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Mimoriadne úspešný projekt European Schoolnet sa vracia po dvoch rokoch

S cieľom pomôcť Európe a predovšetkým európskej mládeži chopiť sa najlepších pracovných
príležitostí prostredníctvom digitálnych technológií, spojili spoločnosti DIGITALEUROPE a
European Schoolnet (Európska školská sieť, ďalej len EUN) svoje sily s Európskou komisiou GR pre podnikanie a priemysel a pripravujú Európsky týždeň e-Skills 2012, ktorý sa bude konať
od 26. do 30. marca 2012. IT Asociácia Slovenska sa bude už po druhýkrát podieľať na tomto
projekte ako člen združenia DIGITALEUROPE v úzkej spolupráci s Ministerstvom školstva,
vedy, výskumu a športu SR, ktoré je členom združenia EUN.

Nezamestnanosť mladých ľudí, ktorá dosiahla v EU viac ako 40 % úroveň, je znepokojujúcim
trendom. Príležitosti v oblasti matematiky, prírodných vied, informačných a komunikačných
technológií, predstavujú kľúčovú úlohu pri tvorbe modernej pracovnej sily. Európsky týždeň
e-Skills 2012 je kampaň zameraná na to, aby ľuďom ukázala ako získať prácu a nadobudnúť
digitálne kompetencie pre život v dnešnej digitálnej dobe.

Európske spoločnosti vrátane popredných informačno-komunikačných predstaviteľov, ako sú
Nokia, Microsoft, Cisco, Intel a ďalšie v spolupráci so vzdelávacími inštitúciami a orgánmi
verejnej moci, prinesú rozsiahle a rôznorodé portfólio podujatí a aktivít do viac ako 30
európskych krajín. Ministerstvá, ktoré majú vo svojej kompetencii vzdelávanie, uznali význam
informačných a komunikačných technológií a požiadavku spolupracovať s priemyslom. Tak
bude možné sprostredkovať prácu ľuďom, ktorí ju hľadajú a poskytnúť informácie o kariérnych
možnostiach.

"Malé a stredné podniky môžu rásť len vďaka tomu, že zamestnávajú vysoko kvalifikovaných
ľudí," uviedol Dr. Erkki Ormala, prezident spoločnosti DIGITALEUROPE. "Správne zručnosti
podporujú inovácie a podnikanie. Nemôžeme podceňovať význam digitálnych technológií,
"dodal.
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"Európsky týždeň e-Skills je vynikajúca príležitosť ako sa dozvedieť viac o tom, akými
zručnosťami by ste mali disponovať, aby ste sa zamestnali," povedal Marc Durando, výkonný
riaditeľ spoločnosti European Schoolnet.

Niektoré z najlepších pracovných pozícií sú ponúkané práve prostredníctvom technológií predstavte si svet bez Twitteru alebo Facebooku, ktoré boli založené práve vďaka nadšeniu pre
techniku, "doplnil Durando.

Výskumy spoločnosti IDC naznačujú, že 90 % všetkých pracovných miest bude vyžadovať
v roku 2015 základnú úroveň e-zručností. Riešenie tejto témy je pre prácu a rast
v nasledujúcich rokoch kľúčovou otázkou. Veľké spoločnosti vidia význam zapojenia čo najviac
ľudí do digitálneho života, a to nielen pre potešenie, ale aj pre prácu.

Prvý Európsky týždeň e-Skills znamenal stovky podujatí a aktivít počas marca 2010. Zvýšilo sa
tak povedomie 65 000 000 občanov v 35 krajinách o význame získavania e-zručností pre prácu
a život. Slovensko patrilo k najúspešnejším krajinám, ktoré sa do uvedenej aktivity v roku 2010
zapojili.

Prípravné práce pre Európsky týždeň e-Skills 2012 budú zahájené v decembri 2011 a niektoré
aktivity budú pokračovať až do mája 2012. Prezentácia možnosti pre vzdelávanie, odbornú
prípravu a príležitosti pre rast zamestnanosť budú zlatým klincom príprav a zároveň preukážu
význam informačno-komunikačných technológií pre každú novú prácu.

