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ΣΑΤΣΟΠΟΙΗΗ ΔΓΓΡΑΦΟΤ
Αλαζεσξήζεηο
α/α

Έθδνζε

Ηκ/λία Έθδνζεο

2.0

19.12.05

Αιιαγέο ζε ζρέζε κε ηελ

Ηκ/λία Ιζρύνο

πξνεγνύκελε έθδνζε
Αληηθαζηζηά ηελ έθδνζε 1.0 ηνπ Καλνληζκνχ

1

Πηζηνπνίεζεο Τπνςεθίσλ ( Σαπηφηεηα:QM_D_06 ) κε

23.12.05

Ζκεξνκελία Έθδνζεο 04.09.05.

2

2.1

08.02.06

Αιιαγέο ζηελ παξάγξαθν 7.8

10.02.06

3

2.2

06.06.06

Αληηθαηάζηαζε Start απφ Progress

12.12.06

4

2.3

02.10.06

Πξνζζήθε ImageMaker & WebStarter

02.10.06

5

2.4

25.06.07

6

2.5

10.02.09

7

2.6

06.03.09

Αιιαγή δηαδηθαζίαο επαλαπηζηνπνίεζεο

25.06.07

Νέα έθδνζε ATES
Απηνκαηνπνίεζε εμεηάζεσλ ΑΜΔΑ

10.02.09

Αλαζεψξεζε ησλ Απνδεηθηηθψλ Σαπηνπξνζσπίαο
Αλαζεψξεζε Γηαδηθαζίαο Δπηηήξεζεο Πηζηνπνηεηηθνχ

06.03.09

Δγθξίζεηο
Απηφ ην έγγξαθν απαηηεί ηηο παξαθάησ εγθξίζεηο:
Όλνκα
Βχξσλ Νηθνιαΐδεο

Σίηινο

Τπνγξαθή

Ηκεξνκελία

Πξφεδξνο θαη Γ/λσλ
χκβνπινο

Κσλζηαληίλνο Κεζεληέο

Γεληθφο Γηεπζπληήο

Γηαλνκή/ Γεκνζίεπζε
Σν πξσηφηππν Δγρεηξίδην βξίζθεηαη ζηελ θαηνρή ηνπ Γηεπζπληή Γηαρείξηζεο Πνηφηεηαο θαη Δπηρεηξεκαηηθήο Αξηζηείαο, ν
νπνίνο έρεη ηελ επζχλε γηα ηε δηαλνκή θαη ζπληήξεζε ηνπ.

Κπξηόηεηα Δγγξάθνπ
Ζ ηειεπηαία έθδνζε ηνπ εγγξάθνπ δεκηνπξγήζεθε απφ ηελ Παλσξαία Θειεξίηε γηα ηελ ECDL Διιάο Α.Δ.
© 2009 ECDL Hellas All rights reserved
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1

ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΤΠΟΦΗΦΙΟΤ

1.1

Δγγξαθή Τπνςεθίνπ ζε Πξόγξακκα Πηζηνπνίεζεο

1.1.1

Αίηεζε πκκεηνρήο ζηηο Δμεηάζεηο ECDL

Κάζε ππνςήθηνο πνπ επηζπκεί λα ζπκκεηάζρεη ζηηο εμεηάζεηο ECDL πξέπεη λα ζπκπιεξψζεη κηα Αίηεζε πκκεηνρήο ζηηο Δμεηάζεηο
ECDL. Οη ελ ιφγσ αηηήζεηο θαηαηίζεληαη ζε Πηζηνπνηεκέλν Δ.Κ. Ο εθάζηνηε ππνςήθηνο ζπκπιεξψλεη ζηελ Αίηεζε ην Πξφγξακκα
Πηζηνπνίεζεο ζην νπνίν επηζπκεί λα ζπκκεηάζρεη. Παξάιιεια ηνπ θνηλνπνηείηαη ν παξψλ Καλνληζκφο θαη κε ηελ ππνγ ξαθή ηεο ελ ιφγσ
Αίηεζεο ηνλ απνδέρεηαη.
Δίηε εθπαηδεχεηαη ήδε ζε έλα ΔΚ, είηε φρη, ν ππνςήθηνο πξέπεη λα επηθνηλσλήζεη κε ην ΔΚ ηεο επηινγήο ηνπ θαη λα δειψζεη ζπκκε ηνρή
ζηελ επφκελε πξνγξακκαηηζκέλε εκεξνκελία εμέηαζεο. Γελ ππάξρεη θαλέλαο πεξηνξηζκφο ή πξνυπφζεζε γηα ηε ζπκκεηνρή ζηηο
εμεηάζεηο ECDL θαη ζηε ζπλέρεηα ηελ πξφζβαζε ζηηο ππεξεζίεο Πηζηνπνίεζεο πξνζψπσλ ηεο ECDL Διιάο Α.Δ. Οη ζπκκεηέρνληεο δελ
απαηηείηαη λα έρνπλ ζπκκεηάζρεη ζε ζπγθεθξηκέλα εθπαηδεπηηθά πξνγξάκκαηα ή λα έρνπλ δηαβάζεη ζπγθεθξηκέλε χιε.
Αλ ν ππνςήθηνο επηζπκεί λα ζπκκεηάζρεη ζηηο εμεηάζεηο γηα ηελ απφθηεζε ηνπ ECDL Core / Progress / Expert πξέπεη λα πξνκεζεπηεί κία
Κάξηα Τπνςεθίνπ, ε νπνία εθδίδεηαη απφ ην Δ.Κ. κφλνλ φηαλ ν ππνςήθηνο θαηαζέζεη πιήξσο, ζσζηά ζπκπιεξσκέλε θαη
ππνγεγξακκέλε ηελ Αίηεζε πκκεηνρήο ζηηο Δμεηάζεηο ECDL. Αλ ν ππνςήθηνο επηζπκεί λα ζπκκεηάζρεη ζηηο εμεηάζεηο γηα ηελ απφθηεζ ε
ηνπ ECDL CAD, ECDL ImageMaker ή ECDL WebStarter, πξέπεη απιψο λα δειψζεη ζην ΔΚ ηo πηζηνπνηεηηθφ γηα ην νπνίν ελδηαθέξεηαη.
Έλαο ππνςήθηνο ηελ ίδηα εκέξα κπνξεί λα εμεηαζηεί ζε πεξηζζφηεξεο απφ κία δηαθνξεηηθέο ελφηεηεο. ηελ αληίζηνηρε ηζηνζειίδα ηεο
ECDL Διιάο κπνξεί λα αλαδεηήζεη θαλείο ηα ΔΚ ECDL είηε αλά πεξηνρή, είηε αλά εκεξνκελία εμέηαζεο, είηε αλά ινγηζκηθφ εμέηαζεο.

Γηαζθάιηζε ησλ πξνζσπηθώλ δεδνκέλσλ ηνπ ππνςεθίνπ

1.1.2

Ο Τπνςήθηνο ελεκεξψλεηαη απφ ηελ ECDL Διιάο Α.Δ. φηη ηα πξνζσπηθά ηνπ δεδνκέλα ζα ρεηξηζηνχλ ζχκθσλα κε ηελ παξάγξαθν 13
ηνπ λφκνπ 2472/1997 θαη ζα ηεξεζνχλ απφιπηα εκπηζηεπηηθά.
ε πεξίπησζε δεκνζίεπζεο ησλ ελ ιφγσ δεδνκέλσλ, ζα πξέπεη λα ππάξμεη έγγξαθε έγθξηζε ηνπ Τπνςεθίνπ. ηελ Αίηεζε πκκεηνρήο
ζηηο Δμεηάζεηο πνπ ππνγξάθεη ελεκεξψλεηαη ιεπηνκεξψο γηα ηελ ηήξεζε Δκπηζηεπηηθφηεηαο ησλ πξνζσπηθψλ ηνπ δεδνκέλσλ.

1.2

Γηελέξγεηα Δμεηάζεσλ

1.2.1

Υξήζε Κάξηαο Τπνςεθίνπ

Ζ Κάξηα Τπνςεθίνπ επηηξέπεη ζηνλ ελδηαθεξφκελν λα ζπκκεηάζρεη ζηηο εμεηάζεηο ηνπ ECDL Core, ηνπ ECDL Progress θαη ηνπ ECDL
Expert. Ο ππνςήθηνο νθείιεη λα έρεη καδί ηνπ, θαζ’ φιε ηε δηάξθεηα ηεο εμεηαζηηθήο δηαδηθαζίαο, ηφζν ηελ Κάξηα Τπνςεθίνπ φζν θαη έλα
έγθπξν απνδεηθηηθφ ηαπηνπξνζσπίαο, δειαδή γηα Έιιελεο Πνιίηεο: δειηίν αζηπλνκηθήο ηαπηφηεηαο ή πξνζσξηλή βεβαίσζε ηεο αξκφδηαο
αξρήο ή δηαβαηήξην ή άδεηα νδήγεζεο ή αηνκηθφ βηβιηάξην πγείαο ή πηζηνπνηεηηθφ γελλήζεσο κε έγθπξε θσηνγξαθία (γηα αλειίθνπο θάησ
ησλ 12 εηψλ). Γηα αιινδαπνχο ζηελ πεξίπησζε πνιηηψλ Κξάηνπο – Μέινπο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο, Γειηίν Σαπηφηεηνο ή Γηαβαηήξην.
Γηα Αιινδαπνχο πνιίηεο άιισλ ρσξψλ, δηαβαηήξην ή άιιν έγγξαθν βάζεη ηνπ νπνίνπ επηηξέπεηαη ε είζνδνο ηνπο ζηε Υψξα, ή ηα
έγγξαθα πνπ έρνπλ εθδψζεη νη αξκφδηεο Διιεληθέο αξρέο.
ηελ Κάξηα Τπνςεθίνπ αλαγξάθνληαη ηα ζηνηρεία ηνπ θαηφρνπ θαη φιεο νη ελφηεηεο ζηηο νπνίεο πξέπεη λα δηαγσληζηεί θάζε ππνςήθη νο,
θαζψο θαη ζαθείο νδεγίεο ρξήζεο. Με ηελ έθδνζε ηεο Κάξηαο Τπνςεθίνπ, ν ππνςήθηνο θαηαγξάθεηαη απηφκαηα θαη επίζεκα σο
ππνςήθηνο γηα ην ECDL. Κάζε θνξά πνπ έλαο ππνςήθηνο νινθιεξψλεη κε επηηπρία κηα εμέηαζε, ζπκπιεξψλεηαη ε Κάξηα Τπνςεθίνπ.
Σν αληίζηνηρν πηζηνπνηεηηθφ ECDL απνθηάηαη κε ηελ επηηπρή νινθιήξσζε ησλ εμεηάζεσλ ζηηο ελφηεηεο πνπ πξνβιέπνληαη απφ ηελ θάζε
πηζηνπνίεζε.

Δμεηαζηηθά πζηήκαηα ECDL – Βαζκνιόγεζε Δμέηαζεο

1.2.2

ην Πξφγξακκα Πηζηνπνίεζεο ηνπ ECDL ζηελ Διιάδα ζήκεξα ρξεζηκνπνηνχληαη δχν (2) εμεηαζηηθά ζπζηήκαηα:

•
•

Manual Test Evaluation System (MTES) θαη
Automated Test Evaluation Systems (ΑTES)
Σν MTES είλαη ην εμεηαζηηθφ ζχζηεκα ζην νπνίν ρξεζηκνπνηείηαη αλζξψπηλε δηφξζσζε ηνπ Τιηθνχ Απαληήζεσλ ησλ Τπνςεθίσλ απφ
Δγθεθξηκέλνπο Γηνξζσηέο ηεο ECDL Διιάο. Σα ΑTES είλαη ηα εμεηαζηηθά ζπζηήκαηα ζηα νπνία ρξεζηκνπνηείηαη απηφκαηε δηφξζσζε/
βαζκνιφγεζε ηνπ Τιηθνχ Απαληήζεσλ ηνπ Τπνςεθίνπ θαη άκεζε έθδνζε ησλ απνηειεζκάησλ απηνχ.
Αλ έλαο ππνςήθηνο δελ επηηχρεη ζε κηα νπνηαδήπνηε εμέηαζε κπνξεί λα επαλαιάβεη ηελ πξνζπάζεηά ηνπ φζεο θνξέο ρξεηαζηεί. Σν
ειάρηζην ρξνληθφ δηάζηεκα πνπ ζα πξέπεη λα κεζνιαβήζεη κέρξη ηελ εκέξα επαλεμέηαζεο είλαη ε κία (1) εκέξα απφ ηελ εκεξνκελία
θνηλνπνίεζεο ησλ απνηειεζκάησλ.

Υξόλνο Δμέηαζεο ππνςεθίνπ

1.2.3






Κάζε ηεζη ECDL Core θαη Progress δηαξθεί 45’
Κάζε ηεζη ECDL Expert/ Expert in Progress δηαξθεί 1 ψξα
Κάζε ηεζη ECDL CAD δηαξθεί 1 ψξα
Κάζε ηεζη ECDL ImageMaker δηαξθεί 45’
Κάζε ηεζη ECDL WebStarter δηαξθεί 45’

Υξφλνο Αμηνιφγεζεο-Δμέηαζεο ππνςεθίνπ ΑΜΔΑ
ηηο πεξηπηψζεηο ππνςεθίσλ ΑΜΔΑ, ε πξνζαχμεζε ηνπ ρξφλνπ εμέηαζεο είλαη δεθαπέληε ιεπηά (15’) γηα ηνπο ππνςεθίνπο κε θηλεηηθά ή
λνεηηθά πξνβιήκαηα, ή θσθνχο θαη ηξηάληα ιεπηά (30’) γηα ηνπο ππνςεθίνπο κε ζνβαξά πξνβιήκαηα φξαζεο ή ηπθινχο.
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1.2.4

Αλαβαζκνιόγεζε Σεζη

Κάζε ππνςήθηνο έρεη δηθαίσκα λα δεηήζεη ηελ αλαβαζκνιφγεζε γηα έλα ή πεξηζζφηεξα Σεζη. ε πεξίπησζε πνπ ην επηζπκεί, ν
ππνςήθηνο πξέπεη λα ζηείιεη ζρεηηθή έγγξαθε θαη ελππφγξαθε αίηεζε αλαβαζκνιφγεζεο ζηελ ECDL Διιάο κέζσ ηνπ Δ.Κ., ην αξγφηεξν
δέθα (10) εξγάζηκεο εκέξεο απφ ηελ εκεξνκελία θνηλνπνίεζεο ησλ απνηειεζκάησλ ζην Δ.Κ.
Ζ αίηεζε αλαβαζκνιφγεζεο πξέπεη λα πεξηέρεη θαηά ειάρηζην ηα αθφινπζα ζηνηρεία:
(α) νλνκαηεπψλπκν ππνςήθηνπ
(β) αξηζκφο Κάξηαο Τπνςεθίνπ
(γ) νλνκαζία θαη αξηζκφο Δ.Κ.
(δ) εκεξνκελία θαη ψξα εμέηαζεο θαη
(ε) ελφηεηα εμέηαζεο
Ο Τπεχζπλνο πληνληζκνχ Δμεηάζεσλ, ζε πεξίπησζε πνπ ε αίηεζε πεξηιακβάλεη ηα αλσηέξσ ζηνηρεία ηελ θάλεη απνδεθηή θαη νξίδεη λέν
Γηνξζσηή. ε πεξίπησζε πνπ ηα απνηειέζκαηα είλαη δηαθνξεηηθά απφ ηνλ Γεχηεξν Γηνξζσηή αξκφδηα αξρή είλαη ην πκβνχιην
Πηζηνπνίεζεο.

