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ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

Η Επιτροπή Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων καλεί την Επιτροπή Πολιτισμού και 
Παιδείας, που είναι αρμόδια επί της ουσίας, να συμπεριλάβει στην πρόταση ψηφίσματός της 
τις ακόλουθες προτάσεις:

Α. λαμβάνοντας υπόψη ότι στις χώρες όπου η ευρυζωνική πρόσβαση στο διαδίκτυο στα 
νοικοκυριά είναι πιο διαδεδομένη είναι περισσότεροι και οι πολίτες με βασικές ή 
προηγμένες ψηφιακές δεξιότητες·

Β. λαμβάνοντας υπόψη ότι η πανδημία COVID-19 έχει καταστήσει εμφανή τη σημασία 
των ψηφιακών δεξιοτήτων και την ανάγκη βελτίωσής τους, μεταξύ άλλων μέσω της 
εκπαίδευσης και της παροχής εξοπλισμού που θα επιτρέπει στους σπουδαστές να 
συμμετέχουν στην εξ αποστάσεως μάθηση στο σπίτι και σε εκπαιδευτικά ιδρύματα·

Γ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η ανάπτυξη ψηφιακών δεξιοτήτων είναι ζωτικής σημασίας για 
την προσαρμογή στις μεταβαλλόμενες ανάγκες μιας ολοένα και περισσότερο 
ψηφιοποιημένης αγοράς εργασίας και για την καταπολέμηση της απώλειας θέσεων 
εργασίας και των δυσμενών κοινωνικών φαινομένων, όπως η έλλειψη πρόσβασης σε 
βασικές υπηρεσίες και ο ψηφιακός και κοινωνικός αποκλεισμός·

Δ. λαμβάνοντας υπόψη ότι στην πράξη δεν υπάρχουν έγγραφα αξιολόγησης, ούτε για 
μεμονωμένα έργα ούτε για τις εθνικές στρατηγικές ψηφιοποίησης των κρατών μελών 
στο σύνολό τους, γεγονός που καθιστά αδύνατο τον προσδιορισμό της σχέσης μεταξύ 
μιας συγκεκριμένης παρέμβασης και μιας παρατηρηθείσας αύξησης των ψηφιακών 
δεξιοτήτων·

Ε. λαμβάνοντας υπόψη ότι η στήριξη της ψηφιακής ετοιμότητας τόσο στη γενική όσο και 
στην επαγγελματική εκπαίδευση, καθώς και η εξατομίκευση και η καινοτομία στα 
εκπαιδευτικά συστήματα, μπορούν να συμβάλουν στη βελτίωση των μαθησιακών 
αποτελεσμάτων, στην καθιέρωση μιας πιο δίκαιης προσέγγισης και στην αύξηση της 
αποτελεσματικότητας της εκπαίδευσης·

1. τονίζει ότι είναι ανάγκη να καταρτιστούν οι εκπαιδευτικοί ώστε να βελτιωθούν οι 
ψηφιακές τους δεξιότητες, μεταξύ άλλων με αξιολογήσεις δεξιοτήτων και μηχανισμούς 
πιστοποίησης, μέσω προγραμμάτων όπως το e-Twinning, το EPALE και το Erasmus+·

2. καλεί τα κράτη μέλη να εγγυηθούν ότι όλα τα εκπαιδευτικά ιδρύματα και όλοι οι 
σπουδαστές θα έχουν ευρυζωνική πρόσβαση στο διαδίκτυο, γεγονός που αποτελεί 
προϋπόθεση για τη διαδικασία βελτίωσης των ψηφιακών δεξιοτήτων·

3. καλεί τα κράτη μέλη να άρουν τους φραγμούς στην πρόσβαση στην εκπαίδευση, με 
ιδιαίτερη έμφαση στην ψηφιακή εκπαίδευση, προκειμένου να βελτιωθούν οι ψηφιακές 
δεξιότητες·

4. τονίζει την ανάγκη να ενισχυθούν η κριτική σκέψη και οι δεξιότητες χρήσης των μέσων 
ενημέρωσης στα παιδιά και τους νέους, καθώς τούτο θα τους επιτρέψει να 
αξιολογήσουν και να ξεπεράσουν τους κινδύνους που θέτουν οι ψευδείς ειδήσεις, ο 
εκφοβισμός στον κυβερνοχώρο, η ριζοσπαστικοποίηση, τα ζητήματα ασφάλειας στον 
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κυβερνοχώρο και η απάτη.


