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WSKAZÓWKI

Komisja Zatrudnienia i Spraw Socjalnych zwraca się do Komisji Kultury i Edukacji, jako 
komisji przedmiotowo właściwej, o uwzględnienie w końcowym tekście projektu rezolucji 
następujących wskazówek:

A. mając na uwadze, że Unia Europejska opiera się na zbiorze wspólnych podstawowych 
wartości; mając na uwadze, że państwa członkowskie mają obowiązek zapewnić 
wszystkim równy dostęp do edukacji; mając na uwadze, że państwa członkowskie 
powinny wszystkim stworzyć warunki sprzyjające rozwojowi kompetencji cyfrowych i 
zapewnić równy dostęp do treści i usług cyfrowych, w tym zadbać o cyfrową 
dostępność stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych; mając 
na uwadze, że słabsze grupy społeczne często nie mają dostępu lub mają tylko 
ograniczony dostęp do zasobów cyfrowych, również do nowoczesnych technologii i 
sprzętu, których nabycie i utrzymanie jest kosztowne, a to z kolei prowadzi do 
pogłębiania się różnic w dostępie do technologii cyfrowych w Unii i przyczynia się do 
wykluczenia społecznego;

B. mając na uwadze, że pierwsza zasada Europejskiego filaru praw socjalnych podkreśla 
znaczenie, jakie ma utrzymanie i nabywanie umiejętności w zapewnieniu „równych 
szans i dostępu do zatrudnienia”, i głosi, że „każda osoba ma prawo do edukacji 
włączającej, charakteryzującej się dobrą jakością, szkoleń i uczenia się przez całe życie 
w celu utrzymania i nabywania umiejętności, które pozwolą jej w pełni uczestniczyć w 
życiu społeczeństwa i skutecznie radzić sobie ze zmianami na rynku pracy”;

C. mając na uwadze, że nadal utrzymują się różnice w dostępie do narzędzi 
informatycznych i internetu, a wiele regionów, zwłaszcza obszarów wiejskich i 
regionów w niekorzystnym położeniu, skarży się na słaby zasięg; mając na uwadze, że 
zmniejsza to możliwości rozwoju umiejętności cyfrowych i przyczynia się do 
powstawania przepaści cyfrowej i podziałów na rynku pracy, które z czasem mogą się 
pogłębiać; mając na uwadze, że według badania Programu międzynarodowej oceny 
umiejętności uczniów OECD (PISA) z 2018 r. wiele gospodarstw domowych o niskich 
dochodach nie ma dostępu do komputera; mając na uwadze, że w poszczególnych 
państwach członkowskich i między nimi także występują znaczne różnice w dostępie do 
komputerów w szkołach; mając na uwadze, że 10 % gospodarstw domowych na 
obszarach wiejskich UE nie ma dostępu do internetu stacjonarnego, a kolejne 41 % do 
internetu szerokopasmowego1; mając na uwadze, że w krajach wysoko 
zurbanizowanych, które mają duży odsetek ludności z wyższym wykształceniem, a w 
domach lepszy dostęp do internetu szerokopasmowego i mobilnego, więcej obywateli 
posiada podstawowe lub zaawansowane umiejętności cyfrowe2;

D. mając na uwadze, że w 2019 r. z internetu korzystało 85 % obywateli, a tylko 58 % 

1 Komisja, indeks gospodarki cyfrowej i społeczeństwa cyfrowego 2020 – wartości dla UE-27 i Zjednoczonego 
Królestwa.
2 UNESCO, dokument roboczy na temat polityki oświatowej pt. „Managing tomorrow’s digital skills – what 
conclusions can we draw from international comparative indicators?” [Zarządzanie umiejętnościami cyfrowymi 
w przyszłości. Jakie wnioski możemy wyciągnąć z międzynarodowych wskaźników porównawczych?], s. 17.
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posiadało przynajmniej podstawowe umiejętności cyfrowe3; mając na uwadze, że 
mówiąc o poziomie umiejętności cyfrowych, należy uwzględnić specyficzne aspekty 
społeczno-gospodarcze oraz aspekty związane z płcią, wiekiem, położeniem 
geograficznym i dostępnością; mając na uwadze, że sytuacja na rynku pracy szybko się 
zmienia i według szacunków 65 % dzieci zaczynających dzisiaj szkołę podstawową 
ostatecznie będzie wykonywać zawód, który jeszcze nie istnieje4; 

E. mając na uwadze, że wciąż istnieje poważna przepaść cyfrowa między kobietami a 
mężczyznami i należy się spodziewać jej pogłębienia; mając na uwadze, że w sektorze 
technologii kobiety zajmują zaledwie 17 % miejsc pracy, choć stanowią 54 % 
studentów szkół wyższych; mając na uwadze, że według Eurostatu kobiety stanowią 
zaledwie jedną trzecią absolwentów nauk przyrodniczych, technologii, inżynierii i 
matematyki (STEM); mając na uwadze, że wysiłki na rzecz przeciwdziałania 
uprzedzeniom związanym z płcią i nierówności płci w sektorze cyfrowym są 
niewystarczające; mając na uwadze, że zróżnicowanie sytuacji kobiet i mężczyzn jest 
szczególnie widoczne w sektorze sztucznej inteligencji (SI), w którym kobiety stanowią 
jedynie 22 % specjalistów w skali świata, co w przewidywalnej przyszłości spowoduje 
utrwalenie się w sektorze cyfrowym tendencji do zatrudniania mężczyzn;