1.3

Έθδνζε Πηζηνπνηεηηθνύ

Ζ έθδνζε ησλ πηζηνπνηεηηθψλ ECDL ηειεί ππφ ηελ επνπηεία θαη έγθξηζε ηνπ ECDL-F θαη ππαθνχεη απνιχησο ζηηο απαηηήζεηο ηνπ
Πξνηχπνπ ISO 17024 θαη ηεο Κνηλήο Τπνπξγηθήο Απφθαζεο Α/25081(ΦΔΚ 1720 ηΒ/2005).
Ζ πεξίνδνο ηζρχνο θάζε Πηζηνπνηεηηθνχ είλαη ηξηεηήο, κε δπλαηφηεηα αλαλέσζήο ηεο ηζρχνο, ζχκθσλα κε ηηο δηαδηθαζίεο
επαλαπηζηνπνίεζεο πνπ πεξηγξάθνληαη ζηελ παξάγξαθν 1.5.2 ηνπ παξφληνο Δγρεηξηδίνπ.
Οη Πιεξνθνξίεο πνπ δίλνληαη ζε έλα Πηζηνπνηεηηθφ, πνπ εθδίδεηαη απφ ηελ ECDL Διιάο είλαη νη αθφινπζεο:

Δίδνο Πηζηνπνηεηηθνχ

Ζκεξνκελία Έθδνζεο – Πεξίνδνο ηζρχνο

Ολνκαηεπψλπκν θαη Παηξψλπκν Πηζηνπνηεκέλνπ Πξνζψπνπ

Σελ έγθξηζε απφ ην αξκφδην ζηέιερνο ηεο ECDL Διιάο (Τπ. Πηζηνπνίεζεο), πνπ έρεη ηελ αξκνδηφηεηα λα εγθξίλεη ή φρη ηελ
έθδνζε Πηζηνπνηεηηθνχ

Σα πξνγξάκκαηα πνπ πεξηιακβάλνληαη ζην εθάζηνηε Syllabus θαη ηηο αληίζηνηρεο εθδφζεηο
Όια ηα δηαπηζηεπκέλα πηζηνπνηεηηθά ηεο ECDL Διιάο θέξνπλ ην ινγφηππν ηνπ Δ.Τ.Γ. Δπηπιένλ ηα πηζηνπνηεηηθά ηνπ Βαζηθνχ
ρήκαηνο Πηζηνπνίεζεο (ECDL Core & ECDL Progress) θέξνπλ ην ινγφηππν ηνπ Ο.Δ.Δ.Κ. χκθσλα κε ην Άξζξν 8, Παξάγξαθνο ε, ηεο
Κνηλήο Τπνπξγηθήο Απφθαζεο Α/25081 (ΦΔΚ 1720 ηΒ/2205) ηα πηζηνπνηεηηθά πνπ θέξνπλ ην ινγφηππν ηνπ Ο.Δ.Δ.Κ. είλαη
αλαγλσξίζηκα απφ ην Διιεληθφ Γεκφζην γηα ρξνληθφ δηάζηεκα, πνπ θαζνξίδεηαη κε απφθαζε ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ ηνπ Ο.Δ.Δ.Κ.

1.4

Υξόλνο Έθδνζεο Πηζηνπνηεηηθνύ

ECDL Core: Μεηά ηελ επηηπρή νινθιήξσζε ησλ εμεηάζεσλ θαη ζηηο επηά ελφηεηεο, ν ππνςήθηνο κέζσ ελφο ΔΚ αηηείηαη ηελ έθδνζε ηνπ
πηζηνπνηεηηθνχ. Ζ ECDL Διιάο επηβεβαηψλεη ηα ζηνηρεία ηνπ ππνςεθίνπ. Ζ απνζηνιή ησλ Πηζηνπνηεηηθψλ γίλεηαη πξνο ην ΔΚ δέθα (10)
πεξίπνπ εξγάζηκεο εκέξεο κεηά ηελ ππνβνιή ηνπ ζρεηηθνχ αηηήκαηνο.
ECDL Progress: Μεηά ηελ επηηπρή νινθιήξσζε ησλ εμεηάζεσλ ζε ηνπιάρηζηνλ 1 απφ ηηο επηά ελφηεηεο ηνπ Core, ν ππνςήθηνο κέζσ
ελφο ΔΚ αηηείηαη ηελ έθδνζε ηνπ πηζηνπνηεηηθνχ. Ζ ECDL Διιάο επηβεβαηψλεη ηα ζηνηρεία ηνπ ππνςεθίνπ. Ζ απνζηνιή ησλ
Πηζηνπνηεηηθψλ γίλεηαη πξνο ην ΔΚ δέθα (10) πεξίπνπ εξγάζηκεο εκέξεο κεηά ηελ ππνβνιή ηνπ ζρεηηθνχ αηηήκαηνο.
ECDL Expert: Μεηά ηελ επηηπρή νινθιήξσζε ησλ εμεηάζεσλ θαη ζηηο ηέζζεξηο ελφηεηεο, ν ππνςήθηνο κέζσ ελφο ΔΚ αηηείηαη ηελ έθδνζε
ηνπ πηζηνπνηεηηθνχ. Ζ ECDL Διιάο επηβεβαηψλεη ηα ζηνηρεία ηνπ ππνςεθίνπ. Ζ απνζηνιή ησλ Πηζηνπνηεηηθψλ γίλεηαη πξνο ην ΔΚ δέθα
(10) πεξίπνπ εξγάζηκεο εκέξεο κεηά ηελ ππνβνιή ηνπ ζρεηηθνχ αηηήκαηνο.
ECDL Expert in Progress: Μεηά ηελ επηηπρή νινθιήξσζε ησλ εμεηάζεσλ ζε ηνπιάρηζηνλ 1 απφ ηηο ηέζζεξηο ελφηεηεο ηνπ Expert, ν
ππνςήθηνο κέζσ ελφο ΔΚ αηηείηαη ηελ έθδνζε ηνπ πηζηνπνηεηηθνχ. Ζ ECDL Διιάο επηβεβαηψλεη ηα ζηνηρεία ηνπ ππνςεθίνπ. Ζ απνζηνι ή
ησλ Πηζηνπνηεηηθψλ γίλεηαη πξνο ην ΔΚ δέθα (10) πεξίπνπ εξγάζηκεο εκέξεο κεηά ηελ ππνβνιή ηνπ ζρεηηθνχ αηηήκαηνο.
ECDL CAD: Μεηά ηελ επηηπρή νινθιήξσζε ηεο εμέηαζεο ζην ECDL CAD, ν ππνςήθηνο κέζσ ελφο ΔΚ αηηείηαη ηελ έθδνζε ηνπ
πηζηνπνηεηηθνχ. Ζ ECDL Διιάο επηβεβαηψλεη ηα ζηνηρεία ηνπ ππνςεθίνπ. Ζ απνζηνιή ησλ Πηζηνπνηεηηθψλ γίλεηαη πξνο ην ΔΚ δέθα (10)
πεξίπνπ εξγάζηκεο εκέξεο κεηά ηελ ππνβνιή ηνπ ζρεηηθνχ αηηήκαηνο.
ECDL ImageMaker: Μεηά ηελ επηηπρή νινθιήξσζε ηεο εμέηαζεο ζην ECDL ImageMaker, ν ππνςήθηνο κέζσ ελφο ΔΚ αηηείηαη ηελ
έθδνζε ηνπ πηζηνπνηεηηθνχ. Ζ ECDL Διιάο επηβεβαηψλεη ηα ζηνηρεία ηνπ ππνςεθίνπ. Ζ απνζηνιή ησλ Πηζηνπνηεηηθψλ γίλεηαη πξνο ην
ΔΚ δέθα (10) πεξίπνπ εξγάζηκεο εκέξεο κεηά ηελ ππνβνιή ηνπ ζρεηηθνχ αηηήκαηνο.
ECDL WebStarter: Μεηά ηελ επηηπρή νινθιήξσζε ηεο εμέηαζεο ζην ECDL WebStarter, ν ππνςήθηνο κέζσ ελφο ΔΚ αηηείηαη ηελ έθδνζε
ηνπ πηζηνπνηεηηθνχ. Ζ ECDL Διιάο επηβεβαηψλεη ηα ζηνηρεία ηνπ ππνςεθίνπ. Ζ απνζηνιή ησλ Πηζηνπνηεηηθψλ γίλεηαη πξνο ην ΔΚ δέθα
(10) πεξίπνπ εξγάζηκεο εκέξεο κεηά ηελ ππνβνιή ηνπ ζρεηηθνχ αηηήκαηνο.

1.5

Γηεξγαζίεο κεηά ηελ Πηζηνπνίεζε ησλ Πξνζώπσλ (Γηαδηθαζίεο δηαηήξεζεο, αλαλέσζεο,
επέθηαζεο θαη πεξηνξηζκνύ Πηζηνπνηεηηθώλ)

1.5.1

Γηαδηθαζία Δπηηήξεζεο Πηζηνπνηεηηθνύ

Σν Πηζηνπνηεκέλν Πξφζσπν έρεη ηελ ππνρξέσζε κε ηελ νινθιήξσζε ηνπ πξψηνπ έηνπο απφ ηελ πηζηνπνίεζε ηνπ θαη έσο ηελ
ζπκπιήξσζε ηνπ δεχηεξνπ έηνπο, λα αθνινπζήζεη ηελ δηαδηθαζία επηηήξεζεο. Ζ δηαδηθαζία επηηήξεζεο πξνβιέπεη ηελ ζπκπιήξσζε θαη
ππνβνιή Τπεχζπλεο Γήισζεο, κε πιεξνθνξίεο πνπ απνδεηθλχνπλ ηε ζπλερή ρξήζε ησλ πξνγξακκάησλ/ γλψζεσλ πνπ πεξηείρε ην
αληίζηνηρν ρήκα Πηζηνπνίεζεο, βάζεη ηνπ νπνίνπ έρεη πηζηνπνηεζεί. Ζ παξαπάλσ δηαδηθαζία πινπνηείηαη κέζσ ηνπ δηθηπαθνχ ηφπνπ
ηεο ECDL Διιάο. (www.ecdl.gr).
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1.5.2

Δπαλαπηζηνπνίεζε ησλ γλώζεσλ ηνπ Πηζηνπνηεκέλνπ Πξνζώπνπ ζε ηξηεηή βάζε

Σα Πηζηνπνηεκέλα Πξφζσπα πνπ αθνινπζνχλ ηελ δηαδηθαζία επηηήξεζεο ζχκθσλα κε φζα νξίδνληαη ζηελ Παξάγξαθν 1.5.1 ηνπ
παξφληνο Καλνληζκνχ θαη ζπκκεηέρνπλ ζην πέξαο ηεο ηξηεηίαο απφ ηελ αξρηθή ηνπο πηζηνπνίεζε ζε εηδηθή δηαδηθαζία αλαλέσζεο
(Update) φπσο πεξηγξάθεηαη ζην Κεθάιαην 2 ηνπ παξφληνο Καλνληζκνχ, επαλαπηζηνπνηνχληαη απνθηψληαο λέν πηζηνπνηεηηθφ κε
επηθαηξνπνηεκέλε εκεξνκελία θαη εμαθνινπζνχλ λα παξακέλνπλ ζην Μεηξψν Πηζηνπνηεκέλσλ Πξνζψπσλ ηεο ECDL Διιάο.
ε πεξίπησζε πνπ θάπνην Πηζηνπνηεκέλν Πξφζσπν, κέζα ζηελ ηξηεηία δελ έρεη αθνινπζήζεη ηελ παξαπάλσ δηαδηθαζία, ηφηε ην
Πηζηνπνηεηηθφ ηνπ δελ θαιχπηεηαη πιένλ απφ ην Γηαπηζηεπκέλν χζηεκα ηεο ECDL Διιάο.
ε πεξίπησζε αιιαγήο ηνπ Syllabus, ηα Πηζηνπνηεκέλα Πξφζσπα, πνπ ζέινπλ λα παξακείλνπλ ζην Γηαπηζηεπκέλν χζηεκα ηεο ECDL
Διιάο κε βάζε ην λέν Syllabus, κεηά ην πέξαο ηεο εθάζηνηε κεηαβαηηθήο πεξηφδνπ, πνπ νξίδεηαη απφ ηελ ECDL Διιάο, ζπκκεηέρνπλ ζε
εηδηθή δηαδηθαζία αλαλέσζεο (Update) φπσο πεξηγξάθεηαη ζην Κεθάιαην 2 ηνπ παξφληνο Καλνληζκνχ, απνθηψληαο λέν πηζηνπνηεηηθφ κε
επηθαηξνπνηεκέλε εκεξνκελία θαη Syllabus.

1.5.3

Μεηξών Πηζηνπνηεκέλσλ Πξνζώπσλ

Σν Μεηξψν Πηζηνπνηεκέλσλ Πξνζψπσλ ηεο ECDL Διιάο παξέρεη ηηο αθφινπζεο πιεξνθνξίεο γηα ην εθάζηνηε Πηζηνπνηεκέλν
Πξφζσπν:
•
Ολνκαηεπψλπκν Πηζηνπνηεκέλνπ
•
Δίδνο Πηζηνπνηεηηθνχ
•
Αξηζκφο Πηζηνπνηεηηθνχ
•
Syllabus θαη Δλφηεηεο πνπ πεξηιακβάλεη
•
Δίδνο, ηχπνο θαη έθδνζε Λνγηζκηθνχ ζην νπνίν έρεη γίλεη ε πηζηνπνίεζε
•
Ζκεξνκελία έθδνζεο πηζηνπνηεηηθνχ
•
Ζκεξνκελία επηηήξεζεο πηζηνπνηεηηθνχ
•
Ζκεξνκελία επαλαπηζηνπνίεζεο
ην ελ ιφγσ Μεηξψν ππάξρεη δπλαηφηεηα πξφζβαζεο νπνηνπδήπνηε ελδηαθεξφκελνπ.

