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Učitelia zdokonaľovali svoje digitálne zručnosti. Získali medzinárodný certifikát    

Prví učitelia, ktorí úspešne absolvovali certifikované skúšky podľa štandardov ECDL už majú v rukách svoje 

„Európske vodičské preukazy na počítač.“ Tento medzinárodne uznávaný certifikát rozšíril ich digitálne 

zručnosti.       

European Computer Driving Licence alebo Európsky vodičský preukaz na počítač pre učiteľov stredných škôl si   

4. decembra 2018 v Školskom výpočtovom stredisku v Banskej Bystrici slávnostne prevzali prví absolventi 

certifikovaných skúšok podľa štandardov ECDL, z radov učiteľov.  

Certifikát mohli pedagógovia získať v rámci národného projektu IT Akadémia – vzdelávanie pre 21. storočie. 

Považovať ho možno za súčasť praktickej informatiky. Učitelia si tak mohli zlepšiť každodenné, najčastejšie 

používané počítačové zručnosti. Takéto osvedčenie má medzinárodný charakter a na mnohých pracovných 

miestach v zahraničí je priamo vyžadované.  

Učitelia sú vďaka tejto forme sebavzdelávania pripravení odovzdávať znalosti ďalej žiakom a pripravovať ich                

na absolvovanie certifikačných skúšok. Žiaci tak budú rýchlejšie a efektívnejšie zvládať študijné, neskôr aj 

pracovné povinnosti. 

Učitelia aj žiaci môžu v rámci projektu získať certifikát bezplatne. Na výber majú osem modulov, z ktorých si 

vyberú štyri. Moduly zahŕňajú základy práce s textom, spracovanie textu, tabuľkový kalkulátor, používanie 

databáz, prezentáciu, základy práce online, prácu s obrázkami a grafikou, bezpečnosť pri využívaní IKT.  

V rámci národného projektu IT Akadémia – vzdelávanie pre 21. storočie môže certifikát získať bezplatne 500 

učiteľov a 6 500 stredoškolákov.  Učitelia sa pripravujú samostatne na základe študijných materiálov. Vzdelávanie 

nie je prezenčné, k dispozícii majú pedagógovia študijné materiály s malými auto testami. Výsledky absolventov 

– učiteľov dokazujú, že skúšku je možné dotiahnuť do úspešného konca. Dokázať to, majú ešte stále možnosť aj 

ďalší učitelia a žiaci. Učitelia, ktorí certifikát už získali môžu motivovať kolegov, ale i žiakov, ktorých k jeho získaniu 

pripravia.  

Podrobnejšie informácie o podujatí sú dostupné na oficiálnej webovej stránke projektu.  
http://itakademia.sk/ 

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu a Európskeho fondu regionálneho 
rozvoja v rámci Operačného programu Ľudské zdroje. 
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