F. mając na uwadze, że osoby starsze są bardziej narażone na wykluczenie cyfrowe; mając 
na uwadze, że tylko 35 % osób w wieku 55–74 lata posiada podstawowe umiejętności 
cyfrowe, podczas gdy w przedziale 16–24 lata odsetek ten wynosi 82 %;

G. mając na uwadze, że pandemia koronawirusa uwidoczniła i pogłębiła poważne 
nierówności w dostępie do edukacji i łączności cyfrowej w niektórych państwach i 
regionach UE;

H. mając na uwadze, że pandemia koronawirusa pokazała, że kryzys dotkliwiej odczuły 
pewne grupy znajdujące się w niekorzystnej sytuacji społecznej, takie jak Romowie, 
gdyż edukacja cyfrowa była często dla ich dzieci niedostępna lub zbyt kosztowna ze 
względu na brak jakiegokolwiek lub odpowiedniego sprzętu komputerowego, łącza 
internetowego czy energii elektrycznej, a to dodatkowo pogłębiło nierówności w 
kształceniu;

I. mając na uwadze, że pandemia koronawirusa pogłębiła istniejące problemy z dostępem 
do internetu napotykane przez osoby z niepełnosprawnością i osoby o specjalnych 
potrzebach; mając na uwadze, że według Europejskiego Forum Osób 
Niepełnosprawnych co trzecia osoba z niepełnosprawnością nigdy nie korzystała z 
internetu; mając na uwadze, że art. 9 Konwencji ONZ o prawach osób 
niepełnosprawnych ustanawia wymóg zapewnienia równego dostępu do technologii i 
systemów informacyjno-komunikacyjnych;

J. mając na uwadze, że pandemia koronawirusa uwypukliła braki w umiejętnościach 
cyfrowych, ich znaczenie dla wszystkich obywateli, niezależnie od sektora zatrudnienia 
czy pochodzenia, oraz konieczność ich wzmocnienia, m.in. za pomocą edukacji i 
szkoleń; mając na uwadze, że konieczne jest inwestowanie w infrastrukturę cyfrową i 
sprzęt, który umożliwi studentom, nauczycielom i pracownikom naukę zdalną w 

3 Komisja, indeks gospodarki cyfrowej i społeczeństwa cyfrowego 2020.
4 Światowe Forum Ekonomiczne, „The future of jobs” [Miejsca pracy w przyszłości], wrzesień 2018 r.
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domach i placówkach oświatowych; mając na uwadze, że w tym kontekście szczególną 
uwagę należy poświęcić rodzinom wielodzietnym, osobom samotnie wychowującym 
dzieci i gospodarstwom domowym o niskich dochodach; mając na uwadze, że jakość i 
dostępność nauczania w czasie pandemii różniły się w zależności od dostępu do 
infrastruktury, sprzętu, nauczycieli posiadających kompetencje cyfrowe, w tym 
umiejętność i chęć dostosowania metod dydaktycznych, oraz treści, narzędzi, usług i 
platform cyfrowych, które można by było wykorzystać;

K. mając na uwadze, że w czasie kryzysu związanego z COVID-19 nawet 32 % uczniów i 
studentów nie miało dostępu do internetu i narzędzi cyfrowych, a tym samym miało 
bardzo ograniczony dostęp do edukacji; mając na uwadze, że przepaść cyfrowa we 
wczesnym dzieciństwie ma negatywny wpływ na perspektywy zatrudnienia w 
późniejszym wieku; mając na uwadze, że przed kryzysem tylko 39 % nauczycieli w UE 
czuło się dobrze lub bardzo dobrze przygotowanych do wykorzystywania technologii 
cyfrowych w nauczaniu, przy czym pomiędzy państwami członkowskimi występowały 
znaczne różnice; mając na uwadze, że w Planie działania w dziedzinie edukacji 
cyfrowej na lata 2021–2027 Komisja stwierdziła, że w niektórych państwach 
członkowskich liczba godzin spędzonych przez uczniów na zajęciach edukacyjnych w 
czasie pandemii spadła o połowę; mając na uwadze, że nawet tymczasowe zamknięcie 
placówek oświatowych może mieć poważne konsekwencje dla uczniów, a ograniczenie 
czasu przeznaczonego na nauczanie może negatywnie wpłynąć na wyniki w nauce i 
pogłębić istniejące nierówności społeczne5; mając na uwadze, że kryzys związany 
z COVID-19 uwidocznił potrzebę stosowania podejścia uwzględniającego wiele 
zainteresowanych stron przy określaniu celów, mechanizmów i środków polityki 
edukacji cyfrowej; 

L. mając na uwadze, że nauka stacjonarna ma nadal podstawowe znaczenie, bowiem 
narzędzia cyfrowe nie mogą całkowicie zastąpić bezpośredniego kontaktu i związanych 
z nim korzyści; mając na uwadze, że zdalna nauka i nauczanie oraz narzędzia cyfrowe 
nadal powinny stanowić jedynie uzupełnienie tradycyjnych metod kształcenia i 
nauczania, jak również wiedzy i oceny nauczycieli; mając na uwadze, że 
odpowiedzialność za edukację dzieci w szkole nadal spoczywa na nauczycielach i 
wychowawcach; mając na uwadze, że należy zwrócić szczególną uwagę na dzieci w 
wieku przedszkolnym, dzieci uczęszczające do szkoły podstawowej i dzieci o 
specjalnych potrzebach edukacyjnych, które mają problemy z nauką lub są 
niepełnosprawne, przez co trudniej jest im uczyć się zdalnie;

