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START PROGRAMU ECDL ADVANCED
V březnu tohoto roku ECDL Foundation Ltd. odstartovala svůj nový certifikační program pokročilé
počítačové gramotnosti „ECDL Advanced“. Úroveň „Advanced“ staví na úspěchu ECDL
programu, který již dosáhl účasti jednoho miliónu studentů z celého světa.
David Carpenter, Managing Director ECDL Foundation Ltd. řekl, že program ECDL Advanced byl vyvinut
jako reakce na rostoucí potřebu kandidátů prokázat vyšší úroveň své způsobilosti k práci s počítačem.
„Když jednou lidé získají ECDL a poznají, jaké výhody přináší to, co se naučili, horlivě si přejí dále
rozšiřovat své dovednosti a znalosti. Úsilí vyvinout ECDL Advanced je reakcí na tento požadavek.“
Na rozdíl od základního programu ECDL, ve kterém kandidát získává certifikát až po absolvování všech
sedmi modulů, je program ECDL Advanced více specializovaný. Umožňuje totiž uchazeči absolvovat test
z jediného modulu a za každý úspěšně zvládnutý se uděluje samostatné osvědčení.
Garry Cleere, Product Manager ECDL Foundation Ltd. oznámil, že program ECDL Advanced startuje se
dvěma nejžádanějšími moduly, Textový editor pro pokročilé a Tabulkový kalkulátor pro pokročilé. Další
moduly úrovně „Advanced“ budou následovat v průběhu roku 2001.
Sylabus pro program ECDL Advanced byl vyvinut s přispěním expertních pracovních skupin ECDL
Foundation tvořených profesionály se širokými odbornými IT dovednostmi a na základě konzultací s
tvůrci i uživateli učebních materiálů.
„Sylabus pro moduly Textový editor pro pokročilé a Tabulkový kalkulátor pro pokročilé dále rozšiřuje
dovednosti a základní znalosti obsažené v příslušných základních modulech ECDL Sylabu. Označení
těchto modulů "Advanced level" ( úroveň pro pokročilé) předpokládá, že kandidáti již zvládli soubory
dovedností a osvojili si specifické znalosti požadované v základním ECDL Sylabu a jsou nyní připraveni
se dostat na vyšší úroveň.“ řekl Garry Cleere.
Textový editor pro pokročilé vyžaduje po kandidátovi vyšší úroveň znalostí textového editoru po
stránce typografie, formátování i úprav, včetně tabulek, formulářů a grafiky, používání nástrojů jako jsou
např. makra, a provádění složitějších operací hromadné korespondence. V Tabulkovém kalkulátoru pro
pokročilé by kandidát měl být schopen editovat a doplňovat numerická, textová a grafická data, tato data
třídit, propojovat a získávat z nich odpovědi na dotazy. Měl by také být schopen provádět formátovací a
presentační operace na vyšší úrovni, používat dostupné nástroje analýzy a revize dat, včetně použití a
vytváření jednoduchých maker.
To, že se vysoce úspěšný program ECDL rozšiřuje i pro pokročilé, umožňuje uchazečům aspirovat na
novou úroveň mezinárodní certifikace počítačových dovedností. Tento nový standard umožňuje pokrok v
rámci ECDL a vybavuje lidi schopnostmi efektivně se vypořádat se stále rostoucími požadavky informační
společnosti jak v osobním, tak i profesionálním životě.
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