ECDL
Iskolánk akkreditált ECDL vizsgaközpontként működik már több mint 10 éve.
Információ
Telefon: 06-59-352-932
Tóth Judit
Tudeszéné Pallagi Erika
ECDL hivatalos honlapja: www.ecdl.hu, ahol az összes információ megtalálható az ECDL-lel
kapcsolatban.
Vizsgák:
Vizsgaközpontunkban előzetes megbeszélés alapján az egyeztetett időpontban tudunk vizsgát
lebonyolítani. A vizsgaidőpont igénylése a vizsga előtt legalább két héttel szükséges!
Vizsgákkal kapcsolatos díjak:
A regisztráció és ezzel együtt a vizsgakártya minden vizsgaközpontban egységes
tarifarendszer alapján:





Teljes (7 modulos) felnőtt: 7500 Ft
Start (4 modulos) felnőtt: 6000 Ft
Teljes (7 modulos) diák: 5500 Ft
Start (4 modulos) diák: 4500 Ft

Vizsgák:



Felnőtt vizsga minden modulra: 3000 Ft/modul
Diák vizsga minden modulra: 1800 Ft/modul

Regisztrációs-díj különbözet: Ha Start kártyával rendelkezik valaki és szeretné a teljes, 7
modulos bizonyítványt megkapni, akkor meg kell vásárolni egy ún. hosszabbító matricát,
mely ezt lehetővé teszi. Ennek díja:



Felnőtteknek: 3000 Ft
Diákoknak: 2000 Ft

Részletesebben megtalálható az ECDL hivatalos honlapján itt.
Általános tudnivalók az ECDL vizsgarendszerrel kapcsolatban
Az ECDL az informatikai "írástudás" meglétét hivatott bizonyítani. Biztos alkalmazói tudást
jelent, s alkalmassá teszi a munkavállalót olyan munkakörök betöltésére, ahol a számítógép
munkaeszközként való használata szükséges.
Az Európai Unió által is támogatott, egységes követelményeket támasztó vizsgarendszerre
épülő bizonyítvány birtokosa nemcsak hazánkban, hanem Európa más országaiban ezzel
igazolja, hogy képzett számítógép felhasználó. A statisztika szerint Európában több mint
negyedmillió ember szerzett ECDL bizonyítványt napjainkig. Magyarországon arra
számíthatunk, hogy az ECDL bizonyítvány megszerzésére a következő években sok tízezer
különböző korú és iskolai végzettségű dolgozó fog törekedni. Több multinacionális
nagyvállalat is felismerte az ECDL-ben rejlő előnyöket, s dolgozóik számára előírták a
bizonyítvány megszerzését. Bizonyítványt szerezni valamely vizsgaközpontban letett vizsgák
alapján lehet. Ezen vizsgaközpontoknak szigorú szakmai, technikai, személyi és
infrastrukturális feltételeknek kell eleget tenniük. A vizsgarendszer bevezetésének és

ellenőrzésének joga Magyarországon a Neumann János Számítógép-tudományi Társaságot
(NJSzT) illeti. Vizsgázni az NJSzT - mint az ECDL magyarországi képviselője - által
akkreditált hivatalos ECDL vizsgaközpontokban lehet. Ezek egyike a Kossuth Lajos
Gimnázium és Általános Iskola. Az ECDL nem tesz kikötést a vizsgákon megkövetelt
ismeretek megszerzésének módjáról, csupán az elsajátított tudást kontrollálja nemzetközileg
elfogadott egységes követelményrendszer szerint. Az ECDL bizonyítvány megszerzéséhez a
jelölteknek 7 vizsgán kell számot adniuk tudásukról, mégpedig a nemzetközileg elfogadott
egységes követelményrendszer szerint. Az Európai Unió alapelveihez igazodva, a vizsga
különböző moduljai bármely akkreditált vizsgaközpontban, akár különböző országokban is
teljesíthetők. A regisztrációnak nincs alsó korhatára, és a vizsgázás iskolai végzettséghez sem
kötött.
Hogyan szerezzünk ECDL bizonyítványt?
Magyarországon ECDL-vizsgát bármely akkreditált ECDL-vizsgaközpontban le lehet tenni. A
bizonyítvány megszerzéséhez 4 vagy 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 vizsgakártya kiváltásától
számított (legfeljebb) négy éven belül kell teljesíteni. A vizsgakártyát a vizsgaközpont
biztosítja.
A vizsgakártya
A vizsgakártyát a vizsgázónak minden vizsgára magával kell vinnie: sikeres vizsga esetén a
vizsgaközpont a kártyán a modulvizsga teljesítését igazolja. Amikor a vizsgázó valamennyi
vizsgáját letette, a vizsgaközpont a kártyáját megküldi az NJSZT ECDL irodájába, ahol ennek
alapján kiállítják az ECDL bizonyítványt, melyet a megadott lakcímre küldenek ki.
A vizsgák
Vizsgára bármely akkreditált vizsgaközpontnál lehet jelentkezni. A vizsgák lebonyolítása a
vizsgaközpontok épületében, vizsgáztató jelenlétében történik. 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 megismételni nem lehet. A vizsgafeladatok és annak
követelményei az ECDL hivatalos honlapján megtalálhatóak, letölthetőek (modulonként
elérhető a jelenleg érvényes syllabus 5.0).
ECDL bizonyítványok
7 modulos ECDL bizonyítványok:
ECDL Select
4 modulos ECDL bizonyítványok:
ECDL Select Start
Vizsgamentesség
ECDL és érettségi
Az Oktatási Minisztérium és az NJSZT ECDL Irodája közötti megállapodás értelmében a
2004/2005-ös tanévtől kezdve az emelt vagy középszintű informatikaié érettségi vizsgát
jelesre teljesítők további vizsga nélkül, a mindenkori legkedvezményesebb regisztrációs díj

befizetése ellenében igényelhetik az ECDL-bizonyítványt. Az ECDL-bizonyítvány
igénylésére az érettségi bizonyítvány megszerzésétől számított két éven belül van lehetőség.
Az igénylés menete pedig a következő:
1. Töltse ki a regisztrációs lapot és az érettségi bizonyítvány fénymásolatával együtt emailben (recepcio@njszt.hu), faxon (06 1 472 27 28) vagy postai úton (Neumann
János Számítógép-tudományi Társaság, 1054 Budapest, Báthori utca 16.) küldje meg
az ECDL Irodának "ECDL érettségi" jeligével.
Kérjük, hogy előrehozott érettségi esetén a regisztrációs lapon a bizonyítvány
sorszáma helyére a törzslap kivonat számát tüntessék fel. Amennyiben már
rendelkezik ECDL vizsgakártyával, kérjük, annak EREDETI példányát is küldje be a
fent megnevezett dokumentumok mellett - a vizsgakártya díját ez esetben levonjuk a
regisztrációs díjból.
2. A regisztrációs díjról a számlát/csekket a fenti dokumentumok beérkezését követően
állítja ki és postázza az iroda.
3. Fizesse be a regisztrációs díjat (5500 Ft) az általunk küldött csekken. A befizetett
csekk másolatát postai úton vagy faxon vagy e-mailen keresztül küldje meg az ECDL
Irodának.
4. A bizonyítványt a befizetést igazoló csekkmásolat beérkezésétől számított 4-6 héten
belül postán, ajánlva küldi meg az iroda.
A mentességről bővebben itt olvashat.

