V Praze dne 20. února 2011
Vážená paní ředitelko, Vážený pane řediteli,

dovolte mi poskytnout Vám tímto dopisem několik základních informací o mezinárodním konceptu European Computer
Driving Licence – ECDL a o možnostech, které má v této věci také vaše škola. Význam konceptu ECDL je pro život v informační
společnosti tak výjimečný, že byl přijat Evropskou komisí jako standard definující počítačovou gramotnost. Věříme, že se po
úvaze nad následujícími řádky stanete partnery tohoto mezinárodního konceptu a ve spolupráci s námi podpoříme
jednoznačně prospěšnou věc na poli vzdělávání.

ECDL je vzdělávací koncept v oblasti ICT, jehož podstatou je schopnost pomocí praktických testů objektivně zjistit, zda
libovolná osoba, typicky uchazeč o zaměstnání, je nebo není počítačově gramotná. Za obsah testů zodpovídá výhradní
vlastník ECDL konceptu – ECDL Foundation, nezisková organizace založená v r. 1997 v Irsku sdružením Council of European
Professional Informatics Societies (CEPIS). Nositelem licence pro šíření ECDL konceptu v České republice a garantem kvality
ECDL testování u nás se stala Česká společnost pro kybernetiku a informatiku. Do procesu testování se do této chvíle zapojilo
přes 11 milionů uchazečů z více než 160 zemí světa, v České republice je to zatím přes 52 tisíc osob.
Zkušenosti celé řady škol, které koncept ECDL v České republice již delší dobu využívají (aktuální seznam akreditovaných
testovacích středisek je uveřejněn na www.ecdl.cz), jsou pestré a mohly by pro Vás být – doufáme - i inspirativní. Testování
ECDL je na některých vysokých školách využíváno např. jako vstupní test, jehož výsledky napoví, jaké ICT znalosti má ten který
středoškolský student. Jinde testy z jednotlivých modulů ECDL Sylabu nahrazují průběžné zkoušky, „písemky“ či ročníkové
testy nebo dokonce závěrečný test ICT znalostí získaných v průběhu celého studia.
Studenti své zapojení do konceptu ECDL ocení v budoucnu, kdy se budou ucházet o zaměstnání, škole naopak akreditace
testovacího střediska ECDL může přinést výhody okamžité - zvýšení její prestiže a konkurenceschopnosti při získávání
uchazečů o studium a dále možnost, že prostředky získané z ECDL testování jak vlastních studentů, tak třeba i studentů
z jiných škol (a za určitých podmínek i zájemců z řad veřejnosti) vylepší hospodaření školy. Navíc se nabízí možnost, jak dále
účelně využívat v rámci různých projektů v minulosti získané počítačové vybavení školních učeben, případně získat prostředky
např. na jeho údržbu a obnovu.
Možností, jak zapojit vaši školu do konceptu ECDL, existuje několik. Škola se může stát plnohodnotným akreditovaným
testovacím střediskem ECDL. Další možností je učebnu vybavenou výpočetní technikou nechat s minimálními náklady
akreditovat, stát se tak “pouze“ provozovatelem testovací místnosti ECDL a v ní ve spolupráci s jiným již akreditovaným
testovacím střediskem umožnit vlastním studentům absolvovat ECDL testování na půdě školy. Možná je samozřejmě
i spolupráce s již akreditovaným testovacím střediskem ECDL, do kterého škola může své studenty na testování počítačové
gramotnosti pouze vysílat. Aktuální seznam akreditovaných testovacích středisek je uveřejněn na oficiálních stránkách ECDL –
www.ecdl.cz.

Vážená paní ředitelko, vážený pane řediteli, věřím, že Vás zaujal význam konceptu ECDL, že využijete široké možnosti, které
nám všem koncept ECDL nabízí, a že se v blízké budoucnosti zapojíte do jeho systematického využívání.
Bližší informace o konceptu ECDL naleznete na internetových stránkách www.ecdl.cz, www.ecdl.org a na přiloženém
propagačním letáku, kde doporučujeme Vaší pozornosti zejména uvedené příklady dobré praxe.
Pracovníci Kanceláře manažera ECDL-CZ jsou Vám plně k dispozici pro jakékoliv dotazy týkající se konceptu ECDL na tel. čísle
224 904 200 nebo na adrese info@ecdl.cz.

Jménem České společnosti pro kybernetiku a informatiku, licenciáta konceptu ECDL v ČR, se těším na naši spolupráci.

S pozdravem,

prof. RNDr. Olga Štěpánková, CSc., předsedkyně ČSKI

