
ROZVÍJAJ SI

DIGITÁLNE
ZRUČNOSTI

S ECDL
Nadobudni znalosti a zručnosti v IT podľa svojich potrieb, potvrď si 
kvalifikáciu podľa medzinárodných štandardov a získaš certifikát, ktorý ti 
otvorí cestu na trh práce.
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PÄŤ DÔVODOV
PREČO ZVOLIŤ
ECDL
1
BUDEM BEZPEČNE A EFEKTÍVNE VYUŽÍVAŤ POČÍTAČ

Správne návyky pri používaní PC a poznanie hrozieb digitálneho prostredia sú kľúčové pre  
dosiahnutie bezpečného a efektívneho využívania IT. Nadobudnutá znalosť základných 
princípov ochrany údajov v počítači mi pomôže, aby som svojím konaním v digitálnom 
prostredí neuškodil sebe ani iným. 

2
ZÍSKAM KVALIFIKÁCIU PODĽA MEDZINÁRODNÝCH ŠTANDARDOV 

Nové digitálne zručnosti využijem pri vstupe na trh práce alebo pri ďalšom štúdiu. Navyše, 
overením svojich digitálnych zručností podľa medzinárodného štandardu získam 
kvalifikáciu, ktorá bude jasne čitateľná pre zamestnávateľov doma i v zahraničí. Moja cena na 
trhu práce sa  tak zvýši. 

 3
OTVORÍM SI NOVÝ PRIESTOR 

Zlepším si schopnosť využívať osobný počítač. Výsledky svojej práce budem vedieť 
prezentovať kvalitnejšie a atraktívnejšie, zvýšim svoju flexibilitu. Mnohé problémy                         
s počítačom dokážem vyriešiť sám a budem vedieť pomôcť aj iným.

4
ZRUČNOSTI SI MÔŽEM  PREHLBOVAŤ A DOPĹŇAŤ

Technológie sa rýchlo  vyvíjajú. Systém ECDL  odráža  aktuálny vývoj IT,  a preto si svoje 
digitálne zručnosti môžem ďalej prehlbovať alebo dopĺňať o nové oblasti v závislosti od  
smerovania svojej profesionálnej kariéry alebo  študijného zamerania.

5
ZÍSKAM CERTIFIKÁT  ECDL

Certifikáty ECDL sú vo svete široko akceptované, a to na pracovnom trhu i na akademickej 
pôde. Aj slovenskí zamestnávatelia podporujú uznávanie certifikátov systému ECDL, čo 
vyjadrili v júni 2016 v Memorande k zvyšovaniu  počítačovej gramotnosti na Slovensku. 

ECDL – digitálne zručnosti otvárajú dvere www.ecdl.sk

Slovenská informatická spoločnosť, garant systému ECDL na Slovensku
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