1.5.4

Με θαλνληθή ρξήζε ηνπ Πηζηνπνηεηηθνύ από ηνλ Τπνςήθην

Κάζε Πηζηνπνηεκέλν Πξφζσπν έρεη έλα κνλαδηθφ αξηζκφ, ν νπνίνο δειψλεη ηελ Πηζηνπνίεζε ησλ γλψζεσλ ηνπ σο πξνο ζπγθεθξηκέλν
Syllabus. Σνλ ελ ιφγσ αξηζκφ, δχλαηαη λα ηνλ αλαθέξεη πξνθεηκέλνπ λα ππνζηεξίμεη ηελ πηζηνπνίεζε ησλ γλψζεσλ ηνπ σο πξνο ην
ζπγθεθξηκέλν Syllabus.
Ο Πηζηνπνηεκέλνο δελ έρεη ην δηθαίσκα λα επηθαιεζηεί φηη σο πηζηνπνηεκέλνο θαηά ECDL γλσξίδεη θαη άιια πξνγξάκκαηα Ζ/Τ πέξαλ
απηψλ πνπ θαηαγξάθνληαη ζην Πηζηνπνηεηηθφ ηνπ.

1.5.5

Άξζε ηνπ Πηζηνπνηεηηθνύ από ηνλ Τπνςήθην

Ο Τπεχζπλνο Πηζηνπνίεζεο έρεη ην δηθαίσκα λα εηζεγεζεί ζηνλ Γεληθφ Γηεπζπληή ηελ άξζε Πηζηνπνηεηηθνχ ζε πεξίπησζε πνπ γίλεη
έγγξαθε θαη επψλπκε θαηαγγειία γηα κε θαλνληθή ρξήζε ηνπ Πηζηνπνηεηηθνχ, φπσο απηή αλαθέξεηαη ζηελ παξάγξαθν 1.5.5 ηνπ
παξφληνο.
Αξκφδην φξγαλν γηα ηε δηαρείξηζε ηεο θαηαγγειίαο είλαη ην πκβνχιην Πηζηνπνίεζεο.

1.5.6
Δλεκέξσζε ησλ Τπνςεθίσλ ή/ θαη Πηζηνπνηεκέλσλ Πξνζώπσλ, ζε πεξίπησζε ηξνπνπνίεζεο ηνπ
παξόληνο Καλνληζκνύ ή αιιαγήο ηνπ syllabus
H ECDL Διιάο Α.Δ., δεζκεχεηαη γηα ηελ έγθαηξε ελεκέξσζε ησλ Τπνςεθίσλ ή/ θαη Πηζηνπνηεκέλσλ Πξνζψπσλ, κέζσ ηνπ web site ηεο
ή/ θαη καδηθνχ e-mail ή/ θαη κέζσ ησλ πηζηνπνηεκέλσλ Δμεηαζηηθψλ Κέληξσλ, ζηελ πεξίπησζε ηξνπνπνίεζεο ηνπ παξφληνο Καλνληζκνχ
ή αιιαγήο ηνπ syllabus.

1.6 Γηαρείξηζε Παξαπόλσλ
1.6.1 Σήξεζε βηβιίνπ παξαπόλσλ από ην Πηζηνπνηεκέλν Πξόζσπν
Κάζε Πηζηνπνηεκέλν Πξφζσπν έρεη ηελ ππνρξέσζε λα ηεξεί βηβιίν, φπνπ ζα θαηαγξάθεη ηα νπνηαδήπνηε παξάπνλα γίλνληαη θαη
αθνξνχλ ζηελ δπλαηφηεηα ρξήζεο ησλ αληίζηνηρσλ πξνγξακκάησλ Ζ/Τ, γηα ηα νπνία έρεη πηζηνπνηεζεί. Τπνρξενχηαη επίζεο λα
θνηλνπνηεί ηα ελ ιφγσ παξάπνλα νπνηαδήπνηε ζηηγκή ηνπ δεηεζεί απφ ηελ ECDL Διιάο.

1.6.2 Γηαδηθαζίεο ελζηάζεσλ, παξάπνλα, ακθηζβεηήζεηο
ε πεξίπησζε πνπ ν ππνςήθηνο επηζπκεί λα θάλεη έλζηαζε θαη λα δεηήζεη αλαβαζκνιφγεζε, ε δηαδηθαζία πνπ αθνινπζείηαη
πεξηγξάθεηαη ζηελ παξάγξαθν 1.2.4 ηνπ παξφληνο Καλνληζκνχ.
Ο Τπνςήθηνο δχλαηαη λα πξαγκαηνπνηήζεη ην παξάπνλν/ ακθηζβήηεζε/ έλζηαζε, νπφηε θαη ελεξγνπνηείηαη ε Γηαδηθαζία Υεηξηζκνχ
Παξαπφλσλ απφ ηα ελδηαθεξφκελα κέξε, ζχκθσλα κε ηελ νπνία ν ππνςήθηνο δχλαηαη λα εθθξάζεη θάπνην παξάπνλν κέζσ ηνπ web
site ηνπ Οξγαληζκνχ, φπνπ ππάξρεη Γειηίν Τπνβνιήο Παξαπφλνπ, ζην νπνίν νπνηνζδήπνηε παξαπνλνχκελνο έρεη πξφζβαζε θαη έρεη ηε
δπλαηφηεηα λα ην απνζηείιεη ζην αξκφδην ηκήκα γηα ρεηξηζκφ, κέζσ e-mail.
Ο ππεχζπλνο ρεηξηζκνχ ηνπ παξάπνλνπ ππνρξενχηαη λα ελεκεξψζεη ηνλ παξαπνλνχκελν γηα ηελ παξαιαβή ηνπ αηηήκαηνο ηνπ θαη λα
ηνλ πιεξνθνξήζεη γηα ηελ ππνζρφκελε εκεξνκελία απφθξηζεο. Αμηνινγεί ην παξάπνλν θαη αθνχ δηεξεπλήζεη ηελ αηηία ηνπ, θέξεη ηελ
επζχλε λα ην ρεηξηζηεί κε ηελ απαξαίηεηε αληηθεηκεληθφηεηα θαη λα νξίζεη ηηο απαξαίηεηεο δηνξζσηηθέο ελέξγεηεο, θαζψο θ αη ηελ
θαηαιεθηηθή εκεξνκελία νινθιήξσζεο ηνπο.
Ζ εθαξκνγή ηεο δηνξζσηηθήο ελέξγεηαο, ν έιεγρνο απνηειεζκαηηθφηεηαο ηεο, ε ελεκέξσζε ηνπ παξαπνλνχκελνπ ζρεηηθά κε ηε
δηνξζσηηθή ελέξγεηα πνπ εθαξκφζηεθε θαη ην θιείζηκν ηνπ παξαπφλνπ απνηεινχλ βαζηθά ζηνηρεία ηεο ηζηνξηθφηεηαο ηνπ παξαπφλνπ
ππνςεθίνπ, ηα νπνία θαηαγξάθνληαη θαη ηεξνχληαη απφ ηελ ECDL Διιάο.
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ε πεξίπησζε κε ηθαλνπνίεζεο ηνπ ελδηαθεξφκελνπ γηα ην απνηέιεζκα ηνπ ρεηξηζκνχ ηνπ παξαπφλνπ, ππάξρεη δπλαηφηεηα
θνηλνπνίεζεο ηνπ παξαπφλνπ απφ ηελ ECDL Διιάο ζην πκβνχιην Πηζηνπνίεζεο ηνπ Οξγαληζκνχ γηα παξάπνλα, πνπ αθνξνχλ ζηε
δηεξγαζία Πηζηνπνίεζεο Πξνζψπσλ.
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2

ΥΗΜΑΣΑ ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ

2.1

Γεληθά

Ζ ECDL Διιάο εθαξκφδεη ηέζζεξα (4) θχξηα ζρήκαηα πηζηνπνίεζεο, ηα νπνία νξίδνληαη ζχκθσλα κε ηα πξφηππα ECDL.
Σα ζρήκαηα πηζηνπνίεζεο έρνπλ κεηαθξαζηεί ζηελ ειιεληθή γιψζζα θαη έρνπλ επηθπξσζεί απφ ην ίδξπκα ECDL, ζχκθσλα κε ηνπο
θαλνληζκνχο ηνπ πζηήκαηνο Γηαρείξηζεο ECDL FOUNDATION.
Γηα θάζε ζρήκα πηζηνπνίεζεο κπνξνχλ λα νξηζζνχλ ηα αθφινπζα πηζηνπνηεηηθά ηα νπνία ζπκπεξηιακβάλνπλ ζπγθεθξηκέλν αξηζκφ απφ
εμεηαδφκελεο ελφηεηεο (modules):







2.2

Δηζαγσγηθό ρήκα
o Πηζηνπνηεηηθφ equalskills
Βαζηθό ρήκα
o Πηζηνπνηεηηθφ ECDL Core
•
Βαζηθέο έλλνηεο πιεξνθνξηθήο
•
Υξήζε ππνινγηζηή θαη δηαρείξηζε αξρείσλ
•
Δπεμεξγαζία θεηκέλνπ
•
Τπνινγηζηηθά θχιια
•
Βάζεηο δεδνκέλσλ
•
Παξνπζηάζεηο
•
Πιεξνθνξίεο θαη επηθνηλσλίεο
o Πηζηνπνηεηηθφ ECDL Progress
Πξνρσξεκέλν ρήκα
o Πηζηνπνηεηηθφ ECDL Expert in Progress (γηα θάζε ελφηεηα)
•
Δπεμεξγαζία θεηκέλνπ, Πξνρσξεκέλν επίπεδν
•
Τπνινγηζηηθά θχιια, Πξνρσξεκέλν επίπεδν
•
Βάζεηο δεδνκέλσλ, Πξνρσξεκέλν επίπεδν
•
Παξνπζηάζεηο, Πξνρσξεκέλν επίπεδν
o Πηζηνπνηεηηθφ Expert (πεξηιακβάλεη θαη ηηο 4 παξαπάλσ ελφηεηεο)
Δμεηδηθεπκέλν ρήκα

Πηζηνπνηεηηθφ ECDL CAD

Πηζηνπνηεηηθφ ECDL ImageMaker

Πηζηνπνηεηηθφ ECDL WebStarter

Πεξηγξαθή/ Πεξηερόκελν ρεκάησλ Πηζηνπνίεζεο

ηε ζπλέρεηα, παξαηίζεληαη ε πεξηγξαθή θαη ην πεξηερφκελν ησλ Γηαπηζηεπκέλσλ ρεκάησλ Πηζηνπνίεζεο: Βαζηθφ, Πξνρσξεκέλν,
Δμεηδηθεπκέλν.
Σα αλαιπηηθά syllabus ησλ Πηζηνπνηεηηθψλ ECDL, είλαη δεκνζηνπνηεκέλα θαη πξνζβάζηκα ζην θνηλφ, ζηνλ επίζεκν δηθηπαθφ ηφπν ηνπ
Ηδξχκαηνο ECDL (www.ecdl.com) θαη ηεο ECDL Διιάο (www.ecdl.gr).

I. Βαζηθό ρήκα: Πηζηνπνηεηηθά ECDL Core, ECDL Progress
1.1 Γεληθά
To ECDL Core απνδεηθλχεη φηη ν θάηνρφο ηνπ δηαζέηεη ηθαλνπνηεηηθή δεμηφηεηα ζηηο θχξηεο εθαξκνγέο απηνκαηηζκνχ γξαθείνπ θαη
ππεξεζηψλ Γηαδηθηχνπ. Απνηειείηαη απφ ηηο παξαθάησ επηά (7) ηερλνινγηθέο ελφηεηεο:
1. Βαζηθέο Έλλνηεο Πιεξνθνξηθήο
2. Υξήζε Τπνινγηζηή & Γηαρείξηζε Αξρείσλ
3. Δπεμεξγαζία Κεηκέλνπ
4. Τπνινγηζηηθά Φχιια
5. Βάζεηο Γεδνκέλσλ
6. Παξνπζηάζεηο
7. Πιεξνθνξίεο & Δπηθνηλσλίεο
Γηα λα απνθηήζεη θάπνηνο ην ECDL Core πξέπεη λα νινθιεξψζεη κε επηηπρία θαη ηα 7 ηεζη πνπ αληηζηνηρνχλ ζηηο 7 ελφηεηεο.
Αληίζηνηρα, γηα λα απνθηήζεη θάπνηνο ην ECDL Progress πξέπεη λα νινθι εξψζεη κε επηηπρία ηνπιάρηζηνλ 1 απφ ηηο ελφηεηεο ηνπ ECDL
Core.
1.2 Δμεηαζηέα Ύιε
Ζ Δμεηαζηέα Ύιε ηνπ ECDL Core/Progress:
•
Πεξηέρεη ηνπο ιεπηνκεξείο πίλαθεο κε ην ζχλνιν ησλ γλσζηηθψλ πεξηνρψλ θαη πξαθηηθψλ εξγαζηψλ πνπ πξέπεη λα γλσξίδεη
έλαο ππνςήθηνο.
•
Δίλαη θνηλή γηα φιεο ηηο ρψξεο
•
Απνηειεί ηε βάζε γηα ην παγθφζκην standard ηνπ ECDL
•
Τπνδεηθλχεη ην επίπεδν δπζθνιίαο
•
Απνηειεί νδεγφ εθπαίδεπζεο
•
Δίλαη «αλνηρηφ έγγξαθν» ζηε δηάζεζε θάζε ππνςεθίνπ κέζσ ηεο ηζηνζειίδαο ηνπ Ηδξχκαηνο ECDL θαη θάζε Δζληθνχ θνξέα
ECDL
•
Γηαηίζεηαη ζηελ Διιεληθή Γιψζζα
•
Καιχπηεη ην ζχλνιν ησλ βαζηθψλ δεμηνηήησλ Πιεξνθνξηθήο
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Βάζε Δμεηαζηηθώλ Δξσηήζεσλ (Question Test Base)
Πξφθεηηαη γηα ην ζχλνιν ησλ εξσηήζεσλ πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηηο εμεηάζεηο ζε θάζε ελφηεηα, νη νπνίεο απνξξένπ λ απφ ηελ
αληίζηνηρε Δμεηαζηέα Ύιε. Απνηειεί έλα «θιεηζηφ έγγξαθν» θαη παξακέλεη κφλν ζηε θαηνρή ηνπ Ηδξχκαηνο ECDL θαη θάζε Δζληθνχ
θνξέα ECDL. Κάζε εμεηαζηηθή ελφηεηα ECDL δηαζέηεη πνιιαπιέο ιίζηεο ζεκάησλ, θαζψο βαζηθή πξνδηαγξαθή ηνπ πξνγξάκκαηνο ECDL
απνηειεί ην εμήο:

«Σε πεπίπηυζη πποηγούμενηρ αποηςσίαρ ζε μια εξέηαζη, ο ίδιορ ςποτήθιορ να μην εξεηαζηεί ζηο ίδιο ζεη θεμάηυν ».

