
Az ECDLvilágelsö .~ ECDL

digitális írástudásból
Az egész világon eHogadoH tudást birtokolhat az, aki ECDL
bizonyítványt szerez
Az UNESCO Statisztikai Hivatala (UIS) az Egyesült Nemzetek Szövetségének
globális statisztikáiért felel az oktatás, a tudomány, a technológia és innováció,
a kultúra és a kommunikáció területén is.
A nemzetközi intézmény a világ országait vizsgálta abból a szempontból, hogy meIY
államok használnak keretrendszereket a digitális írástudás mérésére. A felmérés
szerint összesen 47 országban alkalmaznak valamilyen digitális írástudás
keretrendszert.

Az UNESCOStatisztikai Hivatala szerint az ICDUECDL*
a világon a legeHogadoHabb keretrendszer
Ez a gyakorlatban azt jelenti, hogy a nemzetközi munkaerőpiacon az ECDLJlCDL
bizonyítvány a legbiztosabb. A 2018-ban elvégzett összehasonlítás alapját
a DigComp 2.0, a digitális írástudás referencia keretrendszere adta, ameJYnek
az ECDLJlCDL, a részletes tartalmi elemzés szerint maximálisan megfelel.

Megállapodtunk!
Megállapodás jött létre a Neumann János Számí-
tástudományi Társaság és a VOSZ között, mely-
nek célja, hogya felek együttműködjenek a di-
gitális írástudás kompetencia elsajátításának az

- ECOL(European Computer Oriving Licence) vizs-
garendszer keretében történő elterjesztésében.
Az együttműködés keretében az NJSZT kedvezrné-
nyes képzési és vizsgalehetőségeket biztosít, mind
egyéni, mind pedig csoportos felkészülés esetén.

A VDSZ számára különösen fontos ez a megálla-
podás, hiszen a digitalizáció kihivásai a VDSZ által
képviselt dolgozókat kiemelten érintik. AZ ECDL
vizsga megszerzésévei olyan informatikai tudást
szerezhetnek meg a szakszervezeti tagok, amellyel a
kiélezett munkaerőpiaci helyzetben tovább javíthat-
ják pozícióikat.

A VDSZ számára külön érték, hogy olyan szol-
gáltatásokat biztosítson tagjai számára, amelyek
elősegítik a szakmai fejlődést és a megélhetést. Ettől

a megállapodástól azt várjuk, hogy az ország külön-
bözö pontjain elérhető vizsgaközpontokban lehető-
séget kapjanak a VDSZ tagjai egy igen fontos tudás
megszerzésére. Továbbiakban is partnerek vagyunk
minden olyan kezdeményezésben, amely növeli a
munkavállalói szaktudás elérésének lehetőséget.

A VDSZ és az NJSZT közötti megállapodás pél-
daértékű, és Magyarországon egyedülálló. A VDSZ
ezzel az együttműködéssei is azt a célt kivánja szol-
gálni, hogy minél több ember számára elérhetővé
tegye a mai kor követelményeihez szükséges tudást.

További részletek
a VDSZ honlapján érhetőek el.
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