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Įvadas

Ši ataskaita apie skaitmeninimą ir gyventojų skaitmeninį raštingumą Italijoje yra vienas iš Erasmus+

finansuojamo projekto „Savivaldybių parama suaugusiųjų švietimui“ (MSAE) intelektinių rezultatų.

Projektas vykdomas 2020–2022 m.

Vietos valdžia, kaip artimiausia vietos gyventojams institucija, glaudžiai bendradarbiauja su vietos

suaugusiųjų švietimo teikėjais. Tai lemia ypatingą vietos valdžios vaidmenį suaugusiųjų švietime.

Projekto tikslas – didinti savivaldybių paramą suaugusiųjų švietimui, skatinant gausesnį suaugusiųjų

dalyvavimą švietime.

Ataskaitoje pateikiama duomenų apie skaitmeninimą ir Italijos gyventojų skaitmeninę kompetenciją.

Panašias ataskaitas rengia visi projekto partneriai ir tai leidžia palyginti situaciją Italijoje, Latvijoje,

Estijoje ir Lietuvoje.

Ataskaitą sudaro keli skyriai. Pirmame skyriuje apšviečiama skaitmeninių įgūdžių svarba,

analizuojama skaitmeninimo situacija Italijoje, o antrajame – analizė, tyrimo, kuris atliktas sudarant

italų respondentams galimybę išsakyti savo nuomonę kai kuriais skaitmeninimo ir viešųjų interneto

paslaugų teikimo klausimais

Ataskaita užbaigiama santrauka ir išvadomis.
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Skaitmeninės ekonomikos ir visuomenės indeksas (DESI)1, 2021 m.

DESI ataskaitoje pateikiami duomenys apie valstybių narių pažangą skaitmeninimo srityje. Ataskaitą

sudaryta iš penkių skyrių:

1. Ryšys Fiksuotas plačiajuostis ryšys, mobilusis plačiajuostis ryšys ir jų

kainos
2. Žmogiškasis kapitalas Naudojimasis internetu, pagrindiniai ir išplėstinai skaitmeniniai

įgūdžiai
3. Interneto paslaugų naudojimas Gyventojų naudojimasis internetiniu turiniu, komunikacija ir

internetiniais sandoriais
4. Skaitmeninių technologijų

integravimas

Verslo skaitmeninimas ir elektroninė prekyba

5. Skaitmeninės viešosios paslaugos e. vyriausybė ir e. sveikata

DESI buvo perskaičiuotas už ankstesnius metus visoms šalims, kad atspindėtų nedidelius

rodiklių pasirinkimo pokyčius ir pagrindinių rodiklių duomenų pataisymus. Dėl to šalių balai ir

reitingai, palyginti su ankstesniu leidiniu, galėjo pasikeisti. Daugiau informacijos rasite DESI

metodinėje pastaboje adresu https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/desi.

1 1 https://digital-strategy.ec.europa.eu/en/policies/desi.
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Skaitmeninės ekonomikos ir visuomenės indekso (DESI) 2021 m. reitinge Italija užima 20 vietą tarp

27 ES valstybių. 2020 m. Italija padarė tam tikrą pažangą ryšio tinklų aprėpties ir naudojimo srityje,

ypač pastebimai išaugo ryšio paslaugų, siūlančių bent 1 Gbps spartą, naudojimas. Tačiau 2019–2020

m. šviesolaidžio diegimo tempai sulėtėjo, todėl vis dar reikia dėti pastangas, kad būtų išplėtota labai

didelės talpos tinklų ir 5G aprėptis bei skatinamas jų naudojimas.

Italija žmogiškojo kapitalo srityje gerokai atsilieka nuo kitų ES šalių. Palyginti su ES vidurkiu, joje

užfiksuotas labai žemas pagrindinių ir išplėstinių skaitmeninių įgūdžių lygis. Italijos interneto

vartotojų, besinaudojančių elektroninės valdžios paslaugomis dalis išaugo nuo 30 proc. 2019 metais

iki 36 proc,

2020 m., tačiau ji vis dar gerokai mažesnė už ES vidurkį. Gyventojai ir sveikatos priežiūros specialistai

nevienodai naudojasi elektroniniais sveikatos įrašais skirtinguose regionuose.

Dauguma (69 proc.) Italijos mažųjų ir vidutinių įmonių turi bent bazinį skaitmeninio intensyvumo lygį,

o tai gerokai viršija ES vidurkį (60 proc.). Italijos įmonėms labai gerai sekasi naudoti e.sąskaitas-

faktūras, nors tebėra spragų naudojant tokias technologijas kaip didieji duomenys ir dirbtinis

intelektas, taip pat įsisavinant elektroninę prekybą. 2020 m. priimtuose teisės aktuose numatytos

reformos, kuriomis siekiama pagreitinti plačiajuosčio ryšio, įskaitant 5G, diegimą ir supaprastinti bei

paspartinti viešųjų paslaugų skaitmeninimą. 2020 ir 2021 metais viešojo administravimo institucijos

gerokai paspartino platformas, įgalinančias pagrindines skaitmenines viešąsias paslaugas. Tikimasi,

kad naujos reformos pagal nacionalinį Atkūrimo ir atsparumo planą dar labiau paskatins paslaugų

skaitmeninimą ir viešojo administravimo modernizavimą šalyje. Pastaraisiais metais vis daugiau

dėmesio buvo skiriama neatidėliotiniems veiksmams, siekiant sumažinti pagrindinių skaitmeninių

įgūdžių spragas. 2020 m. Italija pristatė pirmąją nacionalinę Skaitmeninių įgūdžių strategiją ir veiklos

planą, kuriame išvardyta daugiau nei 100 konkrečių veiksmų ir nustatyti plataus užmojo tikslai iki
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2025 m.

