žáky a studenty napříč vzdělávacími sektory a zařízeními;

E. vzhledem k tomu, že přístup k vysoce kvalitní digitální infrastruktuře a vybavení, které 
jsou přizpůsobeny pro vzdělávací potřeby, je předpokladem pro digitální vzdělávání; 
vzhledem k tomu, že pandemie COVID-19 a náhlý přechod k digitalizaci v oblasti 
vzdělávání obnažily propasti v přístupu ke vzdělávání napříč Unií;

F. vzhledem k tomu, že náhlý přechod ke vzdělávání online a na dálku rovněž odhalil 
znepokojivé rozdíly v digitálních dovednostech učitelů, rodičů a žáků a studentů 
a v jejich schopnostech využívat digitální technologie efektivně;

G. vzhledem k tomu, že posun k vzdělávání online a na dálku zhoršil stávající nerovnosti 
a zanechal znevýhodněné, zranitelné a zdravotně postižené žáky a studenty ještě více 
pozadu, zvýšil míry předčasného ukončování školní docházky napříč vzdělávacími 
sektory a odhalil absenci pastorační a sociální podpory v digitálním prostředí;

H. vzhledem k tomu, že pandemie COVID-19 předznamenává zásadní změny 
a pravděpodobně nemusí být poslední pandemií; vzhledem k tomu, že by bylo 
neodpustitelné, kdybychom nebyli řádně připraveni zajistit kvalitní digitální vzdělávání 
v plném rozsahu pro všechny v případě potenciální druhé vlny;

Přepracovaný akční plán digitálního vzdělávání: vize, správa, financování a měření výkonu

1. vítá aktualizovaný akční plán digitálního vzdělávání jako další krok na cestě ke 
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komplexnějším digitálním schopnostem a vzdělávací strategii; domnívá se, že plán bude 
úspěšný, pokud v době jeho dokončení bude digitální vzdělávání považováno za 
významnou součást vzdělávací politiky a pokud dosáhne jasných, konzistentních 
a pozitivních výsledků v přístupu ke vzdělávání a jeho kvalitě napříč Unií;

2. chválí rozhodnutí plán přizpůsobit víceletému finančnímu rámci (VFR), protože to 
umožňuje dlouhodobější perspektivu a propojuje jej s příslušnými nástroji financování; 
zdůrazňuje význam plánu při vytváření Evropského prostoru vzdělávání;

3. konstatuje, že účinné provádění plánu však závisí na koordinaci napříč širokou škálou 
programů; vyzývá Komisi, aby zajistila účinné synergie mezi těmito programy;

4. ukazuje na význam stěžejních investičních priorit „propojení“ a „změny kvalifikace 
a prohlubování dovedností“ ve facilitě na podporu oživení a odolnosti, které podpoří 
agendu digitálního vzdělávání; vyzývá, aby 10 % z financování této facility bylo určeno 
na vzdělávání, a vybízí členské státy, aby navýšily své rozpočty na vzdělávání;

5. zdůrazňuje hodnotu pilotních projektů a přípravných činností započatých Evropským 
parlamentem při zajišťování větší spolupráce napříč Unií s cílem překonávání rozdílů ve 
vzdělávání mezi členskými státy, regiony i venkovskými a městskými oblastmi; vyzývá 
k jejich začleňování do programů;

6. vítá, že Komise naplánovala  přezkum plánu v polovině období, a její cíl posílit sběr 
údajů; připomíná, že je třeba ustanovit jasný harmonogram jeho provádění; je nadále 
přesvědčen, že tento plán potřebuje jasnější správní a koordinační strukturu, do které by 
měl být zapojen Parlament a která by měla umožňovat průběžně sledovat vývoj 
a výkon; vyzývá proto Komisi, aby zřídila fórum, které by spojovalo členské státy, 
Parlament a další zúčastněné strany a odborníky; naléhavě vybízí Komisi k lepší 
integraci digitálního vzdělávání do provádění evropského semestru;

7. vítá zřízení center digitálního vzdělávání jako první krok směrem k procesu 
spoluvytváření zahrnujícímu klíčové zúčastněné strany; vyzývá Komisi, aby dohlížela 
na provádění na vnitrostátní úrovni a zajistila v rámci center spravedlivé zastoupení 
a nezávislost; vyzývá Komisi, aby plně zahrnula Parlament do vytváření evropského 
střediska vnitrostátních středisek a do jmenování příslušných zúčastněných stran;

