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PROPUNERE DE REZOLUȚIE A PARLAMENTULUI EUROPEAN

referitoare la conturarea politicii în domeniul educației digitale
(2020/2135(INI))

Parlamentul European,

– având în vedere articolele 165 și 166 din Tratatul privind funcționarea Uniunii 
Europene,

– având în vedere Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene, în special articolul 
14,

– având în vedere articolul 2 din Protocolul la Convenția Consiliului Europei pentru 
apărarea drepturilor omului și a libertăților fundamentale privind dreptul la educație,

– având în vedere propunerea de rezoluție a Comisiei pentru cultură și educație din 22 
septembrie 2020 referitoare la viitorul educației europene în contextul COVID-19,

– având în vedere Rezoluția sa din 17 aprilie 2020 referitoare la acțiunea coordonată a UE 
pentru combaterea pandemiei de COVID-19 și a consecințelor sale1,

– având în vedere Rezoluția sa din 11 decembrie 2018 referitoare la educație în era 
digitală: dificultăți, șanse și învățăminte pentru elaborarea politicilor UE2,

– având în vedere Rezoluția sa din 12 iunie 2018 privind modernizarea educației în UE3,

– având în vedere Rezoluția sa din 14 septembrie 2017 referitoare la o nouă agendă pentru 
competențe în Europa4,

– având în vedere concluziile Consiliului din 9 iunie 2020 privind conturarea viitorului 
digital al Europei5,

– având în vedere concluziile Consiliului din 26 mai 2020 privind cadrele didactice și 
formatorii europeni pentru viitor6,

– având în vedere concluziile Consiliului din 18 noiembrie 2019 privind rolul esențial al 
politicilor de învățare pe tot parcursul vieții în înzestrarea societăților cu mijloacele 
necesare pentru a aborda tranziția tehnologică și tranziția către o economie verde în 
sprijinul unei creșteri durabile și favorabile incluziunii7,

– având în vedere recomandarea Consiliului din 22 mai 2018 privind competențele-cheie 

1 Texte adoptate P9_TA(2020)0054.
2 Texte adoptate P8_TA(2018)0485.
3 Texte adoptate P8_TA(2018)0247.
4 JO C 337, 11.10.2018, p. 135.
5 JO C 202 I, 16.6.2020, p. 1.
6 JO C 193, 9.6.2020, p. 11.
7 JO C 389, 18.11.2019, p. 12.
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pentru învățarea pe tot parcursul vieții8,

– având în vedere Recomandarea Consiliului din 22 mai 2017 privind Cadrul european al 
calificărilor pentru învățarea pe tot parcursul vieții și de abrogare a Recomandării 
Parlamentului European și a Consiliului din 23 aprilie 2008 privind stabilirea Cadrului 
european al calificărilor pentru învățarea de-a lungul vieții9,

– având în vedere concluziile Consiliului din 30 mai 2016 privind dezvoltarea 
competențelor media și a gândirii critice cu ajutorul educației și formării10,

– având în vedere Recomandarea Consiliului din 19 decembrie 2016 privind parcursurile 
de actualizare a competențelor: noi oportunități pentru adulți11,

– având în vedere concluziile Consiliului din 27 mai 2015 privind rolul educației 
preșcolare și al educației primare în stimularea creativității, a inovării și a competențelor 
digitale12,

– având în vedere Recomandarea Consiliului din 20 decembrie 2012 privind validarea 
învățării non-formale și informale13,

– având în vedere comunicarea Comisiei din 30 septembrie 2020 intitulată „Planul de 
acțiune în domeniul educației digitale pentru 2021-2027: Reforma sistemelor de 
educație și formare în era digitală” (COM(2020)0624) și documentul de lucru conex al 
serviciilor Comisiei (SWD(2020)0209),

– având în vedere Comunicarea Comisiei din 30 septembrie 2020 referitoare la crearea 
unui Spațiu european al educației până în 2025 (COM(2020)0625),

