O mezinárodním vzdělávacím a cer ﬁkačním konceptu ECDL …
Informa cké společnos po celém světě, Evropská komise, ale i řada nezávislých odborníků se shodla na
tom, že je třeba vymezit jednotný obsah pojmů jako „počítačová (digitální) gramotnost“ a „digitální
kvaliﬁkace“, na kterém následně budou moci v budoucnu stavět jak školy všech stupňů, komerční
i neziskové vzdělávací ins tuce a úřady práce, tak zaměstnavatelé.
Řešení potřeb vzdělávání a potřeb trhu práce v této oblas již řadu let velmi úspěšně nabízí mezinárodní
koncept European Computer Driving Licence (ECDL), jehož garanty kvality jsou mezinárodní profesní
společenství Council of European Professional Informa cs Socie es (CEPIS, www.cepis.org) sdružující
odborníky v oblas počítačových věd a nezisková organiza ce ECDL Founda on (ECDL-F, www.ecdl.org).
Strukturované ECDL sylaby, které jasně deﬁnují obsah výše uvedených pojmů, doplňuje koncept ECDL
o mezinárodně uznávanou, nezávislou, objek vní a standardizovanou metodu pro o věření výsledků
vzdělávání v oblas digitálních znalos a dovednos pomocí prak ckých zkoušek.
Úspěšní absolven ECDL zkoušek mohou získat některý z ECDL cer ﬁkátů, které dokládají dosažení
mezinárodně platné kvaliﬁkace pro práci s počítačem a které jsou nejen v rámci států Evropské unie
doporučovány a uznávány de-facto jako standard. Tyto doklady potvrzují, že jejich držitelé ak vně zvládají
základní prak cké dovednos pro všestrannou, bezpečnou a efek vní práci s ICT. Úkolem ECDL -F je, mimo
jiné, tento koncept průběžně aktualizovat tak, aby zohledňoval všechny časté úlohy, které lze pomocí
nejmodernějších ICT v osobním i profesním životě řešit. Koncept ECDL je určen pro všechny běžné
uživatele výpočetní techniky a digitálních technologií.
ECDL-F byla založena v Irsku v roce 1997 evropskou asociací informa ckých společnos CEPIS za účelem
koordinování, podpory a rozvoje ECDL konceptu, jehož je výhradním vlastníkem včetně metodiky zkoušek.
Na využívání systému ECDL zkoušek uděluje ECDL-F licence národním profesním společnostem se vztahem
k informa ce, které jsou členy CEPIS. Licenci k šíření ECDL konceptu v České republice získala v roce 1999
Česká společnost pro kyberne ku a informa ku (ČSKI, www.cski.cz, www.ecdl.cz).
ČSKI je nezisková organizace, která ručí za kvalitu ECDL zkoušek v ČR, vydává ECDL cer ﬁkáty
a prostřednictvím pracovní skupiny ECDL-CZ, kterou zřídila, uděluje licenční práva k realizaci ECDL zkoušek
těm vzdělávacím organizacím, které splní požadovaná kritéria. Akreditované organizace, tzv. testovací
střediska, jsou oprávněny využívat mezinárodní koncept ECDL za účelem podpory vzdělávacího procesu
v oblas ICT. Většinu testovacích středisek tvoří škol ské subjekty, menší část pak komerční vzdělávací
společnos , obecně prospěšné společnos , ale i ins tuce státní správy. Mezinárodní zkoušky ECDL do této
chvíle absolvovalo téměř 15 milionů uchazečů ze 150 zemí světa, v České republice pak bez mála 80 síc
osob všech věkových kategorií.