Hlavné aktivity, ktoré prebehnú na Slovensku:

Testovanie IT zručnosti - „IT FITNESS“ testy

Cieľom testovania je zistiť úroveň IT zručnosti, schopnosti ich efektívneho využitia pri štúdiu,
v práci, v každodennom živote. Predovšetkým u hlavnej cieľovej skupiny - mladých ľudí,
študentov stredných a vysokých škôl, ale aj u zamestnancov malých a stredných podnikov
a širokej verejnosti.
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V priebehu februára - marca 2012 bude k dispozícii on-line test prostredníctvom ktorého si
záujemcovia overia úroveň svojich IT zručností. Informovanie verejnosti o možnosti testovania
bude publikované v médiách. Snahou je, aby sa do procesu testovania zapojila čo najväčšia
skupina respondentov a boli tak získane relevantné informácie o úrovni IT zručností na
Slovensku. Preto bude testovanie sprevádzané celým radom motivačných aktivít - súťaží,
cieľom ktorých bude získanie čo najväčšieho počtu zapojených respondentov, ako napríklad:
súťaž o najaktívnejšiu školu (školu s najväčším počtom zapojených študentov) a pod.
Najúspešnejšie subjekty majú možnosť získať zaujímavé ceny. Výsledky testovania a víťazi
súťaží budú vyhlásení v rámci tlačovej konferencie, ktorá bude usporiadaná po ukončení
testovania v priebehu Európskeho týždňa eSkills 2012 (v marci 2012). V roku 2010 sa do
testovania zapojilo takmer 50 000 účastníkov z celej Slovenskej republiky.

Súťaž študentov sieťových akadémií

Súťaž umožní študentom stredných a vysokých škôl prezentovať vedomosti v oblasti
počítačových sietí. Jednotlivci a tímy súťažia v kategóriách na rôznej úrovni zložitosti. Súťaž
bude organizovaná v dvoch kolách: školské (január - február) a národné kolo v rámci
Európskeho eSkills týždňa. Očakávame, že do súťaže sa zapojí väčšina zo súčasne študujúcich
viac ako 6 000 študentov.

Verejnosť, firmy a vlády sa môžu pripojiť k boju proti nezamestnanosti prostredníctvom
Európskeho týždňa e-Skills 2012. Ak chcete pomôcť rozšíriť e-zručnosti pre prácu a život
kliknite na http://eskills-week.ec.europa.eu a hľadajte spôsoby ako spoločne budovať digitálnu
budúcnosť.

O DIGITALEUROPE
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DIGITALEUROPE, organizácia donedávna známa ako EICTA je hlasom európskeho priemyslu
digitálnych technológii, ktorá zahŕňa veľké, ako i malé spoločnosti sektorov informačných
a komunikačných technológii, ako aj spotrebiteľskej elektroniky. Pozostáva zo 61 dôležitých
nadnárodných spoločností a 41 národných asociácii z 29 európskych krajín. Spolu reprezentuje
viac, ako 10.000 firiem v celej Európe s viac, ako 2 miliónmi zamestnancov a viac, ako 1000
miliardami tržieb.

členské spoločnosti:

Adobe, Agilent, Alcatel-Lucent, AMD, Apple, Bang & Olufsen, Bose, Brother, Canon, Cisco,
Corning, Dell, EADS, Elcoteq, Epson, Ericsson, Fujitsu, Hitachi, HP, IBM, Infineon, Ingram
Micro, Intel, JVC, Kenwood, Kodak, Konica Minolta, Lexmark, LG, Loewe, Micronas, Microsoft,
Mitsubishi, Motorola, NEC, Nokia, Nokia Siemens Networks, Nortel, NXP, Océ, Oki, Oracle,
Panasonic, Philips, Pioneer, Qualcomm, Research In Motion, Samsung, Sanyo, SAP, Sharp,
Siemens, Sony, Sony Ericsson, STMicroelectronics, Sun Microsystems, Texas Instruments,
Thales, Thomson, Toshiba, Xerox.

Národné asociácie:

Austria: FEEI; Belgium: AGORIA; Bulgaria: BAIT; Cyprus: CITEA; Czech Republic: ASE,
SPIS;
Denmark:
DI ITEK, IT-BRANCHEN;
Estonia:
ITL;
Finland:
FFTI;
France:
ALLIANCE TICS, SIMAVELEC;
Germany:
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BITKOM, ZVEI;
Greece:
SEPE;
Hungary:
IVSZ;
Ireland:
ICT IRELAND;
Italy:
ANITEC, ASSINFORM;
Lithuania
: INFOBALT;
Netherlands:
ICT OFFICE, FIAR;
Poland:
KIGEIT, PIIT;
Portugal:
AGEFE, APDC;
Romania:
APDETIC;
Slovakia:
ITAS;
Slovenia:
GZS;
Spain:
AETIC, ASIMELEC;
Sweden:
ALMEGA;
United Kingdom:
INTELLECT;
Belarus:
INFOPARK;
Norway:
ABELIA, IKT NORGE;
Switzerland:
SWICO;
Turkey:
ECID, TESID, TÜBISAD;
Ukraine:
IT UKRAINE
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O European Schoolnet

European Schoolnet je sieť 30 ministerstiev školstva v Európe a iných štátov. EUN bola
vytvorená pred viac ako 10 rokmi s cieľom priniesť inovácie pomocou technológií vo vyučovaní
a v školstve ich hlavným účastníkom, teda ministerstvám školstva, školám, učiteľom
a výskumným pracovníkom.

6/6