M. mając na uwadze, że potrzebna jest zmiana i podnoszenie kwalifikacji, aby dostosować 
się do warunków długotrwałej telepracy, która w dobie kryzysu związanego z COVID-
19 będzie coraz częstsza; mając na uwadze, że pracodawcy powinni zapewnić 
wszystkim pracownikom szkolenia z kompetencji cyfrowych oraz sprzęt cyfrowy, 
zwracając należytą uwagę na szczególne potrzeby takie jak odpowiednie udogodnienia 
dla osób z niepełnosprawnością;

N. mając na uwadze, że celem edukacji cyfrowej jest przygotowanie do umiejętnego 

5 Wspólne Centrum Badawcze Komisji, sprawozdanie techniczne pt. „The likely impact of COVID-19 on 
education: Reflections based on the existing literature and recent international datasets” [Możliwy wpływ COVID-
19 na edukację: refleksje w oparciu o dostępną literaturę i najnowsze zbiory międzynarodowych danych], 2020.
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korzystania z technologii cyfrowych w różnych obszarach życia;

O. mając na uwadze, że zmiana i podnoszenie kwalifikacji, również dzięki szkoleniom 
online i rozwojowi umiejętności cyfrowych dla wszystkich, to kwestia 
odpowiedzialności tak indywidualnej, jak i społecznej, która jest niezbędna, by 
dostosować się do zmieniających się potrzeb coraz bardziej cyfrowego rynku pracy i 
nowych realiów pracy, np. w postaci telepracy, przeciwdziałać dyskryminacji i utracie 
miejsc pracy, zwiększyć dostęp do podstawowych usług i walczyć z wykluczeniem 
cyfrowym i społecznym, zwłaszcza osób starszych; mając na uwadze, że wczesna 
edukacja i uczenie się przez całe życie mogą znacznie zmniejszyć przepaść między 
dostępnymi umiejętnościami a potrzebami rynku pracy; mając na uwadze, że w czasie 
izolacji komunikacja online była jedną z głównych form komunikacji, dzięki której 
rodziny mogły pozostawać w kontakcie;

P. mając na uwadze, że umiejętności cyfrowe obowiązują już praktycznie wszędzie, nawet 
w zawodach, które wcześniej nie miały nic lub miały tylko niewiele wspólnego z 
technologiami cyfrowymi, w tym na stanowiskach wymagających wykształcenia 
kierunkowego lub w pracy fizycznej;

Q. mając na uwadze, że ze względu na brak badań nad strategiami cyfryzacji i sprawozdań 
oceniających zarówno indywidualne projekty, jak i strategie krajowe trudno jest 
wskazać wyraźny związek między określoną interwencją a odnotowanym wzrostem 
umiejętności cyfrowych; mając na uwadze, że istnieje wyraźna potrzeba zarówno 
gromadzenia wysokiej jakości danych oraz wymiany najlepszych praktyk między 
państwami członkowskimi, jak i wielostronnego podejścia opartego na zaangażowaniu 
różnych partnerów społecznych, w szczególności przedsiębiorstw, organizacji 
międzynarodowych, środowisk akademickich i społeczeństwa obywatelskiego;

R. mając na uwadze, że edukacja cyfrowa to proces ciągły, który często trwa całe życie; 
mając na uwadze, że wspieranie gotowości cyfrowej szkół o profilu ogólnym i 
zawodowym, a także indywidualizacja i innowacje w systemach edukacji mogą pomóc 
poprawić wyniki w nauce, przyczynić się do większej sprawiedliwości, zwiększyć 
jakość, inkluzywność i efektywność kształcenia i przeciwdziałać polaryzacji pracy; 
mając na uwadze, że wszelkie strategie dotyczące edukacji cyfrowej powinny stosować 
podejście oparte na uczeniu się przez całe życie i obejmować wszystkie sektory 
kształcenia i szkolenia w wymiarze zarówno formalnym, jak i pozaformalnym;

S. mając na uwadze, że edukacja to inwestycja w przyszłość i ważne narzędzie rozwoju i 
samorealizacji każdego człowieka; mając na uwadze, że edukacja cyfrowa mogłaby 
pomóc stawić czoła wyzwaniom takim jak dezinformacja, radykalizacja postaw, 
kradzież tożsamości i danych, cyberprzemoc i oszustwa internetowe; mając na uwadze, 
że kształcenie, szkolenia i uczenie się przez całe życie odegrają kluczową rolę w 
sprawiedliwym przejściu na gospodarkę cyfrową;

T. mając na uwadze, że kształcenie i szkolenie zawodowe (VET) to zasadniczy element 
europejskich systemów oświaty, który zapewnia młodzieży i dorosłym kwalifikacje i 
kompetencje niezbędne do znalezienia pracy i uczenia się przez całe życie; mając na 
uwadze, że około połowa absolwentów szkół średnich II stopnia w Unii Europejskiej to 
uczestnicy VET; mając na uwadze, że VET odegra istotną rolę w pokonywaniu wyzwań 
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związanych z transformacją ekologiczną i cyfrową i będzie mieć kluczowe znaczenie 
dla zapewnienia pracownikom kwalifikacji potrzebnych na rynku pracy UE;

