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EU TASK FORCE označuje ECDL jako “nástroj ICT dovedností“
V nedávné zprávě vypracované skupinou expertů EU High Level Task
Force for Skills and Mobility bylo ECDL označeno jako nástroj pro rozvoj
ICT dovedností.
Skupina TASK FORCE byla ustanovena Evropskou komisí na zasedání ve Stockholmu
v červnu 2001 s cílem analyzovat možnosti rozvoje kvalifikované pracovní síly a společnosti
zemí EU tím, že si všichni občané osvojí soubor základních dovedností v oblasti informačněkomunikačních technologií (ICT).
Jedním z doporučení podaných ve zprávě skupiny Task Force bylo, že by členské státy měly
pro všechny své občany zajistit gramotnost, matematické vzdělání, způsobilost v oblasti
sociální i v oblasti informačních technologií – s důrazem na počítačové vzdělání získané
pomocí nástrojů jako ECDL.
Dále Task Force doporučila EU, že je třeba podat definice ICT dovedností na bázi nástrojů
jako je ECDL, a tak tyto dovednosti zprůhlednit a učinit dostupnými jak v rámci jednotlivých
členských zemí, tak i mezinárodně, a současně je zaštítit standardy platnými v celé EU a
akreditačními schématy pro ICT a e-komerční dovednosti; od členských států se pak
předpokládá, že tyto standardy přijmou a přizpůsobí se jim.
Tato nejnovější zpráva dále vyzdvihuje postavení a uznání, které evropské vlády připisují
ECDL jako jednomu z významných faktorů přispívajících tvorbě kvalifikovanější a
adaptabilnější pracovní síly pomocí ICT vzdělávání a certifikace. Očekává se, že použití
konceptu ECDL spolu s rozvojem širších ICT a e-komerčních dovedností přispěje k zvýšení
pracovní i geografické mobility a adaptability evropského trhu pracovních sil, ve které
znalosti hrají čím dál větší roli. Také se očekává, že se tak otevřou příležitosti pro skupiny „na
okraji“ trhu pracovních sil, které si dosažením vzdělání pro informační společnost zlepšili
svou zaměstnatelnost.
Rozvoj ekonomiky založené na vědomostech je základním určujícím
činitelem
konkurenceschopnosti a vývoje na celosvětovém trhu. ECDL je pokládáno za klíčový
program zajišťující kontinuitu tohoto vývoje tím, že umožňuje osvojení uznávaných ICT
dovedností a současně pro ně poskytuje certifikační rámec, a tak vychází vstříc rostoucí
poptávce evropské e-společnosti.