Βαζηθέο
Έλλνηεο
Πιεξνθνξηθήο

Υξήζε Η/Τ &
Γηαρείξηζε
Αξρείσλ

Δπεμεξγαζία
Κεηκέλνπ

Τπνινγηζηηθά
Φύιια

Βάζεηο
Γεδνκέλσλ

Παξνπζηάζεηο

Πιεξνθνξίεο
&
Δπηθνηλσλίεο

Δηζαγσγηθά

Πεξηβάιινλ
Ζιεθηξνληθνχ
Τπνινγηζηή

Υξήζε ηεο
εθαξκνγήο

Υξήζε ηεο
εθαξκνγήο

Υξήζε ηεο
εθαξκνγήο

Υξήζε ηεο
εθαξκνγήο

Σν Γηαδίθηπν
(Internet)

Τιηθφ κέξνο Ζ/Τ

Δπηθάλεηα
Δξγαζίαο

Βαζηθέο
ιεηηνπξγίεο

Κειηά

Πίλαθεο

Αλαπηχζζνληαο
κηα Παξνπζίαζε

Πεξηήγεζε
ζηνλ Ηζηφ

Λνγηζκηθφ

Γηαρείξηζε
Αξρείσλ

Μνξθνπνίεζε

Φχιια
Δξγαζίαο

Φφξκεο

Κείκελν θαη
Δηθφλεο

Αλαδήηεζε
ζηνλ Ηζηφ

Γίθηπα
Πιεξνθνξηψλ

Ηνί
Τπνινγηζηψλ

Αληηθείκελα

Σχπνη θαη
πλαξηήζεηο

Αλάθηεζε
Πιεξνθνξηψλ

Γξαθήκαηα
Γηαγξάκκαηα &
Αληηθείκελα
ρεδίαζεο

Ζιεθηξνληθφ
Σαρπδξνκείν

Ζ Υξήζε ηεο
Πιεξνθνξηθήο
ζηελ θαζεκεξηλή
δσή

Γηαρείξηζε
Δθηππψζεσλ

πγρψλεπζε
Αιιεινγξαθίαο

Μνξθνπνίεζε

Αλαθνξέο

Δθέ Πξνβνιήο
Παξνπζίαζεο

Αληαιιαγή
Μελπκάησλ

Πξνεηνηκαζία
Δθηππψζεσλ

Γξαθήκαηα

Πξνεηνηκαζία
Δθηππψζεσλ

Δθηχπσζε θαη
Γηαλνκή

Γηαρείξηζε
Μελπκάησλ

Τγεία θαη
Aζθάιεηα,
Πεξηβάιινλ
Πξνζηαζία

Πξνεηνηκαζία
Δθηππψζεσλ

Πλεπκαηηθά
Γηθαηψκαηα &
Ννκνζεζία

1. Βαζηθέο Έλλνηεο ηεο Πιεξνθνξηθήο
Ζ ελφηεηα Βαζηθέο Έλλνηεο Πιεξνθνξηθήο απαηηεί απφ ηνλ ππνςήθην λα θαηαλνεί κεξηθέο απφ ηηο βαζηθέο έλλνηεο ηνπ ηνκέα ηεο
Πιεξνθνξηθήο. Ο ππνςήθηνο ζα πξέπεη λα γλσξίδεη ηε ζχζηαζε ελφο πξνζσπηθνχ ππνινγηζηή ζε ζρέζε κε ην πιηθφ θαη ην ινγηζκηθφ
κέξνο θαη λα θαηαλνεί κεξηθέο απφ ηηο ζηνηρεηψδεηο έλλνηεο απφ ην ρψξν ηεο πιεξνθνξηθήο, φπσο απνζήθεπζε δεδνκέλσλ θαη κλήκε.
Δπίζεο ν ππνςήθηνο ζα πξέπεη λα γλσξίδεη ην πψο ρξεζηκνπνηνχληαη ηα δίθηπα πιεξνθνξηψλ ζηνπο ππνινγηζηέο θαη λα είλαη ελήκεξνο
ζρεηηθά κε ηε ρξήζε ησλ εθαξκνγψλ ινγηζκηθνχ ζηελ θαζεκεξηλή δσή. Αθφκε ν ππνςήθηνο ζα πξέπεη λα εθηηκά ζέκαηα πγείαο θαη
αζθάιεηαο θαζψο θαη πεξηβαιινληνινγηθνχο παξάγνληεο πνπ εκπιέθνληαη ζε ζέκαηα ρξήζεο ππνινγηζηψλ. Δπηπιένλ, ζα πξέπεη λα
είλαη ελήκεξνο γηα ζεκαληηθά λνκηθά ζέκαηα θαη ζέκαηα αζθάιεηαο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηε ρξήζε ππνινγηζηψλ.
2. Υξήζε Τπνινγηζηή θαη Γηαρείξηζε Αξρείσλ
Ζ ελφηεηα Υξήζε Τπνινγηζηή θαη Γηαρείξηζε Αξρείσλ απαηηεί απφ ηνλ ππνςήθην λα επηδείμεη ηε γλψζε θαη ηελ ηθαλφηεηα ηνπ ζηε
ρξεζηκνπνίεζε ησλ βαζηθψλ ιεηηνπξγηψλ ελφο πξνζσπηθνχ ππνινγηζηή θαη ηνπ ιεηηνπξγηθνχ ζπζηήκαηφο ηνπ. Ο ππνςήθηνο ζα πξέπεη
λα κπνξεί λα ξπζκίζεη βαζηθέο παξακέηξνπο, λα ρξεζηκνπνηήζεη ηηο δηαζέζηκεο ιεηηνπξγίεο βνήζεηαο θαη λα δηαρεηξηζηεί κηα εθαξκνγή
πνπ δελ αληαπνθξίλεηαη. Αθφκε, ζα πξέπεη λα είλαη ζε ζέζε λα θηλείηαη απνηειεζκαηηθά ζηελ επηθάλεηα εξγαζίαο ηνπ ππνινγηζηή θαη λα
εξγάδεηαη κε εηθνλίδηα θαη παξάζπξα. Ο ππνςήθηνο ζα πξέπεη λα δηαρεηξίδεηαη, λα νξγαλψλεη, λ’ αληηγξάθεη, λα κεηαθηλεί θαη λα δηαγξάθεη
αξρεία θαη θαηαιφγνπο/θαθέινπο θαζψο θαη λα ζπκπηέδεη θαη λα εμάγεη ζπκπηεζκέλα αξρεία. Δπηπιένλ, ν ππνςήθηνο ζα πξέπεη λα
θαηαλνεί ηη είλαη έλαο ηφο ππνινγηζηή θαη λα είλαη ζε ζέζε λα ρξεζηκνπνηήζεη κηα εθαξκνγή αλίρλεπζεο ηψλ. Σέινο, ν ππνς ήθηνο ζα
πξέπεη λα επηδείμεη ηελ ηθαλφηεηά ηνπ λα ρξεζηκνπνηεί απιά εξγαιεία επεμεξγαζίαο θαη δηαρείξηζεο εθηππψζεσλ πνπ είλαη δηαζέζηκα
κέζα απφ ην ιεηηνπξγηθφ ζχζηεκα.
3. Δπεμεξγαζία Κεηκέλνπ
Ζ ελφηεηα Δπεμεξγαζία Κεηκέλνπ απαηηεί απφ ηνλ ππνςήθην λα επηδείμεη ηηο ηθαλφηεηέο ηνπ ζηε ρξήζε κηαο εθαξκνγήο επεμεξγαζίαο
θεηκέλνπ ζε έλαλ ππνινγηζηή. Ο ππνςήθηνο ζα πξέπεη λα είλαη ζε ζέζε λα νινθιεξψζεη θαζεκεξηλέο εξγαζίεο πνπ ζπλδένληαη κε ηε
δεκηνπξγία, ηε κνξθνπνίεζε θαη ηε δηεθπεξαίσζε κηθξψλ ζρεηηθά εγγξάθσλ έηνηκσλ πξνο δηαλνκή. Δπίζεο ν ππνςήθηνο ζα πξέπεη λα
κπνξεί λα αληηγξάςεη θαη λα κεηαθηλήζεη θείκελν κέζα ζην έγγξαθν θαη κεηαμχ εγγξάθσλ. Αθφκε, ν ππνςήθηνο ζα πξέπεη λα επηδείμεη
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επάξθεηα ζηε εθαξκνγή κεξηθψλ βαζηθψλ ραξαθηεξηζηηθψλ επεμεξγαζίαο θεηκέλνπ, φπσο ε δεκηνπξγία ηππηθψλ πηλάθσλ, ε ρξήζε
εηθφλσλ θαη γξαθηθψλ κέζα ζε έλα έγγξαθν θαη ησλ εξγαιείσλ ηεο ζπγρψλεπζεο αιιεινγξαθίαο.
4. Τπνινγηζηηθά Φύιια
Ζ ελφηεηα Τπνινγηζηηθά Φύιια απαηηεί απφ ηνλ ππνςήθην λα γλσξίδεη ηηο βαζηθέο αξρέο ησλ ππνινγηζηηθψλ θχιισλ θαη λα επηδείμεη
ηηο δεμηφηεηεο ηνπ ζηε ρξήζε κηαο εθαξκνγήο ππνινγηζηηθψλ θχιισλ ζηνλ ππνινγηζηή. Ο ππνςήθηνο ζα πξέπεη λα θαηαλνεί θαη λα
νινθιεξψλεη εξγαζίεο πνπ ζπζρεηίδνληαη κε ηελ αλάπηπμε, ηε κνξθνπνίεζε, ηελ ηξνπνπνίεζε θαη ηε ρξεζηκνπνίεζε ελφο
πεξηνξηζκέλνπ κεγέζνπο ππνινγηζηηθνχ θχιινπ έηνηκν πξνο δηαλνκή. Δπίζεο, ν ππνςήθηνο ζα πξέπεη λα κπνξεί λα παξάγεη θαη λα
εθαξκφζεη βαζηθνχο καζεκαηηθνχο θαη ινγηθνχο ηχπνπο ρξεζηκνπνηψληαο ηηο βαζηθνχο ηχπνπο θαη ζπλαξηήζεηο. Αθφκε, ν ππνςήθηνο ζα
πξέπεη λα επηδείμεη ηελ ηθαλφηεηα ηνπ ζηε δεκηνπξγία θαη κνξθνπνίεζε γξαθεκάησλ.
5. Βάζεηο Γεδνκέλσλ
Ζ ελφηεηα Βάζεηο Γεδνκέλσλ απαηηεί απφ ηνλ ππνςήθην λα θαηαιάβεη κεξηθέο απφ ηηο βαζηθέο έλλνηεο ησλ βάζεσλ δεδνκέλσλ θαη λα
επηδείμεη ηηο δπλαηφηεηεο ηνπ ζηελ εξγαζία κε κηα βάζε δεδνκέλσλ ζηνλ ππνινγηζηή. Ο ππνςήθηνο ζα πξέπεη λα είλαη ζε ζέζε λα
δεκηνπξγεί θαη λα ηξνπνπνηεί πίλαθεο, εξσηήκαηα, θφξκεο θαη εθζέζεηο, θαη λα πξνεηνηκάδεη απνηειέζκαηα έηνηκα πξνο δηαλνκή. Αθφκε,
ν ππνςήθηνο ζα πξέπεη λα κπνξεί λα ζπζρεηίδεη πίλαθεο θαη λα αλαθηά δεδνκέλα απφ κηα βάζε δεδνκέλσλ κέζσ ησλ δηαζέζηκσλ
εξγαιείσλ εξσηεκάησλ θαη ηαμηλφκεζεο.
6. Παξνπζηάζεηο
Ζ ελφηεηα Παξνπζηάζεηο απαηηεί απφ ηνλ ππνςήθην λα επηδείμεη ηελ ηθαλφηεηα ηνπ ζηε ρξήζε εξγαιείσλ παξνπζίαζεο ζηνλ ππνινγηζη ή.
Ο ππνςήθηνο ζα πξέπεη λα είλαη ζε ζέζε λα νινθιεξψζεη εξγαζίεο, φπσο δεκηνπξγία, κνξθνπνίεζε, ηξνπνπνίεζε θαη πξνεηνηκαζία
παξνπζηάζεσλ ρξεζηκνπνηψληαο δηαθνξεηηθέο δηαηάμεηο δηαθαλεηψλ γηα πξνβνιή ζε νζφλε θαη δηαλνκή εθηππψζεσλ. Δπίζεο, ν
ππνςήθηνο ζα πξέπεη λα αληηγξάθεη θαη λα κεηαθέξεη θείκελν, εηθφλεο θαη γξαθήκαηα κέζα εληφο ηεο παξνπζίαζεο θαη κεηαμχ
δηαθνξεηηθψλ παξνπζηάζεσλ. Αθφκε, ν ππνςήθηνο ζα πξέπεη λα επηδείμεη ηελ ηθαλφηεηά ηνπ ζην λα νινθιεξψλεη ζπλήζεηο δηαδηθαζίεο
κε εηθφλεο, γξαθήκαηα θαη αληηθείκελα ζρεδίαζεο θαη λα εθαξκφδεη δηάθνξα εθέ πξνβνιήο δηαθαλεηψλ.
7. Γηαρείξηζε Πιεξνθνξηώλ θαη Δπηθνηλσλίεο
Ζ ελφηεηα Πιεξνθνξίεο θαη Δπηθνηλσλίεο δηαηξείηαη ζε δχν κέξε:
Σν πξψην κέξνο, Πιεξνθνξίεο, απαηηεί απφ ηνλ ππνςήθην λα θαηαλνεί κεξηθέο απφ ηηο βαζηθέο έλλνηεο θαη φξνπο θαη λα εθηηκήζεη
κεξηθνχο απφ ηνπο παξάγνληεο αζθάιεηαο πνπ ζπλδένληαη κε ηε ρξήζε ηνπ Γηαδηθηχνπ. Ο ππνςήθηνο αθφκε ζα πξέπεη λα είλαη ζε ζέζε
λα νινθιεξψζεη ζπλήζεηο εξγαζίεο αλαδήηεζεο ρξεζηκνπνηψληαο κηα εθαξκνγή θπιινκεηξεηή ηζηνχ (πεξηήγεζεο ζηνλ ηζηφ) (web
browser) θαη ηα δηαζέζηκα εξγαιεία ησλ κεραλψλ αλαδήηεζεο. Δπίζεο, ν ππνςήθηνο ζα πξέπεη λα θαηαρσξεί ζειηδνδείθηεο (Αγαπεκέλα)
ή Αγαπεκέλεο ηζηνζειίδεο, θαζψο θαη λα εθηππψλεη πεξηερφκελα ηζηνζειίδσλ θαη απνηειεζκάησλ αλαδήηεζεο. Δπηπξφζζεηα, ν
ππνςήθηνο ζα πξέπεη λα κπνξεί λα πεξηεγείηαη θαη λα ζπκπιεξψζεη ειεθηξνληθέο θφξκεο ζε ηζηνζειίδεο ηνπ Γηαδηθηχνπ.
ην δεχηεξν κέξνο, Δπηθνηλσλίεο, ν ππνςήθηνο πξέπεη λα θαηαλνεί ηηο βαζηθέο έλλνηεο ηνπ ειεθηξνληθνχ ηαρπδξνκείνπ (e-mail) θαη λα
έρεη επίγλσζε ησλ ζεκάησλ αζθαιείαο πνπ ζπλδένληαη κε ηε ρξεζηκνπνίεζε ηνπ. Αθφκε, ν ππνςήθηνο ζα πξέπεη λα επηδείμεη ηηο
ηθαλφηεηέο ηνπ ζην λα ρξεζηκνπνηεί κηα εθαξκνγή ειεθηξνληθνχ ηαρπδξνκείνπ γηα λα ζηείιεη θαη λα ιάβεη κελχκαηα θαζψο θαη λα
επηζπλάςεη αξρεία ζηα κελχκαηα. Δπηπξφζζεηα, ν ππνςήθηνο ζα πξέπεη λα είλαη ζε ζέζε λα νξγαλψζεη θαη λα δηαρεηξηζηεί
θαθέινπο/θαηαιφγνπο κελπκάησλ κέζα ζηελ εθαξκνγή ηνπ ειεθηξνληθνχ ηαρπδξνκείνπ.
1.3 Δμεηαζηηθή δηαδηθαζία
Σα απαηηνχκελα βήκαηα γηα ηελ απφθηεζε ηνπ ECDL Core/Progress:
ΒΗΜΑ 1ν:

Γηα λα δψζεη έλαο ππνςήθηνο/α εμεηάζεηο γηα ην ECDL Core / Progress πξέπεη λα απεπζπλζεί ζε έλα Πηζηνπνηεκέλν
Δμεηαζηηθφ Κέληξν ECDL. Απφ ηε ιίζηα ησλ Πηζηνπνηεκέλσλ Δμεηαζηηθψλ Κέληξσλ ECDL επηιέγεη εθείλν πνπ ηνλ/ηελ
εμππεξεηεί θαιχηεξα.

