ECDL în România

Certificări flexibile

Model de învăţare pe întreg parcursul vieţii
Recunoastere la nivel internaţional în 150
de ţări din întreaga lume

Module ECDL

Profilul ECDL inseamna 1 modul sau o grupare
specifică de module, combinate în acord cu
nevoile individuale.
Fiecare modul este considerat a fi o unitate de
certificare de sine stătătoare.
Profilul ECDL se creează de la promovarea cu
succes a unui singur modul ECDL.
Profilul ECDL nu expiră şi poate fi dezvoltat
continuu pe întreg parcursul vieţii.

Profilul ECDL pentru BAC
Certificările
ECDL PROFIL START BAC şi ECDL PROFIL BAC
se adresează elevilor care doresc să echivaleze
proba de competenţe digitale din cadrul
Bacalaureatului cu Permisul ECDL.
Se recunosc şi se echivalează cu proba de evaluare a competențelor digitale - proba D din
cadrul examenului de bacalaureat, rezultatele obținute la examenele ECDL, finalizate cu
certificatele ECDL START, ECDL COMPLET, ECDL PROFIL START BAC şi ECD PROFIL
BAC. - Ordinul Ministrului Educatiei nr. 4932/ 29.08.2013

ECDL PROFIL START BAC
Permisul ECDL PROFIL START BAC se obţine în urma promovării a 4 module fixe
obligatorii: Utilizarea computerului, Instrumente online, Editare de text, Calcul tabelar.
*Testare: online cu afişarea rezultatelor în timp real
*Aplicaţii: MS Office 2007/2010/2013/2016
Windows 7/8/10
*Simulări disponibile: online
*Rezultatul obtinut se afiseaza imediat dupa finalizarea testului.
*Permisul ECDL PROFIL START BAC se obţine în baza unei Serii de
înscriere generală unică ECDL.

Nivelul de competență digitală pe diploma de Bacalaureat va fi “utilizator avansat” pentru candidații
care obtin Permisul ECDL PROFIL START BAC si care solicita echivalarea probei competentelor digitale.

ECDL PROFIL BAC
Permisul ECDL PROFIL BAC se obţine în urma promovării a 6 module fixe obligatorii: Utilizarea
computerului, Instrumente online, Editare de text, Calcul tabelar, Baze de date, Prezentări.
*Testare: aut online cu afişarea rezultatelor în timp real
*Aplicaţii: MS Office 2007/2010/2013/2016
Windows 7/8/10;
*Simulări disponibile: online
*Rezultatul obtinut se afiseaza imediat dupa finalizarea testului.
*Permisul ECDL PROFIL BAC se obţine în baza unei Serii de
înscriere generală unică ECDL.

Nivelul de competență digitală pe diploma de Bacalaureat va fi “utilizator experimentat” pentru candidații care
obtin Permisul ECDL PROFIL BAC si care solicita echivalarea probei competentelor digitale.

Competenţe digitale la Bacalaureat

Nivelul de competență digitală pe diploma de Bacalaureat:
•

utilizator avansat, pentru Permisul ECDL PROFIL START BAC

•

utilizator experimentat, pentru Permisul ECDL PROFIL BAC

ECDL PROFIL START BAC şi ECDL PROFIL BAC sunt certificări recunoscute internaţional.

BACALAUREAT
Aprox. 70 000 de elevi şi-au echivalat proba de
competenţe digitale cu Permisul ECDL








Anul
Anul
Anul
Anul
Anul
Anul
Anul

şcolar 2009-2010: peste 5000 de elevi
şcolar 2010-2011: peste 9000 de elevi
şcolar 2011-2012: peste 10000 de elevi
şcolar 2012-2013: peste 9000 de elevi
şcolar 2013-2014: peste 10000 de elevi
şcolar 2014-2015: peste 13000 de elevi
şcolar 2015-2016: peste 11000 de elevi

Programa pentru evaluarea competenţelor digitale le permite elevilor să susţină examenele în vederea obţinerii
certificatului ECDL începând cu clasa a IX-a putând să finalizeze la sfârşitul clasei a X-a o dată cu materia
parcursă în cadrul orelor de TIC din programa şcolară.

