5 milionů lidí bude mít příležitost zvýšit svou kvalifikaci díky podpoře
ECDL Foundation v rámci Digitálního programu pro Evropu.
Digitální program pro Evropu je jednou ze stěžejních iniciativ strategie Evropa 2020. ECDL
Foundation se v otevřeném dopise předsedovi Evropské komise José Manuelu Barrosovi
zavázala k podpoře v oblasti plnění cílů rozvoje digitálního trhu.
Digitální program pro Evropu je iniciativa určená k podpoře ekonomické obnovy a ke
zlepšení sociálních poměrů prostřednictvím vytvoření konkurenceschopnější Evropy
s rozvinutým digitálním trhem.
Cíle digitálního programu pro Evropu jednoznačně identifikují nutnost zvýšení počítačové
gramotnosti. Rozvoj v této oblasti bude hrát jednu z klíčových úloh v oživení evropské
ekonomiky. Snížením rozdílů v možnosti použití digitálních technologií i podporou ve
vzdělávání lze dosáhnout zvýšení konkurenceschopnosti obyvatel na trhu práce.
Jedna z hlavních mezinárodních certifikačních autorit v oblasti ICT dovedností ECDL
Foundation se ve spolupráci se svou mezinárodní sítí národních licenciátů konceptu ECDL
zavázala k podpoře Digitálního programu implementací následujících kroků:
•

Vytvořit příležitosti pro nejméně 5 000 000 obyvatel k zvýšení jejich kvalifikace
v oblasti počítačových dovedností

•

Snížit o 3% současný počet zhruba 150ti miliónů osob, které stále neumí používat
internet a zároveň podpořit a propagovat využívání moderních přístupných služeb na
internetu (e-government, e-commerce)

•

Propagovat rozvoj a zvyšování počítačové gramotnosti na všech úrovních
vzdělávacích systémů v Evropě. Poskytnout mladé generaci vzdělání nezbytné pro
jejich budoucí uplatnění na pracovním trhu.

•

Pomoci překlenou bariéry znevýhodněným skupinám obyvatelstva, jako jsou
nezaměstnaní, starší lidé, zdravotně postižení, tak aby i ony byly zapojeny do
informační společnosti.

•

Spolupracovat s členskými státy na rozvoji dlouhodobých cílů v oblasti politiky
digitální gramotnosti a na začlenění ICT dovedností v národních vzdělávacích plánech
včetně použití jednotné certifikace, která je jednoznačně měřitelným výstupem pro
vyhodnocení výsledků stanovených cílů.

ECDL Foundation ve spolupráci se svými národními licenciáty implementuje tyto kroky na
všech úrovních členských zemí EU. Tímto podpoří Digitální program pro Evropu, jednu ze
stěžejních aktivit strategie Evropa 2020.