1. podkreśla, że pandemia COVID-19 pokazała, że nie wszystkie osoby uczące się mają 
dostęp do zdalnego nauczania, w szczególności osoby ze środowisk w niekorzystnej 
sytuacji oraz z obszarów wiejskich i oddalonych; wzywa Komisję i państwa 
członkowskie do zwiększenia inwestycji na rzecz wysokiej jakości infrastruktury i 
sprzętu cyfrowego, edukacji cyfrowej i rozwoju umiejętności i kompetencji cyfrowych 
na obszarach wiejskich, słabo zaludnionych, oddalonych i peryferyjnych, gdyż UE 
powinna odgrywać wiodącą rolę w kształtowaniu ery cyfrowej; ponawia po raz kolejny 
swój apel o ambitny budżet na edukację i znaczne inwestycje w tej dziedzinie; 
podkreśla znaczenie szeregu instrumentów unijnych na rzecz rozwoju edukacji 
formalnej i pozaformalnej oraz inwestycji w umiejętności cyfrowe, infrastrukturę 
edukacyjną i sprzęt cyfrowy w szkołach, takich jak europejskie fundusze strukturalne i 
inwestycyjne, instrument „Łącząc Europę”, „Horyzont Europa”, Erasmus+, Europejski 
Korpus Solidarności i nowy Plan działania w dziedzinie edukacji cyfrowej; podkreśla 
ponadto, że konieczne są również inwestycje na szczeblu krajowym; przypomina, że co 
najmniej 20 % środków przeznaczonych na Instrument na rzecz Odbudowy i 
Zwiększania Odporności zostało przydzielone na transformację cyfrową, co może 
przyczynić się do wzmocnienia zdolności cyfrowych systemów oświaty;

2. apeluje do państw członkowskich o dopilnowanie, aby wszystkie gospodarstwa 
domowe i instytucje publiczne miały dostęp do energii elektrycznej i szybkiego 
internetu, a także niezbędny sprzęt i narzędzia informatyczne, które mają kluczowe 
znaczenie dla zwiększenia umiejętności cyfrowych uczniów i ich rodzin oraz udziału w 
kształceniu zdalnym; podkreśla, że należy wspierać rodziców i dzieci w zdalnej nauce, 
zapewniając im niezbędną infrastrukturę cyfrową oraz umiejętności techniczne i 
cyfrowe; zwraca uwagę, że różnice w sytuacji społeczno-ekonomicznej przekładają się 
na różnice w dostępie do energii elektrycznej oraz łączności, sprzętu i umiejętności 
cyfrowych i tworzą przepaść cyfrową między uczniami;

3. podkreśla, że zmieniony Planu działania w dziedzinie edukacji cyfrowej trzeba 
dostosować do odpowiednich zasad Europejskiego filaru praw socjalnych, celów 
zrównoważonego rozwoju ONZ i europejskiej strategii na rzecz równouprawnienia płci;

4. podkreśla, że trzeba zwrócić szczególną uwagę na kształcenie ustawiczne i dostęp do 
niego, a także na rozwój zawodowy nauczycieli, szkoleniowców i wychowawców na 
wszystkich poziomach, również w VET; podkreśla, że należy zapewnić im sprzęt 
cyfrowy w celu poprawy ich umiejętności cyfrowych, w tym oceny umiejętności i 
mechanizmów certyfikacji, jak również zrozumienia wyzwań, przed którymi mogą 
stawać uczniowie, dzięki programom takim jak eTwinning, ePlatforma na rzecz uczenia 
się dorosłych w Europie (EPALE), Erasmus+ i europejska platforma internetowa dla 
szkół School Education Gateway; przypomina, że nauczyciele, szkoleniowcy i 
wychowawcy na wszystkich poziomach powinni znaleźć się w centrum procesu 
edukacji cyfrowej, zarówno na etapie jego przygotowywania, jak i realizacji;

5. podkreśla, że trzeba zapewnić konstruktywny dialog społeczny na temat VET i uczenia 
się dorosłych z myślą o konsolidacji skutecznego zarządzania szkoleniami zawodowymi 
na wszystkich poziomach, a także respektować pełne kwalifikacje oraz uznawanie i 
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walidację szkoleń, doświadczenia zawodowego oraz uczenia się pozaformalnego i 
nieformalnego;

6. podkreśla pilną potrzebę przygotowania inicjatyw politycznych na rzecz zmniejszenia 
deficytu umiejętności cyfrowych i ich poprawy; apeluje do Komisji i państw 
członkowskich o współpracę na rzecz zmniejszenia nierówności w edukacji poprzez 
usunięcie barier stojących na drodze do równego dostępu do edukacji i szkoleń 
cyfrowych dla uczniów i pracowników w każdym wieku oraz udziału w tego rodzaju 
działaniach z myślą o poprawie kwalifikacji cyfrowych i przeciwdziałaniu wykluczeniu 
cyfrowemu w duchu Europejskiego filaru praw socjalnych; przypomina, że szczególną 
uwagę należy zwrócić na słabsze grupy społeczne i mniejszości, którym zniesienie 
przepaści cyfrowej może pomóc w przerwaniu błędnego koła wykluczenia społecznego 
i zawodowego;