1. Ryšys

Italija pagal internetinio ryšio plėtrą užima 23 vietą tarp ES šalių. 61proc. namų ūkių naudojasi

fiksuotu plačiajuosčiu ryšiu, tai yra šiek tiek mažiau nei ES vidurkis (77proc). Namų ūkių, naudojančių

ne mažiau kaip 100 Mbps, padaugėjo nuo 22proc. 2019 metais iki 28proc. 2020 m., tačiau tai vis dar

yra žemesnis rodiklis, nei ES vidurkis (34 proc.) 3,6 proc. namų ūkių 2020 metais naudojo bent 1

Gbps, o tai yra didžiulis padidėjimas, palyginti su 2019 m., ir pagal šį rodiklį Italija viršija ES vidurkį.

93 proc. namų ūkių naudojasi spartaus plačiajuosčio naujos kartos interneto prieiga (NGA), t.y.

daugiau nei ES vidurkis (87 proc.) Fiksuoto labai didelio pajėgumo tinklu 2020 m. naudojosi 34 proc.
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namų ūkių, t.y. keturiais procentiniais punktais daugiau nei 2019 m. tačiau vis dar gerokai mažiau už

ES vidurkį (59 proc.) FTTP aprėptis siekė 33,7 proc. namų ūkių (2019 m. – 30 proc.), augant beveik

tokiu pat tempu, kaip ir ES vidurkis (2020 m. – 42,5 proc., nuo 37,5 proc. ankstesniais metais). Tik 8

proc. apgyvendintų vietovių yra padengtos 5G ryšiu, tai yra mažiau nei ES vidurkis (14 proc.),

nepaisant gana aukšto 60 proc. 5G parengties balo. Pagal plačiajuosčio ryšio kainų indeksą Italijos

rodikliai (74 balai) nepasikeitė 2019–2020 m. ir išlieka aukštesni už ES vidurkį.

Pastaraisiais metais Italija siekė ES internetinio ryšio plėtros tikslų, derindama reguliavimą ir viešąją

politiką, bei priemones pasiūlai ir paklausai didinti. 2020 metais siekdamos greitai reaguoti į COVID-

19 protrūkį, Italijos valdžios institucijos ypatingą dėmesį skyrė paklausai, sukurdamos „kuponų

plano“ I etapą, kurį Komisija patvirtino sprendimu C (2020) 5269. Kuponų planas, skirtas namų

ūkiams, kurių bendrosios pajamos per metus nesiekia 20 000 eurų, numato iki 500 eurų paramą

fiksuotojo ryšio linijai atnaujinti arba naujai linijai, kurios sparta ne mažesnė nei 30 Mbps, aktyvuoti.

Tikimasi, kad 2021 m. bus pradėta taikyti nauja priemonė, kuriai numatyta apie 900 mln. EUR ir ji

bus skirta tiek gyventojams, tiek įmonėms (MVĮ). „Mokyklos planas“, kuriam skirtas 400 mln. eurų

finansavimas, užtikrina iki 1 Gbps ryšį valstybinėms mokykloms ir ugdymo įstaigoms, prijungiant

visus pirmo ir antro lygio vidurinių mokyklų kompleksus visoje šalies teritorijoje bei visus pradinių

mokyklų ir darželių kompleksus, jau esančius infrastruktūros plėtros akiratyje (vadinamosiose

„baltosiose zonose“). Planas apima apie 35 000 pastatų.

Patikslintu nacionaliniu plačiajuosčio ryšio planu siekiama pasiekti ir viršyti 2030 metams nustatytus

Europos Komisijos tikslus, užtikrinant bent 1 Gbps visuotinę prieigą iki 2026 m. Plane numatyta, kad

ten, kur fiksuoti ir belaidžiai privatūs tinklai negali garantuoti šio tikslo įgyvendinimo, valstybė gali

sukurti reikiamą infrastruktūrą. Kalbant apie investicijas, apskaičiuota, kad infrastruktūros spragai

užpildyti privatiems operatoriams nepriklausančiose teritorijose, ty apie 8,5 mln. namų ūkių, reikia

skirti viešųjų išteklių.