– având în vedere Comunicarea Comisiei din 1 iulie 2020 privind Agenda pentru 
competențe în Europa în vederea obținerii unei competitivități durabile, a echității 
sociale și a rezilienței (COM(2020)0274),

– având în vedere Comunicarea Comisiei din 17 ianuarie 2018 privind Planul de acțiune 
pentru educația digitală (COM(2018)0022),

– având în vedere Comunicarea Comisiei din 14 noiembrie 2017 privind consolidarea 
identității europene prin educație și cultură (COM(2017)0673),

– având în vedere Comunicarea Comisiei din 30 mai 2017 cu privire la dezvoltarea 
școlilor și calitatea excelentă a predării pentru un început bun în viață 
(COM(2017)0248),

– având în vedere Comunicarea Comisiei din 7 decembrie 2016 privind îmbunătățirea și 
modernizarea educației (COM(2016)0941),

8 JO C 189, 4.6.2018, p. 1.
9 JO C 189, 15.6.2017, p. 15.
10 JO C 212, 14.6.2016, p. 5.
11 JO C 484, 24.12.2016, p. 1.
12 JO C 172, 27.5.2015, p. 17.
13 JO C 398, 22.12.2012, p. 1.
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– având în vedere raportul Organizației pentru Cooperare și Dezvoltare Economică 
(OCDE) intitulat „Reacția la COVID-19 în domeniul educației: un set de instrumente 
pentru implementarea strategiilor”,

– având în vedere raportul OCDE intitulat „Perspectiva OCDE asupra competențelor în 
2019: Reușita în lumea digitală”,

– având în vedere raportul Organizației Națiunilor Unite pentru Educație, Știință și 
Cultură (UNESCO), intitulat „Competențe pentru o lume conectată”,

– având în vedere raportul Centrului European pentru Dezvoltarea Formării Profesionale 
din 4 iunie 2020 intitulat „Decalajul digital în perioada COVID-19 în cazul cursanților 
EFP din Europa expuși riscurilor”,

– având în vedere articolul 54 din Regulamentul său de procedură,

– având în vedere avizul Comisiei pentru ocuparea forței de muncă și afaceri sociale și al 
Comisiei pentru drepturile femeilor și egalitatea de gen,

– având în vedere raportul Comisiei pentru cultură și educație (A9-0000/2020),

A. întrucât o educația de calitate și incluzivă reprezintă piatra de temelie pentru tranziția 
ecologică și cea digitală;

B. întrucât tehnologiile digitale remodelează societatea, astfel încât competențele digitale 
de bază și alfabetizarea digitală au devenit acum esențiale pentru toți cetățenii;

C. întrucât 43 % dintre europeni nu au competențe digitale de bază, cu diferențe 
semnificative în interiorul statelor membre și între acestea, dar și în funcție de statutul 
socioeconomic, vârstă, venituri, nivelul de educație și locul de muncă; întrucât Agenda 
pentru competențe urmărește ca 70 % dintre persoanele cu vârsta între 16 și 74 de ani să 
dispună de competențe digitale de bază până în 2025; întrucât datele arată că proporția 
femeilor este scăzută în domeniile științei, tehnologiei, ingineriei și matematicii (STIM), 
precum și în domeniul informaticii, că femeile sunt subreprezentate în locurile de 
muncă din sectorul tehnologiilor de vârf și că persistă disparitățile de gen în privința 
remunerației;

D. întrucât tehnologiile digitale oferă un potențial substanțial pentru profesori și cursanți în 
toate sectoarele educației și în toate formele de învățământ;

E. întrucât accesul la o infrastructură digitală de înaltă calitate și la echipamente adaptate la 
nevoile educaționale este o condiție necesară pentru învățarea digitală; întrucât 
pandemia de COVID-19 și tranziția digitală bruscă în educație au evidențiat probleme 
de acces în întreaga Uniune;

