
AD\1165105HU.docx PE623.921v02-00

HU Egyesülve a sokféleségben HU

Európai Parlament
2014-2019

Ipari, Kutatási és Energiaügyi Bizottság

2018/2090(INI)

10.10.2018

VÉLEMÉNY

az Ipari, Kutatási és Energiaügyi Bizottság részéről

a Kulturális és Oktatási Bizottság részére

Oktatás a digitális korszakban: kihívások, lehetőségek és tanulságok az uniós 
politika kidolgozásához
(2018/2090(INI))

A vélemény előadója: Deutsch Tamás



PE623.921v02-00 2/7 AD\1165105HU.docx

HU

PA_NonLeg



AD\1165105HU.docx 3/7 PE623.921v02-00

HU

JAVASLATOK

Az Ipari, Kutatási és Energiaügyi Bizottság felhívja a Kulturális és Oktatási Bizottságot mint 
illetékes bizottságot, hogy állásfoglalásra irányuló indítványába foglalja bele a következő 
javaslatokat:

1. kiemeli a mindenki számára elérhető oktatás, képzés és átképzés – mint az Európai 
Unió jövőjébe való legjobb befektetés – döntő szerepét; hangsúlyozza, hogy az oktatás 
stratégiai jelentőséggel bír a foglalkoztathatóság, a növekedés, a versenyképesség, az 
innováció és a társadalmi kohézió szempontjából; határozott véleménye, hogy a digitális 
transzformáció nagymértékben érinti az oktatási rendszereket; hangsúlyozza, hogy a 
digitális készségek egyre nagyobb jelentőséggel bírnak mindenki számára, és hozzá 
fognak járulni a befogadó társadalom kialakításához, valamint kiemeli, hogy a jövőben 
csaknem minden munkához, szolgáltatáshoz vagy hétköznapi tevékenységhez szükség 
lesz a digitális készségekre és az adatkezelési jártasságra;

2. hangsúlyozza, hogy a gyors digitális és társadalmi átalakulás miatt az oktatási 
rendszernek kisgyermekkortól kezdve és az egész élet során támogatnia kell azokat a 
kiegyensúlyozott készségeket és kompetenciákat, amelyek növelik az egyének lelki 
ellenálló képességét, kritikai gondolkodását, jóllétét és innovációs potenciálját; rámutat, 
hogy sürgősen törekedni kell a releváns digitális készségek és az élethez szükséges 
készségek1, akárcsak a fő (különösen személyi, szociális és vállalkozói) kompetenciák2

szinergiájára;

3. üdvözli a digitális oktatási cselekvési tervről szóló, 2018. január 17-i bizottsági 
közleményt (COM(2018) 22), valamint a Digitális Európa program létrehozására 
irányuló bizottsági javaslatot, emlékeztet arra, hogy az új technológiák – mint az 
európai oktatási rendszerekben megvalósuló innovációt elősegítő eszközök – teljes körű 
használata által ki kell teljesíteni a digitális tartalmak egységes piacát, valamint 
hangsúlyozza a digitális kompetenciák hatékony fejlesztésének szükségességét; 
hangsúlyozza, hogy a digitális transzformáció során az oktatásnak segítséget kell 
nyújtania, és így lehetővé kell tennie a polgárok számára az új szakmai és társadalmi 
szerepekbe való átmenetet; rámutat, hogy a digitalizáció kettős hatást fejt ki az oktatási 
rendszerekre: először is a polgárokat egy egyre inkább digitalizált világban kell 
felkészíteni az egész életen át tartó tanulásra, másodszor pedig a digitális 
transzformációt az oktatási rendszerekben is alkalmazni kell annak érdekében, hogy az
oktatók a megfelelő készségekkel rendelkezzenek;

4. hangsúlyozza az oktatás fontos szerepét az infokommunikációs technológiák (IKT) 
hatékony használatának elősegítésében, valamint a digitalizáció következtében fellépő 
változásokhoz való gyors alkalmazkodás előkészítésében és a digitalizálás 
folyamatának aktív alakításában; aláhúzza továbbá, hogy a magas színvonalú és 

                                               
1 Az élethez szükséges készségek az Egészségügyi Világszervezet meghatározása szerint azok az 
alkalmazkodóképes és pozitív viselkedést eredményező képességek, amelyek lehetővé teszik az egyének 
számára a mindennapi élet által támasztott feladatok és kihívások hatékony kezelését. Az élethez szükséges 
legfontosabb készségek a döntéshozatal, a problémamegoldás, a kreatív gondolkodás, a hatékony 
kommunikáció, az interperszonális készségek, az öntudatosság, az empátia, valamint az érzelmek és a stressz 
kezelése.
2 Az egész életen át tartó tanuláshoz szükséges kulcskompetenciákról szóló, 2018. május 22-i tanácsi ajánlás.
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hozzáférhető konnektivitást biztosító, megfelelő infrastruktúra rendelkezésre állása 
kiemelkedő jelentőségű minden polgár számára, és kiépítését a hatékony használatot 
biztosító megfelelő képzésnek kell kísérnie; kiemeli, hogy a befektetésbarát környezet 
megteremtésével és a digitális infrastruktúrák – például a nagyon nagy kapacitású széles 
sávú hálózatok – létrehozásának ösztönzésével meg kell szüntetni a digitális szakadékot, 
valamint biztosítani kell a digitális elérhetőséget; hangsúlyozza, hogy az Európai 
Hálózatfinanszírozási Eszköz fontos szerepet játszik a nagy kapacitású széles sávú 
hálózatok fizikai infrastruktúrájának biztosítása során; kiemeli, hogy az Unió stratégiai 
konnektivitási céljainak elérése érdekében fokozott finanszírozásra és beruházásra van 
szükség;