Podpora vysoce výkonného ekosystému digitálního vzdělávání

8. vyjadřuje politování nad přetrvávající digitální propastí v rámci Unie; lituje toho, že 
v některých členských státech, jako je třeba Rumunsko, úsilí poskytnout přístup ke 
kvalitnímu digitálnímu vzdělávání selhala, což znamená, že více než 30 % žáků na 
několik měsíců zcela ztratilo přístup ke vzdělání; sdílí analýzu Komise, že rychlý 
a spolehlivý internet a kvalitní digitální vybavení ve vzdělávacích zařízeních, 
neformálních prostředích a v domácnostech jsou předpokladem pro účinné digitální 
vzdělávání;

9. trvá na tom, že vysokorychlostní připojení by mělo být považováno za veřejný statek 
a mělo by být všeobecně dostupné, protože je klíčovým prvkem při uzavírání digitální 
propasti; vyzývá, aby byla zavedena specifická opatření, která zlepší připojení 
v odlehlých, venkovských a horských oblastech se slabým připojením a omezeným 
přístupem k novým technologiím, mezi něž například patří umělá inteligence, robotika, 
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blockchain, nová vzdělávací zařízení nebo gamifikace, s ohledem na jejich zvyšující se 
význam a potenciál; vyzývá k vytvoření nové iniciativy zaměřené na umělou inteligenci 
a robotiku pro vzdělávání;

10. vítá zaměření plánu na podporu připojení škol a univerzit k internetu prostřednictvím 
Nástroje pro propojení Evropy a úsilí zveřejňovat možnosti financování ze strany EU; 
vyzývá Komisi, aby úzce spolupracovala s členskými státy, místními orgány 
a zúčastněnými stranami, a zajistila tak, že EU podpoří propojení s vnitrostátními 
systémy, zejména za účelem podpory znevýhodněných skupin; vyzývá Komisi, aby 
podporu zaměřila i na jiná vzdělávací zařízení, než jsou školy;

Zlepšování digitálních kompetencí a dovedností pro digitální transformaci

11. trvá na tom, že by měla být věnována větší pozornost odborné přípravě učitelů, protože 
plán je vytvořený tak, aby učitelé digitálními schopnostmi nejen disponovali, ale aby je 
i dokázali učit; vyzývá k celounijní iniciativě s cílem rozvíjet nové pedagogické metody 
pro digitální prostředí; zdůrazňuje stále důležitější roli, kterou v učení na dálku hrají 
rodiče a školitelé, a vyzývá, aby jim byla poskytnuta speciální školení a podpůrné 
mechanismy;

12. zdůrazňuje, že kybernetické hrozby, kyberšikana, ochrana soukromí a osobních údajů, 
nebezpečné online hry a dezinformace v digitálním prostředí představují výzvu; vřele 
proto vítá posílené zaměření revidovaného plánu na digitální a informační gramotnost; 
očekává rychlé přijetí akčního plánu pro média a pokynů pro učitele a pedagogické 
pracovníky; vyzývá Komisi, aby byla v tomto ohledu ambicióznější a spustila rozsáhlé 
kampaně zaměřené na digitální gramotnost;

13. zdůrazňuje, že je třeba zlepšit nástroje na úrovni Unie, které otevřou příležitosti pro 
celoživotní učení a zajistí plný a kvalitní přístup k univerzitním a postuniverzitním 
kurzům a materiálům; vyzývá Komisi, aby vytvořila evropskou internetovou univerzitu 
se vzdělávacím obsahem dostupným na dálku a online v rámci celé Evropy;

14. připomíná, že je třeba věnovat zvláštní pozornost digitálním dovednostem dospělých 
s nízkou kvalifikací, zdravotně postižených osob, osob ze zranitelných skupin a starších 
lidí; upozorňuje, že v roce 2018 pouze 4,3 % dospělých s nízkou kvalifikací využívalo 
jakékoli formy vzdělávání dospělých;