F. întrucât trecerea bruscă la învățarea online și la distanță a relevat și existența unor 
lacune alarmante în ceea ce privește competențele digitale ale profesorilor, ale părinților 
și ale cursanților, precum și capacitatea lor de a utiliza eficient tehnologiile digitale;

G. întrucât trecerea la învățământul online și la distanță a exacerbat inegalitățile existente, 
lăsând și mai mult în urmă cursanții defavorizați, vulnerabili sau cu dizabilități, 
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crescând rata abandonului școlar timpuriu în toate sectoarele educației și aducând la 
lumină absența consilierii și a asistenței sociale în mediul digital;

H. întrucât pandemia de COVID-19 va produce schimbări profunde și e posibil să nu fie 
ultima pandemie; întrucât este de neconceput să nu fim pregătiți corespunzător pentru a 
oferi tuturor o educație digitală de înaltă calitate în cazul unui al doilea val;

Planul de acțiune revizuit în domeniul educației digitale: viziunea, guvernanța, finanțarea 
și evaluarea performanțelor

1. salută Planul de acțiune actualizat pentru educația digitală, considerându-l un pas înainte 
către o strategie digitală mai cuprinzătoare în materie de competențe digitale și educație; 
consideră că planul va fi un succes dacă, la finalizarea sa, educația digitală va fi 
considerată o parte semnificativă a politicii educaționale și va conduce la rezultate clare, 
consecvente și pozitive în ceea ce privește accesul și calitatea în întreaga Uniune;

2. salută decizia de a alinia planul la cadrul financiar multianual (CFM), pentru că permite 
o perspectivă pe termen mai lung și corelează planul cu instrumentele de finanțare de 
resort; subliniază importanța planului în realizare a Spațiului european al educației;

3. remarcă, cu toate acestea, că implementarea planului depinde de coordonarea unei game 
largi de programe; invită Comisia să asigure sinergii reale între aceste programe;

4. subliniază că prioritățile emblematice de investiții „Connect” și „Recalificare și 
perfecționare profesională ” din cadrul Mecanismului de redresare și reziliență sunt 
importante pentru realizarea Agendei privind educația digitală; solicită ca 10 % din 
finanțarea mecanismului să fie alocată educației și încurajează statele membre să 
crească finanțarea pentru educație;

5. subliniază valoarea proiectelor-pilot și a acțiunilor pregătitoare inițiate de Parlament 
pentru a asigura o cooperare mai strânsă la nivelul Uniunii în vederea remedierii 
decalajelor educaționale dintre statele membre, regiuni și zonele rurale și cele urbane; 
solicită integrarea acestora în programe;

6. salută evaluarea planului planificată de Comisie la jumătatea perioadei și intenția sa de a 
intensifica colectarea datelor; reiterează necesitatea unui calendar clar de implementare; 
este în continuare convins că planul necesită o guvernanță și o coordonare mai clare, în 
care Parlamentul ar trebui să fie implicat, pentru a monitoriza în permanență evoluțiile 
și performanțele; invită, prin urmare, Comisia să înființeze un forum care să reunească 
statele membre, Parlamentul, alți actori de sector și experți; invită insistent Comisia să 
integreze mai bine educația digitală în exercițiul Semestrului european;

7. salută centrele de educație digitală, ca un prim pas în direcția unui proces de creare în 
comun care să implice actorii majori; invită Comisia să supervizeze implementarea la 
nivel național și să asigure o reprezentare echitabilă și independența în cadrul centrelor; 
invită Comisia să implice pe deplin Parlamentul în crearea centrelor europene și 
naționale și în desemnarea actorilor relevanți;

Promovarea unui ecosistem educațional digital de înaltă performanță

8. regretă decalajul digital persistent din Uniune; regretă că, în unele state membre, cum ar 



