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Około 90 proc.
stanowisk pracy  

w Unii Europejskiej wymaga 
e-kompetencji i nie chodzi 

jedynie o stanowiska 
informatyków, których jest 

około 4 proc., ale o wszelkie 
stanowiska pracy, które są 

wyposażone w komputer i gdzie 
umiejętność posługiwania się 

nim jest po prostu  
niezbędna.

Co to są kompetencje cyfrowe?
Kompetencje w jakiejś dziedzinie to połączenie wiedzy, umiejętności  
i postaw czy też kompetencji społecznych. Natomiast kompetencje cyfrowe, 
inaczej e-kompetencje, to kompetencje, które pozwalają korzystać z tech-
niki komputerowej czyli sprzętu komputerowego i oprogramowania. Oce-
nia się, że około 90 proc. stanowisk pracy w Unii Europejskiej wymaga 
e-kompetencji i nie chodzi jedynie o stanowiska informatyków, których 
jest około 4 proc., ale o wszelkie stanowiska pracy, które są wyposażone 
w komputer i gdzie umiejętność posługiwania się nim jest po prostu nie-
zbędna. Według przeprowadzonych badań w roku 2012 około 47 proc. 
mieszkańców Europy nie miało żadnych, albo bardzo niewielkie, kom-
petencje cyfrowe. W Polsce ten odsetek był znacznie wyższy i wynosił  
58 proc., a to oznacza, że ponad połowa naszych obywateli nie jest w sta-
nie pracować z komputerem czy nawet używać go w domu.

Czy kompetencje cyfrowe to to samo co kompetencje DIGCOMP?
Niezupełnie. Nie ma czegoś takiego, jak „kompetencje DIGCOMP”.  
DIGCOMP jest ramą kompetencji czyli pewną strukturą, w której zdefinio-
wane są rodziny kompetencji (kompetencje modelowe) i które dopiero 
konkretnymi kompetencjami należy wypełnić. Tych rodzin kom-
petencji jest 21 i są one zgrupowane w 5 obszarów na trzech 
poziomach zaawansowania. Kompetencje, które wypełniają 
ramę DIGCOMP, to kompetencje cyfrowe.

Jak takie kompetencje cyfrowe można potwierdzić?
Potwierdzić je można odpowiednim certyfikatem, który 
otrzymuje się po zdaniu przewidzianych egzaminów.  
I taka kompetencja, która została potwierdzona cer-
tyfikatem, to już jest kwalifikacja. Istnieją oczywiście 
różne certyfikaty, przy tym tych naprawdę wiarygodnych 
jest bardzo mało. Najbardziej rozpowszechnionym a zara-
zem wiarygodnym certyfikatem jest ECDL, czyli European 
Computer Driving Licence (Europejski Certyfikat Umiejętno-
ści Komputerowych), który można uzyskać w 150 krajach świata 
i zdawać go w 41 językach, oczywiście także w Polsce i po polsku. Na 
świecie około 11 milionów ludzi posiada certyfikat ECDL, zaś w Polsce 
takich certyfikatów wydano około 200 tysięcy – nasi rodacy potrafią  
z niego korzystać. ECDL jest więc certyfikatem międzynarodowym. 
Można powiedzieć, że ECDL to europejska certyfikacja dla Polski. Ist-
nieje wiele różnych certyfikatów ECDL, wpisujących się w ideę uczenia 
się przez całe życie, realizowaną w koncepcji certyfikatu ECDL PROFILE, 
dopasowanego do potrzeb kandydata.

Jak zdobyć certyfikat ECDL?
Możliwości jest wiele. Można po prostu zapisać się do dowolnego cen-
trum egzaminacyjnego, czy laboratorium egzaminacyjnego, i w umówio-
nym terminie zdać egzamin. Takich placówek jest w Polsce około tysiąca. 
Można zapisać się na kurs przygotowujący do egzaminów ECDL, prowa-
dzony przez jeden z ośrodków szkoleniowych, a po kursie zdać tam egza-
min. Można zdawać go w macierzystej szkole czy uczelni, w laboratorium 
edukacyjnym ECDL.

