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Живееме во дигитален свет каде луѓето
работат, се социјализираат и користат јавни и
приватни услуги преку интернет.
Според OECD, ИКТ се потребни на сите работни места, освен во места за
готвење и чистење. Недостатокот на дигитални вештини има негативно
влијание врз вработливоста на луѓето и квалитетот на животот. Податоците
од ЕУ покажуваат дека 169 милиони Европејци (44%) и 86 милиони
работоспособни (37%) немаат доволно дигитални вештини (DESI, 2017).

ОПИС НА ДИГИТАЛНИТЕ КОМПЕТЕНЦИИ – DIGCOMP
За да ги разбере клучните елементи на дигиталната компетентност и како да им
пристапи, Европската комисија разви европски дигитални компетенции за
граѓаните - DigComp.
DigComp ги дефинира дигиталните компетенции за сите граѓани со цел успешно
да ги постигнат целите во работата, учењето, слободното време и учеството во
заедницата. Сите компетенции (вкупно 21) се групирани во 5 области на
дигитална

компетентност:

Информациска

и

информативна

писменост,

Комуникација и Соработка, Создавање на дигитални содржини, Безбедност и
Решавање на проблеми.

DigComp обезбедува заедничка референца за дигитални компетенции во Европа.
Целта е да им помогне на граѓаните и организациите да го идентификуваат јазот
во дигиталните вештини и начин да се надмине проблемот, исто така им помага
на надлежните институции да формулираат политики во областа на дигиталните
компетенции и ги охрабруваат давателите на образовни услуги со цел да се
зголемат дигиталните компетенции во различни целни групи.

>

2013: Заедничкиот истражувачки центар на Европската комисија ја
објави првата верзија на DigComp

>

2016: DigComp 2.0: Концептуален референтен модел

> 2017: DigComp 2.1: 8 нивоа на знаење и примери за употреба

Фондацијата ECDL активно се вклучи во развојот на рамката за дигитална
компетенција, од првичната фаза, преку пренесување на нашето искуство во
дефинирање,

структурирање

и

оценување

на

дигиталните

вештини.

Присуствувавме на многу работилници преку кои ги дадовме појдовните точки за
креирање на оваа рамка. Ние сега ја мапиравме ECDL програмата и DigComp,
што

Заедничкиот

истражувачки

центар

(JRC)

го

идентификуваше

како

истражувачки центар на Европската комисија како пример за имплементација на
рамката (деталите се прикажани на следната страница).

.

ECDL i DIGCOMP kompetencije
DigComp
Information
and Data
literacy

DigComp компетенција
Преглед, пребарување и филтрирање на
податоци, информации и дигитална содржина.
Евалуација на податоци, информации и
дигитална содржина. Управување со
податоци, информации и дигитални содржина.

Комуникација
и соработка

Интеракција со дигиталната технологија.
Споделување содржини преку дигитални
технологии. Соработка со дигитална технологија.
Интернет бонтон - Netiquette
Управување со дигиталниот идентитет

Создавање
на
дигитални
содржини

Развој на дигитални содржини
Integrating and re-elaborating digital
content
Авторско право Copyright и licence
Програмирање

Безбедност

Решавање
на проблеми

Заштита на уредот
Заштита на лични податоци и
приватност
Здравствена заштита
Заштита на животната средина

Решавање на технички проблеми
Идентификување на потребите и технолошки
одговори
Креативна употреба на дигитални технологии
Идентификување на јазот на дигиталните
компетенции

ECDL Модули

Основи на
компјутерот
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Информациска
писменост

Основи на
интернетот

Онлајн
Колаборација

ИКТ
образование

Обработка
на текс

Табеларни
калкулации

Презентации

Обработка
на интернет
страница

Обработка
на
фотографии

Проектно
планирање

Користење
база на
податоци

Advanced
Word
Processing

Advanced
Spreadsheets

2D
CAD

Advanced
Database

Advanced
Presentation

ИТ
сигурност

Компјутерски
науки *

ICT
Troubleshooting*

Забелешка: Некои модули може да се содржат во повеќе од една компетенција - на пр. Компјутерската наука се однесува на програмирање во областа на создавање
дигитални содржини, но исто така и на полето решавање на проблеми; модули за основите на користењето на компјутерите и интернетот вклучуваат области поврзани со
компетентността Безбедност.

ECDL и DIGCOMP
.
> DigComp е општ, ги опишува компетенциите потребни за корисниците на
дигиталната технологија.
ECDL нуди конкретно решение во оваа област.
> Фондацијата ECDL активно учествуваше во сите фази на развојот на DigCompрамката
> Мапирањето на ECDL модулот беше направено од двете DigComp 1.0 и 2.0
рамки и двете беа признати од Центарот за истражување на JRC на
Европската комисија како пример за користење на рамката.
> ECDL е имплементација на DigComp рамката во пракса. На пример. во ECDL,
носителот на лиценцата во Полска ја преведе DigComp 2.0 рамката и ги
создаде соодветните сертификати за DigComp PROFILE.
> ECDL сертификатите може да се користат како доказ за стекнатите
надлежности за различни цели, на пр. Креирање на биографија - CV во
европскиот формат Europass (слично на сертификатите за познавање на
странски јазик кои ги докажуваат стекнатите нивоа).

Europass CV Digital Competence Grid

Фондацијата ECDL поддржува меѓународни иницијативи како DigComp, кои
обезбедуваат дефиниција за структурата на дигитални вештини и им помагаат на
поединците и организациите да ги разберат компетенциите што им се потребни
сега и во иднина.
За повеќе информации за ECDL програмата и нејзино поврзување со
DigComp-рамката, контактирајте со info.digcomp@ecdl.org.

ЗА ECDL ФОНДАЦИЈАТА
Фондацијата ECDL е меѓународна организација посветена на развојот на стандардите
за дигитална компетентност за вработените, образованието и целото општество.
Нашите програми за сертификација, присутни во повеќе од 100 земји ширум светот, им
овозможуваат на поединците и организациите да ги проценат, развијат и потврдат
нивните компетенции во користењето на компјутерите и дигиталните алатки во
согласност со европскиот ECDL стандард, надвор од границите на Европа позната како
ICDL.
Како непрофитна организација, Фондацијата ECDL има единствена поддршка од
експерти од националните информатички друштва и партнери од целиот свет, со
цел да се развие Стандард независен од продавач кој ги дефинира вештините и
знаењата потребни за ефикасно користење на дигиталната технологија. Ние
работиме со партнери кои се занимаваат со образование и обука, локални и
регионални власти, национални влади, меѓународни развојни организации, како и
работодавачи во приватниот и јавниот сектор.
Квалитет и репутација ECDL се базира на дваесетгодишно искуство во доставување
програми за сертификација за повеќе од 14 милиони луѓе на повеќе од 40 светски
јазици и над 2,5 милиони тестови годишно. Нашиот успех се одржува благодарение на
континуираните иновации на програми за сертификација, нашата посветеност и
ригорозни методологии за креирање на тест и конзистентно одржување на стандарди
за квалитет.
Фондацијата ECDL со седиште во Даблин, Ирска и Европската канцеларија во
Брисел, Белгија ги поддржува иницијативите на Националните носители на лиценци
во Европа и Арапски земји. Исто така, имаме воспоставено три регионални
ICDL Африка (со седиште во Руанда), ICDL Азија (со
седиште во Сингапур) и ICDL Америка (со седиште во
Панама). Сите активности на ECDL Фондацијата се
реализираат преку блиска соработка со регионални,
национални и локални партнери, со цел да се развие
глобална мрежа на ICDL акредитирани тест центри.
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