PR\1215130RO.docx 7/12 PE658.874v01-00

RO

fi România, eforturile de a asigura accesul la o educație digitală de calitate au eșuat, 
peste 30 % dintre elevi neavând acces la educație timp de mai multe luni; este de acord 
cu analiza Comisiei, potrivit căreia accesul rapid și fiabil la internet și la echipamente 
digitale de calitate în instituțiile de învățământ, în contexte non-formale și la domiciliu, 
constituie condiții necesare pentru o educație digitală eficace;

9. insistă că banda largă ar trebui să fie considerată un bun public și să fie universal 
accesibilă, acesta fiind un pas important în eliminarea decalajului digital; solicită măsuri 
specifice de îmbunătățire a accesului în zonele îndepărtate, rurale și montane cu o 
conectivitate redusă și un acces limitat la tehnologiile emergente, cum ar fi inteligența 
artificială (IA), robotica, tehnologie blockchain, noile dispozitive educaționale sau 
ludificarea, ținând seama de importanța și potențialul lor în creștere; solicită o nouă 
inițiativă privind IA și robotica în educație;

10. salută accentul pus de plan pe sprijinirea conectivității la nivel școlar și universitar prin 
Mecanismul pentru interconectarea Europei și eforturile de a face cunoscute 
oportunitățile de finanțare din partea UE; invită Comisia să colaboreze îndeaproape cu 
statele membre, cu autoritățile locale și cu actorii implicați pentru ca sprijinul UE să fie 
interconectat cu schemele naționale, în special în vederea ajutării grupurilor 
dezavantajate; invită Comisia să direcționeze sprijinul și către alte instituții de 
învățământ, nu numai către școli;

Consolidarea abilităților și competențelor digitale pentru transformarea digitală

11. insistă pentru a se acorda o mai mare atenție formării cadrelor didactice, deoarece planul 
este conceput astfel încât profesorii nu numai să aibă competențe digitale, ci să le poată 
și preda; solicită o inițiativă paneuropeană de dezvoltare a unor noi metode pedagogice 
pentru mediul digital; subliniază rolul din ce în ce mai important pe care îl joacă părinții 
și tutorii în învățământul la distanță și solicită să li se ofere mecanisme speciale de 
formare profesională și susținere;

12. subliniază provocarea reprezentată de amenințările cibernetice, hărțuirea online, 
protecția datelor și a vieții private, jocurile online periculoase și dezinformarea în 
mediul digital; salută astfel cu precădere atenția sporită acordată alfabetizării digitale și 
informaționale în planul revizuit; așteaptă cu interes adoptarea rapidă a Planului de 
acțiune privind media și a orientărilor pentru cadrele didactice și personalul didactic; 
invită Comisia să dea dovadă de mai multă ambiție și să lanseze campanii de 
alfabetizare digitală la scară largă;

13. subliniază necesitatea de a îmbunătăți unele instrumente la nivelul Uniunii pentru a 
deschide oportunități de învățare pe tot parcursul vieții și pentru a permite un acces 
nerestricționat și de calitate la cursurile și materialele universitare și post-universitare; 
invită Comisia să creeze o Universitate Europeană online, cu conținut educațional 
online la distanță accesibil în întreaga Europă;

14. reamintește că ar trebui să se acorde o atenție deosebită abilităților digitale ale adulților 
cu nivel scăzut de calificare, persoanelor cu dizabilități, celor din grupurile vulnerabile 
și celor în vârstă; subliniază că, în 2018, doar 4,3 % dintre adulții cu un nivel scăzut de 
calificare au utilizat o formă de învățare pentru adulți;

15. regretă, prin urmare, că tot nu s-au luat măsuri pentru cursanții adulți cu un nivel scăzut 
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de calificare și pentru persoanele în vârstă; subliniază că această omisiune subminează 
dimensiunea esențială a învățării pe tot parcursul vieții a educației digitale și împiedică 
eforturile de a oferi tuturor competențe esențiale în viață; invită, prin urmare, Comisia 
să colaboreze cu autoritățile regionale și locale în vederea luării unor măsuri 
suplimentare pentru ca aceste grupuri de populație să poată avea avantaje reale în urma 
tranziției digitale;

