Systém ECDL – moduly, profily, certifikáty
Skupina modulov BASE
(základné moduly)

Modul tematická oblasť,
z ktorej je možné
vykonať skúšku

Skupina modulov STANDARD/ INTERMEDIATE
(moduly pre stredne pokročilých )
M5 Používanie databáz
(Using Databases, 6.0)

Skupina modulov ADVANCED
(moduly pre pokročilých)

M6 Prezentácia (Presentation, 6.0)

AM3 Pokročilá práca s textom
(Advanced Word Processing, 2.0)

M3 Spracovanie textu
(Word Processing, 6.0)

M9 Práca s obrázkami a grafikou
(Image Editing, 2.0)

AM4 Pokročilá práca s tabuľkami
(Advanced Spreadsheets, 2.0)

M4 Tabuľkový kalkulátor
(Spreadsheets, 6.0)

M12 Bezpečnosť pri využívaní IKT
(IT Security, 1.0 – v príprave 2.0)

AM5 Pokročilá práca s databázou
(Advanced Database, 2.0)

M7 Základy práce on-line
(Online Essentials, 1.0)

M10 Úprava webových stránok
(Web Editing, 2.0) - príprava

AM6 Pokročilá práca s prezentáciou
(Advanced Presentation, 2.0)

M2 Základy práce s počítačom
(Computer Essentials, 1.0)

Všetky moduly systému ECDL dostupné
v SR

M2, M3, M4, M7,
M5, M6, M9, M12

(M10, M16 – v príprave)
AM3, AM4, AM5, AM6

M16 xxxxxx (Computing, 1.0) - príprava
Profil -

ECDL BASE - profil základnej

ECDL STANDARD – profil digitálnej

ECDL EXPERT – profil digitálnej

INDIVIDUÁLNY – profil bez podmienok

odporúčaná
kombinácia
modulov a skúšok
z nich

digitálnej gramotnosti;
naplnený, ak sú vykonané

kvalifikovanosti = rozšírená digitálna gramotnosť;
naplnený, ak je vykonaných

odbornosti; naplnený, ak sú vykonané

4 skúšky, a to:
4 moduly skupiny BASE

7 skúšok, a to:
4 moduly zo skupiny BASE +
3 moduly zo skupiny STANDARD

3 skúšky, a to:
3 moduly skupiny ADVANCED

smerujúcich k nadobudnutiu nejakej
pomenovanej kvalifikácie;
naplnený, ak uchádzač vykoná

ECDL Profile

ECDL Quatro
ECDL Profile

Odporúčaný
Index1,ECDL

ECDL Quatro
(na 1- 4 ľubovoľné moduly
z dostupných)

ECDL PROFILE CERTIFICATE

Certifikát2 s
úrovňou
dosiahnutej
digitálnej
spôsobilosti
podľa ECDL
Poznámky

Digitálna gramotnosť
(Digital Literacy)

1
2
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(na ľubovoľný počet modulov z dostupných)

1 alebo viac skúšok, a to:
zo zvoleného počtu a kombinácie
modulov
ECDL Single (na 1 ľubovoľný modul)
ECDL Quatro (na 1-4 ľubovoľné moduly)
ECDL Profile (na ľubovoľný počet
modulov)

ECDL PROFILE CERTIFICATE

Digitálna kvalifikovanosť
(Digital Competency)

ECDL PROFILE CERTIFICATE

ECDL PROFILE CERTIFICATE

Digitálna odbornosť
(Digital Expertise)

Ak sú naplnené podmienky niektorého
štandardného profilu, uvádza sa aj
dosiahnutá spôsobilosť (digitálna
gramotnosť, digitálna kvalifikovanosť,
digitálna odbornosť)

Na vykonanie skúšok ECDL je potrebné sa do systému ECDL zaregistrovať a získať oprávnenie na skúšky zo zvoleného počtu modulov (zakúpiť Index ECDL)
Certifikát uvádza všetky úspešne absolvované skúšky, termíny ich absolvovania, originálne názvy a verzie ich sylabov, a po splnení predpísaných podmienok aj úroveň dosiahnutej
digitálnej spôsobilosti ; v prípade zloženia skúšok z ďalších modulov alebo za iných podmienok je možné vydať aktualizovaný certifikát