15. proto vyjadřuje politování nad trvající nepřítomností opatření zaměřených na studující 
dospělé s nízkou kvalifikací a starší lidi; zdůrazňuje, že toto opomíjení podrývá základní 
rozměr celoživotního učení v rámci digitálního vzdělávání a brzdí úsilí vynakládané na 
zajištění, že každý disponuje základními životními dovednostmi; vyzývá proto Komisi, 
aby spolupracovala s regionálními a místními orgány na zavedení dalších opatření, která 
by zajistila, že tyto skupiny obyvatelstva mohou skutečně využít výhod plynoucích 
s přechodu k digitalizaci;

°

° °

16. pověřuje svého předsedu, aby předal toto usnesení Radě a Komisi.
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VYSVĚTLUJÍCÍ PROHLÁŠENÍ

Úvod

Podle organizace UNESCO bylo uzavřením vzdělávacích institucí a institucí odborné 
přípravy v době vrcholu koronavirové krize postiženo téměř 1,6 miliardy žáků a studentů ve 
více než 190 zemích – 94 % všech žáků a studentů po celém světě – a více než 60 % žáků 
a studentů je tímto zavřením stále ovlivněno.1 Stejný příběh se odehrál v prostředí formálního 
i neformálního vzdělávání – jesle, mateřské školy, vysoké školy odborného vzdělávání 
a přípravy, univerzity, kluby mládeže a vysoké školy pro vzdělávání dospělých zavřely své 
brány a v mnoha případech, pokud měly k dispozici infrastrukturu, přešly do online prostředí. 
Digitální vzdělávání nebylo pouhým nástrojem; stalo se nutností a rozšířeným řešením, díky 
němuž bylo možné vypořádat se s omezeními volného pohybu osob a poskytnout vzdělávání 
co největšímu počtu žáků a studentů. Tato nová realita zdůraznila potřebu evropského 
přístupu k digitálnímu vzdělávání, aby EU ve spolupráci s celosvětovými institucemi 
a subjekty, jako je Organizace spojených národů, Světová banka a Rada Evropy, hledala 
řešení šitá na míru novým výzvám.

Přestože vzdělávací zařízení a jejich zaměstnanci zavedli mnohé inovace a prokázali 
pozoruhodnou kreativitu, což mnoha lidem umožnilo pokračovat ve vzdělávání, celkový 
obraz ukazuje spíše spěšný přechod k digitalizaci, který zanechal ty, kdo již byli pozadu, ještě 
více pozadu. V některých částech světa je vzdělávání na dálku prakticky nemožné. 
V Rumunsku neměl téměř 1 milion dětí, což představuje 32 % žáků v Rumunsku, několik 
měsíců přístup ke vzdělání kvůli špatnému přístupu k základní infrastruktuře2. Naproti tomu 
nabízí vzdělávání na dálku, většinou online3, přibližně 90 procent zemí s vysokými příjmy, 
což přesto znamená, že se 10 procent školáků ocitá bez jakékoli formy učení a obrovské 
nerovnosti se objevují zejména v rovině sociálně-ekonomického postavení. Výzkum4 ukazuje, 
že dokonce ani v bohatých členských státech nemají všechny domácnosti alespoň jedno 
použitelné zařízení nebo připojení k internetu. A to jsou úplné základy pro jakoukoli formu 
online vzdělávání.

Pandemie zdůraznila mnoho dalších nedostatků v ekosystému digitálního vzdělávání. Vedle 
problému přístupu na prvním místě vyvstává další problém, a to, že školáci potřebují učitele, 
kteří jsou dostatečně digitálně zdatní, aby poskytovali účinné online vzdělávání, a připravenou 
sadu nástrojů vhodnou pro online prostředí. Digitální nástroje jsou pro výuku a učení 
užitečné. Vzdělávání však vyžaduje více než jen přístup k digitálním zařízením; požaduje 
integrovaný přístup, který bere ohled na psychologické, sociální, pedagogické a praktické 
požadavky výuky a učení. Rodiče zároveň zásadně přispívají k provádění dětí online 