°

° °

16. încredințează Președintelui sarcina de a transmite prezenta rezoluție Consiliului și 
Comisiei.
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EXPUNERE DE MOTIVE

Introducere

Potrivit UNESCO, aproape 1,6 miliarde de cursanți din peste 190 de țări, adică 94 % din total, 
au fost afectați de închiderea instituțiilor de educație și formare în plină pandemie de COVID-
19, iar 60% dintre cursanții din întreaga lume sunt încă afectați1. Același scenariu s-a 
desfășurat în contexte educaționale formale și nonformale - creșe, grădinițe, colegii tehnice și 
profesionale, universități, cluburi de tineret și instituții de învățământ pentru adulți și-au 
închis porțile și, în multe cazuri, s-au mutat în mediul online, atunci când au avut la dispoziție 
infrastructura necesară. Educația digitală a fost mai mult decât un instrument; a devenit o 
necesitate și o soluție la scară largă pentru a face față măsurilor de izolare și a oferi educație 
unui număr cât mai mare de cursanți. Această nouă realitate a arătat că este necesară o 
abordare europeană a educației digitale și că UE trebuie să colaboreze cu actorii și instituțiile 
globale, cum ar fi Organizația Națiunilor Unite, Banca Mondială și Consiliul Europei, pentru 
a identifica soluții adaptate la noile provocări.

Instituțiile de învățământ și personalul lor au dat dovadă de spirit inovator și de o creativitate 
remarcabilă, ceea ce a permis multor persoane să continue procesul de învățare; cu toate 
acestea, impresia de ansamblu a fost una de tranziție digitală în grabă, care i-a lăsat și mai 
mult în urmă pe cei care erau deja în urmă. În unele zone ale lumii, învățarea la distanță este 
practic imposibilă. În România, aproape 1 milion de copii, reprezentând 32 % dintre elevii din 
această țară, nu au avut acces la educație timp de mai multe luni din cauza accesului redus la 
infrastructura de bază2.Spre deosebire de România, aproape 90% din țările cu venituri ridicate 
oferă învățământ la distanță3, însă tot rămân 10% dintre copiii de vârstă școlară care nu au 
acces la nicio formă de învățământ, iar inegalitățile legate de statutul socioeconomic sunt 
enorme. O serie de cercetări4 arată că, chiar și în statele membre bogate, nu toate gospodăriile 
au un dispozitiv informatic utilizabil sau conexiune la internet. Acestea reprezintă elementele 
esențiale pentru orice formă de învățare online.

Pandemia a adus la lumină multe alte deficiențe ale ecosistemului educațional digital. Pe 
lângă acces, în primul rând, elevii au nevoie de cadre didactice suficient de competente digital 
pentru a preda efectiv online, precum și de un set de resurse gata pregătite pentru mediul 
online. Instrumentele digitale sunt utile în procesul de predare și învățare. Dar educația 
necesită mai mult decât accesul la dispozitive digitale; ea presupune o abordare integrată, care 
să ia în considerare cerințele psihologice, sociale, pedagogice și practice de predare și 
învățare. Părinții au, de asemenea, un rol esențial în orientarea online a copiilor. Cursanții cu 
dificultăți de învățare sau cu nevoi educaționale speciale necesită un sprijin personalizat, care 