Italijoje spektro naudojimo teisės pradinėse 5G juostose, būtent 700 MHz, 3,6 GHz ir 26 GHz

juostose, buvo suteiktos jau iki 2018 m. Tačiau ne visos juostos yra prieinamos; 700 MHz dažnis

nebus pasiekiamas iki 2022 m. liepos 1 d. Įstatymo dekretuose „Cura Italia“ ir „Semplificazioni

2021“ numatytos priemonės, skirtos padidinti 5G aprėptį. Dekretai visų pirma nustato vietos

valdžios institucijų veto teisės apribojimus įrengiant antenas. Nustatytos 6 V/m ir 0,1 W/m2

elektromagnetinės emisijos ribos yra mažesnės nei Tarybos rekomenduojamos viršutinės ribos.

2. Žmogiškasis kapitalas
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Pagal žmogiškąjį kapitalą Italija užima 25 vietą iš 27 ES šalių. Tik 42 proc. 16–74 metų amžiaus

žmonių turi bent pagrindinius skaitmeninius įgūdžius (ES 56 proc.) ir tik 22 proc. turi aukštesnius nei

bazinius įgūdžius (ES 31 proc.). IRT specialistų užimtumas Italijoje sudaro 3,6 proc. viso užimtumo ir

nesiekia ES

vidurkio (4,3

proc.). Tik 1,3

proc. Italijos

absolventų

studijuoja IRT, o

tai gerokai mažiau

nei ES vidurkis.

Italijos moterų IRT

specialisčių

rodikliai yra

artimesni ES

vidurkiui: jos

sudaro 16 proc.

IRT specialistų (ES vidurkis yra 19 proc.). Tik 15 proc. Italijos įmonių savo darbuotojams teikia IRT

mokymus, ir tai yra penkiais procentiniais punktais mažiau nei ES vidurkis. 2020 m. Italija pristatė

pirmąją nacionalinę Skaitmeninių įgūdžių strategiją, kurioje pateikiamas visapusiškas požiūris į

skaitmeninių įgūdžių ugdymą, siekiant sumažinti atotrūkį nuo kitų ES šalių. Jį sudaro keturios kryptys,

apimančios platų spektrą sričių ir tikslinių grupių:

 mokiniai ir studentai - integruoti e. įgūdžius į pradinių ir vidurinių mokyklų, universitetų ir

aukštųjų mokyklų mokymo programas;

 aktyvi darbo jėga – ugdyti e. lyderystę ir pagrindines bei pažengusiųjų ir specializuotų

skaitmeninių įgūdžių kompetencijas;

 IRT specialistai - didinti šalies pajėgumus ugdyti įgūdžius naujoms rinkoms ir naujoms darbo

vietoms;

 plačioji visuomenė - ugdyti skaitmeninius įgūdžius, reikalingus piliečio teisėms įgyvendinti.

Veiklos plane, paskelbtame 2020 m. gruodžio mėn., strategija paverčiama konkrečiais veiksmais ir

ambicingais tikslais iki 2025 m. Numatoma skatinti skaitmeninių įgūdžių ugdymo pastangas Italijoje,

remti naujas ir jau vykdomas iniciatyvas. Štai kelios jau įvykdytos iniciatyvos: 2020–2021 m. du

svarbūs projektai buvo skirti gyventojų skaitmeninio raštingumo ugdymui; 2020 m. skaitmeninio

paslaugų tinklo padaliniai apmokė daugiau nei 100 000 žmonių ir padėjo jiems pasiekti dažniausiai
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naudojamas internetines paslaugas, įskaitant viešąsias paslaugas. Vyriausybė per Skaitmeninę

valstybės tarnybą skatino skaitmeninių įgūdžių mokymą asmenims, kuriems gresia skaitmeninė

atskirtis.

Nacionaliniame pereinamojo laikotarpio plane 4.0. numatomos priemonės darbo jėgos

perkvalifikavimui ir kvalifikacijos kėlimui bei pažangesnių skaitmeninių įgūdžių mokymui, taip pat

numatoma padidinti mokesčių kreditą priemonei „Training 4.0“. 2020 ir 2021 m. į skaitmeninės

srities gebėjimų stiprinimo projektus taip pat buvo įtrauktas technologijų perdavimo centrų tinklas.

Pavyzdžiui, Prekybos rūmai (kurie valdo Punti Impresa Digitale) sukūrė skaitmeninės brandos

vertinimo įrankius, tokius kaip platformą, skirtą skaitmeniniams įgūdžiams įvertinti („skaitmeninių

įgūdžių kelionė“).

Pagrindinis vaidmuo įgyvendinant Nacionalinę skaitmeninių įgūdžių strategiją tenka Italijos

skaitmeninių įgūdžių ir darbo koalicijai. Koalicija remiasi „Repubblica Digitale“ – daugelio

suinteresuotųjų šalių iniciatyva, skatinančia skaitmeninius įgūdžius visais lygiais. Nuo jos įkūrimo

2019 m. prie Italijos koalicijos prisijungė daugiau nei 180 organizacijų ir vykdė daugiau nei 220

projektų. 2020 m. koalicijos iniciatyva buvo apmokyta daugiau nei 2,7 mln. mokinių, apie 70 000

mokytojų, daugiau nei 900 000 kitų asmenų ir daugiau nei 250 000 privačiojo ir viešojo sektoriaus

darbuotojų. Daugelis projektų buvo skirti lyčių atotrūkio mažinimui. Galiausiai 2020–2021 m.

