Česká národní koalice pro digitální pracovní místa (DigiKoalice)
šablona aktivity/závazku člena DigiKoalice
Název organizace/platformy/aktivity: ČSKI - Česká společnost pro kybernetiku a informatiku
Vložte logo organizace/platformy/aktivity (ve vyšším rozlišení) a logo také pošlete v grafickém
formátu na digikoalice@nuv.cz.
Popište své závazky/aktivity (nejvýše 10 řádků)
1.
ČSKI jako garant používání konceptu ECDL v ČR bude formou setkávání s potenciálními
aktéry v oblasti vzdělávání přispívat k propagaci aktivit i cílů DigiKoalice a objasňovat široké veřejnosti roli
digitální gramotnosti v dnešním světě a upozorňovat na výhody modulárního a průběžně aktualizovaného
systému vzdělávání v oblasti ICT, jakým je ECDL. Setkání budou mít formu diskuzních seminářů a přednášek
pro regionální pobočky Úřadu práce či Hospodářské komory, pro žáky/studenty konkrétních základních či
středních škol či pro jejich pedagogy, v rámci kterých budou prezentovány také ověřené příklady dobré praxe
použití ICT v příslušném prostředí.
2.
ČSKI se bude podílet na vývoji, aktualizaci a lokalizaci obsahu pro ty moduly ECDL, které
budeme považovat za klíčové pro české prostředí. Začneme modulem zaměřeným na získávání a využívání
informací z webu a modulem věnovaný počítačovému myšlení. Rozvoj tématu, jak učit počítačové myšlení
budeme probíhat formou tvůrčího dialogu s partnery ze Slovenska.
3.
ČSKI má zájem se zapojit do činnosti Aliance Společnost 4.0 a bude se podílet na hledání
nových forem spolupráce mezi vysokými školami a podniky, které umožní inovaci českého průmyslu ve
smyslu Industry 4.0 i zefektivnění zdravotně-sociálního sektoru za podpory vědeckého potenciálu
akademické sféry.
Závazky jsou rozřazeny do čtyř kategorií uvedených níže.
Označte nejvhodnější kategorii (případně kategorie), do které (kterých) Váš závazek spadá.
☐ Digitální dovednosti pro všechny – rozvoj digitálních dovedností s cílem umožnit všem občanům být
v naší digitální společnosti aktivní
☐ Digitální dovednosti pro pracovní sílu – rozvoj digitálních dovedností pro digitální ekonomiku, např.
zlepšování dovedností a rekvalifikace pracovníků, uchazečů o zaměstnání; aktivity v oblasti kariérního
poradenství a vedení
☐ Více a lépe vzdělaných odborníků v oblasti ICT v Evropě – rozvoj odborných digitálních
dovedností u ICT odborníků ve všech odvětvích průmyslu
☐ Digitální dovednosti ve vzdělávání – transformace vzdělávání digitálních dovedností z hlediska
celoživotního vzdělávání, včetně vzdělávání učitelů
Popište předpokládaný, pokud možno měřitelný, dopad/výsledek Vašeho závazku.
Kvalitativní dopad/výsledek:
1. Zkvalitnění výuky, zvýšení efektivity rekvalifikací a nárůst zájmu technické obory a práci v nich.
2. Návrh atraktivního vzdělávacího obsahu pro téma „počítačové myšleni“. Efektivní využívání internetu.
3. Plné využití potenciálu současných technologií pro zkvalitnění výrob i života všech obyvatel.
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Kvantitativní dopad/výsledek:
1. Přednášky a semináře budou realizovány podle zájmu v jednotlivých regionech.
2. Nový modul věnovaný znalostem na internetu bude pilotně otestován nejméně v 5 střediscích.
3. Je příliš brzy na hodnocení kvantitativního dopadu této aktivity.

V jakých regionech ČR mají výše popsané aktivity dopad?
Mají aktivity také nějaký mezinárodní kontext? (EU28 + EFTA)
ECDL je celosvětová aktivita, proto závazky 1. a 2. mají jasný mezinárodní kontext.
Závazek 3.staví na zkušenostech členů ČSKI z řady mezinárodních projektů, ve kterých hraje významnou roli
spolupráce akademické sféry s potenciálními uživateli moderních technologií (např. výrobní podniky,
zdravotnictví atd.)

Navrhujete Váš závazek propojit s aktivitami české národní digikoalice, případně s aktivitami jiných
národních koalic a/nebo místních koalic?
Pokud ano, s kterými? Popište, jakým způsobem.
Pokud ne, zamýšlíte závazek tímto způsobem s aktivitami koalic spojit nebo iniciovat vznik specifické
aktivity české DigiKoalice? Jaké doporučení v tomto ohledu máte?
Pozn.: Pro rok 2017 bude česká DigiKoalice vybírat pro každé pololetí jedno nosné téma, ke kterému bude
organizovat propojovací setkání a bude podporovat vznik souhrnného doporučení za danou oblast, která
bude projednána následně s koordinační skupinou DigiKoalice.
Ano, např. zapojení do činnosti Aliance Společnost 4.0.
Experti ČSKI mohou pracovat v týmech, které posuzují různá navrhovaná řešení.

Je Vaše organizace příjemcem veřejných prostředků pro implementaci Vašeho závazku?
Pokud ano, jakých?
Ne
Popište schéma implementace závazku – včetně zahájení, klíčových bodů a ukončení.
Viz popis měřitelného dopadu.

Sdělte kontaktní osobu, se kterou je možno o záležitostech ohledně závazku komunikovat:
Jméno:
E-mail:

Olga Štěpánková, předsedkyně ČSKI
olga.stepankova (et) cvut.cz
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