1 Aktuální údaje poskytuje UNESCO na adrese https://en.unesco.org/covid19/educationresponse.
2 Studie provedená Rumunským institutem pro hodnocení a strategii o vzdělávání během stavu nouze – 
https://cdn.edupedu.ro/wp-content/uploads/2020/05/ires_accesul-elevilor-din-romania-la-educatie-online_studiu-
national_aprilie-2020.pdf.
3 „School closures, government responses and learning inequality around the world during Covid-19“ (Zavírání 
škol, reakce vlád a nerovnost ve vzdělávání po celém světě během pandemie COVID-19), Brookings Institution, 
14. dubna 2020 – https://www.brookings.edu/research/school-closures-government-responses-and-learning-
inequality-around-the-world-during-covid-19/.
4 „Covid-19 and Social Mobility: Impact Brief - School Shutdown“ (COVID-19 a sociální mobilita: stručný 
popis dopadů – uzavření škol), 20. dubna 2020 – https://www.suttontrust.com/wp-
content/uploads/2020/04/COVID-19-Impact-Brief-School-Shutdown.pdf.
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prostředím. Žáci a studenti s poruchami učení nebo se speciálními vzdělávacími potřebami 
vyžadují podporu přizpůsobenou na míru, která příliš často chybí. I přes úsilí všech 
zúčastněných byl odhalen nedostatek digitálních dovedností mezi učiteli a školiteli 
a nedostatek účinné odborné přípravy učitelů v oblasti digitálního vzdělávání. Rodiče se také 
potýkají s problémy, například proto, že jim chybí jazykové dovednosti či dovednosti 
v oblasti gramotnosti, počítání nebo digitálních technologií potřebné k tomu, aby pomohli 
svým dětem. Jsou zapotřebí zvláštní opatření, s finanční podporou evropských a vnitrostátních 
programů, která by podpořila rodiče a učitele při rozvíjení dovedností potřebných k tomu, aby 
pomohli svým dětem. Mnozí dospělí i mnohé děti se poprvé potýkají se základy digitální 
gramotnosti, kybernetickou hygienou, ochranou soukromí a mediální gramotností, ochranou 
osobních údajů, kyberšikanou a nebezpečnými online hrami. Zvláštní výzvu představují 
během této zdravotní krize dezinformace. Statistiky mluví opět jasně: existuje přímá 
souvislost mezi příjmem a úrovní vzdělání na jedné straně a tendencí využívat internet 
k získávání informací a vzdělávání na straně druhé5.

Na jedné straně proto krize COVID-19 poskytla působivé testovací prostředí pro politiku 
digitálního vzdělávání a na druhé straně odhalila ohromné množství nedostatků. V pracovním 
dokumentu vydaném na začátku září 2020 vyzval zpravodaj této zprávy k aktualizaci akčního 
plánu digitálního vzdělávání (DEAP)6 z roku 2018, který by rozvinul ucelený a sjednocený 
přístup v oblasti digitálního vzdělávání s jasnými cíli, finanční podporou a harmonogramem 
a který povede k jednotnému přístupu na evropské úrovni, zahrnujícímu všechny příslušné 
zúčastněné strany.

Utváření společné evropské politiky v oblasti digitálního vzdělávání

Abychom byli schopni utvářet ucelenou politiku v oblasti digitálního vzdělávání, musíme 
pochopit, jaký význam má vzdělávání v utváření budoucnosti našich společností a v podpoře 
úspěšné ekologické transformace a přechodu k digitalizaci. Před nedávnem organizace OECD 
uvedla, že omezení volného pohybu osob měla na vzdělávání obrovský dopad, jenž vedl 
k vytváření podstatných rozdílů ve vzdělání a dovednostech, jež budou mít za následek pokles 
produktivity u jedinců po celém světě, výrazně nižší příjmy a snížení HDP ve střednědobém 
a dlouhodobém hledisku, což lze překlenout jedině většími investicemi do vzdělávání. Proto 
je třeba stanovit jasné investiční cíle jak na úrovni EU, tak na vnitrostátní, regionální i místní 
úrovni. Je třeba na vzdělávání vyhradit alespoň 10 % z financování facility na podporu 
oživení a odolnosti, aby se zajistila řešení pro současné potřeby v oblasti vzdělávání 
a dovedností, zároveň by však členské státy měly pokračovat ve vlastním navyšování 
financování vzdělávání.