Italijoje buvo surengta daugiau nei 10 000 ES Programavimo savaitės renginių, skirtų pirmiausiai

pradinių ir vidurinių mokyklų mokiniams.

Italija susiduria su dideliu tiek pagrindinių, tiek aukštesnio lygio skaitmeninių įgūdžių trūkumu, dėl

kurio didelė gyventojų dalis gali atsidurti skaitmeninėje atskirtyje, o įmonės gali nesugebėti diegti

naujovių. Nacionalinė skaitmeninių įgūdžių strategija

yra svarbus žingsnis mažintant šią spragą. Labai svarbu daugiau dėmesio skirti žmogiškajam

kapitalui stiprinant švietimą, perkvalifikavimą ir kvalifikacijos tobulinimą bei mokymus

technologijoms imliuose sektoriuose.

3. Skaitmeninių technologijų integravimas
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Italija užima 10 vietą ES pagal skaitmeninių technologijų integravimą. 69 proc. Italijos MVĮ turi bent

pagrindinį skaitmeninio intensyvumo lygį ir tai gerokai viršija ES vidurkį, kuris yra – 60 proc.. Italijos

įmonėms puikiai sekasi naudotis elektroninėmis sąskaitomis faktūromis: 95 proc. jų naudoja

elektronines sąskaitas faktūras, o tai beveik tris kartus viršija ES vidurkį. Tai yra 2014–2019 m.

teisinių sprendimų rezultatas. 2018–2020 m. debesų paslaugomis besinaudojančių įmonių sparčiai

pagausėjo ir pasiekė 38 proc. (2018 m. – 15 proc.). Kitose srityse Italija atsilieka. Mažai naudojama:

didžiųjų duomenų (naudoja 9 proc. Italijos įmonių, palyginti su ES vidurkiu – 14 proc); dirbtiniu

intelektu pagrįstų technologijų (18 proc. Italijos įmonių; ES vidurkis – 25 proc.). Elektroninės

prekybos apimtys ir IRT naudojimas aplinkos tvarumui užtikrinti taip pat yra mažesni nei ES vidurkis.

Kalbant apie politikos pokyčius, Vyriausybė peržiūrėjo ir toliau išplėtė fiskalinę naudą pagal

Pereinamąjį planą 4.0, pereidama nuo hiper-amortizacijos prie mokesčių kreditavimo. Pirmųjų

hiper-amortizacijos priemonės įgyvendinimo metų rezultatai rodo, kad MVĮ ją plačiai naudojo ir kad

ji paskatino investicijas į jų aktyvus, tačiau šiomis priemonėmis santykinai daugiau pasinaudojo

vidutinės ir didelės įmonės Šiaurės Italijos regione. Pagalbos ir technologijų perdavimo centrai

atlieka pagrindinį vaidmenį skaitmeninant MVĮ. 2020 m. Italija atrinko 45 nacionalinius centrus,

kurie dalyvaus kvietime sukurti Europos skaitmeninių inovacijų centrų (EDIH) tinklą pagal

Skaitmeninės Europos programą. Šie Italijos centrai apima tokias technologijas kaip dirbtinis

intelektas, HPC (High Performance Computing), kibernetinis saugumas, ir jie papildys esamą

technologijų perdavimo centrų tinklą šalyje.
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Italija dalyvauja daugelyje Europos pažangių skaitmeninių technologijų iniciatyvų . 2021 m. kovo

mėn. šalis paskelbė kvietimą, kuris skatina susidomėjimą „Svarbiais bendro Europos intereso

projektais“ (IPCEI) apimančiais naujos kartos debesų infrastruktūrą ir paslaugas. Bus remiami

novatoriški debesų infrastruktūros ir paslaugų kūrimo projektai, kurie gali būti pritaikyti tokiose

srityse kaip duomenų apsauga, kibernetinis saugumas, pramonės automatizavimas ar sveikatos

priežiūra. Italija taip pat dalyvauja pirmojoje IPCEI iniciatyvoje mikroelektronikos srityje (pradėta

2018 m.), o 2020 m. pabaigoje paskelbė kvietimą atrinkti įmones antrajam šios srities IPCEI etapui,

kurio bendras tikslas – aprūpinti ES pagrindiniais strateginiais pajėgumais procesorių ir

puslaidininkių technologijų sektoriuje. Italija yra viena aktyviausių ES veikėjų superkompiuterių/HPC

srityje. Šalyje yra superkompiuteriai, patenkantys į 500 pasaulio geriausių sistemų (du iš jų – į

geriausiųjų dvidešimtuką). Su EuroHPC parama Italija vadovauja superkompiuterio, kuris bus tarp

penkių geriausių pasaulyje (LEONARDO), kūrimo konsorciumui. Jis bus įdiegtas 2021 m. pabaigoje

naujajame duomenų centre, esančiame Bolonijoje.