1 Date actualizate sunt furnizate de UNESCO la adresa https://en.unesco.org/covid19/educationresponse
2 Studiu realizat de Institutul Român pentru Evaluare și Strategie privind educația în perioada stării de urgență - 
https://cdn.edupedu.ro/wp-content/uploads/2020/05/ires_accesul-elevilor-din-romania-la-educatie-online_studiu-
national_aprilie-2020.pdf
3 „Închiderea școlilor, răspunsurile guvernelor și inegalitățile în materie de educație în lume în timpul COVID-
19”, Brookings Institution, 14 aprilie 2020 - https://www.brookings.edu/research/school-closures-government-
responses-and-learning-inequality-around-the-world-during-covid-19/
4 „COVID-19 și mobilitatea socială: sinteză privind impactul - închiderea școlilor”, 20 aprilie 2020 - 
https://www.suttontrust.com/wp-content/uploads/2020/04/COVID-19-Impact-Brief-School-Shutdown.pdf
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adesea lipsește. În pofida tuturor eforturilor, a ieșit la iveală lipsa competențelor digitale în 
rândul cadrelor didactice și a formatorilor, precum și lipsa formării eficiente a cadrelor 
didactice în domeniul învățării digitale. Și părinții au avut dificultăți, unii pentru că nu dispun 
de competențele discursive, lingvistice, numerice sau digitale necesare pentru a-și ajuta copiii. 
Sunt necesare acțiuni speciale, sprijinite financiar prin programe europene și naționale, pentru 
a-i ajuta pe părinți și tutori să dezvolte competențele necesare pentru a-i susține pe copii. 
Mulți adulți și copii deopotrivă au trebuit să se descurce acum pentru prima dată cu 
alfabetizarea digitală de bază, igiena cibernetică, viața privată și alfabetizarea mediatică, 
protecția datelor, hărțuirea online și jocuri online periculoase. Dezinformarea a devenit, de 
asemenea, o provocare deosebită în timpul crizei sanitare. Din nou, statisticile nu lasă niciun 
dubiu: există o corelație directă între venituri și nivelul de educație, pe de o parte, și tendința 
de a utiliza internetul pentru informare și educație, pe de altă parte5.

Prin urmare, pe de o parte, criza de COVID-19 a reprezentat un test convingător pentru 
politica în domeniul educației digitale și, pe de altă parte, a expus o multitudine de deficiențe. 
Într-un document de lucru publicat la începutul lui septembrie 2020, raportorul a solicitat o 
actualizare a Planului de acțiune pentru educația digitală (PAED) din 20186, care să instituie o 
perspectivă coerentă și integrată asupra educației digitale, cu obiective clare, sprijin financiar 
și un calendar, conducând la o abordare comună la nivel european, care să implice toți actorii 
de sector.

Definirea unei politici europene comune pentru educația digitală

Pentru a concepe o politică coerentă în domeniul educației digitale, trebuie să înțelegem 
importanța educației în conturarea viitorului societăților noastre și în realizarea unei tranziții 
digitale și ecologice de succes. OCDE a declarat recent că măsurile de izolare au avut un 
impact enorm asupra educației, conducând la lacune grave în materie de formare și calificare, 
care vor genera pierderi de productivitate pentru oameni din întreaga lume, o scădere 
semnificativă a veniturilor și o reducere a PIB-ului pe termen mediu și lung, care poate fi 
depășită doar prin creșterea investițiilor în educație. Prin urmare, sunt necesare obiective clare 
de investiții la nivelul UE, la nivel național, regional și local. Trebuie alocate cel puțin 10 % 
din finanțele Mecanismului de redresare și reziliență pentru a răspunde nevoilor actuale în 
materie de educație și de competențe, iar statele membre ar trebui să crească finanțarea pentru 
educație.

