
Závery zo stretnutí s konzultantmi ECDL, 20., 21., 28. 2. a 20. 3. 2019 

 

Program stretnutí: 

1.       Podrobné informácie o sylaboch v konzultovaných moduloch, s odkazmi na študijné 

materiály.  

2.       Podrobné informácie o organizácii a priebehu testovania.  

3.       Ako pripraviť a konzultovať nejakú vybranú tému z niektorého modulu.  

4.       Diskusia s konzultantmi o problémoch, návrhoch na vylepšenie, a pod.  

 

Účastníci stretnutí: Piešťany (9), Banská Bystrica (10), Liptovský Mikuláš (14), Košice (5) na stretnutí 

sa zúčastnili konzultanti, ktorí už konzultovali a aj celkom noví. 

Lektori: M. Rajčanová, S. Slačka, L. Staroň, M. Mazur, S. Blichová, G. Andrejková 

Závery a odporúčania: 

1. Činnosť konzultanta je uvedená v materiáli: 

1_Cinnosti_konzultanta_ECDL_nove_konz_201809.pdf  

na webovej stránke: https://registracia.itakademia.sk/dokumenty/  

2. Podpísané skenované prihlášky je potrebné nahrať v registračnom portáli, ak úložisko nie je 

funkčné. Po nahratí prihlášok konzultant to oznámi na adrese ecdlss@itakademia.sk. Potom žiaci 

dostanú prístup ku študijným materiálom na portáli https://vzdelavanie.itakademia.sk.  

3. Pred konzultáciami modulu odporúčame konzultantom podrobne sa oboznámiť so sylabami 

modulu. Sylaby sú dostupné vo vzdelávacom portáli a tiež na stránke www.ecdl.sk.  

4. Sylaby modulu sú podrobne rozvinuté v pripravených študijných materiáloch vo vzdelávacom 

portáli. 

5. Konzultant vedie žiakov k tomu, aby študovali doma. Na konzultácie jedného modulu sa 

predpokladá približne 6 hodín. 

6. Na konzultáciách odporúčame prejsť problematické kapitolky a urobiť so študentmi autotesty, 

ktoré sú pripravené k študijným materiálom a všetky cvičné testy - Ukážkové testy ECDL v časti 

Testy. Otázky v cvičných testoch pokrývajú takmer celú problematiku uvedenú v sylaboch a sú 

vhodné na nácvik testovania. Pri nácviku testovania je vhodné sa zamerať na správnosť 

vykonania úloh, ale aj na časový rámec – na 32 až 36 úloh je 45 minút. 

7. Je potrebné venovať veľkú pozornosť modulu M3, ktorý v doterajších testovaniach dopadol 

najhoršie. 

8. Na základe prístupu k štúdiu a konzultáciám, a tiež výsledku záverečného testu sa konzultant 

rozhodne, či daný žiak môže ísť na testovanie. Treba dbať o dôslednú prípravu žiakov. 

Nepripravený žiak spôsobí problémy sebe, škole a Školskému výpočtovému stredisku (ŠVS), atď. 

9. Po ukončení konzultácií konzultant oznámi na adrese ecdlss@itakademia.sk, že žiaci sú 

pripravení a začne komunikovať s príslušným Školským výpočtovým strediskom (ŠVS) o dátume 

testovania. Je tu aj možnosť, že konzultant bude oslovený ŠVS, či má už pripravených žiakov.  

10. Testovanie bude prebiehať priamo na školách v dohodnutých dňoch. 

11. Opravné testy sú tiež bezplatné, ich vykonanie je potrebné riešiť so ŠVS. 

12. Postup pri prihlasovaní žiakov na testovanie je uvedený na webovej stránke 

https://registracia.itakademia.sk/dokumenty/ v adresári ECDL.  

https://registracia.itakademia.sk/dokumenty/
mailto:ecdlss@itakademia.sk
https://vzdelavanie.itakademia.sk/
http://www.ecdl.sk/
mailto:ecdlss@itakademia.sk
https://registracia.itakademia.sk/dokumenty/