BHMA 2ν:

Καηφπηλ ν ππνςήθηνο πξνκεζεχεηαη απφ ην Δμεηαζηηθφ Κέληξν ηεο επηινγήο ηνπ κία Κάξηα Γεμηνηήησλ. Ζ Κάξηα
Γεμηνηήησλ επηηξέπεη ζηνλ ελδηαθεξφκελν λα ζπκκεηάζρεη ζηηο εμεηάζεηο ηνπ ECDL Core θαη ηνπ ECDL Progress θαη ηνπ
ρξεζηκεχεη σο απαξαίηεην «ζπλνδεπηηθφ έγγξαθν» θαζ' φιε ηε δηάξθεηα ηεο εμεηαζηηθήο δηαδηθαζίαο. ηελ Κάξηα
Γεμηνηήησλ αλαγξάθνληαη ηα ζηνηρεία ηνπ θαηφρνπ θαη φιεο νη ελφηεηεο ζηηο νπνίεο πξέπεη λα δηαγσληζηεί θάζε
ππνςήθηνο, θαζψο θαη ζαθείο νδεγίεο ρξήζεο. Με ηελ έθδνζε ηεο Κάξηα Γεμηνηήησλ ηνπ, ν ππνςήθηνο θαηαγξάθεηαη
απηφκαηα θαη επίζεκα σο ππνςήθηνο γηα ην ECDL. Κάζε θνξά πνπ έλαο ππνςήθηνο νινθιεξψλεη κε επηηπρία κηα
εμέηαζε, ζπκπιεξψλεηαη αληίζηνηρα ε Κάξηα Γεμηνηήησλ.

ΒΗΜΑ 3ν:

Ο ππνςήθηνο θιείλεη ζέζε ζην Δμεηαζηηθφ Κέληξν πνπ έρεη απεπζπλζεί γηα λα ζπκκεηάζρεη ζηηο εμεηάζεηο ηνπ, θαηά ηελ ή
ηηο εκεξνκελίεο πνπ έρεη πξνγξακκαηίζεη θαη ζηελ ελφηεηα ή ζηηο ελφηεηεο πνπ επηζπκεί λα εμεηαζηεί. Πξέπεη λα
παξεπξεζεί ζηηο πξνγξακκαηηζκέλεο εμεηάζεηο έρνληαο πάληα καδί ηνπ έλα έγθπξν απνδεηθηηθφ ηαπηφηεηαο.

ΒΗΜΑ 4ν:

Λακβάλεη κέξνο ζηηο εμεηάζεηο ηνπ Δμεηαζηηθνχ Κέληξνπ πνπ επέιεμε. Μεηά απφ θάζε επηηπρεκέλε εμέηαζε,
ζπκπιεξψλεηαη αληίζηνηρα ε Κάξηα Γεμηνηήησλ ηνπ απφ ην Κέληξν ζην νπνίν εμεηάζηεθε. ε πεξίπησζε απνηπρίαο
κπνξεί λα επαλαιάβεη ηελ εμέηαζή ηνπ φζεο θνξέο ρξεηαζηεί.

ΒΗΜΑ 5ν:

Με ηελ επηηπρεκέλε νινθιήξσζε ησλ ηεζη, ν Τπνςήθηνο αηηείηαη ηελ έθδνζε ηνπ πηζηνπνηεηηθνχ θαη γίλεηαη πηα θάηνρνο
ησλ παξαθάησ πηζηνπνηεηηθψλ ECDL Βαζηθνχ Δπηπέδνπ:
α. Με ηελ επηηπρή νινθιήξσζε επηά (7) ηεζη ηνπ ECDL Βαζηθνχ Δπηπέδνπ θαη απνθηά ην πηζηνπνηεηηθφ ECDL Core
β. Με ηελ επηηπρή νινθιήξσζε ζε ηνπιάρηζηνλ κηα απφ ηηο Δλφηεηεο ηνπ ECDL Βαζηθνχ Δπηπέδνπ απνθηά ην
πηζηνπνηεηηθφ ECDL Progress.
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1.4 Δμεηαζηηθό ύζηεκα
Γηα ηηο εμεηάζεηο ECDL Core/ Progress ρξεζηκνπνηείηαη ππνρξεσηηθά ην ζχζηεκα κε ηελ απηφκαηε δηφξζσζε (ATES). Βαζηθή
πξνυπφζεζε θαη πξνδηαγξαθή ηνπ πξνγξάκκαηνο ECDL: Σν εμεηαζηηθφ ηζηνξηθφ θάζε ππνςήθηνπ ειέγρεηαη ειεθηξνληθά ψζηε ζε
πεξίπησζε πξνεγνχκελεο απνηπρίαο ν ππνςήθηνο λα κελ εμεηαζηεί ζηα ίδηα ζέκαηα.
Ο δηαζέζηκνο ρξφλνο ηεο εμέηαζεο γηα φιεο ηηο ελφηεηεο ηνπ ECDL Core είλαη ζαξαληαπέληε ιεπηά (45’), ε βάζε επηηπρίαο είλαη 75%
ελψ είλαη δηαζέζηκα πελήληα (50) δηαθνξεηηθά ζέκαηα εμέηαζεο (test set) ηα νπνία δηαθνξνπνηνχληαη ζε εηήζηα βάζε ζε πνζνζηφ
ηνπιάρηζηνλ 50%. Γηα ηηο εμεηάζεηο πνπ αθνξνύλ ΑΜΔΑ, κπνξεί λα ρξεζηκνπνηείηαη θαη ην ζύζηεκα κε ηελ αλζξώπηλε
δηόξζσζε (ΜΣΔS).
1.5 Γηαδηθαζία ECDL Core-Progress Update
Ζ δηαδηθαζία ηoπ ECDL Core/Progress Update απνδεηθλχεη φηη νη γλψζεηο θαη δεμηφηεηεο γηα ηηο νπνίεο έρεη πηζηνπνηεζεί έλαο θάηνρνο
Πηζηνπνηεηηθνχ ECDL εμαθνινπζνχλ λα είλαη επίθαηξεο ζχκθσλα κε ηελ ηζρχνπζα εμεηαζηέα χιε (syllabus). Απνηειεί κηα εμέηαζε ε
νπνία βαζίδεηαη ζην ηζρχνλ syllabus ηνπ ECDL Core θαη θαιχπηεη εθηφο άιισλ ηηο λέεο γλψζεηο θαη δεμηφηεηεο ζε ζρέζε κε ηα
πξνγελέζηεξα Syllabi θαη ηελ ιεηηνπξγηθφηεηα ησλ ηξερνπζψλ εθδφζεσλ ινγηζκηθνχ.
Ζ δηαδηθαζία ηνπ ECDL Core Update απνηειείηαη κηα εμέηαζε ε νπνία πεξηιακβάλεη εξσηήζεηο θαη απφ ηηο επηά (7) ηερλνινγηθέο ελφηεηεο
ηνπ ECDL Core.
Ζ δηαδηθαζία ηνπ ECDL Progress Update απνηειεί κηα ζπνλδπισηή εμέηαζε ε νπνία πεξηιακβάλεη εξσηήζεηο απφ ηηο αληίζηνηρεο
ελφηεηεο ηνπ πηζηνπνηεηηθνχ ECDL Progress πνπ θαηέρεη ην Πηζηνπνηεκέλν Πξφζσπν.
Βάζε Δμεηαζηηθώλ Δξσηήζεσλ (Question Test Base)
Πξφθεηηαη γηα ην ζχλνιν ησλ εξσηήζεσλ πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηηο εμεηάζεηο, νη νπνίεο απνξξένπλ απφ ηελ αληίζηνηρε Δμεηαζηέ α
Ύιε. Απνηειεί έλα «θιεηζηφ έγγξαθν» θαη παξακέλεη κφλν ζηε θαηνρή ηνπ Ηδξχκαηνο ECDL θαη θάζε Δζληθνχ θνξέα ECDL. Κά ζε
εμέηαζε δηαζέηεη πνιιαπιέο ιίζηεο ζεκάησλ, ελψ πεξηιακβάλεη ηα γλσζηηθά αληηθείκελα πνπ παξνπζηάδνληαη ζηνλ Παξαθάησ Πίλαθα:
Βαζηθέο
Έλλνηεο
Πιεξνθνξηθήο

Υξήζε Η/Τ &
Γηαρείξηζε
Αξρείσλ

Δπεμεξγαζία
Κεηκέλνπ

Τπνινγηζηηθά
Φύιια

Βάζεηο
Γεδνκέλσλ

Παξνπζηάζεηο

Πιεξνθνξίεο
&
Δπηθνηλσλίεο

Δηζαγσγηθά

Πεξηβάιινλ
Ζιεθηξνληθνχ
Τπνινγηζηή

Υξήζε ηεο
εθαξκνγήο

Υξήζε ηεο
εθαξκνγήο

Υξήζε ηεο
εθαξκνγήο

Υξήζε ηεο
εθαξκνγήο

Σν Γηαδίθηπν
(Internet)

Τιηθφ κέξνο Ζ/Τ

Δπηθάλεηα
Δξγαζίαο

Βαζηθέο
ιεηηνπξγίεο

Κειηά

Πίλαθεο

Αλαπηχζζνληαο
κηα Παξνπζίαζε

Πεξηήγεζε
ζηνλ Ηζηφ

Λνγηζκηθφ

Γηαρείξηζε
Αξρείσλ

Μνξθνπνίεζε

Φχιια
Δξγαζίαο

Φφξκεο

Κείκελν θαη
Δηθφλεο

Αλαδήηεζε
ζηνλ Ηζηφ

Γίθηπα
Πιεξνθνξηψλ

Ηνί
Τπνινγηζηψλ

Αληηθείκελα

Σχπνη θαη
πλαξηήζεηο

Αλάθηεζε
Πιεξνθνξηψλ

Γξαθήκαηα
Γηαγξάκκαηα &
Αληηθείκελα
ρεδίαζεο

Ζιεθηξνληθφ
Σαρπδξνκείν

Ζ Υξήζε ηεο
Πιεξνθνξηθήο
ζηελ θαζεκεξηλή
δσή

Γηαρείξηζε
Δθηππψζεσλ

πγρψλεπζε
Αιιεινγξαθίαο

Μνξθνπνίεζε

Αλαθνξέο

Δθέ Πξνβνιήο
Παξνπζίαζεο

Αληαιιαγή
Μελπκάησλ

Πξνεηνηκαζία
Δθηππψζεσλ

Γξαθήκαηα

Πξνεηνηκαζία
Δθηππψζεσλ

Δθηχπσζε θαη
Γηαλνκή

Γηαρείξηζε
Μελπκάησλ

Τγεία θαη
Aζθάιεηα,
Πεξηβάιινλ

Πξνεηνηκαζία
Δθηππψζεσλ

Πξνζηαζία
Πλεπκαηηθά
Γηθαηψκαηα &
Ννκνζεζία
Δμεηαζηηθή Γηαδηθαζία
ΒΗΜΑ 1ν:

Γηα λα ζπκκεηέρεη έλα άηνκν ζηε δηαδηθαζία ECDL Core/Progress Update πξέπεη εθφζνλ είλαη θάηνρνο ηνπ αληίζηνηρνπ
πηζηνπνηεηηθνχ ECDL Core/Progress θαη λα απεπζπλζεί ζε έλα Πηζηνπνηεκέλν Δμεηαζηηθφ Κέληξν ECDL. Απφ ηε ιίζηα
ησλ πηζηνπνηεκέλσλ Δμεηαζηηθψλ Κέληξσλ ECDL επηιέγεη εθείλν πνπ ηνλ εμππεξεηεί θαιχηεξα.

ΒΗΜΑ 2ν:

Ο ππνςήθηνο ελεκεξψλεηαη απφ ην Δμεηαζηηθφ Κέληξν γηα ηηο πξνγξακκαηηζκέλεο εκεξνκελίεο εμεηάζεσλ θαη δειψλεη
πφηε επηζπκεί λα εμεηαζηεί. Ο ππνςήθηνο κπνξεί λα εμεηαζηεί ζε νπνηνδήπνηε Δμεηαζηηθφ Κέληξν ζηελ Διιάδα θαη
παγθνζκίσο.

ΒΗΜΑ 3ν:

Ο ππνςήθηνο ιακβάλεη κέξνο ζηηο εμεηάζεηο πνπ έρεη δειψζεη ζπκκεηνρή, έρνληαο πάληα καδί ηνπ έλα έγθπξν απνδεηθηηθφ
ηαπηφηεηαο.
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ΒΗΜΑ 4o:

Μεηά απφ ηελ επηηπρεκέλε εμέηαζε, εθδίδεηαη λέν πηζηνπνηεηηθφ κε επηθαηξνπνηεκέλε εκεξνκελία θαη syllabus. ε
πεξίπησζε απνηπρίαο, ν ππνςήθηνο κπνξεί λα επαλαιάβεη ηελ εμέηαζή ηνπ φζεο θνξέο ρξεηαζηεί.