În pofida succesului de necontestat al programului emblematic al Uniunii în domeniul 
educației și formării, Erasmus+, statele membre au ezitat să se angajeze în forme mai 
intensive de cooperare, iar lipsa unui adevărat Spațiu european al educației a făcut ca reacțiile 
în domeniul educației și formării în timpul actualei pandemii să fie inegale. Tranziția către 
educația digitală nu a fost însoțită de o cooperare mai strânsă între statele membre în ceea ce 
privește soluțiile și instrumentele utilizate, iar finanțarea educației a rămas limitată, în ciuda 
nevoilor în creștere ale sistemelor educaționale. Noua realitate a evidențiat necesitatea unor 
standarde comune de calitate la nivelul UE care facă posibilă, în întreaga Europă, edificarea 
unor sisteme de educație incluzive, capabile să ofere soluții practice și adaptate scopului 
urmărit în contextul digitalizării educației. E clar că tehnologiile digitale oferă un potențial 
important pentru profesori și cursanți în toate sectoarele educației și în toate mediile 

5 „Cursanții adulți într-o lume digitală”, EPRS, octombrie 2019 - 
https://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document.html?reference=EPRS_BRI(2019)640141 - și „Studiu 
internațional privind competențele în domeniul informatic - 2018”, Comisia Europeană
6 https://cultnet.in.ep.europa.eu/home/welcome/work-in-progress/draft-reports.html.
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educaționale, permițând accesul la o gamă de materiale și formate, precum și că aceste noi 
instrumente sunt utile nu numai pentru învățământul la distanță, ci ar putea fi adaptate și 
pentru a îmbunătăți învățarea în clasă. Trebuie să învățăm din concluziile care se impun în 
această perioadă de pandemie, pentru a oferi tuturor o educație digitală de înaltă calitate în 
cazul unui eventual al doilea val.

Incluziunea digitală este strâns legată de incluziunea socială, iar acest lucru este reflectat pe 
larg în statisticile UE. 43 % dintre europeni nu au competențe digitale de bază, cu diferențe 
semnificative în interiorul statelor membre și între acestea, dar și în funcție de statutul 
socioeconomic, vârstă, venituri, gen, nivelul de educație și locul de muncă; Aceste deficiențe 
structurale pot fi rezolvate doar printr-o politică europeană a educației digitale coerentă, 
integrată și specifică, care să fie aplicată într-un ritm mai rapid. Prin urmare, raportorul 
solicită insistent Comisiei să devanseze data publicării diferitelor recomandări ale Consiliului 
privind educația digitală în 2021.

Evaluarea noastră a Planului de acțiune pentru educația digitală 2020.

În decembrie 2018, Parlamentul European a solicitat Comisiei Europene să dea dovadă de mai 
multă ambiție și să dezvolte o strategie cuprinzătoare privind competențele și educația 
digitală7. Noul plan oferă o abordare inedită, mai strategică, dar, pentru ca aceasta să fie 
considerată un succes, trebuie să ne asigurăm că, la încheierea implementării sale, educația 
digitală este o parte semnificativă a politicii educaționale, cu rezultate clare, coerente și 
pozitive în ceea ce privește accesul și calitatea în întreaga UE.

Pentru Parlamentul European este clar că o finanțare adecvată este necesară pentru eficiența 
oricărei strategii. În acest sens, salutăm faptul că planul este aliniat la cadrul financiar 
multianual (CFM) pe 7 ani, însă va fi necesară o mai bună coordonare și sinergii reale în vasta 
gamă de programe care îl susțin, printre care Erasmus+, Fondul social european Plus și 
Mecanismul pentru interconectarea Europei. În același timp, subliniem valoarea proiectelor-
pilot și a acțiunilor pregătitoare inițiate de Parlamentul European pentru a asigura o mai bună 
coordonare la nivelul Uniunii în remedierea decalajelor educaționale dintre statele membre. În 
special, proiectul-pilot recent adoptat, axat pe îmbunătățirea conectivității în zonele rurale, 
cele montane și cele îndepărtate, ar putea fi un punct de plecare esențial pentru o inițiativă 
paneuropeană care să reducă decalajele dintre statele membre și din interiorul acestora.

