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Η Επιτροπή συμφωνεί ότι η μετάβαση στην εξ αποστάσεως μάθηση δημιούργησε σημαντικές 
προκλήσεις όσον αφορά την ποιότητα και την ένταξη, και ότι η εξ αποστάσεως μάθηση δεν 
προορίζεται να αντικαταστήσει τη διά ζώσης μάθηση. Τα παιδιά που προέρχονται από 
μειονεκτούντα περιβάλλοντα και εκείνα που αντιμετωπίζουν κίνδυνο φτώχειας και 
κοινωνικού αποκλεισμού έχουν επηρεαστεί κατά δυσανάλογο τρόπο από τη μετάβαση στην 
ψηφιακή εκπαίδευση. Η εκπαίδευση χωρίς αποκλεισμούς βρίσκεται στο επίκεντρο της νέας 
ανακοίνωσης της Επιτροπής σχετικά με την υλοποίηση του Ευρωπαϊκού Χώρου Εκπαίδευσης 
έως το 20251, που προβλέπει την πρωτοβουλία «Pathways to School Success» (τρόποι 
σχολικής επιτυχίας) και τη δημιουργία ομάδας εμπειρογνωμόνων όσον αφορά υποστηρικτικά 
περιβάλλοντα μάθησης για ομάδες που διατρέχουν κίνδυνο. Η συμμετοχή χωρίς 
αποκλεισμούς αποτελεί κατευθυντήρια αρχή των δράσεων του νέου σχεδίου δράσης για την 
ψηφιακή εκπαίδευση 2021-20272. 

Η Επιτροπή λαμβάνει σειρά μέτρων για τη στήριξη της ψηφιακής εκπαίδευσης και 
κατάρτισης χωρίς αποκλεισμούς. Η Πρωτοβουλία Επενδύσεων για την Αντιμετώπιση του 
Κορονοϊού + (CRII+) προσφέρει στα κράτη μέλη μεγαλύτερη ευελιξία όσον αφορά τη χρήση 
των κονδυλίων της πολιτικής συνοχής, μεταξύ άλλων στον τομέα της εκπαίδευσης και 
κατάρτισης χωρίς αποκλεισμούς. Τα μέτρα μπορούν να περιλαμβάνουν επενδύσεις σε 
σχολικές υποδομές και εξοπλισμό. Τέτοιες επενδύσεις είναι επίσης δυνατές στο πλαίσιο της 
πρωτοβουλίας REACT-EU και των μελλοντικών προγραμμάτων πολιτικής συνοχής. Ο 
Μηχανισμός Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας προβλέπει σημαντικές επενδύσεις, μεταξύ 
άλλων σε υποδομές και ευρυζωνικές υπηρεσίες. Το σχέδιο δράσης για την ψηφιακή 
εκπαίδευση προωθεί επίσης τη χρήση ενωσιακής χρηματοδότησης για τη στήριξη της 
συνδεσιμότητας και του ψηφιακού εξοπλισμού, ιδίως για τις μειονεκτούσες ομάδες. Στο 
πλαίσιο του προγράμματος Erasmus +, μια πρόσκληση υποβολής προτάσεων ύψους 100 
εκατ. ευρώ θα στηρίξει την εξ αποστάσεως μάθηση· η Επιτροπή θα δρομολογήσει επίσης 
στρατηγικό διάλογο με τα κράτη μέλη σχετικά με τους παράγοντες που διευκολύνουν την 
ψηφιακή εκπαίδευση, καθώς και την αντιμετώπιση των ελλείψεων συνδεσιμότητας και 
εξοπλισμού.
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