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Modul DIGITÁLNY OBČAN, ZÁKLADY je motivačný 
vzdelávací program, ktorý je zameraný na tzv. „digitálne 
začleňovanie“. Venuje sa riešeniu každodenných problémov 
a bežných životných situácií pomocou bezpečného 
využívania internetu.     

Po úspešnom absolvovaní tohto modulu by mal byť uchádzač 
schopný: 

 používať počítač a internet na riešenie bežných jednoduchých 
životných situácií a každodenných úloh, 

 vytvárať a pracovať s jednoduchými textovými dokumentmi, 

 bezpečne prijímať a odosielať elektronickú poštu, 

 bezpečne vyhľadávať a prehliadať informácie na webových 
stránkach, 

 na bežnej úrovni vyhodnocovať dôveryhodnosť zdrojov 
informácií a uvedomovať si súvisiace riziká, 

 bezpečne využívať jednoduché služby internetu (webové 
formuláre) v oblasti nakupovania, cestovania, vzdelávania, trhu 
práce, zdravia, verejnej správy a v ďalších oblastiach. 

. 

Aké sú prínosy tohto modulu? 

Vybrané príklady prínosov tohto modulu: 

 pokrýva nevyhnutné pojmy a zručnosti z oblasti práce s počítačom 
a práce s internetom, 

 zoznamuje s prácou so službami na internete, hlavne s webovými 
formulármi, čím umožňuje riešiť vybrané životné situácie kedykoľvek, 
odkiaľkoľvek a podľa vlastných zručností a možností, 

 bol vyvinutý, aby preklenul obavy zo začatia používania počítača, 

 vzdelávací obsah môže byť pre potreby alebo možnosti niektorých 
špecifických cieľových skupín upravený alebo zjednodušený v rámci 
stanovených medzinárodných pravidiel. 

 

Ako začať? 

Osloviť najbližšie Akreditované testovacie centrum s oprávnením na 
tento modul alebo prijať ponuku zúčastniť sa tohto programu v rámci 
niektorého projektu. Všetky informácie o programe nájdete na 
www.ecdl.sk/moduly-sylaby 
 
 
 

 

Pre koho je určený? 

Modul je určený predovšetkým pre tých, ktorí pociťujú obavy z 
používania počítača a z rôznych dôvodov sa mu doteraz radšej vyhýbali, 
teda pre digitálne vylúčené osoby. 

PREHĽAD SYLABU 

KATEGÓRIA ZRUČNOSTI 

Znalosti a zručnosti 
nevyhnutné na riešenie 
životných situácií 

 Počítač a príslušenstvo 

 Súbory a priečinky 

 Práca s dokumentmi 

 Základy práce s internetom 

 Základy práce s elektronickou poštou 

Vyhľadávanie a získavanie 
informácií na internete 

 Používanie webového vyhľadávača 

 Bezpečnosť pri využívaní internetu 

 Životné situácie – vyhľadávanie 
a získavanie informácií:  
(Správy a novinky, Verejná správa, 
Nakupovanie a služby, Cestovanie, 
Vzdelávanie, Trh práce, Zdravie, 
Záujmy a záľuby, Zamestnanie) 

Využívanie služieb 
internetu na riešenie 
životných situácií 

 Webové formuláre 

 Životné situácie – využívanie 
webových aplikácií:  
(Správy a novinky, Verejná správa, 
Nakupovanie a služby, Cestovanie, 
Vzdelávanie, Trh práce, Zdravie, 
Záujmy a záľuby, Zamestnanie) 
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