S počítačem do Evropy, takový je titul
publikace, kterou ve spolupráci s Českou
společností pro kybernetiku a informatiku
připravilo nakladatelství Computer Press, a.s.
Jde o další knižní publikaci tématicky
zaměřenou na mezinárodní koncept ECDL.
Kolektiv autorů (Mgr. Antonín Jančařík,
PhDr. Jiří Leipert, Ph.D., Ing. Vladimír
Očenášek, RNDr. Petra Poulová a Ing. Lenka
Švecová) patří u nás v oblasti počítačového
vzdělávání k těm nejlepším, což zaručuje
vysokou odbornou úroveň knihy. Všichni
jmenovaní autoři jsou držiteli akreditace testera
pro ECDL testování. Na přípravě, tvorbě
a recenzi publikace se také podílela celá
pracovní skupina ECDL-CZ při ČSKI pod
vedením Prof. RNDr. Olgy Štěpánkové, CSc.,
což je zárukou nekompromisního sladění
obsahu publikace s mezinárodními pravidly
konceptu ECDL a s obchodně organizačním
modelem konceptu ECDL v České republice.
Kniha je jedním z mála výukových materiálů
dostupných na trhu v České republice, který byl
na základě mezinárodních pravidel konceptu
ECDL schválen jako vhodný přípravný materiál
k testům ECDL podle nejnovější mezinárodně
platné
definice
počítačové
gramotnosti.
Publikace „S POČÍTAČEM DO EVROPY“ je
nositelem prestižní známky kvality „Schválený
výukový materiál pro ECDL Sylabus 4.0“.
Kniha bude vydána nákladem 5 000 ks v důstojném formátu A4 opatřeném
měkkou vazbou. Do prodejní sítě by měla být uvedena koncem června 2004 za
cenu 199,- Kč včetně DPH.
Stručná anotace knihy:
Zkušenosti z mnoha států ukazují, že se koncept testování počítačové gramotnosti pro získání ECDL Certifikátu
(Europen Computer Driving Licence), neboli "řidičáku na počítač", osvědčil - především při přijímáni nových uchazečů
do zaměstnání a při každodenním využívání výpočetní techniky jako pracovního nástroje a zdroje informací. Kniha vás
provede všemi sedmi moduly ECDL Sylabu, seznámí vás zejména s tématy, ve kterých uchazeči o ECDL Certifikát
nejčastěji chybují a tím vás připraví na testy ECDL.

Nakladatelství Computer Press, a.s. nabízí akreditovaným testovacím střediskům ECDL a všem
organizacím, institucím a podnikatelským subjektům působícím v oblasti počítačového vzdělávání umístit
do knihy cílenou inzerci za následujících podmínek:
Celostránkový barevný inzerát na 2. nebo 3. straně obálky
Barevný inzerát formátu A5 (landscape) na 2. nebo 3. straně obálky
Celostránkový dvoubarevný (černá a modrá v odstínové škále a doplňková
bílá) inzerát uvnitř knihy (tématicky vhodné místo lze dohodnout)
Dvoubarevný (černá a modrá v odstínové škále a doplňková bílá) inzerát
formátu A5 (landscape) uvnitř knihy (tématicky vhodné místo lze dohodnout)

25 000,- Kč bez DPH*
12 500,- Kč bez DPH*
20 000,- Kč bez DPH*
10 000,- Kč bez DPH*

* DPH 19%
V Případě zájmu o inzerci v této publikaci se prosím obracejte nejpozději do 10. června 2004 na
kancelář manažera ECDL-CZ - http://www.ecdl.cz/kontakty.php - nebo přímo na Ivo Hubáčka obchodního
manažera Computer Press, a.s., poštovní adresa Pod Vinicí 23, 143 00 Praha 4 Modřany, telefon
225 273 930-3, mobil 608 009 117, fax 225 273 934, e-mail ivo.hubacek@cpress.cz.

