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NÁVRHY

Výbor pro zaměstnanost a sociální věci vyzývá Výbor pro kulturu a vzdělávání jako příslušný 
výbor, aby do návrhu usnesení, který přijme, začlenil tyto návrhy:

A. vzhledem k tomu, že v zemích, kde mají domácnosti větší přístup k širokopásmovému 
připojení, žije také vyšší počet občanů se základními nebo pokročilejšími digitálními 
kompetencemi;

B. vzhledem k tomu, že koronavirová pandemie zdůraznila význam digitálních kompetencí 
a potřebu tyto kompetence zdokonalit, mimo jiné pokud jde o vzdělávání nebo 
poskytování vybavení umožňujícího distanční výuku žáků doma i ve vzdělávacích 
zařízeních;

C. vzhledem k tomu, že rozvoj digitálních dovedností je nezbytný pro přizpůsobení se 
měnícím se potřebám stále více digitalizovaného trhu práce a pro boj proti snižování 
počtu pracovních míst a negativním společenským jevům, jako je omezený přístup k 
základním službám a dávkám, digitální či společenské vyloučení;

D. vzhledem k tomu, že v podstatě chybí dokumenty, které by hodnotily jak jednotlivé 
projekty, tak celé strategie, jež by členské státy v oblasti digitalizace měly provádět, v 
důsledku čehož není možné stanovit souvislost mezi danou intervencí a zaznamenaným 
nárůstem digitálních kompetencí;

E. vzhledem k tomu, že podporou digitální připravenosti všeobecně zaměřených i 
odborných škol stejně jako individualizací a inovacemi ve vzdělávacích systémech lze 
zlepšit výsledky v oblasti vzdělávání, přispět k větší spravedlnosti a zvýšit efektivitu 
vzdělávání; 

1. zdůrazňuje, že je třeba školit učitele s cílem zlepšovat jejich digitální kompetence, 
včetně mechanismů hodnocení dovedností a certifikace, k čemuž lze využívat programy 
jako např. e-Twinning, EPALE nebo Erasmus+;

2. vyzývá členské státy, aby zajistily, že všechna vzdělávací zařízení a všichni studenti 
budou mít přístup k širokopásmovému internetovému připojení, které je předpokladem 
pro zlepšení digitálních kompetencí;

3. vyzývá členské státy, aby odstranily překážky v přístupu ke vzdělávání, zejména s 
ohledem na digitální vzdělávání, což by umožnilo zvýšit digitální dovednosti;

4. zdůrazňuje, že je třeba posílit dovednosti dětí a mládeže v oblasti kritického myšlení a 
využívání médií, což jim pomůže odhadovat a překonávat hrozby, jakými jsou falešné 
zprávy, kybernetická šikana, radikalizace, kybernetická bezpečnost a podvody.


