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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 państwa z wyższą dostępnością internetu szerokopasmowego w 
domach mają także więcej obywateli posiadających podstawowe lub wyższe 
kompetencje cyfrowe;

B. mając na uwadze, że pandemia koronawirusa uwypukliła znaczenie kompetencji 
cyfrowych i konieczność ich podnoszenia, m.in. w dziedzinie edukacji oraz 
zapewnienia sprzętu umożliwiającego naukę zdalną w domach uczniów i w placówkach 
oświatowych;

C. mając na uwadze, że rozwój umiejętności cyfrowych jest niezbędny dla dostosowania 
się do zmieniających się potrzeb coraz bardziej ucyfrowionego rynku pracy, 
przeciwdziałania utracie miejsc pracy oraz negatywnym zjawiskom społecznym takim 
jak brak dostępu do podstawowych usług i świadczeń, wykluczeniu cyfrowemu i 
społecznemu;

D. mając na uwadze praktycznie całkowity brak dokumentów ewaluujących zarówno 
pojedyncze projekty, jak i całe strategie cyfryzacyjne wdrażane przez państwa 
członkowskie, co uniemożliwia wskazanie związku między określoną interwencją a 
zaobserwowanym wzrostem kompetencji cyfrowych;

E. mając na uwadze, że wspieranie gotowości cyfrowej szkół o profilu ogólnym i 
zawodowym, a także indywidualizacja i innowacje w systemach kształcenia mogą 
pomóc poprawić wyniki nauczania, przyczynić się do większej sprawiedliwości i 
zwiększyć efektywność kształcenia;

1. podkreśla konieczność szkolenia nauczycieli w celu podniesienia ich kompetencji 
cyfrowych, w tym mechanizmów oceny umiejętności i certyfikacji, z wykorzystaniem 
takich programów jak m.in. e-Twinning, EPALE czy Erasmus +;

2. wzywa państwa członkowskie do zapewnienia wszystkim placówkom edukacyjnym i 
wszystkim uczniom dostępu do szerokopasmowego internetu będącego niezbędnym 
czynnikiem w procesie podnoszenia kompetencji cyfrowych;

3. apeluje do państw członkowskich o zniesienie barier dostępu do edukacji, ze 
szczególnym uwzględnieniem edukacji cyfrowej, w celu podniesienia umiejętności 
cyfrowych;

4. podkreśla konieczność wzmocnienia umiejętności krytycznego myślenia i korzystania z 
mediów u dzieci i młodzieży, co umożliwi im ocenę i pokonanie zagrożeń w postaci 
fałszywych informacji, cyberprzemocy, radykalizacji, cyberbezpieczeństwa i oszustw.


