Διακήρυξη για την ενίσχυση των ψηφιακών δεξιοτήτων στην Ευρώπη
Οι ψηφιακές δεξιότητες είναι απαραίτητες σε όλες τις πτυχές της ζωής, είτε είναι κοινωνικές είτε
προσωπικές, είτε σχετίζονται με την εργασία ή τον ελεύθερο χρόνο και σε οποιοδήποτε τομέα,
δημόσιο ή ιδιωτικό. Πρωταρχικός στόχος της ανάπτυξης ψηφιακών ικανοτήτων είναι η βελτίωση της
ποιότητας της ζωής των πολιτών και η ψηφιακή εκπαίδευση και κατάρτιση τους για μια ομοιογενή
προσέγγιση και ένα συνεκτικό ευρωπαϊκό σύστημα παροχής τους. Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο
έχει συνταχθεί η διακήρυξη (manifest) για τις ψηφιακές δεξιότητες από το πανευρωπαϊκό δίκτυο All
Digital το οποίο αντιπροσωπεύει κέντρα ψηφιακής επάρκειας και σχετικούς φορείς
εμπειρογνωμόνων.
Η διακήρυξη περιέχει μια σειρά βασικών αρχών και συστάσεων σε πέντε βασικούς τομείς σχετικά με
τον τρόπο μεγιστοποίησης του αντίκτυπου της εκπαίδευσης και της κατάρτισης ως ισχυρών
εργαλείων για τη συνεχή ανάπτυξη των ψηφιακών ικανοτήτων για τους ευρωπαίους πολίτες:
1.
2.
3.
4.
5.

Προσφορά εκπαίδευσης και κατάρτισης
Πρόσβαση στην εκπαίδευση και την κατάρτιση
Ποιότητα της εκπαίδευσης και της κατάρτισης
Ομοιογενής Ευρωπαϊκή επικύρωση
Αειφορία και ανάπτυξη

Το Πανευρωπαϊκό δίκτυο All Digital με έδρα τις Βρυξέλλες ιδρύθηκε το 2010 και έκτοτε έχει εξελιχθεί
σε ένα αναγνωρισμένο οργανισμό από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Συμμετέχει ως εταίρος σε έργα που
καλύπτουν τους τομείς των ψηφιακών δεξιοτήτων για κοινωνική και οικονομική ένταξη, αγγίζοντας
ένα αριθμό πεδίων όπως η απασχολησιμότητα, η επιχειρηματικότητα, η εκπαίδευση, η κοινωνική
ένταξη και κοινωνική ενσωμάτωση, η κοινωνική καινοτομία, το STEAM, ο πολιτισμός, η υγεία, κ.λπ.
Η All Digital φιλοδοξεί να επιτύχει αυτό το όραμα εξοπλίζοντας τους Ευρωπαίους πολίτες με
ψηφιακές δεξιότητες, με αυτοπεποίθηση και με ένα πνεύμα που θα τους επιτρέπει να κατανοούν και
να επωφελούνται από τον ψηφιακό μετασχηματισμό της κοινωνίας.
Σήμερα το δίκτυο της All Digital εκπροσωπεί 68 οργανισμούς μέλη σε ολόκληρη την Ευρώπη που
συνεργάζονται με 25.000 κέντρα ψηφιακής εκπαίδευσης. Από την Κύπρο συμμετέχει ως μέλος από
το 2015 ο Κυπριακός Σύνδεσμος Πληροφορικής.
Η Διακήρυξη των ψηφιακών δεξιοτήτων παρουσιάστηκε για πρώτη φορά στη Γενική συνέλευση του
της All Digital τον Μάιο του 2019 και μετά από εκτεταμένες διαβουλεύσεις με τα μέλη τoυ εγκρίθηκε
από το Διοικητικό Συμβούλιο και στη συνέχεια παρουσιάστηκε στο ετήσιο συνέδριο της All Digital
στη Μπολόνια στις 11 Οκτωβρίου 2019.
Προσκαλούμε οργανισμούς να μελετήσουν την διακήρυξη και να την στηρίξουν επισκεπτόμενοι την
ιστοσελίδα https://all-digital.org/manifesto/
Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε με τον Κυπριακό Σύνδεσμο Πληροφορικής και τον
Λειτουργό Προγραμμάτων κ. Τουμαζή Τουμαζή στο t.toumazi@ccs.org.cy
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