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PÄŤ DÔVODOV
PREČO ZVOLIŤ
ECDL
1
BUDEM BEZPEČNE A EFEKTÍVNE VYUŽÍVAŤ POČÍTAČ

Uplatňovanie správnych postupov a znalosť hrozieb digitálneho prostredia sú kľúčové pre 
bezpečné a efektívne využívanie IT v pracovnej činnosti. A aj v občianskom živote je 
používanie aplikácií z IT čoraz väčšou nevyhnutnosťou.

2
VIEM ZVLÁDNUŤ MEDZINÁRODNÉ ŠTANDARDY

Nadobudnuté zručnosti mi pomôžu kvalitnejšie plniť pracovné povinnosti, podporia 
uplatnenie mojej tvorivosti a otvoria prístup k ďalším informáciám. IT technológie budú 
pracovať pre mňa. Navyše, overením svojich znalostí a zručností podľa medzinárodných 
štandardov potvrdím svoju schopnosť ich  efektívne využívať.

 3
VYTVORÍM SI LEPŠÍ PRIESTOR PRE ŽIVOT

Budem lepší a produktívnejší vo svojej práci. Prehĺbim svoje digitálne zručnosti. V prípade 
straty zamestnania budem mať väčšie šance na nové uplatnenie. Vylepším manažovanie 
svojho súkromného a pracovného života, i svojich záujmov. Budem si vedieť poradiť sám a 
pomôcť aj iným.

4
MÔŽEM SI VYBERAŤ A DOPĹŇAŤ

Technológie sa vyvíjajú. ECDL - medzinárodne štandardy znalostí a zručností - reflektujú 
aktuálny vývoj IT. Svoju digitálnu gramotnosť môžem rozvíjať podľa svojho zamerania a 
podľa potreby ju prehlbovať alebo dopĺňať.

5
ZÍSKAM ZVOLENÝ CERTIFIKÁT  ECDL

Osvedčenie o vykonanej skúške podľa medzinárodných pravidiel je dobrým dokladom. 
Certifikáty ECDL na celom svete využíva a rešpektuje čoraz viac zamestnávateľov.

ECDL – zručnosti, ktoré otvárajú dvere www.ecdl.sk
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