Δμεηαζηηθό ύζηεκα
Γηα ηελ δηαδηθαζία ηνπ ECDL Core/Progress Update, ρξεζηκνπνηείηαη ππνρξεσηηθά ην ζχζηεκα κε ηελ απηφκαηε δηφξζσζε (ATES).
Βαζηθή πξνυπφζεζε θαη πξνδηαγξαθή ηνπ πξνγξάκκαηνο ECDL: Σν εμεηαζηηθφ ηζηνξηθφ θάζε ππνςήθηνπ ειέγρεηαη ειεθηξνληθά ψζηε ζε
πεξίπησζε πξνεγνχκελεο απνηπρίαο ν ππνςήθηνο λα κελ εμεηαζηεί ζηα ίδηα ζέκαηα.
Ο δηαζέζηκνο ρξφλνο ηεο εμέηαζεο γηα ην ECDL Core Update είλαη εμήληα ιεπηά (60’), ε βάζε επηηπρίαο είλαη 7 5% ελψ είλαη δηαζέζηκα
πελήληα (50) δηαθνξεηηθά ζέκαηα εμέηαζεο (test set) ηα νπνία δηαθνξνπνηνχληαη ζε εηήζηα βάζε ζε πνζνζηφ ηνπιάρηζηνλ 50%.
Ο δηαζέζηκνο ρξφλνο ηεο εμέηαζεο αληίζηνηρα γηα ην ECDL Progress Update εμαξηάηαη απφ ηνλ αξηζκφ ησλ ελνηήησλ πνπ
ζπκπεξηιακβάλνληαη ζηελ εμέηαζε (βιέπε Παξαθάησ Πίλαθα), ε βάζε επηηπρίαο είλαη 75% ελψ είλαη δηαζέζηκα πελήληα (50) δηαθνξεηηθά
ζέκαηα εμέηαζεο (test set) ηα νπνία δηαθνξνπνηνχληαη ζε εηήζηα βάζε ζε πνζνζηφ ηνπιάρηζηνλ 50%.
ηνηρεία Δμέηαζεο γηα ην ECDL Progress Update
Αξηζκόο
Δμεηαδόκελσλ
Δλνηήησλ

Υξόλνη
Δμέηαζεο ζε
ιεπηά

Βαζκνινγνύκελα
ηνηρεία

7

60

56

6

52

48

5

46

40

4

38

32

3

30

24

2

22

16

1

12

8

II. Πξνρσξεκέλν ρήκα: Πηζηνπνηεηηθά ECDL Δxpert, ECDL Expert in Progress
2.1 Γεληθά
Tν ECDL Expert in Progress πηζηνπνηεί φηη ν θάηνρφο ηνπ δηαζέηεη γλψζεηο θαη δεμηφηεηεο ζηηο παξαθάησ ηέζζεξηο (4) απηφλνκεο
ελφηεηεο:
1. Δπεμεξγαζία Κεηκέλνπ, Πξνρσξεκέλν Δπίπεδν
2. Τπνινγηζηηθά Φχιια, Πξνρσξεκέλν Δπίπεδν
3. Βάζεηο Γεδνκέλσλ, Πξνρσξεκέλν Δπίπεδν
4. Παξνπζηάζεηο, Πξνρσξεκέλν Δπίπεδν
Σα γλσζηηθά αληηθείκελα ηνπ ECDL Expert in Progress επεθηείλνληαη πέξαλ ησλ γλσζηηθψλ πεξηνρψλ θαη ησλ γλψζεσλ ηνπ ΔCDL ζε
βαζηθφ επίπεδν (ECDL Core). Θεσξείηαη δεδνκέλν φηη έλαο ππνςήθηνο ήδε θαηέρεη ηηο γλψζεηο πνπ πεξηγξάθνληαη ζηελ Δμεηαζηέα Ύιε
(Syllabus) ηεο αληίζηνηρεο Δλφηεηαο ηνπ βαζηθνχ επηπέδνπ.
Πξνθεηκέλνπ λα απνθηήζεη ν ππνςήθηνο ην ECDL Expert ζα πξέπεη λα νινθιεξψζεη κε επηηπρία θαη ηα ηέζζεξα ηεζη, ηα νπνία
αληηζηνηρνχλ ζηηο 4 απηφλνκεο ελφηεηεο ηνπ ECDL Expert in Progress.
2.2 Δμεηαζηέα Ύιε
Ζ Δμεηαζηέα Ύιε ηνπ Πξνρσξεκέλνπ ρήκαηνο Πηζηνπνίεζεο αλά ελφηεηα αλαιχεηαη παξαθάησ:
 AM3. Δπεμεξγαζία Κεηκέλνπ
 ΑΜ4. Τπνινγηζηηθά Φχιια
 ΑΜ5. Βάζεηο Γεδνκέλσλ
 ΑΜ6. Παξνπζηάζεηο
AM3. Δπεμεξγαζία Κεηκέλνπ
Ζ Δπεμεξγαζία Κεηκέλνπ ζην πξνρσξεκέλν επίπεδν απαηηεί απφ ηνλ ππνςήθην λα ρξεζηκνπνηήζεη κία εθαξκνγή επεμεξγαζίαο θεηκέλνπ
γηα λα δεκηνπξγήζεη έγγξαθα πνπ θξίλνληαη ζαλ απνηέιεζκα πξνρσξεκέλεο δεμηφηεηαο. Ο ππνςήθηνο πξέπεη λα είλαη ηθαλφο λα
εξγάδεηαη απνδνηηθά θαη ζε πςειφηεξν απφ ην βαζηθφ επίπεδν, λα παξάγεη πνηθίια απνηειέζκαηα επεμεξγαζίαο θεηκέλνπ, πνιχπινθα
έληππα, λα κνξθνπνηεί θαη λα ζρεδηάδεη πξνζθνξέο πνπ πεξηιακβάλνπλ πίλαθεο, θφξκεο θαη γξαθηθά. Ο ππνςήθηνο θαιείηαη λα ρεηξη ζηεί
εξγαιεία, φπσο νη καθξνεληνιέο, θαη λα νινθιεξψλεη πξνρσξεκέλεο ιεηηνπξγίεο ζπγρψλεπζεο αιιεινγξαθίαο.
Δμεηαζηέα Ύιε (Syllabus):
Πξνρσξεκέλε Δπεμεξγαζία, Γηάηαμε & Οξγάλσζε Δγγξάθσλ, Αληηθείκελα ζε Έγγξαθα, Δηδηθά Δξγαιεία, Δθηππψζεηο
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AM4. Τπνινγηζηηθά Φύιια
ην πξνρσξεκέλν επίπεδν ηεο ζπγθεθξηκέλεο ελφηεηαο απαηηείηαη απφ ηνλ ππνςήθην λα ρξεζηκνπνηήζεη ηελ εθαξκνγή ππνινγηζηηθψλ
θχιισλ γηα λα παξάγεη αλσηέξνπ επηπέδνπ ππνινγηζηηθά θχιια. Ο ππνςήθηνο πξέπεη λα είλαη ηθαλφο λα εξγάδεηαη απνδνηηθά, λα
επεμεξγάδεηαη θαη λα επαπμάλεη αξηζκεηηθά δεδνκέλα, θείκελν θαη γξαθήκαηα, λα ηαμηλνκεί θαη λα ζπλδέεη δεδνκέλα, αιιά θαη λα
ζρεδηάδεη εξσηήκαηα. Δπίζεο πξέπεη λα είλαη ηθαλφο λα θέξεη ζε πέξαο πξνρσξεκέλεο κνξθνπνηήζεηο θαη ρεηξηζκνχο ζε γξαθήκαηα θ αη
ζρήκαηα, λα ρξεζηκνπνηεί ινγηθέο, ζηαηηζηηθέο θαη καζεκαηηθέο ζπλαξηήζεηο, λα ρξεζηκνπνηεί ηα δηαζέζηκα εξγαιεία αλάιπζεο & ειέγρνπ
θαη, ηέινο, λα θαηαγξάθεη θαη λα εθηειεί απιέο καθξνεληνιέο.
Δμεηαζηέα Ύιε (Syllabus):
Πξνρσξεκέλε Δπεμεξγαζία, Γηαρείξηζε Γεδνκέλσλ, πλαξηήζεηο, Αλάιπζε, Δηδηθά Δξγαιεία
AM5. Βάζεηο Γεδνκέλσλ
Ζ ελφηεηα Βάζεηο Γεδνκέλσλ ζε Πξνρσξεκέλν Δπίπεδν, απαηηεί απφ ηνλ ππνςήθην λα είλαη ηθαλφο λα θαηαλνεί ζε βάζνο ην ζχλνιν ησλ
δπλαηνηήησλ ηεο εθαξκνγήο. Δπίζεο, ζα πξέπεη λα ρξεζηκνπνηεί ηε βάζε δεδνκέλσλ γηα λα νξγαλψλεη, λα πξνβάιεη θαη λα εθζέηεη ηηο
πιεξνθνξίεο ηεο βάζεο ρξεζηκνπνηψληαο ηερληθέο δηαρείξηζεο δεδνκέλσλ πνπ απαηηνχλ πξνρσξεκέλε δεμηφηεηα. Ο ππνςήθηνο νθείιεη
λα αληηιακβάλεηαη ηελ πνηθηιία ησλ κεζφδσλ κε ηηο νπνίεο ηα δεδνκέλα κπνξνχλ λα ζπζρεηηζηνχλ θαη λα νξγαλσζνχλ, λα δεκηνπξγεί θαη
λα ρξεζηκνπνηεί απιέο καθξνεληνιέο, λα εηζάγεη, λα εμάγεη θαη λα ζπλδέεη δεδνκέλα.
Δμεηαζηέα Ύιε (Syllabus):
Πίλαθεο, Δξσηήκαηα, Φφξκεο & Δθζέζεηο, Μαθξνεληνιέο, Δηζαγσγή, Δμαγσγή & χλδεζε Γεδνκέλσλ
AM6. Παξνπζηάζεηο
Ζ ελφηεηα Παξνπζηάζεηο ζε Πξνρσξεκέλν Δπίπεδν, απαηηεί απφ ηνλ ππνςήθην λα θαηαλνεί φιεο ηηο βαζηθέο αξρέο πνπ ιακβάλνληαη
ππφςε γηα ηελ πξνεηνηκαζία θαη ηνλ ζρεδηαζκφ ησλ παξνπζηάζεσλ, λα δεκηνπξγεί παξνπζηάζεηο πνπ θξίλνληαη σο απνηειέζκ αηα
πξνρσξεκέλνπ επηπέδνπ θαη λα κνξθνπνηεί δηαθάλεηεο ρξεζηκνπνηψληαο απαηηεηηθέο ηερληθέο δηάηαμεο (αθφκα θαη κε ηε ρξήζε εθέ
πνιπκέζσλ). Ο ππνςήθηνο ζα πξέπεη λα επεμεξγάδεηαη δηαγξάκκαηα / γξαθήκαηα θαη λα εκπινπηίδεη ηε δνπιεηά ηνπ ρξεζηκνπνηψληαο
εξγαιεία εηθφλσλ θαη ζρεδίαζεο γηα λα ηξνπνπνηεί ηα ζρεδηαζκέλα αληηθείκελα θαη εηθφλεο. Εεηείηαη ηέινο ε ρξήζε καθξνεληνιψλ πνπ
αλαθέξνληαη ζηελ εθαξκνγή πνιπκέζσλ.
Δμεηαζηέα Ύιε (Syllabus):
Παξάγνληεο ρεδηαζκνχ, Γηαθάλεηεο, Δηθφλεο, Γξαθηθά, ρήκαηα, Γξαθήκαηα, Γηαγξάκκαηα, Πνιπκέζα, Γηαρείξηζε
Παξνπζηάζεσλ, Μαθξνεληνιέο
2.3 Δμεηαζηηθή δηαδηθαζία
Σα απαηηνχκελα βήκαηα γηα ηελ απφθηεζε ηνπ ECDL Expert / Expert in Progress:
ΒΗΜΑ 1ν:

Γηα λα δψζεη έλαο ππνςήθηνο εμεηάζεηο γηα ην Πξνρσξεκέλν ρήκα Πηζηνπνίεζεο πξέπεη λα απεπζπλζεί ζε έλα
Πηζηνπνηεκέλν Δμεηαζηηθφ Κέληξν ECDL. Απφ ηε ιίζηα ησλ πηζηνπνηεκέλσλ Δμεηαζηηθψλ Κέληξσλ ECDL επηιέγεη εθείλν
πνπ ηνλ εμππεξεηεί θαιχηεξα.

BHMA 2ν:

Καηφπηλ ν ππνςήθηνο πξνκεζεχεηαη απφ ην Δμεηαζηηθφ Κέληξν ηεο επηινγήο ηνπ κία Κάξηα Expert. Ζ Κάξηα Expert
επηηξέπεη ζηνλ ελδηαθεξφκελν λα ζπκκεηάζρεη ζηηο εμεηάζεηο ηνπ ECDL Expert θαη ηνπ ρξεζηκεχεη σο απαξαίηεην
«ζπλνδεπηηθφ έγγξαθν» θαζ' φιε ηε δηάξθεηα ηεο εμεηαζηηθήο δηαδηθαζίαο. ηελ Κάξηα Expert αλαγξάθνληαη ηα ζηνη ρεία
ηνπ θαηφρνπ θαη φιεο νη ελφηεηεο ζηηο νπνίεο πξέπεη λα δηαγσληζηεί θάζε ππνςήθηνο, θαζψο θαη ζαθείο νδεγίεο ρξήζεο.
Με ηελ έθδνζε ηεο Κάξηαο Expert ηνπ, ν ππνςήθηνο θαηαγξάθεηαη απηφκαηα θαη επίζεκα σο ππνςήθηνο γηα ην ECDL.
Κάζε θνξά πνπ έλαο ππνςήθηνο νινθιεξψλεη κε επηηπρία κηα εμέηαζε, ζπκπιεξψλεηαη αληίζηνηρα ε Κάξηα Expert.

ΒΗΜΑ 3ν:

Ο ππνςήθηνο ελεκεξψλεηαη απφ ην Δμεηαζηηθφ Κέληξν γηα ηηο πξνγξακκαηηζκέλεο εκεξνκελίεο εμεηάζεσλ θαη δειψλεη ζε
πνηα ή πνηεο ελφηεηεο επηζπκεί λα εμεηαζηεί. Ο ππνςήθηνο κπνξεί λα εμεηαζηεί ζε νπνηνδήπνηε Δμεηαζηηθφ Κέληξν ζηελ
Διιάδα θαη παγθνζκίσο.

ΒΗΜΑ 4ν:

Ο ππνςήθηνο ιακβάλεη κέξνο ζηηο εμεηάζεηο ζηελ ελφηεηα/εο πνπ έρεη δειψζεη ζπκκεηνρή, έρνληαο πάληα καδί ηνπ έλα
έγθπξν απνδεηθηηθφ ηαπηφηεηαο.

ΒΗΜΑ 5ν:

Λακβάλεη κέξνο ζηηο εμεηάζεηο ηνπ Δμεηαζηηθνχ Κέληξνπ πνπ επέιεμε. Μεηά απφ θάζε επηηπρεκέλε εμέηαζε, ζπκπιεξψλεηαη
αληίζηνηρα ε Κάξηα Expert ηνπ απφ ην Κέληξν ζην νπνίν εμεηάζηεθε. ε πεξίπησζε απνηπρίαο κπνξεί λα επαλαιάβεη ηελ
εμέηαζή ηνπ φζεο θνξέο ρξεηαζηεί.