5. hangsúlyozza a nagyon nagy kapacitású széles sávú hálózatok, a kiberbiztonság, a 
blokklánc-technológia és a mesterséges intelligencia – mint a jövőbeli oktatási és 
képzési rendszerek gerincének – alapvető szerepét; kiemeli annak fontosságát, hogy 
valamennyi iskolában, egyetemen és főiskolán programozási órákat vezessenek be, és 
arra ösztönözzék az iskolákat, hogy vegyenek részt az európai programozási hét 
eseményein; rámutat arra, hogy a programozási órák segíthetnek megelőzni az online és 
a közösségi oldalakon való csalást és álhírterjesztést, és hangsúlyozza, hogy azoknak is 
biztosítani kell az órákon való részvétel lehetőségét, akik az oktatási rendszeren 
keresztül nem rendelkeznek hozzáféréssel ezekhez a képzésekhez; a mesterséges 
intelligenciához és a kiberbiztonsághoz kapcsolódó folyamatok támogatásához 
szükséges digitális készségek és eszközök fejlesztésére való tekintettel kiemeli az egész 
életen át tartó tanulás jelentőségét; rámutat arra, hogy kiberbiztonsági oktatási 
programokat kell bevezetni a felsőoktatási és szakképzési tantervekbe; elegendő 
mértékű kutatási és innovációs beruházást sürget például az 5G, a mesterséges 
intelligencia és a kiberbiztonság terén;

6. hangsúlyozza, hogy sürgősen ki kell dolgozni azon digitális készségek teljes skáláját, 
amelyekre az egyre inkább digitalizálódó gazdaságban az egyéneknek és vállalatoknak 
szükségük lesz; kiemeli a digitális innovációs központnak az ezen a téren játszott 
lehetséges szerepét; az online információk megbízhatóságának megítélése 
szempontjából rámutat a digitális készségek fontosságára; hangsúlyozza annak 
jelentőségét, hogy a kis- és középvállalkozásokban (kkv-k) dolgozó személyek számára 
speciális képzési megoldásokat alakítsanak ki, a munkanélküliek átképzésen vegyenek 
részt, valamint mindenki számára hozzáférhető digitális képzési tartalmak és 
infrastruktúra fejlesztésére kerüljön sor; hangsúlyozza az oktatási és a foglalkoztatási 
oldal közötti kapcsolatok és aktív párbeszéd erősítésének szükségességét, és elismeri a 
munkaalapú, tanulószerződéses gyakorlati képzések támogatásának fontosságát; 
megjegyzi, hogy a digitális transzformáció olyan tényező lesz, amely miatt a jelenlegi 
munkahelyek némelyike megszűnik, és a jövőben új munkahelyek jelennek meg; 
emlékeztet arra, hogy a fiatalokat ösztönözni kell az IKT és a TTMM (a 
természettudományok, a technológia, a műszaki tudományok és a matematika) 
területein folytatott tanulmányokra; üdvözli az ebbe az irányba tett lépésként a „digitális 
lehetőségek” elnevezésű gyakornokiprogram-kezdeményezést, valamint hangsúlyozza, 
hogy a program részeként ösztönözni kell, hogy a nők és lányok egyenlő esélyekkel 
férhessenek hozzá a digitális készségekhez, és sajátíthassák el azokat; hangsúlyozza, 
hogy olyan ajánlásokat kell kidolgozni, amelyek meghatározzák a digitális készségek 
azon minimális szintjét, amelyet a hallgatóknak a tanulmányaik alatt el kell sajátítaniuk, 
valamint hogy a magánélet védelmének, a biztonságnak és a rosszindulatú 



AD\1165105HU.docx 5/7 PE623.921v02-00

HU

tevékenységek elleni védelmet biztosító alapvető biztosítékoknak teret kell kapniuk a 
tanulási tantervekben; hangsúlyozza a vállalkozói kompetenciák és a vállalkozói 
mentalitás ösztönzésének, valamint a digitális vállalkozói készség támogatásának 
szükségességét; hangsúlyozza az Európai Innovációs és Technológiai Intézet, illetve a 
tudományos és innovációs társulások szerepét az üzleti tevékenységeknek, a kutatásnak 
és az oktatásnak egy tudásháromszögbe való összevonásában; kiemeli az egyetemi 
kampuszok inkubátorainak szerepét, és hangsúlyozza, hogy az európai egyetemeken 
még több inkubációs programot kell kifejleszteni;

7. hangsúlyozza, hogy a munkahelyi digitális transzformáció változásokkal jár, illetve 
maguknak az emberi erőforrásoknak is alkalmazkodniuk kell; kiemeli ezért a képzés és 
az egész életen át tartó tanulás támogatásának fontosságát, amely a digitális készségek 
fejlesztésére összpontosít az élethez szükséges készségekkel és a kulcskompetenciákkal 
összhangban, amelyek elengedhetetlenek az átalakulóban lévő munkaerő lelki ellenálló 
képességének, szerepvállalásának és jóllétének biztosításához;

8. emlékeztet arra, hogy a digitális technológia és az adatokhoz való hozzáférés elősegíti 
az oktatásban megvalósuló innovációt; hangsúlyozza a nyílt adatok oktatási forrásként, 
valamint a nyílt tudomány továbbfejlesztési eszközeként betöltött szerepét.
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