Norint paskatinti skaitmeninę ekonomiką, reikia koordinuoto ir visapusio požiūrio, kuris apjungia

investicijų paskatas, paramos paslaugas ir informuotumo didinimą bei investicijų į žmogiškąjį

kapitalą svarbą. Siekiant ilgalaikės pertvarkos, svarbu didinti Italijos įmonių pajėgumus, suteikiant

žmonėms atitinkamų pažangių skaitmeninių įgūdžių ir kartu kuriant aukštos kokybės darbo vietas ir

atitinkamas galimybes jauniems žmonėms. Taip pat svarbu, kad Italija toliau plėtotų pažangias

skaitmenines technologijas ir strateginius pajėgumus.

4. Skaitmeninės viešosios paslaugos



Savivaldybių parama suaugusiųjų švietimui MSAE, 2020-1-LV01-KA204-077426

Italija pagal skaitmenines viešąsias paslaugas užima 18 vietą ES. Italijos interneto vartotojų,

besinaudojančių e. valdžios paslaugomis, dalis padidėjo nuo 30 proc. 2019 m. iki 36 proc.

2020 m., bet išlieka gerokai mažiau už ES vidurkį – 64 proc. Italija lenkia kitas ES šalis pagal

skaitmeninių viešųjų paslaugų įmonėms ir atvirųjų duomenų pasiūlą, tačiau atsilieka nuo

ES vidurkio skaitmeninių viešųjų paslaugų gyventojams ir iš anksto užpildytų formų

prieinamumo srityje.

2020 ir 2021 m. labai paspartėjo pagrindinių skaitmeninių viešųjų paslaugų platformų

diegimas. Išduotų skaitmeninių tapatybės dokumentų skaičius 2021 m. balandžio mėn.

pasiekė 20 mln., t.y 40 proc. daugiau nei 2019 m. balandžio mėn.; SPID naudojančių

viešojo administravimo institucijų skaičius išaugo iki 7 420, ty 80 proc. daugiau, palyginti

su 2020 m. “Vieno langelio”(IO) programėlė buvo paleista 2020 m. balandžio mėn., kaip

optimizuota prieiga prie į vartotoją orientuotų skaitmeninių viešųjų paslaugų, taip pat

naudojant ir išmanųjį telefoną. Jau po metų, 2021 m. balandžio mėn., ji pasiekė 11 mln.

parsisiuntimų. Siekdama paskatinti žmones naudoti skaitmenines priemones, vyriausybė

nustatė, kad norint gauti finansines paskatas privaloma naudoti IO programą. Ši iniciatyva

atliko pagrindinį vaidmenį sėkmingai įdiegiant programėlę.

Pažanga stebima ir diegiant nacionalinį skaitmeninį gyventojų registrą (ANPR), kuriuo

siekiama sujungti pasklidusią asmenų informaciją į vieną registrą. Jį visos savivaldybės

turėtų pritaikyti iki 2021 m. Be to, 2020 m. birželio mėn. vyriausybė pristatė naują

ultraplačiajuosčio ryšio plano platformą, padidinančią atvirų duomenų kiekį, prienamą

plačiajai visuomenei ir kitiems vartotojams. 2020–2021 m. teisės aktų leidybos iniciatyvos
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numatė įsipareigojimų ir paskatų derinį diegiant pagrindines e. valdžios platformas.

Tikimasi, kad tai dar labiau paskatins viešojo administravimo modernizavimą visoje šalyje.

E.sveikatos sistemos elektroninis sveikatos įrašas (ESI) veikia visuose regionuose ir jį

aktyvavosi didžioji dauguma gyventojų, tačiau tiek gyventojai, tiek sveikatos priežiūros

specialistai skirtinguose regionuose šią sistemą įsisavina ne vienodai efektyviai .

Kalbant apie skaitmeninius įgūdžius viešajame sektoriuje, į Nacionalinės skaitmeninių

įgūdžių strategijos veiksmų planą įtraukta 17 projektų, skirtų šiems įgūdžiams stiprinti,

derinant įdarbinimo politikos peržiūrą su tiksliniais mokymais, bendradarbiaujant su

universitetais, ir skatinant praktikas, kuriose dalyvauja mokslininkai, verslo vadovai ir

valstybės tarnautojai. Italija tolydžio tobulina skaitmenines viešąsias paslaugas

gyventojams ir įmonėms. Tikimasi, kad teisės aktų leidybos iniciatyvos paskatins visų

viešojo administravimo institucijų, įskaitant vietos administracines institucijas taikyti

įgalinimo platformas. Visiškas IO programėlės įdiegimas kartu su gyventojų skaitmeninių

įgūdžių stiprinimu taip pat gali prisidėti prie to, kad plačioji visuomenė ir įmonės laipsniškai

įgyvendintų skaitmenines viešasias paslaugas. Supaprastinimas, sąveikos užtikrinimas ir

viešojo administravimo gebėjimų stiprinimas yra svarbios papildomos priemonės,

skatinančios viešojo administravimo ir viešųjų paslaugų skaitmeninimą.

