7 miliónů uchazečů o ECDL/ICDL testování v celém světě
(volný překlad kanceláře manažera ECDL-CZ, originální tisková zpráva: 7 Million ECDL /
ICDL Candidates worldwide, Dublin, August 2007)
Dublin srpen 2007 – nadace ECDL Foundation Irsko, vlastník konceptu ECDL, oslavuje
vydání v pořadí sedmimiliontého indexu ECDL. To znamená, že v této chvíli více než
7 miliónů lidí na celém světě vstoupilo do konceptu ECDL s cílem získat mezinárodně
uznávaný certifikát počítačové gramotnosti.
ECDL Foundation vyvinula koncept European Comluter Driving Licence (ECDL/ ICDL 1)
v roce 1997 a dnes, po deseti letech, registruje v celém světě na 7 miliónů uchazečů o ECDL
testování.
Vydání tohoto sedmimiliontého indexu ECDL potvrzuje celosvětově přední pozici konceptu
ECDL/ICDL v oblasti testování počítačových znalostí a dovedností běžných uživatelů
výpočetní techniky. Koncept ECDL/ICDL byl přeložen do 28 jazyků a ECDL testování
můžete nyní absolvovat ve 146-ti zemích světa. Koncept ECDL/ICDL je vnímán jako
celosvětový standard pro testování běžných uživatelů výpočetní techniky a jako takový byl
přijat mnoha vládními a mezinárodními organizacemi, ale i nadnárodními podnikatelskými
subjekty.
Damien O´Sullivan, CEO ECDL, ve svém projevu u příležitosti vydání sedmimiliontého
indexu ECDL řekl: “Po celých uplynulých deset let ECDL Foundation pracovala na zvýšení
úrovně počítačových dovedností a znalostí ve světě, na zvýšení uživatelské důvěry při práci s
počítači a na umožnění přístupu k produktům informační společnosti pro všechny občany.
Sedm miliónů uchazečů zaregistrovaných v konceptu ECDL/ICDL je významným úspěchem,
který ukazuje, že jsme vytvořili celosvětový standard v oblasti certifikace běžných uživatelů
výpočetní techniky. Tento úspěch také vypovídá o tom, že se v minulých letech zvýšilo
povědomí o důležitosti certifikace počítačových znalostí a schopností.“
Koncept ECDL/ICDL byl úspěšně rozšířen na všechny kontinenty a poskytuje mezinárodně
uznávané testování pro různé národy v různých prostředích. ECDL Foundation má na celém
světě své licenciáty, kteří jsou odpovědní za zavádění konceptu ECDL sloužícího k pozvedání
počítačové gramotnosti ve svých zemích.
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/ V neevropských zemích je certifikace ECDL známa jako International Computer Driving
Licence (ICDL)