I přes nepochybný úspěch stěžejního programu Unie v oblasti vzdělávání a odborné přípravy, 
programu Erasmus+, se členské státy zdráhají zapojit do dalších, intenzivnějších forem 
spolupráce. Navíc fakt, že stále nebyl vytvořen skutečný Evropský prostor vzdělávání, má za 
následek různorodé reakce na koronavirovou krizi ve vzdělávání a odborné přípravě. Přechod 
k digitálnímu vzdělávání nedoprovází větší spolupráce členských států při hledání 
použitelných řešení a nástrojů a financování zůstává omezené, ačkoli potřeby vzdělávacích 

5 „Adult learners in a digital world“ (Dospělí účastníci vzdělávání v digitálním světě), Výzkumná služba 
Evropského parlamentu, říjen 2019 – 
https://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document.html?reference=EPRS_BRI(2019)640141 – 
a „The 2018 International Computer and Information Literacy Study“ (Mezinárodní studie počítačové 
a informační gramotnosti z roku 2018), Evropská komise.
6 https://cultnet.in.ep.europa.eu/home/welcome/work-in-progress/draft-reports.html.

https://cultnet.in.ep.europa.eu/home/welcome/work-in-progress/draft-reports.html
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systémů rostou. Tato nová realita poukázala na to, že je třeba zavést společné standardy 
kvality na úrovni EU, které nám umožní vytvářet napříč Evropou vzdělávací systémy, které 
jsou inkluzivní a poskytují praktická a vhodná řešení digitalizace vzdělávání. Je zřejmé, že 
v digitálních technologiích se skrývá značný potenciál pro učitele i žáky a studenty napříč 
vzdělávacími sektory a zařízeními, protože dokážou zpřístupnit celou škálu materiálů 
a formátů, a tyto nové nástroje nejsou užitečné pouze při vzdělávání na dálku, ale lze je 
přizpůsobit tak, aby obohacovaly i osobní vzdělávání. Musíme se z pandemie poučit, 
abychom byli schopni zajistit kvalitní digitální vzdělávání v plném rozsahu pro všechny 
v případě potenciální druhé vlny.

Digitální začleňování jde ruku v ruce se sociálním začleňováním a to všeobecně ukazují 
i statistiky EU. Čtyřicet tři procent Evropanů nedisponuje základními digitálními dovednostmi 
a značné rozdíly se vyskytují mezi členskými státy a na základě sociálně-ekonomického 
postavení, věku, příjmu, genderu, úrovně vzdělání a zaměstnání. Tyto strukturální nedostatky 
bude možné začít řešit jedině prostřednictvím ucelené, sjednocené a zaměřené evropské 
politiky v oblasti digitálního vzdělávání, kterou je třeba zavést zrychleným tempem. Proto 
zpravodaj této zprávy naléhavě vyzývá Komisi, aby přesunula termíny vydání různých 
doporučení Rady o digitálním vzdělávání na rok 2021.

Naše posouzení akčního plánu digitálního vzdělávání z roku 2020

V prosinci 2018 Evropský parlament vyzval Evropskou komisi, aby byla ambicióznější 
a vytvořila komplexní strategii zaměřenou na digitální dovednosti a vzdělávání7. Tento nový 
plán nám poskytuje nový, strategičtější přístup, aby však byl úspěšný, musíme zajistit, že na 
konci jeho provádění bude digitální vzdělávání významnou součástí vzdělávací politiky 
a dosáhne jasných, konzistentních a pozitivních výsledků v přístupu ke vzdělávání a jeho 
kvalitě napříč EU.

Je zřejmé, že aby jakákoli strategie Evropského parlamentu byla účinná, musí se jí dostávat 
odpovídajících finančních prostředků. V tomto ohledu vítáme skutečnost, že je plán 
přizpůsobený sedmiletému víceletému finančnímu rámci (VFR), ale vyzýváme k lepší 
koordinaci a účinnějším synergiím napříč širokou škálou programů, které ho podporují, 
včetně programu Erasmus+, Evropského sociálního fondu plus a Nástroje pro propojení 
Evropy. Zároveň zdůrazňujeme, že při překonávání rozdílů ve vzdělávání mezi členskými 
státy hrají významnou roli pilotní projekty a přípravné činnosti započaté Evropským 
parlamentem zajišťující větší spolupráci napříč Unií. Zejména nedávno zavedený pilotní 
projekt zaměřený na zlepšení připojení ve venkovských, horských a odlehlých oblastech by 
mohl být klíčovým výchozím bodem pro celoevropskou iniciativu, která by pomohla 
překlenout rozdíly mezi členskými státy.