Komu potrzebny jest certyfikat ECDL?
Jako że certyfikat ECDL potwierdza określone kompetencje cyfrowe, potrzebny 
jest kandydatom do pracy, którzy mogą wiarygodnie wykazać nim swoje kom-
petencje. Potrzebny jest też pracodawcom, którzy w wymaganiach stawia-
nych kandydatom do pracy mogą określać pożądane certyfikaty, oszczędza-
jąc tym samym czas na każdorazowym sprawdzaniu „na żywo” kompetencji 
cyfrowych kandydata. Dla każdego certyfikatu ECDL określony jest sylabus, 
czyli wykaz efektów uczenia się, potrzebnych do zdania egzaminu. Definiuje 
on szczegółowo kompetencje posiadacza. Również dla pracodawcy certyfi-
kat uzyskany przez jego pracowników po szkoleniu jest dowodem, że nie na 
darmo wysłano ich na szkolenie.

Jak można zdobyć te kompetencje, żeby je później potwierdzić certyfi-
katem ECDL?
Tych możliwości jest naprawdę bardzo wiele. Można zacząć już w szkole. 
Wiele szkół prowadzi klasy z ECDLem. Jest to specjalny program Polskiego 
Towarzystwa Informatycznego pod nazwą „Klasa z ECDL”, który wspomaga 
nauczycieli w rozszerzeniu programu nauczania TIK do takiego stopnia, żeby 
młodzież mogła zdawać egzaminy i uzyskiwać certyfikaty ECDL. To samo 

dzieje się na uczelniach. Można zdobyć też kompetencje w ramach 
szkoleń współfinansowanych przez fundusze europejskie. Można 

też uczyć się samemu, na podstawie dostępnego, darmowego 
e-learningu. Jak widać wszystkie trzy metody zdobywania 

kompetencji: formalne, pozaformalne i nieformalne – są 
dla ECDL-a dostępne.

Czy certyfikatem ECDL można potwierdzać też kompe-
tencje, które znajdują się w ramie DIGCOMP?
Tak. W ramach certyfikacji ECDL możemy potwierdzić 

kompetencje szczegółowe, które wpisują się we wszystkie  
21 rodzin kompetencji zawartych w ramie DIGCOMP. Co wię-

cej, w ramach niektórych z tych rodzin wiele różnych kompe-
tencji szczegółowych możemy potwierdzić ECDLem. Na przykład, 

jeśli chodzi o rodzinę kompetencji Tworzenie treści, to ECDL-em można 
certyfikować kompetencje związane z arkuszami kalkulacyjnymi, edytorami 
tekstowymi, prezentacjami, bazami danych, obrazami cyfrowymi, projek-
tami czy stronami internetowymi. Tak więc jedną rodzinę kompetencji z 
ramy DIGCOMP możemy certyfikować bardzo wieloma szczegółowymi 
egzaminami ECDL.

Czy tylko certyfikatem ECDL można potwierdzić kompetencje z ramy DIGCOMP?
Oczywiście, że nie. Istnieje wiele certyfikatów produktowych, które potwier-
dzają pojedyncze kompetencje. Jednym z dość uniwersalnych jest na przykład 
IC3 (Certiport), wymieniany przez autorów ramy DIGCOMP wraz z ECDL-em, 
jako jedyne dwa systemy certyfikacji, dostępne w Polsce. Niestety, ponieważ 
w projektach unijnych jest sporo pieniędzy do wzięcia, powstało wiele pseu-
docertyfikatów, które nie mają żadnej wartości i należy się ich bezwzględnie 
wystrzegać. Łatwo je poznać: oferują zestaw 15 egzaminów dla obsłużenia 
całej ramy DIGCOMP (po jednym na obszar kompetencji na każdym z pozio-
mów zaawansowania) – tak, jakby przedmiotem certyfikacji mogła być rama 
a nie konkretne kompetencje.

        – europejska certyfikacja 
kompetencji cyfrowych dla Polski
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