Un ecosistem educațional digital european de înaltă performanță

Deși nu a existat un răspuns european, pandemia actuală a relevat existența și dezvoltarea 
unui ecosistem european de educație digitală, cu inițiative de succes în întreaga Europă, 
inițiate de autoritățile locale, antreprenori și inovatori, ONG-uri și universități, sindicate și 
întreprinderi private, profesori, cursanți, cercetători și chiar părinți. Societatea europeană a dat 
dovadă de reziliență în fața provocărilor actuale și a reușit să genereze inovații care ne-a făcut 
să fim mândri de ceea ce putem realiza împreună. De exemplu, școala ICS Capozzi-Galilei 
din Italia a creat o „Cameră a aventurii științifice”, un instrument virtual pentru a le oferi 
elevilor o experiență de învățare imersivă și a le îmbunătăți cunoștințele științifice. 
Universitatea Politehnică din Catalonia (Barcelona) a creat o platformă mobilă - 
„Student4Students” - pentru a-i conecta pe elevii de liceu interesați de o carieră în domeniul 
informatic cu studenți în informatică din universități. Institutul pentru politici digitale globale 

7 2018/2090(INI): Educația în era digitală: dificultăți, șanse și învățăminte pentru elaborarea politicilor UE - 
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-8-2018-0485_RO.html
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din cadrul SNSPA și Asociația E-Civis din București au proiectat prima tabletă pedagogică 
din România, un dispozitiv digital adaptat, cu un preț redus, conținut educațional personalizat 
și aplicații de învățare digitală securizate.

Însă astfel de exemple pozitive au nevoie de sprijin pentru a exista și pentru a se extinde la 
nivel european. De prea multe ori, astfel de inițiative au fost ignorate, iar potențialul pe care îl 
creează la nivel european a rămas neexploatat. Primul pas este considerarea internetului în 
bandă largă ca bun public și asigurarea accesului universal la acesta. Același lucru trebuie să 
se aplice și în cazul tehnologiilor emergente, cum ar fi inteligența artificială, robotica, 
ludificarea, noile dispozitive educaționale și tehnologia blockchain. Prin urmare, solicităm 
crearea unei inițiative privind IA și robotica în domeniul educației digitale. De asemenea, 
trebuie să identificăm soluții pentru o educație digitală rapidă, fiabilă și de calitate în 
instituțiile de învățământ, în cadrele non-formale și la domiciliu. Aceasta înseamnă abordarea 
tuturor dificultăților întâmpinate, de exemplu, de instituțiile de EFP, care se bazează pe 
acțiuni de formare directă, dar și luarea unor măsuri pentru ca persoanele care provin din 
grupuri defavorizate, persoanele cu dizabilități, cursanții cu nivel scăzut de calificare, 
persoanele în vârstă și persoanele din zonele rurale sau izolate să beneficieze de o atenție 
specială, pentru a-și îmbunătăți competențele digitale și a avea acces la educația digitală. Și 
femeile au nevoie de sprijin pentru a-și continua studiile în informatică și STIM, iar 
disparitatea persistentă de gen de din sectorul tehnologiilor de vârf trebuie eliminată. Trebuie 
să ne punem laolaltă know-how-ul și resursele, dar și inițiativele, cum ar fi crearea unei 
universități europene online, dezvoltarea unei platforme paneuropene de învățământ, 
propunerea de a crea academii ale profesorilor sau implementarea Certificatului european de 
competențe digitale (CECD), cu susținerea instituțiilor europene și a actorilor de sector; 
acestea ar putea fi exemple care să permită crearea unui cadru european al educației digitale.

Nelson Mandela spunea: „Educația este cea mai puternică armă pe care o puteți folosi pentru 
a schimba lumea”. Lumea se schimbă acum într-un ritm mai rapid, datorită pandemiei și a 
noilor tehnologii. Ne aflăm în pragul unei noi ere a educației. Este timpul ca Europa să își 
contureze propria politică de educație digitală, oferind tuturor cursanților acces la educație 
digitală de calitate, pe întregul continent și dincolo de acesta.


