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NÁVRHY

Výbor pre zamestnanosť a sociálne veci vyzýva Výbor pre kultúru a vzdelávanie, aby ako 
gestorský výbor zaradil do návrhu uznesenia, ktorý prijme, tieto návrhy:

A. keďže krajiny s vyššou dostupnosťou širokopásmového internetu v domácnosti majú 
tiež viac občanov so základnými alebo vyššími digitálnymi kompetenciami;

B. keďže pandémia koronavírusu zdôraznila význam digitálnych kompetencií a potrebu ich 
zlepšenia, a to aj v oblasti vzdelávania a poskytovania vybavenia na diaľkové 
vzdelávanie v domácnostiach žiakov a vo vzdelávacích inštitúciách;

C. keďže rozvoj digitálnych zručností je potrebný na prispôsobenie sa meniacim sa 
potrebám čoraz viac digitalizovaného trhu práce, na boj proti strate pracovných miest a 
negatívnym sociálnym javom, ako je nedostatočný prístup k základným službám a 
službám, digitálne vylúčenie a sociálne vylúčenie;

D. keďže takmer úplne chýbajú hodnotiace dokumenty pre jednotlivé projekty, ako aj pre 
celú stratégiu digitalizácie vykonávanú členskými štátmi, čo znemožňuje zistiť 
súvislosť medzi daným zásahom a pozorovaným nárastom digitálnej kompetencie;

E. keďže podpora digitálnej pripravenosti škôl všeobecného a profesionálneho profilu, ako 
aj individualizácia a inovácie vo vzdelávacích systémoch môžu pomôcť zlepšiť 
výsledky vzdelávania, prispieť k väčšej spravodlivosti a zvýšiť efektívnosť vzdelávania;

1. zdôrazňuje potrebu odbornej prípravy učiteľov s cieľom zlepšiť ich digitálne 
kompetencie vrátane mechanizmov posudzovania zručností a certifikácie 
prostredníctvom programov, ako sú e-Twinning, EPALE a Erasmus+;

2. vyzýva členské štáty, aby zabezpečili, aby všetky vzdelávacie zariadenia a všetci 
študenti mali prístup k širokopásmovému internetu ako základný faktor v procese 
digitálnej gramotnosti;

3. vyzýva členské štáty, aby odstránili prekážky prístupu k vzdelávaniu s osobitným 
dôrazom na digitálne vzdelávanie s cieľom zvýšiť digitálne zručnosti;

4. zdôrazňuje, že treba posilniť zručnosti kritického myslenia a využívania médií u detí a 
mladých ľudí, čo im umožní posúdiť a prekonať hrozby falošných správ, 
kybernetického šikanovania, radikalizácie, kybernetickej bezpečnosti a podvodov.


