
ICDL (International Computer Driving Licence) - certifikát počítačové
gramotnosti

ICDL (International Computer Driving Licence) je celosvětově rozšířená sada certifikačních programů počítačové gramotnosti a
počítačových znalostí a dovedností. ICDL vydává a garantuje ECDL Foundation. ICDL je v Evropě známý pod zkratkou ECDL
(European Computer Driving Licence).

ECDL / ICDL zahrnuje několik vzdělávacích a certifikačních částí:

Program ECDL / ICDL:
Certifikát ICDL Start (ICDL Start Certificate) – mezinárodní doklad počítačové
(digitální) gramotnosti držitele. Dokládá, že držitel tohoto certifikátu je digitálně
gramotný, tj. že ovládá základy práce s počítačem, resp. s informačními a
komunikačními technologiemi (ICT), a to v nejběžnějších oblastech jejich využití.
Certifikát ICDL (ICDL Certificate) – mezinárodní doklad počítačové (digitální) kvalifikace držitele (Digital Competence).
Dokládá, že držitel tohoto certifikátu je plně digitálně kvalifikovaný, tj. že je plně připraven pro efektivní využívání
informačních a komunikačních technologií (ICT) tak, jak vyžaduje trh práce.

Program ECDL / ICDL Advanced:
Certifikát ICDL Advanced (ICDL Advanced Certificate) – mezinárodní doklad
profesionálních uživatelských počítačových znalostí a dovedností držitele (Digital
Excellence) v odpovídající oblasti. Držitel tohoto certifikátu je schopen účelně,
efektivně a na profesionální úrovni využívat kancelářské aplikace v oblasti, pro
kterou byl doklad vydán.
Certifikát ICDL Expert (ICDL Expert Certificate) – mezinárodní doklad
profesionálních uživatelských počítačových znalostí a dovedností držitele (Digital Excellence). Držitel tohoto certifikátu je
schopen účelně, efektivně a na profesionální úrovni využívat kancelářské aplikace ve všech běžných oblastech.

Využití ICDL v praxi: Pro organizace je vlastnictví certifikátu pracovníkem či uchazečem dokladem o dosažení určitého stupně
kvalifikace v počítačové gramotnosti, proto je často vyžadován v požadavcích na některé pracovní pozice a uchazeči jej uvádějí
ve svých životopisech. Certifikace ECDL / ICDL je mezinárodně uznávaná a celosvětově procesně standardizovaná, objektivní a
nezávislá. Pro držitele certifikátu ICDL je tak výhodou, že je přenosný mezi jednotlivými státy. Pro organizace a podniky je
zárukou jednotné úrovně kvalifikace.
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