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JAVASLATOK

A Foglalkoztatási és Szociális Bizottság felkéri a Kulturális és Oktatási Bizottságot mint 
illetékes bizottságot, hogy állásfoglalásra irányuló indítványába foglalja bele az alábbi 
módosításokat:

A. mivel azokban az országokban, ahol jobb a széles sávú internethez való otthoni 
hozzáférés, nagyobb az alapfokú vagy fejlett digitális készségekkel rendelkező polgárok 
száma;

B. mivel a Covid19-világjárvány rávilágított a digitális készségek fontosságára és azok 
fejlesztésének szükségességére, többek között az oktatás segítségével, valamint a 
háztartásokban és az oktatási intézményekben olyan berendezések és biztosítása révén, 
amelyek lehetővé teszik a diákok számára a távoktatásban való részvételt;

C. mivel a digitális készségek fejlesztése létfontosságú ahhoz, hogy alkalmazkodni 
lehessen az egyre inkább digitalizált munkaerőpiac változó igényeihez, fel lehessen 
venni a harcot a munkahelyek elvesztésével és az olyan kedvezőtlen társadalmi 
jelenségekkel, mint például az alapvető szolgáltatásokhoz való hozzáférés hiánya vagy a 
digitális és társadalmi kirekesztés;

D. mivel gyakorlatilag nem állnak rendelkezésre értékelési dokumentumok sem az egyes 
projektek, sem pedig a tagállamok által bevezetett nemzeti digitalizálási stratégiák 
egészére vonatkozóan, ami lehetetlenné teszi az egyes beavatkozások és a digitális 
készségek megfigyelt növekedése közötti kapcsolat azonosítását;

E. mivel a digitális felkészültség általános és szakiskolákban való támogatása, valamint az 
oktatási rendszerekben a személyre szabás és az innováció előmozdítása hozzájárulhat a 
tanulási eredmények javításához, a nagyobb méltányosság eléréséhez és az oktatás 
hatékonyságának növeléséhez;

1. hangsúlyozza, hogy szükség van a tanárok továbbképzésére digitális készségeik – 
többek között a készségfelmérési és a tanúsítási mechanizmusok – fejlesztése 
érdekében, például az e-Twinning, az EPALE és az Erasmus+ programokban való 
részvétel keretében;

2. felhívja a tagállamokat annak biztosítására, hogy valamennyi oktatási intézmény és diák 
hozzáférjen a széles sávú internethez, ami a digitális készségek fejlesztésének 
előfeltétele;

3. felszólítja a tagállamokat, hogy a digitális készségek fejlesztése érdekében számolják fel 
az oktatáshoz – különösen a digitális oktatáshoz – való hozzáférés előtt álló 
akadályokat;

4. hangsúlyozza, hogy a gyermekek és a fiatalok körében erősíteni kell a kritikus 
gondolkodást és a médiahasználati készségeket, ami lehetővé teszi számukra, hogy 
felmérjék és leküzdjék az álhírek, az internetes zaklatás, a radikalizálódás, a 
kiberbiztonsági kérdések és a csalás jelentette veszélyeket.