Profilul ECDL pentru viaţă

Programele analitice ECDL aferente fiecărui tip de certificare ECDL sunt disponibile pe www.ecdl.ro

Procesul de certificare ECDL


Înregistrare online pe www.ecdl.ro prin Formularul de înscriere.



Perioada de obţinere a unei certificări ECDL depinde de tipul de certificare ales, de nivelul de
competenţă al fiecărui candidat şi de nevoia de a urma sau nu cursuri pentru pregătire înainte de
examene.



Testare online cu afişarea rezultatelor în timp real.



Nu există limită de vârstă pentru înscrierea în programul ECDL.



Serie de înscriere generală fără o perioadă de valabilitate stabilită, unică pentru toate tipurile de
certificări ECDL.



Permisul ECDL este valabil pe o perioadă nedeterminată.



Autenticitatea unui Permis ECDL se poate verifica contactând direct ECDL ROMANIA la adresa
office@ecdl.ro

Avantaje ECDL
Dovedeşte-ţi competenţele digitale!


Un CV este 100% complet cu ECDL

Permisul ECDL deschide noi oportunităţi pentru a obţine un loc de muncă mai bun,
îmbunătăţeste perspectivele de promovare în carieră și scade probabilitatea de a pierde o
ofertă de serviciu.


ECDL este o certificare recunoscută internaţional, actuală şi garantată.



ECDL deschide noi oportunităţi pentru a obţine o bursă în străinătate.



Competenţele digitale dovedite cu ECDL pot fi o cerinţă pentru accesarea programelor
de studii liceale sau universitare din alte ţări.

Avantaje ECDL
Dovedeşte-ţi competenţele digitale!



Studenții își pot echivala diverse cursuri de informatică sau birotică cu Permisul ECDL la
anumite universități.



Elevii care dețin Permisul ECDL își pot echivala proba de Competențe digitale din cadrul
Examenului de Bacalaureat Naţional.



Cadrele didactice din învățământul preuniversitar care dețin Permisul ECDL pot beneficia
de credite profesionale transferabile şi Permisul ECDL se recunoaşte la evaluarea dosarului
pentru concursuri de ocupare a posturilor didactice.

Beneficii ECDL
Elevi: echivalare proba de Competențe digitale din cadrul Examenului de Bacalaureat
Naţional.
Profesori: credite profesionale transferabile şi recunoaştere la evaluarea dosarului
pentru concursuri de ocupare a posturilor didactice.

Permisul ECDL nu expiră şi este recunoscut internaţional
elev: bursă de studiu în străinătate, portofoliu elev
student: bursă de studiu în străinătate, echivalare examen, portofoliu studii postuniversitare
absolvent: evaluare interviu – ECDL garanţia competenţelor de utilizare computer,
certificare recunoscută internaţional, CV complet
angajat: păstrare ofertă de serviciu, loc de muncă mai bun, promovare în carieră, CV
profesional

Cum mă înscriu?
 Pasul 1. Completează formularul pe www.ecdl.ro în orice moment.
 Pasul 2. Mergi la un Centru de Testare Acreditat ECDL în termen de maxim 10 zile de la
completarea formularului şi achiziţionează o serie de înscriere generală unică ECDL.
Lista completă a Centrelor de Testare Acreditate ECDL este disponibilă pe www.ecdl.ro .

Profil ECDL Online
Candidaţii deja înscrişi în procesul de certificare ECDL, pot accesa propriul
Profil ECDL Online folosind link-ul Profil Candidat.
Datele de autentificare în cont sunt confidenţiale şi sunt transmise pe e-mail la
înscriere sau pot fi solicitate pe e-mail office@ecdl.ro.

Actualizaţi-vă Profilul ECDL cu alte Module din portofoliul ECDL ROMANIA.
Aflaţi ce alte competenţe IT vă puteţi certifica la standard global pe www.ecdl.ro

Vă mulţumim!
www.ecdl.ro
bac@ecdl.ro

