Novinky v oblasti ECDL - platné od 1. 2. 2014
1) V oblasti ECDL bude Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (dále jen MŠMT)
akreditovat počítačové kurzy, které budou rozděleny dle náročnosti na ECDL Core
a ECDL Advanced.
2) Akreditace bude udělována pro pracovní činnost:
„Počítačová gramotnost (dle Sylabů ECDL Core)“ a bude udělována vždy na 40
vyučovacích hodin
- k bodu 5) formuláře žádosti o akreditaci uveďte celkový rozsah 40 vyučovacích hodin
- učební plán pokrývá svým obsahem a rozsahem všechny následující Sylaby (moduly):
M2: Základy práce s počítačem a správa souborů
M3: Zpracování textu
M4: Práce s tabulkami
M5: Použití databází
M6: Prezentace
M7: Základy práce s internetem a komunikace
M9: Úpravy digitálních obrázků
M10: Tvorba webových stránek
M12: Bezpečné používání informačních technologií
M13: Plánování projektů
M14: Spolupráce a výměna informací na internetu
Obsah a rozsah kurzů bude ve skutečnosti odvislý od reálné poptávky klientů a potřeb
na trhu práce. Dle požadavků si vzdělávací zařízení samo vybere moduly a sestaví
jej do rekvalifikačního programu, přičemž každý modul musí mít rozsah minimálně
20 vyučovacích hodin. V rámci kurzu realizuje vzdělávací zařízení minimálně 2 sylaby.
3) Akreditace bude udělována pro pracovní činnost:
„Počítačová gramotnost (dle Sylabů ECDL Advanced)“ a bude udělována v rozsahu
30 vyučovacích hodin
- k bodu 5) formuláře žádosti o akreditaci uveďte celkový rozsah 30 vyučovacích hodin
- učební plán pokrývá svým obsahem a rozsahem všechny následující Sylaby (moduly):
AM3: Pokročilé zpracování textu
AM4: Pokročilá práce s tabulkami
AM5: Pokročilé použití databází
AM6: Pokročilé prezentace
Obsah a rozsah kurzů bude ve skutečnosti odvislý od reálné poptávky klientů a potřeb
na trhu práce. Dle požadavků si vzdělávací zařízení samo vybere moduly a sestaví
je do rekvalifikačního programu, přičemž každý modul musí mít rozsah minimálně
30 vyučovacích hodin. V rámci kurzu realizuje vzdělávací zařízení minimálně 1 sylabus.
Vstupním předpokladem do tohoto kurzu je základní znalost realizovaného sylabu (M3 Zpracování textu, M4 - Práce s tabulkami, M5 - Použití databází a M6 - Prezentace).
4) Akreditace pro výše uvedené pracovní činnosti budou udělovány jen akreditovaným
testovacím střediskům pro ECDL testování v ČR.

5) Garantem kurzu (osobou odpovědnou za odbornou úroveň rekvalifikace) musí být tester
ECDL s odpovídající úrovní akreditace Core nebo Advanced.
6) Způsob ověření získaných znalostí a dovedností musí splňovat náležitosti stanovené
v § 4 vyhlášky č. 176/2009 Sb., a zároveň musí být dodrženy podmínky, ke kterým
se zavázalo testovací středisko v rámci mezinárodních pravidel konceptu ECDL
(např. vyučující nesmí být totožný s osobou, která bude provádět testování v odpovídající
oblasti).
Pokud dosáhne rekvalifikovaná osoba u závěrečných ECDL zkoušek úspěšnosti alespoň
50% v každém z vyučovaných modulů, bude vydáno „Osvědčení o rekvalifikaci“.
Pokud splní rekvalifikovaná osoba u závěrečných ECDL zkoušek platné podmínky
pro vystavení některého z mezinárodních ECDL certifikátů, bude navíc vydán
odpovídající mezinárodně platný doklad (certifikát Modular /Start/Core, případně
Advanced/Expert).
Všechny náležitosti jsou předmětem posouzení Akreditační komise pro akreditaci
vzdělávacího programu k provádění rekvalifikace.