5. Skaitmeninės viešosios paslaugos Italijos atkūrimo ir

atsparumo plane

Plane numatytos didelės investicijos į viešojo administravimo skaitmeninimą, skaitmeninės

infrastruktūros modernizavimą, kibernetinio saugumo stiprinimą, duomenų bazių sąveikumą ir

skaitmeninių viešųjų paslaugų gyventojams ir verslui gerinimą.

Tikimasi, kad 1,9 milijardo eurų investicijos padės sukurti saugią ir efektyviai energiją vartojančią

nacionalinę debesų technologijomis paremtą hibridinę infrastruktūrą (vadinamą Polo Strategico

Nazionale) ir perkelti vietinės ir centrinės viešojo administravimo institucijų IT sistemas į debesimis

pagrįstą sistemą, kad būtų užtikrintas veiksmingesnis ir saugesnis viešųjų paslaugų teikimas. Be to,

numatoma reforma (pirmiausia debesys ir sąveika), siekiant pašalinti debesų diegimo kliūtis,

supaprastinti viešojo administravimo institucijų keitimosi duomenimis procesus ir paskatinti plačiai

taikyti skaitmenines paslaugas, nustatant paskatų ir įsipareigojimų rinkinį.

Numatytomis priemonėmis taip pat siekiama padidinti internetinių viešųjų paslaugų prieinamumą ir

sąveikumą bei užbaigti pagrindines skaitmenines platformas, tokias kaip SPID ir ANPR. Plane

numatoma 556 mln. EUR investicija Nacionalinei skaitmeninių duomenų platformai (Piattaforma
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Digitale Nazionale Dati) sukurti. Šia platforma siekiama užtikrinti duomenų sąveikumą ir įgyvendinti

vienkartiškumo principą, sukuriant formas, iš anksto užpildytas informacija, kuri jau prieinama

vyriausybei įvairiose institucijose. Tuo pat metu tikimasi, kad trys investicijos, kurių vertė siekia 783

mln. EUR, pagerins piliečiams skirtų skaitmeninių paslaugų kokybę, prieinamumą ir “Vienų

skaitmeninių vartų” („Single Digital Gateway“)procedūrų laikymąsi tiek savivaldybių, tiek mokyklų ar

kultūros institucijų tinklapiuose.
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6 Skaitmeninių įgūdžių tyrimo Italijoje analizė

Europos suaugusiųjų mokymosi darbotvarkėje pabrėžiamas poreikis smarkiai padidinti suaugusiųjų

dalyvavimą formaliajame, neformaliajame ir savaiminiame mokyme, nesvarbu, ar siekiant įgyti

darbo įgūdžių, ar aktyvaus pilietiškumo, asmeninio tobulėjimo ir savirealizacijos kompetencijų.

Darbotvarkėje pateikiama vizija, kaip suaugusiųjų mokymasis Europoje turėtų kisti iki 2020 m., ir

nustatomi konkretūs prioritetai 2015–2020 m., įskaitant veiksmingas informavimo, orientavimo ir

motyvavimo strategijas, skirtas pasiekti suaugusiuosius ir jiems padėti mokytis. Vienas iš svarbiausių

iššūkių – stiprinti Europos konkurencingumą siekiant didinti gerovę, mažinant produktyvumo

atotrūkį nuo kitų išsivysčiusių ekonomikų, kartu sprendžiant ekonomikos poveikį aplinkos kaitai bei

užtikrinant lygias švietimo galimybes visuose partnerių šalių regionuose. Viena iš pagrindinių veiklos

krypčių – investicijos į visų lygių žmogiškojo kapitalo stiprinimą ir verslo efektyvumo didinimą.

Informacinėje ataskaitoje dėl pasiūlymų Nacionaliniam plėtros planui 2021–2027 m. akcentuojama,

kad „paradigmos ir įpročių kaita – kelias į vystymąsi“, o tai reiškia, kad reikia atsikratyti vystymosi

trikdžių, įskaitant mūsų požiūrį, įpročius ir mąstymą,– tiek aplinkos, užimtumo, išsilavinimo, tiek

bendradarbiavimo atžvilgiu.

Respondentų charakteristikos

Respondentų buvo 53, iš kurių didžioji dauguma (92 proc) buvo 25-64 m.amžiaus asmenys ir tik 3,8

proc. buvo pensininkai arba nepilnamečiai.
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Mažiau nei pusė respondentų (47,2 proc.) dirba viešajame sektoriuje (mokyklose, valstybės įstaigose,

socialinės globos centruose ar savivaldybėse), o kiti 41,5 proc. – privačiame sektoriuje. Tik 7,5 proc.

yra bedarbiai ir kt.

Skaitmeniniai įgūdžiai darbe

Mažesnioji grupė responedentų (23 proc) mano, kad jie turi daugiau IKT įgūdžių negu pakanka

darbui atlikti. 34,6 proc. mano, kad jiems pakanka įgūdžių savo darbui atlikti, o šių dviejų grupių

suma sudaro 57,7 proc.