7. podkreśla, że państwa członkowskie powinny dopilnować, aby instytucje edukacyjne i 
nauczyciele byli dobrze przygotowani do nauczania na odległość; wzywa państwa 
członkowskie oraz odpowiednie władze krajowe i regionalne do zapewnienia 
odpowiedniej infrastruktury cyfrowej, materiałów dydaktycznych i wykwalifikowanych 
nauczycieli, co stanowi warunek konieczny dla skutecznej zdalnej nauki; podkreśla, że 
po pandemii COVID-19 zdalne nauczanie mogłoby stać się elementem nowoczesnego 
podejścia zakładającego kształcenie mieszane – zintegrowanej, hybrydowej metody 
kształcenia, łączącej tradycyjne metody nauki, tj. bezpośredni kontakt z prowadzącym z 
aktywnościami prowadzonymi zdalnie za pomocą komputera; podkreśla jednak, że 
uczenie się na odległość nie powinno stać się standardem dla uczniów w wieku 
przedszkolnym i uczniów szkół podstawowych ani nie powinno w pełni zastępować 
nauczania bezpośredniego;

8. uważa, że państwa członkowskie powinny dążyć do bardziej kompleksowego włączenia 
technologii cyfrowych do edukacji poprzez opracowywanie programów i 
ukierunkowanych inwestycji, których ostatecznym celem będzie zagwarantowanie, że 
ich obywatele będą gotowi i przygotowani do przyszłych miejsc pracy wymagających 
umiejętności informatycznych; podkreśla, że dzięki temu państwa członkowskie i ich 
obywatele mogliby w pełni wykorzystać potencjał transformacji cyfrowej na rynku 
pracy UE oraz w pełni skorzystać z już istniejących możliwości zastosowania przez 
przedsiębiorstwa nowych metod pracy, takich jak telepraca;

9. podkreśla potrzebę wzmocnienia roli partnerów społecznych przez dopilnowanie, aby 
polityka edukacji cyfrowej zachęcała do zawierania układów zbiorowych dotyczących 
definicji i regulacji umiejętności cyfrowych i szkoleń ustawicznych, przez 
konsultowanie z partnerami społecznymi potrzeb w zakresie kompetencji i aktualizacji 
programów nauczania systemów kształcenia i szkolenia oraz przez opracowywanie 
wraz z przedstawicielami pracowników szkoleń dostosowanych do potrzeb 
pracowników;

10. wzywa państwa członkowskie, aby z pomocą Komisji oraz unijnych narzędzi 
finansowania – jeżeli takowe kwalifikują się i są dostępne – zapewniły dzieciom, 
osobom młodym i dorosłym ze słabszych grup społecznych w UE dostęp do 
odpowiednich zasobów technologicznych i sprzętu umożliwiających im zdobycie 
podstawowych umiejętności cyfrowych, które mogą dać im o wiele większe szanse na 
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włączenie społeczne i gospodarcze;

11. zauważa, że VET może w istotny sposób przyczynić się do realizacji Europejskiego 
Zielonego Ładu, pomagając zdefiniować i wdrożyć tzw. „umiejętności proekologiczne” 
dla gospodarki i wszystkich ludzi; przypomina, że Europejski filar praw socjalnych, 
europejski program na rzecz umiejętności i pakt na rzecz umiejętności muszą być 
dostosowane do umiejętności proekologicznych;

12. zachęca państwa członkowskie do promowania elastycznych modeli edukacji i wsparcia 
dla osób uczących się na odległość za pomocą takich środków, jak zasoby 
elektroniczne, materiały elektroniczne i bezpłatne szkolenia online;

13. ostrzega, że nierówności społeczne i edukacyjne we wczesnym dzieciństwie mają 
negatywny wpływ na poziom wykształcenia i perspektywy zatrudnienia w późniejszych 
latach życia; ponownie podkreśla potrzebę poprawy dostępu do wysokiej jakości 
kształcenia i podjęcia bardziej skoordynowanych wysiłków na rzecz rozwoju 
umiejętności cyfrowych i umiejętności korzystania z mediów w młodym wieku; 
z zadowoleniem przyjmuje zapowiedź Komisji, że zamierza ona wprowadzić 
europejską gwarancję dla dzieci mającą na celu rozwiązanie problemu ubóstwa wśród 
dzieci; podkreśla, że w oparciu o zarządzanie dzielone państwa członkowskie powinny 
przeznaczyć co najmniej 5 % środków z Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS +) 
na wspieranie działań w ramach europejskiej gwarancji dla dzieci i nalega, aby w EFS+ 
utworzyć oddzielną linię budżetową dla europejskiej gwarancji dla dzieci oraz 
przeznaczyć na nią 20 mld EUR;

