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POBUDE

Odbor za zaposlovanje in socialne zadeve poziva Odbor za kulturo in izobraževanje kot 
pristojni odbor, naj v svoj predlog resolucije vključi naslednje pobude:

A. ker je v državah, kjer ima več gospodinjstev dostop do širokopasovnega interneta, tudi 
več ljudi z osnovnimi ali naprednimi digitalnimi znanji in spretnostmi;

B. ker je pandemija koronavirusne bolezni razkrila, kako pomembne so digitalne 
kompetence, in pokazala, da jih je treba izboljšati, tudi v izobraževanju, ter da je treba 
zagotoviti opremo, ki bo učencem omogočala učenje na daljavo od doma in v 
izobraževalnih ustanovah;

C. ker je razvoj digitalnih znanj in spretnosti nujno potreben za prilagajanje 
spreminjajočim se potrebam na trgu dela – ta se namreč vse bolj digitalizira, za boj proti 
izgubljanju delovnih mest in drugim negativnim družbenim pojavom, na primer preslabi 
dostopnosti osnovnih storitev ter digitalni in družbeni izključenosti;

D. ker praktično ni dokumentov, v katerih bi bili ocenjeni tako posamezni projekti kot cele 
strategije držav članic za digitalizacijo, zaradi česar zaznanega povečanja digitalnih 
kompetenc ni mogoče pripisati konkretnim posameznim ukrepom;

E. ker lahko s podpiranjem digitalne pripravljenosti v splošnih in poklicnih šolah ter z 
individualizacijo in inovacijami v izobraževalnih sistemih izboljšamo učne rezultate ter 
pripomoremo k večji pravičnosti in učinkovitosti izobraževanja;

1. poudarja, da je treba učitelje usposobiti in izboljšati njihove digitalne kompetence ter 
vzpostaviti mehanizme za ocenjevanje znanja in certificiranje, za to pa uporabiti 
programe, kot so na primer e-Twinning, EPALE in Erasmus+;

2. poziva države članice, naj poskrbijo, da bodo imele vse izobraževalne ustanove in vsi 
učenci dostop do širokopasovnega interneta, saj je to osnova digitalnega 
opismenjevanja;

3. poziva države članice, naj odpravijo ovire pri dostopu do izobraževanja ter naj dajo 
izrecen poudarek digitalnemu izobraževanju, da se bodo povečale digitalne spretnosti in 
znanja;

4. poudarja, da je treba otroke in mlade naučiti kritično razmišljati in uporabljati medije, 
da bodo znali presojati nevarnosti lažnih novic, kibernetskega ustrahovanja, poskusov 
radikaliziranja in drugih kibernetskih nevarnosti in goljufij ter se spoprijemati z njimi.


