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ECDL navrženo na celoevropský IT standard
ESDIS (Employment and Social Dimension of the Information Society), vrcholná skupina expertůzástupců členských států EU pro otázky zaměstnanosti v informační společnosti, doporučila
Evropské komisi přijmout ECDL jako celoevropské schéma certifikace základních IT dovedností.
ESDIS byl pověřen zmapováním existujících programů, které by potencionálně mohly naplnit záměr eEurope Action Plan z března roku 2000. Jedním z jeho cílů bylo ustanovit Evropský diplom pro základní IT
dovednosti s decentralizovanou certifikací.
„Těší nás, že program ECDL byl skupinou ESDIS Evropské komisi formálně doporučen. To je významné
povzbuzení. Nyní došlo k explicitnímu spojení mezi ECDL jako pan-evropským nástrojem k IT vzdělanosti a
zmíněným záměrem vrcholných představitelů EU zvýšit úroveň počítačové gramotnosti v Evropě, což
budeme podporovat a rozvíjet“ řekl Managing Director ECDL Foundation, pan David Carpenter.
Řídící orgán ECDL, ECDL Foundation, již dlouho šíří projekt ECDL se záměrem totožným s tím, co vyhlásila
Evropská komise v e-Europe Action Plan 2002 - celoživotní vzdělávání jako základní prvek evropského
společenského modelu. Tato nejnovější podpora ECDL upevňuje jeho pozici a důvěryhodnost na evropské i
mezinárodní úrovni.
Program ECDL představuje nejvíce uznávanou a přijímanou certifikaci IT dovedností dostupnou ve více než
56 zemích světa. Byl vyvinut se vstupními informacemi od více než 30 různých počítačových společností
z celého světa reprezentujících více než 200 000 odborníků na IT ze všech oblastí (vč. průmyslové,
vzdělávací, vládní) a těší se široké podpoře vzdělávacích a vládních institucí z celého světa.
Úspěšnost ECDL dokládá vysoká účast na tomto testovacím programu v zemích jako je např. Švédsko,
Irsko, Dánsko, kde se zapojila téměř 4 % obyvatel. Podobné je to i s účastí v Anglii, Norsku, Rakousku, Itálii
a Maďarsku. Celosvětová účast na projektu ECDL překročila 1.5 milionu studentů, což představuje objem
zhruba 6 milionů testů.
ECDL je v současnosti jediným celoevropským schématem certifikace základních IT dovedností, který získal
široké uznání a podporu velké většiny členských zemí EU. Ostatní podobná schémata existují buď na
podporu soukromých produktů nebo jen na národní úrovni, kdy bývají součástí přípravných kurzů nebo
rozsáhlejších národních akreditovaných projektů.
„Pro jednotlivce je stále náročnější být schopen prokázat, že disponuje schopnostmi, které si nárokují život
a práce v nové informační společnosti. Z toho vzešla iniciativa Evropské komise zavést celoevropský
standard IT gramotnosti. Skutečnost, že programu ECDL se dostalo tohoto nejvyššího doporučení - být
přijat jako uznávaný standard - svědčí o jeho schopnosti zajistit certifikaci IT dovedností, která splňuje
požadavky vyvíjející se e-Evropy“ řekl David Carpenter.
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