14. podkreśla, że kryzys związany z COVID-19 pozbawił już pracy wiele osób – w tym 
osób młodych, które nieodmiennie znajdują się częściej w niepewnej sytuacji 
zawodowej; w tym kontekście z zadowoleniem przyjmuje plany Komisji dotyczące 
wzmocnienia europejskiej gwarancji dla młodzieży; uważa, że należy wspierać młode 
osoby w ogólności, a zwłaszcza młodzież niekształcącą się, niepracującą ani 
nieszkolącą się (NEET), które rejestrują się w programach gwarancji dla młodzieży, 
w rozwijaniu i doskonaleniu umiejętności cyfrowych, aby ułatwić im podnoszenie i 
zmianę kwalifikacji w kierunku transformacji ekologicznej i cyfrowej; podkreśla, że 
konieczne jest, aby państwa członkowskie nadal inwestowały wystarczające środki z 
EFS+ w działania wspierające zatrudnienie ludzi młodych i że w związku z tym 
powinny przeznaczać w ramach zarządzania dzielonego co najmniej 15 % swoich 
środków z EFS+ na ukierunkowane działania i reformy strukturalne wspierające 
wysokiej jakości zatrudnienie ludzi młodych;

15. podkreśla konieczność nauczania podstawowych umiejętności cyfrowych i 
wzmocnienia umiejętności krytycznego myślenia i korzystania z mediów u dzieci i osób 
młodych, co umożliwi im ocenę i pokonanie zagrożeń w postaci fałszywych informacji, 
cyberprzemocy, radykalizacji, cyberbezpieczeństwa i oszustw, a także zwiększy ich 
świadomość w zakresie ochrony danych osobowych; podkreśla, że szczególną uwagę 
należy zwrócić na metody pedagogiczne, a nie tylko na stosowanie narzędzi cyfrowych; 
podkreśla znaczenie uczenia się przez całe życie i zapewnienia systemom edukacji 
wystarczających zasobów w tym zakresie; w tym kontekście podkreśla konieczność 
wsparcia pracowników dydaktycznych w podjęciu wyzwania, jakim jest przygotowanie 
uczniów i praktykantów do życia i pracy w epoce cyfrowej;
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16. podkreśla potrzebę promowania umiejętności miękkich, takich jak ludzka empatia, 
kreatywność i zdolność do rozwiązywania problemów w ramach kompetencji 
właściwych dla nauk przyrodniczych, technologii, inżynierii i matematyki (STEM), 
w szczególności z myślą o wdrożeniu systemów automatyzacji i SI; zwraca uwagę na 
potrzebę budowania kompetencji niezbędnych do tworzenia i wykorzystywania 
technologii opartych na SI, do wzmocnienia ram etycznych regulujących korzystanie z 
takich narzędzi oraz do przetwarzania danych; zaznacza, że przedsiębiorstwa stosujące 
SI, robotykę i powiązane technologie odpowiadają za zapewnienie wszystkim 
właściwym pracownikom odpowiednich możliwości przekwalifikowania się i 
podniesienia kwalifikacji, aby mogli oni nauczyć się korzystać z narzędzi cyfrowych i 
pracować z robotami współpracującymi i innymi nowymi technologiami, a tym samym 
dostosować się do zmieniających się potrzeb rynku pracy i utrzymać zatrudnienie; 
podkreśla w związku z tym znaczenie umowy ramowej europejskich partnerów 
społecznych w sprawie digitalizacji; przypomina, że w umowie tej podkreślono 
odpowiedzialność pracodawców za podnoszenie kwalifikacji i przekwalifikowywanie 
pracowników, w szczególności w kontekście cyfryzacji miejsc pracy;

17. podkreśla znaczenie opracowywania polityk zapewniających osobom z 
niepełnosprawnościami takie same możliwości i dostęp do wysokiej jakości edukacji 
cyfrowej; zachęca państwa członkowskie do współpracy z organizacjami 
reprezentującymi osoby z różnymi rodzajami niepełnosprawności w celu zbadania 
wyzwań i możliwości stwarzanych przez edukację cyfrową oraz uwzględnienia 
szczególnych potrzeb osób z niepełnosprawnościami przy opracowywaniu skutecznej 
polityki edukacji cyfrowej; wzywa państwa członkowskie do wspierania edukacji 
dorosłych, która zapewnia możliwości uczenia się przez całe życie, do zwiększenia ich 
szans na zatrudnienie i zapewnienia, aby wszyscy obywatele tych państw – w tym 
słabsze grupy – w pełni skorzystali z transformacji cyfrowej na rynku pracy UE; wzywa 
do opracowania dostępnych i przystępnych cenowo programów umiejętności 
cyfrowych, które będą dostosowane do potrzeb osób starszych; wzywa Komisję do 
przedstawienia ambitnego wniosku w ramach europejskiej strategii w sprawie 
niepełnosprawności na okres po 2020 r. w celu zapewnienia osobom z 
niepełnosprawnościami – na równych warunkach z innymi osobami – przystępnego 
cenowo i skutecznego dostępu do technologii i systemów informacyjno-
komunikacyjnych;

18. z zadowoleniem przyjmuje wniosek dotyczący zalecenia Rady w sprawie VET na rzecz 
zrównoważonej konkurencyjności, sprawiedliwości społecznej i odporności6; popiera 
ogólne cele wniosku dotyczące modernizacji polityki UE w dziedzinie VET, 
usprawnienia współpracy europejskiej w tym procesie oraz uproszczenia zarządzania 
VET; podkreśla, że systemy kształcenia i szkolenia zawodowego powinny odgrywać 
równie ważną rolę w przypadku osób dorosłych, które potrzebują podnoszenia i zmiany 
kwalifikacji; wzywa Komisję do przyjęcia całościowego podejścia do VET oraz do 
kształcenia dorosłych, obejmującego formalne, pozaformalne i nieformalne ścieżki 
uczenia się; apeluje do Komisji i państw członkowskich o dołożenie wszelkich starań, 
by inwestować w przystępne cenowo, dostępne i dobrej jakości VET sprzyjające 
włączeniu społecznemu; wzywa państwa członkowskie do zwiększenia atrakcyjności i 
dostępności VET dla dorosłych oraz do tworzenia silniejszych powiązań i ściślejszego 

