IN ATENTIA ELEVILOR
Elevii care dețin Permisul ECDL își pot echivala examenul de Competențe digitale din cadrul
Examenului de Bacalaureat Naţional.
Programa pentru obținerea Permisului ECDL corespunde materiei pe care elevii de liceu o parcurg în
cadrul orelor de TIC din programa școlară pentru clasele a IX-a , a X-a si a XI-a Astfel, liceenii pot să se
pregăteasca chiar în cadrul orelor de la școală pentru obținerea unei certificări cu recunoaștere
internațională. Având deja Permisul ECDL, elevii pot solicita în clasa a XII-a echivalarea probei de
competențe digitale de la Bacalaureat.
Ce examene trebuie să susţin?
Pentru Permisul ECDL Profil Start Bac (utilizator avansat),
candidatul trebuie să promoveze următoarele 4 module:

În cazul Permisului ECDL Profil Bac (utilizator experimentat),
candidatul trebuie să promoveze următoarele 6 module:

• Utilizarea computerului;
• Instrumente online;
• Editare de text;
• Calcul tabelar.

• Utilizarea computerului;
• Instrumente online;
• Editare de text;
• Calcul tabelar;
• Baze de date;
• Prezentări.
Fiecare candidat îşi poate construi propriul profil, în funcţie de interesele personale, pe care şi-l poate dezvolta, completa ulterior, .
Când se consideră un examen promovat?
• Fiecare examen online conţine un set de 36, 38 sau 39 de întrebări pentru care se pot primi maximum 36, 38, respectiv 39 de puncte,
iar limita de timp este de 45 de minute. Pentru ca examenul să fie considerat promovat, trebuie să obţineţi cel puţin 75% din puncte.
Materiale de instruire
• Editura Euroaptitudini prezintă noile manuale acreditate ECDL adaptate la noua structură a Permisului ECDL, câte un manual pentru
fiecare modul.
• În plus, elevii pot achiţiona module pentru simularea online a examenului ECDL.
Ce este seria de înscriere generală unică?
• Seria de înscriere generală unică atestă înscrierea unui candidat în programul de certificare ECDL şi nu are limita de valabilitate in
timp. Un candidat care se înscrie în procesul de certificare ECDL prin achiziţionarea unei serii unice de înscriere va obţine toate
certificările care îi sunt necesare pe parcursul vieţii în baza acestei serii unice emise o singură dată.
Avantaje
• Obţinerea Permisul european de conducere a computerului este recunoscută la nivel european şi internaţional ca un standard prin
care angajatorii pot stabili abilităţile de operare pe computer ale angajaţilor curenţi sau potenţiali şi prin care personalului îi pot creşte
pespectivele de angajare viitoare.
Avantajele programului ECDL pentru candidaţi:
• Obţinerea unei calificări recunoscute internaţional;
• Deschide noi oportunităţi pentru a obţine un loc de muncă mai bun sau o bursă;
• Îmbunătăţirea perspectivelor de promovare în carieră;
• Creşte competenţa, încrederea în sine şi motivaţia;
• Scade probabilitatea de a pierde o ofertă de serviciu;
• Oferă o bază pentru specializări ulterioare;
Descrierea modulelor este urmatoarea:
Modulul 1 – Conceptele de baza ale Tehnologiei Informaticii
Modulul 2 – Utilizarea computer-ului si organizarea fisierelor (SO)
Modulul 3 – Procesare de text (MS Word)
Modulul 4 – Calcul tabelar (Ms Excel)
Modulul 5 – Baze de date (Ms Access)
Modulul 6 – Prezentare (Ms PowerPoint)
Modulul 7 – Informatie si Comunicare (Internet)
Completarea formularului de la adresa:
http://bd.ecdl.org.ro/ecdlvcard/formcandidatweb.aspx reprezinta primul pas în înscrierea dvs în procesul de testare şi certificare ECDL.
Dupa completarea acestuia, pentru validarea inregistrarii, in termen de 10 zile calendaristice de la data înregistrarii formularului, va trebui
sa va prezentaţi cu Cartea de Identitate valabila la unul din Centrele de Testare Acreditate ECDL ales de dvs. - LICEUL PEDAGOGIC „SPIRU
HARET” BUZAU ( sala 4 CDI).
În cazul în care va expira termenul de 10 zile calendaristice iar înregistrarea dvs nu a fost validată de un Centru de Testare Acreditat ECDL, va
trebui sa completaţi din nou prezentul formular de înregistrare.