Tačiau kiti 44,2 proc. mano, kad jiems IKT įgūdžių nepakanka ir kad jie juos turėtų tobulinti tam, kad

galėtų dirbti efektyviau ir šiuolaikiškiau. Ši grupė sudaro šiek tiek mažiau nei pusę respondentų.

Atsakant į klausimą: "Ko, jūsų nuomone, turėtumėte išmokti, kad patobulintumėte savo

kompetencijas darbe ir asmeniniame gyvenime?" buvo pateikti keli pasirinkimai. Viena grupė

( 23,1 proc. respondentų) pageidauja daugiau sužinoti apie „techninių problemų sprendimo įgūdžius
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dirbant kompiuteriu“, o antroji grupė (21,2 proc.) pageidauja „daugiau įgūdžių, susijusių su tinklapių

kūrimu ar informacijos talpinimu tinklapiuose“. Šios dvi grupės apima 44,3 proc. respondentų. Dar

dvi grupės (abi po 13, 5 proc.) pageidauja: „daugiau įgūdžių kuriant garso ir vaizdo failus“ ir

„bendradarbiavimo elektroninėje aplinkoje“ gebėjimų.

Savivaldybių ir jų įstaigų interneto svetainės bei viešosios el. paslaugos

Daugiau nei 90 proc. apklausoje dalyvavusių italų teigė, kad jie naudojasi viešosiomis paslaugomis ir

tinklapiais kaip informacijos šaltiniu.
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Daugiau nei 32,7proc. respondentų yra patenkinti savivaldybių interneto svetainėmis, ir jiems

patogu jomis naudotis. Maždaug 40 proc. mano, kad šiomis viešosiomis svetainėmis lengva naudotis,

o 35,4 proc. apklaustųjų mano, kad viešosiomis svetainėmis naudotis nėra paprasta ir jose nėra

lengva aptikti puslapius su kontaktais, padedančiais lengvai susirasti informacijos. Tuo tarpu 17 proc.

respondentų būtinai reikalinga konsultacija dėl turinio pildymo internetu.
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Naudojimasis elektroninėmis viešosiomis paslaugomis

Didžioji dalis respondentų (76,9 proc.) naudojasi internetine bankininkyste, o 55,8 proc., – patys

teikia pajamų deklaraciją internetu. Respondentams buvo pasiūlyta daug atsakymų variantų apie

dažniausiai naudojamas savivaldybės viešojo portalo interneto paslaugas (naudojasi 50 proc.

respondentų) ir konsultacijas internetu. (naudojasi 48,1 proc.respondentų). Kitos dvi didelės grupės:

40,4 proc. respondentų naudojasi e.sveikatos paslaugomis; 36,5 proc. naudojasi elektroniniu parašu.

Tie, kurie nemato reikalo naudotis viešaisiais portalais ir nemokama vieša elektronine aplinka,

nurodė šias priežastis:

teikia pirmenybę kontaktinėms paslaugoms (38 proc.)

jiems tokių paslaugų nereikia (23,1 proc.)

jiems pernelyg sudėtinga naudotis (15,4%)

Ir nemaža dalis apklaustųjų (15,4 proc.) apie tokias paslaugas nėra girdėję.
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Informacinis ir skaitmeninis raštingumas

Štai taip respondentai įsivertino įgūdžius susijusius su informacijos paieška sistemomis ir ieškant

informacijos (paieškos sistemose Google, Wiki ar kt.):

44,2 proc. puikiai supranta, kaip rasti informaciją ir gali tai paaiškinti kitiems; 48,1 proc.

respondentų gerai supranta, kaip tai atlikti

Reguliarus duomenų talpinimas išorinėje laikmenoje (atmintukuose) ir/arba debesyje.

44,2 proc. respondentų šias savo žinias ir įgūdžius laiko gerais ir lygiai tiek pat (44,2 proc) mano,

kad jie tai gerai supranta. Taigi 88,4 proc. respondentų, teigia jog reguliariai naudoja atmintukus ir

kitus įrenginius duomenims saugoti.
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Paklausti, ar gali palyginti skirtingų internetinių parduotuvių ir paslaugų teikėjų siūlomas kainas

internetinėse parduotuvėse, daugiau nei pusė respondentų atsakė, kad žino, kaip tai atlikti:

• galiu tai atlikti savarankiškai (63,5prroc.) ;

• darau tai užtikrintai ir, prireikus, galiu padėti ir paaiškinti kitiems (34,6proc.)

Bendravimas ir bendradarbiavimas

92,4 proc. apklaustųjų gali siųsti, atsakyti ir persiųsti el. laiškus, įskaitant 21,2 proc. kurie tai atlieka

užtikrintai, o kiti, prireikus, gali pamokyti kitus ir tik nedidelė mažuma turi ribotą supratimą apie

bendravimą ir bendradarbiavimą internetu.