6 Wniosek dotyczący zalecenia Rady z dnia 1 lipca 2020 r. (COM(2020)0275).
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współdziałania między VET dla dorosłych a pozaformalnym uczeniem się dorosłych, 
tak aby promować kluczowe kompetencje, w tym dobre umiejętności podstawowe, 
umiejętności cyfrowe, przekrojowe i inne umiejętności życiowe, które stanowią silną 
podstawę odporności, szans na zatrudnienie przez całe życie, włączenia społecznego, 
aktywności obywatelskiej i rozwoju osobistego; podkreśla, że rozwijanie 
proekologicznych umiejętności jest jednym ze środków zapewniających 
wykwalifikowaną siłę roboczą, która jest również czynnikiem zrównoważonego 
rozwoju i wzrostu; wzywa ponadto państwa członkowskie do opracowania skutecznych 
strategii w zakresie kwalifikacji, w tym konkretnych celów, w krajowej polityce VET i 
edukacji dorosłych, aby wspierać pracowników i bezrobotnych;

19. podkreśla potrzebę monitorowania wpływu cyfryzacji, przewidywania nowych 
rodzajów miejsc pracy i niezbędnych kwalifikacji i umiejętności oraz wykorzystywania 
tych informacji do opracowywania aktualnych modułów i programów nauczania 
edukacji cyfrowej; wzywa Komisję do określenia jasnych wytycznych dla krajowych 
strategii cyfrowych oraz do ulepszenia narzędzi monitorowania działań w ramach Planu 
działania w dziedzinie edukacji cyfrowej, co pomoże w budowaniu synergii między 
projektami w tej dziedzinie i pozwoli na ocenę skuteczności realizowanych 
przedsięwzięć i ich wpływu na wzrost kompetencji cyfrowych; wzywa odpowiednie 
władze krajowe i regionalne, by ułatwiały wymianę dobrych praktyk i wiedzy fachowej, 
zachęcały do niej oraz opracowały mapę istniejących programów edukacji cyfrowej i 
monitorowały ich głównych beneficjentów, zwracając jednocześnie szczególną uwagę 
na dostępność tych programów dla słabszych grup i na osiągnięcia uczniów w 
dziedzinie kompetencji cyfrowych, w tym umiejętności informatycznych, na poziomie 
szkoły podstawowej i średniej; wzywa państwa członkowskie do przeanalizowania 
stanu edukacji cyfrowej w czasie pandemii COVID-19;

20. wzywa państwa członkowskie do zwiększenia wymiany najlepszych praktyk w 
dziedzinie tworzenia realnej polityki edukacji cyfrowej i najlepszych sposobów 
rozwiązania potencjalnych problemów wynikających z wdrażania reform dotyczących 
edukacji cyfrowej; podkreśla potrzebę wyciągnięcia wniosków z kryzysu związanego z 
COVID-19 poprzez dzielenie się dobrymi praktykami niektórych państw 
członkowskich w zakresie wykorzystywania narzędzi cyfrowych w edukacji;

21. przypomina, że kryzys związany z COVID-19 uwidocznił potrzebę wielopodmiotowego 
podejścia do polityki edukacyjnej, z uwzględnieniem nauczycieli i instruktorów, 
uczniów, rodziców, partnerów społecznych, organizacji pozarządowych, władz 
lokalnych i organizacji środowiskowych, zarówno jeśli chodzi o kształt, jak i realizację 
krajowej polityki edukacji cyfrowej, tak aby zadbać, by polityka ta odpowiadała 
potrzebom obywateli UE i stawiała uczących się w centrum uwagi; podkreśla znaczenie 
zaangażowania partnerów społecznych, w szczególności przedsiębiorstw, instytucji 
edukacyjnych i szkoleniowych, a także sektora badań i innowacji, w proces 
zmniejszania niedoboru umiejętności cyfrowych w Europie; wzywa państwa 
członkowskie do wspierania inicjatyw, dzięki którym przedsiębiorstwa i 
przedsiębiorstwa typu start-up mogą prezentować studentom zaawansowane 
technologicznie innowacje, w tym narzędzia i instrumenty ułatwiające cyfrowe uczenie 
się; wzywa państwa członkowskie do zintensyfikowania współpracy w obszarze 
cyfrowego potwierdzania osiągnięć, a także promowanie tego podejścia wśród 
kluczowych zainteresowanych stron, tj. przedstawicieli instytucji nadających 
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kwalifikacje i partnerów społecznych, zwłaszcza pracodawców;