Costuri

 Preţ serie de înscriere generală unică
• preţ general: - 162 lei (135 lei + TVA);
• preţ cu reducere pentru: elevi din învăţământul preuniveritar, studenţi cu carnet sau legitimaţie de student - 132 lei
(110 lei + TVA)
 Preţ susţinere examen pentru fiecare modul: 50 lei/modul
Taxă eliberare permis ECDL

Valoare

Taxă Permis ECDL START

25,2 lei ( 21 LEI + TVA)

Taxă Permis ECDL STANDARD

25,2 lei ( 21 LEI + TVA)

Taxă Permis ECDL AVANSAT

25,2 lei ( 21 LEI + TVA)

Taxă Permis ECDL PROFIL

25,2 lei ( 21 LEI + TVA)

Taxă Permis ECDL PROFIL DIDACTIC

25,2 lei ( 21 LEI + TVA)

Taxă Permis ECDL PROFIL START BAC

8,4 lei (7 LEI + TVA)

Taxă Permis ECDL PROFIL BAC

8,4 lei (7 LEI + TVA)

 Taxă susţinere simulare automată: 10 lei
Care sunt etapele care trebuie parcurse?
• Achizitia cardului de aptitudini
• Pregatire individuala / Cursuri (optional)
• Sustinerea testelor (in ordinea dorita de solicitant, in termen de 3 ani de la data achizitiei cardului de aptitudini)
• Obtinerea Permisului ECDL
(*)Fiecare etapa presupune plata taxei aferente activitatii respective
Pentru elevi, taxele sunt cu pret redus
Informaţii suplimentare
• profesorii de informatică ai liceului, site liceu www.pedagogicbuzau.ro sau pe adresa pe mail
scoala.normala@pedagogicbuzau.ro
• prezentare standard a programului ECDL. http://www.ecdl.ro.

ECDL PROFIL DIDACTIC
se adresează cadrelor didactice care, deţinând acest permis, doresc să beneficieze de oportunitatea obţinerii unui număr de
credite profesionale transferabile. Permisul ECDL PROFIL DIDACTIC se obţine în urma promovării a 6 module fixe

obligatorii:







Utilizarea computerului,
Instrumente online,
Editare de text,
Calcul tabelar,
Baze de date,
Prezentări.

Costuri
 Preţ serie de înscriere generală unică
• preţ general: - 162 lei (135 lei + TVA);
• preţ cu reducere pentru: elevi din învăţământul preuniveritar, studenţi cu carnet sau legitimaţie de student, persoane cu
dizabilităţi cu certificat de handicap, şomeri cu carnet de şomer şi pensionari cu cupon pensie:. - 132 lei (110 lei + TVA)
 Preţ susţinere examen pentru fiecare modul: 50 lei/modul
Taxă eliberare permis ECDL

Valoare

Taxă Permis ECDL START

25,2 lei ( 21 LEI + TVA)

Taxă Permis ECDL STANDARD

25,2 lei ( 21 LEI + TVA)

Taxă Permis ECDL AVANSAT

25,2 lei ( 21 LEI + TVA)

Taxă Permis ECDL PROFIL

25,2 lei ( 21 LEI + TVA)

Taxă Permis ECDL PROFIL DIDACTIC

25,2 lei ( 21 LEI + TVA)

Taxă Permis ECDL PROFIL START BAC

8,4 lei (7 LEI + TVA)

Taxă Permis ECDL PROFIL BAC

8,4 lei (7 LEI + TVA)

 Taxă susţinere simulare automată: 10 lei

Care sunt etapele care trebuie parcurse?
Pasul 1. Completează formularul pe www.ecdl.ro în orice moment.
Înscrie-te în procesul de certificare ECDL la adresa http://bd.ecdl.org.ro/ecdlvcard/formcandidatweb.aspx
Pasul 2. Mergi la Centru de Testare Acreditat ECDL - Liceul Pedagogic Buzau (sala 4 - CDI) în termen de maxim 10
zile de la completarea formularului şi achiziţionează o serie de înscriere generală unică ECDL.
Seria de înscriere generală unică ECDL nu are o perioadă de valabilitate stabilită şi este unică pentru toate tipurile de
certificări ECDL.

