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Gyere és szerezz ECDL bizonyítványt a Báthoryban!

Mi az ECDL?
Az ECDL (European Computer Driving Licence) az Európai Unió által támogatott, egységes európai
számítógép-használói bizonyítvány, amely az informatikai írástudás meglétét hivatott igazolni.

Kinek és miért ajánljuk:
Az ECDL megbízható, egyszerű, minőség-orientált, független, azaz készségeket alakít ki, amelyek a
hardver és szoftver típusától függetlenül biztosítják az alapvető alkalmazásokban való jártasságot.
Az ECDL előnyt jelent mind a munkavállalók és munkáltatók, mind pedig a munkanélküliek, illetve
pályakezdők számára. Az ECDL széleskörű tudással felkészít a várható munkaerő-piaci kihívásokra.

ECDL bizonyítvány:
Magyarországon ECDL-vizsgát bármely akkreditált ECDL-vizsgaközpontban lehet tenni. A bizonyítvány
megszerzéséhez 7 modulvizsgát kell teljesíteni, ezek bármelyike bármely vizsgaközpontban letehető.
Az első vizsga megkezdéséhez vizsgakártyát kell váltani, a kártya szintén bármelyik vizsgaközpontban
megvásárolható. A vizsgákat a vizsgakártyák kiváltásától számított (legfeljebb) 3 éven belül kell
teljesíteni.

A vizsgák:
Vizsgára bármely akkreditált vizsgaközpontban lehet jelentkezni. Minden vizsga 45 perc. Mivel az
ECDL gyártófüggetlen program, a gyakorlati vizsgákat a vizsgaközpontnál rendelkezésre álló
akkreditált szoftverek bármelyikén le lehet tenni. Egy napon több vizsga is tehető, azonban sikertelen
vizsgát ugyanazon a napon nem lehet ismételni. A vizsgafeladatokat a könyvárusi forgalomban is
kapható mindenkor érvényes ECDL Vizsgapéldatár tartalmazza.

Az ECDL moduljai:
IT – alapismeretek
Operációs rendszerek
Szövegszerkesztés
Táblázatkezelés
Adatbázis – kezelés
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Prezentáció
Információ és kommunikáció
Webkezdő
Képszerkesztés

Mi az ECDL START?
2001. nyara óta új lehetőséggel bővült a már jól ismert Európai Számítógép-használói Jogosítvány
(ECDL). Az EU országaiban is csak a közelmúltban bevezetett ECDL START lényege, hogy az ECDL
bizonyítvány megszerzéséhez szükséges 7 modul helyett kezdetként elegendő 4 modulvizsgát tenni
ahhoz, hogy bárki – továbbra is korra és iskolai végzettségre való tekintet nélkül – hozzájusson első,
az informatikai írástudását igazoló nemzetközi bizonyítványhoz. Mindezek után még mindig nyitva
áll az út a teljes bizonyítvány megszerzéséhez.

Az ECDL START moduljai:
Operációs rendszerek
Szövegszerkesztés
Információ és kommunikáció
1 szabadon választott modul az alábbiak közül: információ-technológiai alapismeretek,
táblázatkezelés, adatbázis-kezelés, prezentáció

Mi az ECDL SELECT?
ECDL bizonyítvány továbbra is 7 sikeres vizsga teljesítéséért jár. A változás annyi, hogy ezentúl a
jelenlegi 7 kötelező modul helyett 4 modul teljesítendő kötelezően:
Operációs rendszerek
Szövegszerkesztés
Táblázatkezelés és az
Információ és kommunikáció
három pedig választható az alábbiak közül:
IT Alapismeretek
Adatbázis-kezelés
Prezentáció
Képszerkesztés
Webkezdő
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Mindez azt jelenti, hogy
az eddig külön bizonyítványként megszerezhető Képszerkesztés és Webkezdő modulok
bekerültek a „standard” modulok közé, ugyanakkor elhagyható akár kettő is az eddigi
kötelező modulok közül
a jelenlegi 7 modul mellett kitartókat nem éri hátrány, hiszen a szabadon választható
modulok közül „visszaválaszthatók” az eredeti modulok is
a 7 vizsga után fennmaradó két modulból is lehet vizsgázni, ez esetben a sikeres vizsga után
az adott modulból önálló bizonyítvány jár, ahogyan az eddig is a Képszerkesztés, a Webkezdő
(és a Select verziót nem érintő, tehát továbbra is önálló fakultatív modulként szereplő CAD)
esetében működött.
(Akkreditált vizsgaközpont vagyunk 2004. december 10-től, és 2005. július 1-től pedig ÁFA
mentesek is lettünk.)

ECDL díjak:
Regisztrációs díjak:
ECDL Felnőtt: 7.500 Ft; Diák: 5.500 Ft
ECDL START Felnőtt: 6.000 Ft; Diák: 4.500 Ft
Vizsgadíjak:
Felnőtt: 2.000 Ft; Diák: 1.800 Ft
ECDL START FULL regisztrációs díj különbözet diákoknak 2.000 Ft, felnőtteknek 3.000 Ft.

Kapcsolattartó: Kuba Viktória (kubaviki@gmail.com)
Érdeklődni lehet a kapcsolattartónál személyesen iskolánkban, telefonon 0692/815-510, vagy a fenti
e-mail címen.

