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ECDL je mezinárodní certifikát počítačové gramotnosti
Schopnost obecné práce na počítači je dnes již samozřejmostí. Téměř každý zaměstnavatel si kvalitní
ovládání práce na PC klade mezi základní požadavky na nové uchazeče o zaměstnání. Čím ale může
uchazeč o zaměstnání prokázat svou schopnost práce na počítači, aniž by se stresoval při praktické
ukázce přímo u osobního pohovoru? Jak porovnat schopnosti práce na počítači u více uchazečů o
zaměstnání, aniž bychom museli věnovat čas jejich přezkušování a porovnávání výsledků?
Existuje možnost certifikace počítačových znalostí a dovedností? Východiskem by byla jednotná
certifikace, která by byla dokladem počítačových dovedností, jako je to třeba u jazyků, kde tuto
certifikaci plní státní jazykové zkoušky nebo mezinárodní jazyková osvědčení. Tyto doklady jsou pro
posuzovatele důkazem toho, že jejich majitel ovládá jazyk na požadované úrovni. Existuje podobná
možnost i u práce na počítači? V současné době je možné získat osvědčení například pro práci s
produkty firmy Microsoft. Jedná se o velmi prestižní a uznávané zkoušky, které jsou ovšem velmi
náročné a hodí se spíše pro počítačové specialisty. Dokladem o zvládnutí práce na PC na běžné
uživatelské úrovni je ECDL.
Co je to ECDL?
ECDL European computer driving licence. Jedná se o mezinárodní certifikát, který je dokladem toho,
že jeho držitel ovládá práci s osobním počítačem na požadované uživatelské úrovni, jaká je běžně
žádána u každého zaměstnance. Tyto testy zavedla mezinárodní organizace Council of European
Professional Informatics Societes (CEPIS) a jsou platné ve všech zemích Evropské unie.
Obsah ECDL
Test ECDL se skládá ze sedmi modulů:
1. modul základní pojmy informačních technologií
2. modul práce s počítačem a správa souborů
3. modul textový editor
4. modul tabulkový kalkulátor
5. modul databáze
6. modul způsoby a možnosti elektronické prezentace
7. modul služby informačních sítí
Na tyto zkoušky se můžeme připravit buď v rámci samostudia, nebo využít některou z nabídek
počítačových kurzů. Materiály pro samostudium jsou v rozsahu 850 stran a cena za testování je 2500
Kč. Cena testování včetně přípravy na testy je 6000 Kč. Účastník školení se v rámci prvního modulu
seznámí se základními funkcemi osobního počítače. Naučí se rozeznávat jednotlivé počítačové
aplikace. Ve druhém modulu se naučí zapnout a vypnout počítač, používat myš a klávesnici, pracovat
se soubory. Po absolvování třetího modulu bude umět vytvořit, uložit, opravit a vytisknout textový
dokument. Po ukončení čtvrtého modulu může účastník kurzu požádat Českou společnost pro
kybernetiku a informatiku o vystavení osvědčení ECDL START, což je zjednodušená varianta
certifikátu ECDL. V dalších modulech se naučí například pracovat s internetem nebo si bude umět
vytvořit vlastní databázi. Zkouška z jednoho modulu trvá cca 45 minut a je možné složit všechny
zkoušky najednou nebo je skládat jednotlivě. Seznam středisek, která vlastní akreditaci pro testování
ECDL v České republice naleznete na internetových stránkách www.ecdl.cz. Na této internetové
adrese najdete i podrobný přehled témat, která jsou do ECDL zahrnuta.
***
Certifikát ECDL vás může zvýhodnit před ostatními uchazeči o pracovní místo
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