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PASIŪLYMAI

Užimtumo ir socialinių reikalų komitetas ragina atsakingą Kultūros ir švietimo komitetą į 
savo pasiūlymą dėl rezoliucijos įtraukti šiuos pasiūlymus:

A. kadangi šalyse, turinčiose daugiau galimybių naudotis plačiajuosčiu internetu, taip pat 
yra daugiau piliečių, turinčių bazinius arba didesnius skaitmeninius gebėjimus;

B. kadangi koronaviruso pandemija iškėlė skaitmeninių gebėjimų svarbą ir poreikį juos 
tobulinti, be kita ko, švietimo ir nuotoliniam mokymuisi skirtos įrangos tiekimo 
mokinių namuose ir švietimo įstaigose srityse;

C. kadangi skaitmeninių įgūdžių ugdymas yra būtinas siekiant prisitaikyti prie kintančių 
vis labiau suskaitmenintos darbo rinkos poreikių, kovoti su darbo vietų praradimu ir 
neigiamais socialiniais reiškiniais, pvz., prieigos prie pagrindinių paslaugų trūkumu, 
skaitmenine ir socialine atskirtimis;

D. kadangi iš esmės visiškai trūksta atskirų projektų ir bendro valstybių narių 
įgyvendinamų skaitmeninimo strategijų vertinimo dokumentų, todėl neįmanoma 
nustatyti ryšio tarp konkrečios intervencijos ir pastebėto skaitmeninės kompetencijos 
padidėjimo;

E. kadangi bendrojo ir profesinio profilio mokyklų skaitmeninio pasirengimo rėmimas, 
taip pat individualus pritaikymas ir inovacijos švietimo sistemose gali padėti pagerinti 
mokymosi rezultatus, prisidėti prie didesnio teisingumo ir padidinti švietimo 
veiksmingumą;

1. pabrėžia, kad reikia mokyti mokytojus siekiant pagerinti jų skaitmeninius gebėjimus, 
įskaitant įgūdžių vertinimo ir sertifikavimo mechanizmus, panaudojant tokias 
programas kaip „e-Twinning“, EPALE ir „Erasmus +“;

2. ragina valstybes nares užtikrinti, kad visos švietimo įstaigos ir visi studentai turėtų 
prieigą prie plačiajuosčio interneto, nes tai yra esminis skaitmeninio raštingumo 
tobulinimo proceso veiksnys;

3. ragina valstybes nares pašalinti kliūtis gauti išsilavinimą, ypatingą dėmesį skiriant 
skaitmeniniam švietimui, siekiant pagerinti skaitmeninius įgūdžius;

4. pabrėžia, kad reikia stiprinti vaikų ir jaunimo kritinio mąstymo įgūdžius ir žiniasklaidos 
priemonių naudojimą, kad jie galėtų įvertinti ir įveikti melagingų naujienų, patyčių 
kibernetinėje erdvėje, radikalėjimo, kibernetinio saugumo ir sukčiavimo grėsmes;