Vysoce výkonný evropský ekosystém digitálního vzdělávání

I přes chybějící evropskou reakci současná pandemie ukázala, že evropský ekosystém 
digitálního vzdělávání existuje a rozvíjí se, zejména díky úspěšným iniciativám napříč 
Evropou započatým místními orgány, podnikateli a inovátory, nevládními organizacemi 
a univerzitami, odbory a soukromými společnostmi, profesory, žáky a studenty, výzkumníky, 
a dokonce i rodiči. Evropská společnost ukázala tváří v tvář současným výzvám odolnost 
a dokázala vytvářet inovace, díky kterým můžeme být pyšní na to, co společně dokážeme. 

7 2018/2090(INI): Vzdělávání v digitálním věku: výzvy, příležitosti a ponaučení pro tvorbu politiky EU – 
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-8-2018-0485_CS.html.
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Škola ICS Capozzi-Galilei v Itálii například vyvinula vědeckou únikovou hru, virtuální 
nástroj, který studentům nabízí intenzivní vzdělávací zážitek a zlepšuje gramotnost v oblasti 
přírodních věd. Katalánská polytechnická univerzita v Barceloně navrhla mobilní platformu 
nazvanou „Student4Students“, která spojuje studenty středních škol, kteří mají zájem 
o kariéru v IT, s univerzitními studenty IT oborů. Institut globálních digitálních politik na 
univerzitě SNSPA a asociace E-Civis v Bukurešti zase navrhly první rumunský vzdělávací 
tablet, přizpůsobené, finančně dostupné digitální zařízení s personalizovaným vzdělávacím 
obsahem a zabezpečenými digitálními vzdělávacími aplikacemi.

Tyto pozitivní příklady však potřebují podporu, aby mohly přetrvat a prosadit se ve větším 
měřítku na evropské úrovni. Podobné iniciativy byly příliš často ignorovány a potenciál, který 
by mohly na evropské úrovni přinést, zůstal nevyužitý. Prvním krokem je začít považovat 
vysokorychlostní připojení k internetu za veřejný statek a zajistit, že je všeobecně dostupné. 
To samé musí platit o nově vznikajících technologiích, jako je například umělá inteligence, 
robotika, gamifikace, nová vzdělávací zařízení nebo blockchain. Proto vyzýváme k vytvoření 
iniciativy zaměřené na umělou inteligenci a robotiku v oblasti digitálního vzdělávání. Také 
musíme nalézt řešení, jak zajistit rychlý a spolehlivý internet a kvalitní digitální vzdělávání ve 
vzdělávacích zařízeních, neformálních prostředích a v domácnostech. To znamená, že musíme 
řešit všechny překážky, kterým čelí například instituce v oblasti odborného vzdělávání, jež se 
spoléhají na praktickou výuku, a zároveň zaručit, že lidem ze znevýhodněných skupin, 
zdravotně postiženým osobám, žákům a studentům s nízkou kvalifikací, seniorům a lidem 
z venkovských a odlehlých oblastí bude věnována zvláštní pozornost, která jim pomůže 
zlepšit digitální dovednosti a zajistí přístup k digitálnímu vzdělávání. Ženám je také třeba 
poskytnout podporu při studiu počítačových věd a oborů přírodních věd, technologie, 
inženýrství a matematiky. Rovněž je třeba překlenout přetrvávající genderové rozdíly 
v sektoru vyspělých technologií. Musíme spojit naše jednotlivá know-how i zdroje. Jedině tak 
by se iniciativy, mezi které patří vytvoření evropské internetové univerzity, rozvíjení 
celoevropské vzdělávací platformy, návrh na vytvoření akademií pro učitele nebo zavedení 
evropského osvědčení o digitálních dovednostech (EDSC) a které mají podporu evropských 
orgánů a zúčastněných stran, mohly stát příklady, jež umožní vytvoření evropského rámce pro 
digitální vzdělávání.

Nelson Mandela prohlásil: „Vzdělání je ta nejsilnější zbraň, kterou lze změnit svět.“ Dnes se 
svět kvůli pandemii a novým technologiím mění rychlejším tempem. Jsme na prahu nové éry 
v oblasti vzdělávání. Nastal čas, aby Evropa vytvořila vlastní politiku v oblasti digitálního 
vzdělávání, která všem žákům a studentům napříč Evropou i za jejími hranicemi nabídne 
přístup ke kvalitnímu digitálnímu vzdělávání.