ΒΗΜΑ 6ν:

Με ηελ επηηπρεκέλε νινθιήξσζε ησλ ηεζη, ν Τπνςήθηνο αηηείηαη ηελ έθδνζε ηνπ πηζηνπνηεηηθνχ θαη γίλεηαη πηα θάηνρνο
ησλ παξαθάησ πηζηνπνηεηηθψλ ECDL Πξνρσξεκέλνπ Δπηπέδνπ:
α. Με ηελ επηηπρή νινθιήξσζε ηεζζάξσλ (4) ηεζη ηνπ ECDL Πξνρσξεκέλνπ Δπηπέδνπ θαη απνθηά ην πηζηνπνηεηηθφ
ECDL Expert
β. Με ηελ επηηπρή νινθιήξσζε ζε ηνπιάρηζηνλ κηα απφ ηηο Δλφηεηεο ηνπ ECDL Πξνρσξεκέλνπ Δπηπέδνπ απνθηά ην
πηζηνπνηεηηθφ ECDL Expert in Progress.
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2.4 Δμεηαζηηθό ύζηεκα
Γηα ηηο εμεηάζεηο ηνπ Πξνρσξεκέλνπ ρήκαηνο Πηζηνπνίεζεο, ρξεζηκνπνηείηαη ππνρξεσηηθά ην ζχζηεκα κε ηελ απηφκαηε δηφξζσζε
(ATES).Ο δηαζέζηκνο ρξφλνο ηεο εμέηαζεο γηα θάζε ελφηεηα είλαη 60 ιεπηά (60’), ελψ ε βάζε επηηπρίαο είλαη 75%.
Σν εμεηαζηηθφ ηζηνξηθφ ειέγρεηαη ειεθηξνληθά ψζηε ζε πεξίπησζε πξνεγνχκελεο απνηπρίαο o ππνςήθηνο λα κελ εμεηαζηεί κε ηα ίδηα
ζέκαηα.

III. Δμεηδηθεπκέλν ρήκα : Πηζηνπνηεηηθά ECDL Cad, ECDL ImageΜaker , ECDL WebStarter
3. ECDL CAD
3.1 Γεληθά
Σν ECDL CAD (Computer Aided Design) απνηειεί ην πξψην δηεζλψο αλεμάξηεην ινγηζκηθνχ πξφηππν γηα ηελ αμηνιφγεζε βαζηθψλ
δεμηνηήησλ ζηε ζρεδίαζε κέζσ ππνινγηζηή, ζε δχν δηαζηάζεηο. Σν πηζηνπνηεηηθφ ζρεδηάζηεθε απφ ην Ίδξπκα ECDL ζε ζπλεξγαζία κε
κία νκάδα εξγαζίαο απνηεινχκελε εμ νινθιήξνπ απφ εηδήκνλεο ζην CAD θαη ππνζηεξηδφκελε απφ ηηο δχν εγεηηθέο εηαηξείεο ηνπ ρψξνπ
Αξρηηεθηνληθήο, Μεραλνινγηθήο θαη Καηαζθεπαζηηθήο Γξαζηεξηφηεηαο, ηελ Autodesk θαη ηελ Bentley. Πξψηε ε Διιάδα, καδί κε ην
Βέιγην θαη ηελ Οιιαλδία, μεθίλεζε ην Ννέκβξην 2002 ηε ρνξήγεζή ηνπ.
Tν ECDL CAD απεπζχλεηαη ζε:
 ζπνπδαζηέο (ηδησηηθψλ θαη δεκφζησλ ζρνιψλ)
 αξρηηέθηνλεο
 πνιηηηθνχο κεραληθνχο
 γξαθίζηεο
 ζρεδηαζηέο
Ο ππνςήθηνο θαιείηαη λα επεμεξγαζηεί ζε πξαγκαηηθφ πεξηβάιινλ CAD ζρέδηα πνπ πεξηέρνπλ αληηθείκελα θαη δηαζηάζεηο, λα επηρεηξ εί
ζπλδπαζηηθέο θηλήζεηο γηα ηελ επίηεπμε ζπγθεθξηκέλσλ απνηειεζκάησλ, αιιά θαη λα επηδεηθλχεη πην ζχλζεηεο γλψζεηο, φπσο π.ρ. ε
εηζαγσγή αληηθεηκέλσλ απφ άιιεο εθαξκνγέο, αθφκε θαη κέζσ Γηαδηθηχνπ.
3.2 Δμεηαζηέα Ύιε
Ζ Δμεηαζηέα Ύιε ηνπ ECDL CAD είλαη εληαία παγθνζκίσο.
Απηφ εμαζθαιίδεη ηελ εγθπξφηεηα θαη ηε βαξχηεηα ηνπ Πηζηνπνηεηηθνχ ζε παγθφζκην επίπεδν θαη ηε ρξεζηκφηεηά ηνπ γηα ηνπο
επαγγεικαηίεο ηνπ ρψξνπ ζηε δηεπξπκέλε αγνξά εξγαζίαο.
Δηδηθφηεξα, ε Δμεηαζηέα Ύιε ηνπ ECDL CAD πεξηιακβάλεη ηα αθφινπζα γλσζηηθά πεδία:
Δηζαγσγή
Σα Πξψηα Βήκαηα ζην CAD

Βαζηθέο Λεηηνπξγίεο
Γεκηνπξγία Αληηθεηκέλσλ θαη

Πξνεγκέλεο Λεηηνπξγίεο
Γηαρείξηζε Μπινθ θαη Κειπθψλ

ηνηρείσλ

Πξνβνιή θαη Πινήγεζε

Δξγαιεία Δπηινγήο

Γηαρείξηζε ηξψζεσλ /

Γηαρείξηζε Αληηθεηκέλσλ θαη

Δπηπέδσλ

ηνηρείσλ

Αληαιιαγή ρεδηαζηηθψλ

Δληνιέο κεηξήζεσλ, Λήςεο

Γεδνκέλσλ

πιεξνθνξηψλ

Δθηππώζεηο
Γηαρείξηζε θαη Δπηινγέο
Δθηχπσζεο

Υξήζε Αληηθεηκέλσλ OLE

Ηδηφηεηεο Αληηθεηκέλσλ θαη
ηνηρείσλ
Τπνκλήκαηα (θείκελν θαη
δηαζηάζεηο)

3.3 Δμεηαζηηθή Γηαδηθαζία
Σα απαηηνχκελα βήκαηα γηα ηελ απφθηεζε πηζηνπνηεηηθoχ ECDL CAD:
ΒΗΜΑ 1ν: Γηα λα δψζεη έλαο ππνςήθηνο εμεηάζεηο γηα ην ECDL CAD πξέπεη λα απεπζπλζεί ζε έλα Πηζηνπνηεκέλν Δμεηαζηηθφ Κέληξν
ECDL. Απφ ηε ιίζηα ησλ πηζηνπνηεκέλσλ Δμεηαζηηθψλ Κέληξσλ ECDL επηιέγεη εθείλν πνπ ηνλ εμππεξεηεί θαιχηεξα. ην
ECDL CAD δελ ρξεζηκνπνηείηαη Κάξηα Τπνςεθίνπ. Κάζε ππνςήθηνο δηαγσλίδεηαη κεκνλσκέλα ζην ινγηζκηθφ θαη ηε
γιψζζα ηεο επηινγήο ηνπ (πξνο ην παξφλ δηαηίζεληαη ζέκαηα ζηα Διιεληθά θαη Αγγιηθά).
ΒΗΜΑ 2ν: Ο ππνςήθηνο ελεκεξψλεηαη απφ ην Δμεηαζηηθφ Κέληξν γηα ηηο πξνγξακκαηηζκέλεο εκεξνκελίεο εμεηάζεσλ θαη δειψλεη πφηε
επηζπκεί λα εμεηαζηεί. Ο ππνςήθηνο κπνξεί λα εμεηαζηεί ζε νπνηνδήπνηε Πηζηνπνηεκέλν Δμεηαζηηθφ Κέληξν ECDL CAD
ζηελ Διιάδα θαη παγθνζκίσο.
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ΒΗΜΑ 3ν: Ο ππνςήθηνο ιακβάλεη κέξνο ζηηο εμεηάζεηο πνπ έρεη δειψζεη ζπκκεηνρή, έρνληαο πάληα καδί ηνπ έλα έγθπξν απνδεηθηηθφ
ηαπηφηεηαο.
ΒΗΜΑ 4o: Μεηά ηελ επηηπρή εμέηαζε, εθδίδεηαη ην πηζηνπνηεηηθφ. ε πεξίπησζε απνηπρίαο θαη επαλεμέηαζεο, ν ππνςήθηνο δ ελ
αμηνινγείηαη ζην ίδην ζεη ζεκάησλ θαη κπνξεί λα επαλαιάβεη ηελ εμέηαζή ηνπ φζεο θνξέο επηζπκεί.
3.4 Δμεηαζηηθό ύζηεκα ECDL CAD
ήκεξα, νη ππνςήθηνη ηνπ ECDL CAD εμεηάδνληαη κέζσ ζπζηήκαηνο πνπ επηβάιιεη αλζξψπηλε δηφξζσζε θαη βαζκνιφγεζε (Manual
Test Evaluation System - MTES).
Ο δηαζέζηκνο ρξφλνο ηεο εμέηαζεο είλαη 60 ιεπηά (60’), ελψ ε βάζε επηηπρίαο είλαη 75%.
Σα απνηειέζκαηα ησλ εμεηάζεσλ εθδίδνληαη 10 εξγάζηκεο εκέξεο κεηά ηελ απνζηνιή ησλ ηεζη ζηελ ECDL Διιάο. Βαζηθή πξνυπφζεζε
θαη πξνδηαγξαθή ηνπ πξνγξάκκαηνο ECDL: Σν εμεηαζηηθφ ηζηνξηθφ θάζε ππνςήθηνπ ειέγρεηαη ειεθηξνληθά ψζηε ζε πεξίπησζε
πξνεγνχκελεο απνηπρίαο λα κελ εμεηαζηεί κε ηα ίδηα ζέκαηα.
4. ECDL ImageΜaker
4.1 Γενικά
Σν ECDL ImageMaker έρεη αλαπηπρζεί απφ ην Ίδξπκα ECDL κε ζθνπφ λα εθνδηάζεη ηνπο ππνςεθίνπο κε ηηο απαξαίηεηεο δεμηφηεηεο
επεμεξγαζίαο θσηνγξαθίαο θαη ςεθηαθήο εηθφλαο. Σν Πξφγξακκα πεξηιακβάλεη φια ηα απαξαίηεηα γλσζηηθά αληηθείκελα πνπ ρξεηάδεηα η
ν ππνςήθηνο θαη εμεγεί ηηο βαζηθέο αξρέο δηαρείξηζεο, επεμεξγαζίαο, εθηχπσζεο ςεθηαθήο εηθφλαο θαη δεκνζίεπζήο ηεο ζηνλ Παγθφζκην
Ηζηφ.
Σν ECDL ImageMaker πηζηνπνηεί φηη ν θάηνρφο ηνπ είλαη ζε ζέζε λα:
 αλνίμεη, επηιέμεη θαη απνζεθεχζεη αξρεία εηθφλσλ
 θαηαλνήζεη κεξηθέο απφ ηηο βαζηθέο έλλνηεο πνπ αθνξνχλ ζηηο ςεθηαθέο εηθφλεο θαη λα ρξεζηκνπνηήζεη εθαξκνγέο επεμεξγαζίαο
ςεθηαθήο εηθφλαο
 πξνζδηνξίζεη βαζηθά ραξαθηεξηζηηθά κηαο ςεθηαθήο εηθφλαο, φπσο εηθνλνζηνηρείν (pixel) θαη επθξίλεηα (resolution)
 εξκελεχζεη βαζηθά κνληέια θαζνξηζκνχ ρξσκάησλ
 θαηαλνήζεη φξνπο φπσο απφρξσζε, θνξεζκφο (saturation), ηζνξξνπία ρξψκαηνο (colour balance), παιέηα, βάζνο ρξψκαηνο,
δηαθάλεηα, αληίζεζε (contrast), θσηεηλφηεηα (brightness) θαη γάκα (gamma)
 θαηαλνήζεη ηηο κνξθνπνηήζεηο ησλ γξαθηθψλ ηερλψλ φπσο ξάζηεξ (raster) θαη δηαλπζκαηηθά γξαθηθά (vector graphics)
 επηιέμεη ην ζχλνιν ή κέξνο ηεο εηθφλαο θαη νξίζεη ηηο ηδηφηεηεο ζηα δηάθνξα εξγαιεία επηινγήο
 επεμεξγαζηεί κία εηθφλα, δηακνξθψλνληαο ην κέγεζνο, πεξηζηξέθνληαο, κεγεζχλνληαο, επηιέγνληαο ηκήκα ή μαθξίδνληάο ηελ
 θαηαλνήζεη θαη λα ρξεζηκνπνηήζεη ηνλ φξν ζηξψζε (layer)
 πξνζζέζεη θαη λα επεμεξγαζηεί θείκελν θαη λα δεκηνπξγήζεη ζρεδηαζηηθά αληηθείκελα
 πξνεηνηκάζεη κία εηθφλα γηα εθηχπσζε ή γηα δεκνζίεπζε ζηνλ Παγθφζκην Ηζηφ (World Wide Web)
ην Πξφγξακκα ECDL ImageMaker κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί νπνηνδήπνηε απφ ηα αθφινπζα ινγηζκηθά:
• Adobe PhotoShop
• Adobe PhotoShop - Elements
• Corel PaintShop
• Corel PhotoPaint (πεξηιακβάλεηαη ζην CorelGraphics Suite)
• GIMP (freeware, open-source)
Σν ECDL ImageMaker απεπζχλεηαη ζε φζνπο επηζπκνχλ λα απνθηήζνπλ δεμηφηεηεο ζηελ επεμεξγαζία θσηνγξαθίαο θαη ςεθηαθήο
εηθφλαο, ρσξίο λα ρξεηάδεηαη λα δεζκεπηνχλ ρξνληθά ή νηθνλνκηθά ζηελ εθκάζεζε ελφο αληίζηνηρνπ πξνγξάκκαηνο επαγγεικαηηθνχ
επηπέδνπ.
Σν ECDL ImageMaker είλαη κία ηδαληθή πηζηνπνίεζε γηα:
• Φνηηεηέο/ζπνπδαζηέο
• Μηθξέο επηρεηξήζεηο ζρεηηδφκελεο κε ηε θσηνγξαθία θαη ηελ ςεθηαθή εηθφλα
• Άηνκα πνπ αζρνινχληαη εξαζηηερληθά (θαη φρη κφλν) κε ηε θσηνγξαθία θαη ηελ επεμεξγαζία ςεθηαθψλ εηθφλσλ
• Ηδηψηεο πνπ απιά επηζπκνχλ λα επεμεξγαζηνχλ πξνζσπηθέο ηνπο θσηνγξαθίεο ή λα θαηαλνήζνπλ ζε βαζηθφ επίπεδν ηνλ ηξφπν
επεμεξγαζίαο θαη δεκνζίεπζεο θσηνγξαθηψλ ζηνλ Παγθφζκην Ηζηφ.
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4.2 Δμεηαζηέα Ύιε
Ζ Δμεηαζηέα Ύιε ηνπ ECDL ImageMaker είλαη εληαία παγθνζκίσο φπσο θαη ζε φια ηα πηζηνπνηεηηθά ECDL. Δηδηθφηεξα, ε Δμεηαζηέα
Ύιε ηνπ ECDL ImageMaker πεξηιακβάλεη ζπλνπηηθά ηα αθφινπζα γλσζηηθά πεδία θαη αληηθείκελα:

Γλσζηηθό Πεδίν

Γλσζηηθά Αληηθείκελα
Υξήζε Δηθφλσλ
Φεθηαθή Δηθφλα

Βαζηθέο Αξρέο Δπεμεξγαζίαο Δηθφλαο

Υξψκα
Μνξθέο– Σχπνη Γξαθηθψλ

Ξεθηλψληαο κε ηελ Δθαξκνγή

Αξρηθά Βήκαηα
Ρπζκίζεηο
χιιεςε θαη Απνζήθεπζε Δηθφλαο

Βαζηθέο Λεηηνπξγίεο

Δξγαιεία Δπηινγήο
Γηαρείξηζε Δηθφλαο
ηξψζεηο(Layers)
Μνξθνπνίεζε Κεηκέλνπ

Δξγαζία κε Δηθφλεο

Δξγαιεία ρεδίαζεο
Δξγαιεία Εσγξαθηθήο
Δθέ θαη Φίιηξα (Effects and Filters)
Δθηχπσζε Δηθφλαο

Δθηχπσζε θαη Γεκνζίεπζε

Γεκνζίεπζε Δηθφλαο ζηνλ Παγθφζκην Ηζηφ

4.3 Δμεηαζηηθή Γηαδηθαζία
Σα απαηηνχκελα βήκαηα γηα ηελ απφθηεζε πηζηνπνηεηηθoχ ECDL ImageMaker:
ΒΗΜΑ 1ν: Γηα λα δψζεη έλαο ππνςήθηνο εμεηάζεηο γηα ην ECDL ImageMaker πξέπεη λα απεπζπλζεί ζε έλα Πηζηνπνηεκέλν Δμεηαζηηθφ
Κέληξν ECDL. Απφ ηε ιίζηα ησλ πηζηνπνηεκέλσλ Δμεηαζηηθψλ Κέληξσλ ECDL επηιέγεη εθείλν πνπ ηνλ εμππεξεηεί
θαιχηεξα. ην ECDL ImageMaker δελ ρξεζηκνπνηείηαη Κάξηα Τπνςεθίνπ. Κάζε ππνςήθηνο δηαγσλίδεηαη κεκνλσκέλα ζην
ινγηζκηθφ θαη ηε γιψζζα ηεο επηινγήο ηνπ (πξνο ην παξφλ δηαηίζεληαη ζέκαηα ζηα Διιεληθά θαη Αγγιηθά).
ΒΗΜΑ 2ν: Ο ππνςήθηνο ελεκεξψλεηαη απφ ην Δμεηαζηηθφ Κέληξν γηα ηηο πξνγξακκαηηζκέλεο εκεξνκελίεο εμεηάζεσλ θαη δειψλεη πφηε
επηζπκεί λα εμεηαζηεί. Ο ππνςήθηνο κπνξεί λα εμεηαζηεί ζε νπνηνδήπνηε Πηζηνπνηεκέλν Δμεηαζηηθφ Κέληξν ECDL
ImageMaker ζηελ Διιάδα θαη παγθνζκίσο.
ΒΗΜΑ 3ν: Ο ππνςήθηνο ιακβάλεη κέξνο ζηηο εμεηάζεηο πνπ έρεη δειψζεη ζπκκεηνρή, έρνληαο πάληα καδί ηνπ έλα έγθπξν απνδεηθηηθφ
ηαπηφηεηαο.
ΒΗΜΑ 4o: Μεηά ηελ επηηπρή εμέηαζε, εθδίδεηαη ην πηζηνπνηεηηθφ. ε πεξίπησζε απνηπρίαο θαη επαλεμέηαζεο, ν ππνςήθηνο δελ
αμηνινγείηαη ζην ίδην ζεη ζεκάησλ θαη κπνξεί λα επαλαιάβεη ηελ εμέηαζή ηνπ φζεο θνξέο επηζπκεί.
4.4 Δμεηαζηηθό ύζηεκα
Γηα ηελ δηεμαγσγή ησλ εμεηάζεσλ ECDL ImageMaker, ρξεζηκνπνηείηαη ην ζχζηεκα κε ηελ αλζξώπηλε δηόξζσζε (Manual Test
Evaluation System - MTES). Ο δηαζέζηκνο ρξφλνο ηεο εμέηαζεο είλαη ζαξάληα-πέληε ιεπηά (45’), ελψ ε βάζε επηηπρίαο είλαη 75%.
Σα απνηειέζκαηα ησλ εμεηάζεσλ εθδίδνληαη 10 εξγάζηκεο εκέξεο κεηά ηελ απνζηνιή ηνπ εμεηαζηηθνχ πιηθνχ ζηελ ECDL Διιάο. Βαζηθή
πξνυπφζεζε θαη πξνδηαγξαθή ηνπ πξνγξάκκαηνο ECDL: Σν εμεηαζηηθφ ηζηνξηθφ θάζε ππνςήθηνπ ειέγρεηαη ειεθηξνληθά ψζηε ζε
πεξίπησζε πξνεγνχκελεο απνηπρίαο ν ππνςήθηνο λα κελ εμεηαζηεί ζηα ίδηα ζέκαηα.
5. ECDL WebStarter
5.1 Γεληθά
Σν ECDL WebStarter έρεη ζρεδηαζηεί απφ ην Ίδξπκα ECDL κε ζθνπφ λα εθνδηάζεη ηνπο ππνςεθίνπο κε ηα απαξαίηεηα πξνζφληα
ζρεδηαζκνχ, δεκηνπξγίαο θαη δηαηήξεζεο ελφο απινχ δηθηπαθνχ ηφπνπ.
Σν ECDL WebStarter πηζηνπνηεί όηη ν θάηνρφο ηνπ:

Αληηιακβάλεηαη ηηο έλλνηεο-θιεηδηά γηα ην ζρεδηαζκφ θαη ηε δεκηνπξγία Ηζηνζειίδαο (Web Design)

Γηαζέηεη ηηο απαηηνχκελεο δεμηφηεηεο γηα λα ζρεδηάζεη κία απιή Ηζηνζειίδα

Καηαιαβαίλεη βαζηθνχο θψδηθεο HTML

Μπνξεί λα εθηειέζεη απινχο θαλφλεο θσδηθνπνίεζεο

Δίλαη ζε ζέζε λα ρξεζηκνπνηήζεη ην website editor γηα λα ζρεδηάζεη Ηζηνζειίδεο, λα δεκηνπξγήζεη θφξκεο θαη πίλαθεο, λα
ρξεζηκνπνηήζεη πιαίζηα θαη λα επεμεξγαζηεί θείκελν
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Μπνξεί λα απνζεθεχζεη θαη λα επεμεξγαζηεί εηθφλεο ζε έλα δηθηπαθφ ηφπν (website)

Μπνξεί λα δεκνζηεχζεη κία Ηζηνζειίδα ζην World Wide Web (www)

Έρεη θαιή γλψζε ησλ ζεκάησλ αζθαιείαο θαη ηνπ λνκηθνχ πιαηζίνπ ζρεηηθά κε ηελ έθδνζε Ηζηνζειίδαο (Web publishing).
ην Πξφγξακκα ECDL WebStarter κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί νπνηνδήπνηε απφ ηα αθφινπζα ινγηζκηθά: Microsoft FrontPage,
Macromedia DreamWeaver θαη γεληθά νπνηνζδήπνηε HTML Editor.
Σν ECDL WebStarter απεπζχλεηαη ζε φζνπο επηζπκνχλ λα απνθηήζνπλ δεμηφηεηεο ζην ζρεδηαζκφ θαη ηε δηαρείξηζε ηζηνζειίδσλ, ρσξίο
λα ρξεηάδεηαη λα δεζκεπηνχλ ρξνληθά ή νηθνλνκηθά ζηελ εθκάζεζε ελφο πξνγξάκκαηνο ζρεδηαζκνχ ηζηνζειίδσλ επαγγεικαηηθνχ
επηπέδνπ.
Σν ECDL WebStarter είλαη ηδαληθφ γηα:

Φνηηεηέο/ζπνπδαζηέο

Πξνζσπηθφ επηρεηξήζεσλ πνπ δξαζηεξηνπνηνχληαη ζην ρψξν ηεο δηαθήκηζεο θαη ησλ γξαθηζηηθψλ εθαξκνγψλ

Άηνκα πνπ αζρνινχληαη εξαζηηερληθά κε ην Internet θαη ην web design

Ηδηψηεο πνπ απιά επηζπκνχλ λα δεκηνπξγήζνπλ ηζηνζειίδεο ή λα θαηαλνήζνπλ ηνλ ηξφπν ζρεδηαζκνχ θαη ιεηηνπξγίαο ησλ
δηθηπαθψλ ηφπσλ.
5.2 Δμεηαζηέα Ύιε
Ζ Δμεηαζηέα Ύιε ηνπ ECDL WebStarter είλαη εληαία παγθνζκίσο φπσο θαη ζε φια ηα πηζηνπνηεηηθά ECDL.
Δηδηθφηεξα, ε Δμεηαζηέα Ύιε ηνπ ECDL WebStarter πεξηιακβάλεη ζπλνπηηθά ηα αθφινπζα γλσζηηθά πεδία θαη αληηθείκελα:
Γλσζηηθό Πεδίν
Έλλνηεο ηνπ Παγθφζκηνπ Ηζηνχ (World Wide Web - www)

Γλσζηηθά Αληηθείκελα
Βαζηθνί Όξνη
Πιεξνθνξίεο ζηνλ Παγθφζκην Ηζηφ
Βαζηθέο Αξρέο ηνπ Κψδηθα HTML

HTML

Γεκηνπξγψληαο κηα Απιή Ηζηνζειίδα
Υξεζηκνπνηψληαο ηελ Δθαξκνγή
Δηζαγσγή θαη Μνξθνπνίεζε Κεηκέλνπ
Μνξθνπνίεζε Παξαγξάθνπ θαη ειίδαο

Δπεμεξγαζηήο HTML (HTML Editor)

Τπεξ-ζπλδέζεηο (Γεζκνί - Links)
Πίλαθεο
Πιαίζηα (Frames)
Απιέο Φφξκεο (Forms)

Δηθφλεο

Μνξθέο θαη Μέγεζνο Δηθφλσλ
Απνζήθεπζε, Υεηξηζκφο Δηθφλσλ

Γεκνζίεπζε/ Αλέβαζκα (Uploading)
Ννκνζεζία & Αζθάιεηα

Γεκνζίεπζε Ηζηνζειίδαο
Ννκνζεζία
Αζθάιεηα

5.3 Δμεηαζηηθή Γηαδηθαζία
Σα απαηηνχκελα βήκαηα γηα ηελ απφθηεζε πηζηνπνηεηηθoχ ECDL WebStarter:
ΒΗΜΑ 1ν:

Γηα λα δψζεη έλαο ππνςήθηνο εμεηάζεηο γηα ην ECDL WebStarter πξέπεη λα απεπζπλζεί ζε έλα Πηζηνπνηεκέλν Δμεηαζηηθφ
Κέληξν ECDL. Απφ ηε ιίζηα ησλ πηζηνπνηεκέλσλ Δμεηαζηηθψλ Κέληξσλ ECDL επηιέγεη εθείλν πνπ ηνλ εμππεξεηεί
θαιχηεξα. ην ECDL WebStarter δελ ρξεζηκνπνηείηαη Κάξηα Τπνςεθίνπ. Κάζε ππνςήθηνο δηαγσλίδεηαη κεκνλσκέλα ζην
ινγηζκηθφ θαη ηε γιψζζα ηεο επηινγήο ηνπ (πξνο ην παξφλ δηαηίζεληαη ζέκαηα ζηα Διιεληθά θαη Αγγιηθά).

ΒΗΜΑ 2ν:

Ο ππνςήθηνο ελεκεξψλεηαη απφ ην Δμεηαζηηθφ Κέληξν γηα ηηο πξνγξακκαηηζκέλεο εκεξνκελίεο εμεηάζεσλ θαη δειψλεη
πφηε επηζπκεί λα εμεηαζηεί. Ο ππνςήθηνο κπνξεί λα εμεηαζηεί ζε νπνηνδήπνηε Πηζηνπνηεκέλν Δμεηαζηηθφ Κέληξν ECDL
WebStarter ζηελ Διιάδα θαη παγθνζκίσο.

ΒΗΜΑ 3ν:

Ο ππνςήθηνο ιακβάλεη κέξνο ζηηο εμεηάζεηο πνπ έρεη δειψζεη ζπκκεηνρή, έρνληαο πάληα καδί ηνπ έλα έγθπξν απνδεηθηηθφ
ηαπηφηεηαο.

ΒΗΜΑ 4o:

Μεηά ηελ επηηπρή εμέηαζε, εθδίδεηαη ην πηζηνπνηεηηθφ. ε πεξίπησζε απνηπρίαο θαη επαλεμέηαζεο, ν ππνςήθηνο δελ
αμηνινγείηαη ζην ίδην ζεη ζεκάησλ θαη κπνξεί λα επαλαιάβεη ηελ εμέηαζή ηνπ φζεο θνξέο επηζπκεί.

5.4 Δμεηαζηηθό ύζηεκα ECDL WebStarter
Οη ππνςήθηνη ηνπ ECDL WebStarter εμεηάδνληαη κέζσ ηνπ ζπζηήκαηνο πνπ επηβάιιεη αλζξψπηλε δηφξζσζε θαη βαζκνιφγεζε (Manual
Test Evaluation System - MTES). Ο δηαζέζηκνο ρξφλνο ηεο εμέηαζεο είλαη ζαξάληα-πέληε ιεπηά (45’), ελψ ε βάζε επηηπρίαο είλαη 75%.
Σα απνηειέζκαηα ησλ εμεηάζεσλ εθδίδνληαη 10 εξγάζηκεο εκέξεο κεηά ηελ απνζηνιή ηνπ εμεηαζηηθνχ πιηθνχ ζηελ ECDL Διιάο. Βαζηθή
πξνυπφζεζε θαη πξνδηαγξαθή ηνπ πξνγξάκκαηνο ECDL: Σν εμεηαζηηθφ ηζηνξηθφ θάζε ππνςήθηνπ ειέγρεηαη ειεθηξνληθά ψζηε ζε
πεξίπησζε πξνεγνχκελεο απνηπρίαο ν ππνςήθηνο λα κελ εμεηαζηεί ζηα ίδηα ζέκαηα.
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