ECDL/ICDL a vzdělávání
(21.11. 2001, volně přeloženo z materiálů ECDL Foundation)
Klíč k zajištění počítačově vzdělané populace je v rukou školských systémů. Právě na základních,
středních a vyšších stupních vzdělávání je nejlepší příležitost položit základ IT dovednostem potřebným pro
přípravu občanů k plné účasti na informační společnosti. Jedním ze základních požadavků je proto
zaintegrovat výuku a učení se IT přímo do vzdělávacího systému.
V posledních letech se vlády mnoha zemí zaměřují na podporu počítačového vzdělávání ve školství
s cílem, aby všichni učitelé a také všichni studenti, dříve než ukončí školní docházku, byli počítačově
gramotní. V této souvislosti začínají chápat význam ECDL (v zámoří ICDL), světově nejrozšířenějšího (v
současnosti 56 zemí) standardizovaného programu pro testování a certifikaci základních počítačových
dovedností, pro své vzdělávací systémy. Pro studenty se koncept ECDL osvědčil jako vynikající přípravný
IT nástroj pro přechod od středního k vyššímu vzdělávání či pro nástup do zaměstnání, kdy může uchazečabsolvent ECDL testování deklarovat úroveň svého počítačového vzdělání mezinárodně platným ECDL
Certifikátem.
•

Například v Rakousku Ministerstvo školství začalo podporovat tento program s cílem zajistit, aby
všichni žáci prošli testováním ECDL před vstupem na vysokou školu. Je zde například jen asi 40%
učitelů, kteří ovládají základy práce na počítači. Vláda proto formulovala naléhavý požadavek zajistit,
aby všichni učitelé v co nejkratší době dosáhli odpovídající úrovně IT kompetence. Očekává se, že
většina učitelů by do konce roku 2002 měla dosáhnout znalosti úrovně ECDL.

•

Významnou podporu Ministerstva školství má i ECDL v Itálii, kde je uznáváno jako vzdělanostní kredit
několika stovkami škol.

•

Významná zpráva vyšla 17.11. 2001 v nejčtenějším deníku ve Flandrech De Standaard. Spojenou
iniciativou vlámských ministerstev školství, práce a hospodářství vznikl speciální projekt významně
podporující ECDL v souvislosti s růstem počítačové gramotnosti v Belgii. Vlámská vláda si
uvědomuje nezbytnost ovládat IT jak pro potřebu vzdělávání, tak i zapojení do pracovního procesu
v moderní informační společnosti, a tímto projektem umožní získat ECDL Certifikát širokým vrstvám
obyvatel. Vyčlenila zvláštní prostředky k tomu, aby na více než stovce středních škol vzniklo testovací
středisko ECDL. Vznikají i další, kde například pro nezaměstnané je testování plně hrazeno
z prostředků státu.

•

V Norsku se ECDL stalo oficiálním e-partnerem vlády. Projekt ECDL je zde používán m.j. jako nástroj
dokumentující současnou úroveň IT dovedností a podklad pro různé studie pro norské Ministerstvo
školství.

•

Program ICDL jako nejdůležitější mezinárodní certifikační program IT se začal šířit i ve Spojených
státech. Jeho mohutné přijetí vyvolala potřeba stanovit i zde standard počítačové vzdělanosti. Američtí
experti bedlivě sledují evropské zkušenosti a nezanedbatelný nárůst počtu uchazečů z celého světa
zapojených do programu ECDL ( v současnosti přes 1 500 000 osob).

•

Největší universita v Jihoafrické republice (UNISA, více než 100 000 registrovaných studentů)
vyhlásila ICDL povinným pro všechny uchazeče o studium vědecko-technických oborů.

Program ECDL je založen na sylabu vyvinutém počítačovými odborníky tak, aby pokryl potřeby široké
základny uživatelů. Kromě toho, v současné době mezinárodní skupina odborníků pod vedením
řeckých expertů spolupracuje na projektu ECDL PRO UČITELE. Cílem tohoto projektu je vytvoření
specifického modulu ECDL sylabu, který bude vycházet z potřeb pedagogické praxe.
V souvislosti s výše uvedenými příklady národních iniciativ podporujících rozvoj a certifikaci počítačového
vzdělávání je třeba vyzdvihnout, že požadavek zavedení Evropského diplomu pro základní IT
dovednosti (European Diploma for Basic IT Skills) se stal součástí eEurope Action Plan vyhlášeného
Evropskou komisí pro rok 2002. Je významné, že touto komisí ustanovená skupina expertů - zástupců
členských států ESDIS (Employment and Social Dimension of the Information Society), monitorující

existující projekty, které by potencionálně mohly naplnit záměr tohoto plánu, doporučila Evropské komisi
přijmout pro svou nejrozšířenější působnost právě ECDL jako celoevropský standard pro základní
počítačovou gramotnost.