Apie trečdalis apklaustųjų gali savarankiškai kurti anketas ir dokumentus bei bendradarbiauti

įvairiose interneto platformose (Google Drive, Dropbox, PBworks ar kitose). 36,5 proc. tai atlieka

užtikrinatai ir gali padėti kitiems, 28,8 proc. gali tai atlikti savarankiškai. Taigi 65,3 proc.

respondentų sugeba tai atlikti.
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Net 94,2 proc. apklaustųjų sugeba vesti vaizdo konferencijas, naudodami įvairias platformas (kaip

Zoom, Jitsi, Teams ar kt.) bei paaiškinti kitiems, kaip tai daryti Tad panašu, kad bendravimas

internetu ir vaizdo komunikacija jiems nesukelia sunkumų.
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Skaitmeninio turinio kūrimas

Panašią situaciją radome klausdami žmonių, ar jie geba kurti ir redaguoti tekstus, įterpti vaizdus,

88,5 proc atsakė, kad tai atlieka užtikrintai.

Situacija yra kitokia, kalbant apie Excel ar skaičiuokles. Tik 57,7 proc. respondentų sugeba užtikrintai

naudotis skaičiuoklėmis, didelė grupė iš likusių 30,8 proc teigė, kad gali tai daryti padedami kitų, o

11,5 proc. nemoka naudotis skaičiuoklėmis.

Panašią situaciją matome responedntų atsakymuose į klausimus apie vaizdo ir garso įrašų kūrimą:

48,1 proc. gali kurti įrašus savarankiškai ir užtikrintai; didesnė grupė (42,3 proc.) teigė, kad gali tai

atlikti padedami kitų, tik 11,5 proc. teigė, kad nemoka to daryti.
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Saugumas

Didžiausia grupė – 46,2 proc. – prevencijos priemones nuo internetinių atakų prieš kompiuterius gali

diegti su kitų pagalba. Tai rodo, kad italų respondentams trūksta žinių. Tačiau, kita vertus, 34,6

proc. gali tai atlikti savarnkiškai. Tik nedidelė grupė gali veikti saugiai ir užtikrintai.

Savo žinias apie asmens duomenų apsaugą respondentai vertina daug geriau: 53,8 proc. žino apie tai,

o 84,6 proc. respondentų teigė žinantys, kokiais asmeniniais duomenimis gali dalytis ir juos rodyti

internete, o kuriais geriau išvis nesidalyti.
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Problemų sprendimas

Daugiau nei 43,1 proc. respondentų reikia pagalbos sprendžiant technines kompiuterio problemas,

39,2 proc. teigia, kad gali tai atlikti savarankiškai, tačiau žmonių, kurie gali išspręsti techninę

problemą be jokios pagalbos, yra tik 47 proc. Visai nemoka to daryti 9,8 proc. apklaustųjų

Techninių nustatymų keitimas taip pat sukelia sunkumų respondentams, 68,7 proc. respondentų tai

gali atlikti savarankiškai. Tačiau didelei daliai (56,9 proc.) apklaustųjų reikia pagalbos arba jie visai

nežino, kaip tai padaryti.
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Išvados ir rekomendacijos

Išnagrinėję skaitmeninius įgūdžius darbo vietose, pateikiame keletą rekomendacijų:

1. Didinti gyventojų informuotumą apie: skaitmenines technologijas ir skaitmeninių įgūdžių

poreikį, siekiant palaikyti ir gerinti verslo našumą, produktyvumą ir įmonių vidinę

organizaciją; apie skaitmeninių įgūdžių, susijusių su naujomis skaitmeninėmis

technologijomis, poreikį.

2. Išplėsti prieigą prie skaitmeninių technologijų, ypač labai mažoms ir mažoms įmonėms.

Paskolos, dotacijos ir kiti mechanizmai turėtų būti naudojami siekiant pagerinti sąlygas

tiems, kurie turi sunkumų dėl prieigos prie informacinių technologijų.

3. Išplėsti skaitmeninių įgūdžių prieinamumą per švietimo ir mokymo sistemą. Visų švietimo

lygių ir sektorių programos turėtų būti atnaujintos, o skaitmeniniai įgūdžiai turėtų būti

pagrindinių gebėjimų, teikiamų kiekviename švietimo lygmenyje, dalis

4. Skatinti darbdavius dalyvauti mokymuose per jų profesines ar sektorines organizacijas ir

asociacijas arba vyriausybiniais kanalais, kad būtų galima diegti informacines technologijas

skirtas skersinėms bet kokios darbo pozicijos užduotims atlikti.

5. Įtraukti skaitmeninius įgūdžius į platesnę įgūdžių strategiją greta su kitas darbdaviams

svarbiais įgūdžiais, tokiais kaip minkštieji gebėjimai, bendravimo įgūdžiai

6. Užtikrinti prieigą prie skaitmeninių technologijų ir skaitmeninių įgūdžių plėtros finansavimo

kiekvienam besimokančiajam tiesiogiai, o ne per bendroves.

7. Sumažinti skaitmeninę atskirtį, ypač sutelkiant dėmesį į asmenis kurie neturi skaitmeninių

įgūdžių ir kuriems dėl to gresia socialinė ir ekonominė atskirtis ne tik darbo rinkoje, bet ir

kasdieniame gyvenime.
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