22. podkreśla, że przepaść cyfrowa między kobietami a mężczyznami jest problemem 
gospodarczym, społecznym i kulturowym, którym należy zająć się, stosując całościowe 
podejście; wzywa państwa członkowskie do zapewnienia równości płci w polityce 
edukacji cyfrowej i rozwiązania problemu istniejącej przepaści cyfrowej między 
kobietami a mężczyznami; podkreśla potrzebę zachęcania dziewcząt i kobiet do udziału 
w zajęciach z dziedziny nauk przyrodniczych, technologii, inżynierii i matematyki, w 
edukacji cyfrowej i rynku pracy ICT;

23. z zadowoleniem przyjmuje pomysł ustanowienia przez Komisję europejskiej platformy 
edukacji cyfrowej, która mogłaby wspierać państwa członkowskie poprzez utworzenie 
sieci krajowych usług doradczych w zakresie edukacji cyfrowej, połączyć różne 
zainteresowane strony, połączyć krajowe i regionalne strategie edukacji cyfrowej, 
monitorować wdrażanie Planu działania w dziedzinie edukacji cyfrowej i rozwój 
edukacji cyfrowej w Europie;

24. jest zdania, że udana przyszłość zawodowa wymaga programów nauczania 
zachęcających do odpowiedzialnego korzystania z narzędzi technologicznych, które 
łączą w sobie aktywność manualną, zabawę, kreatywność, pomysłowość i umiejętności 
społeczne, a także umożliwiają kontakt z innymi osobami i rozwój relacji osobistych 
bez konieczności korzystania z pośrednictwa urządzeń elektronicznych i cyfrowych;

25. podkreśla potrzebę wspierania zdrowia fizycznego uczniów i studentów, które mogło 
zostać osłabione w wyniku długich godzin spędzonych przed ekranem komputera na 
skutek przeważnie cyfrowej edukacji w czasie kryzysu związanego z COVID-19; 
wzywa państwa członkowskie do rozpoczęcia ukierunkowanych kampanii 
uświadamiających na temat konieczności ćwiczeń fizycznych;

26. podkreśla znaczenie połączenia edukacji cyfrowej z innymi obszarami polityki, aby 
pokazać, w jaki sposób edukacja cyfrowa może przyczynić się do zwiększenia równości 
i przeciwdziałania dyskryminacji oraz promować bardziej inkluzywne, innowacyjne i 
ekologiczne gospodarki;

27. zachęca państwa członkowskie do wspierania i promowania współpracy między 
instytucjami edukacyjnymi i szkoleniowymi, w tym współpracy transgranicznej, w 
ramach wysiłków na rzecz włączenia i aktualizacji zastosowania technologii cyfrowych 
w placówkach edukacyjnych i szkoleniowych oraz promowania rozwoju bardziej 
zaawansowanych umiejętności cyfrowych;

28. zachęca państwa członkowskie do stworzenia krajowych programów dla szkół 
ponadpodstawowych, wspierających zwiększenie liczby absolwentów klas 
informatycznych; podkreśla, że takie klasy mogłyby być tworzone we współpracy 
patronackiej z przedsiębiorstwami sektora zaawansowanych technologii oraz 
uczelniami wyższymi;

29. z zadowoleniem przyjmuje inicjatywy Komisji w zakresie cyfryzacji obszaru edukacji i 
kwalifikacji, w tym nową platformę Europass i planowaną Europejską Infrastrukturę 
Cyfrowych Poświadczeń Kwalifikacji; jednocześnie zwraca uwagę na potrzebę 
usprawnienia na platformie Europass funkcjonalności wyszukiwania oraz otrzymywania 
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propozycji pracy i kursów, jak również na potrzebę stosownych aktualizacji informacji 
na platformie w tematyce aktualnych kursów, szkoleń i ofert pracy oraz na potrzebę 
wyznaczenia instytucji odpowiedzialnych za ten proces;

30. wzywa państwa członkowskie do intensyfikacji działań promocyjnych na temat nowej 
platformy Europass wśród szkół, nauczycieli, uczelni, studentów, instytucji 
edukacyjnych, szkoleniowych i pracodawców;

31. zachęca państwa członkowskie do stworzenia możliwości organizacyjno-prawnych 
pełnienia przez działające lokalnie instytucje takie jak biblioteki, domy kultury, centra 
usług społecznych dodatkowej funkcji jako ośrodków rozwoju kompetencji cyfrowych, 
oferujących katalog dodatkowych usług związanych z rozwojem kompetencji 
cyfrowych;

32. wzywa Komisję i państwa członkowskie do zwiększenia finansowania 
interdyscyplinarnych badań nad różnorodnymi aspektami uczenia się w środowisku 
cyfrowym w ramach specjalnego priorytetu ze szczególnym uwzględnieniem aspektów 
psychologicznych (behawioralnych), metodologicznych, związanych z narzędziami, 
rynkiem pracy i nowymi zawodami;

33. zachęca państwa członkowskie do stworzenia krajowych systemów edukacji cyfrowej 
dorosłych, przygotowujących osoby po zakończeniu edukacji formalnej do życia i pracy 
w środowisku cyfrowym, a także przekwalifikowujących osoby pracujące do 
aktywności zawodowej w Przemyśle 4.0; podkreśla, że działania w ramach takich 
programów należałoby skoncentrować na podnoszeniu kwalifikacji i 
przekwalifikowaniu na terenie przedsiębiorstwa, nie zaś na zewnętrznych kursach 
organizowanych przez podmioty nieposiadające wiedzy o specyfice danej firmy.
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