Informatii pentru candidatii ECDL privind Testarea ECDL la distanta
In contextul starii de urgenta decretata in Romania si exclusiv pentru o perioada limitata de timp anuntata catre Centrele de testare ECDL,
ECDL ROMANIA introduce un nou tip de testare ECDL: Testarea la distanta (remote). Candidatul ECDL poate sustine testul ECDL de
la propriul domiciliu, cu respectarea Procedurii de testare la distanta. Prezentul document prezinta regulile principale privind Testarea la
distanta. Detalii pot fi solicitate la Centrul de testare la care este inscris candidatul sau la ECDL ROMANIA la adresa office@ecdl.ro.
Cadrul general

Accesarea platformei de testare ECDL

Testarea la distanta presupune ca examinatorul Centrului de
testare sa monitorizeze si sa inregistreze video (imagine si sunet):
 candidatii ECDL care sustin teste de la domiciliul lor
 imaginile de pe ecranele calculatoarelor candidatilor din timpul
testelor (in fapt, rezolvarea testelor de catre candidati).

Adresa platformei de testare in limba romana si engleza este:
http://certificare.ecdl.ro
Pentru testarea in limba maghiara, candidatul va primi link-ul de
descarcare a aplicatiei de la examinatorul Centrului de testare.
Candidatul primeste de la examinator datele de acces in platforma
de testare, cu cateva minute inainte de ora de incepere a sesiunii.

Conditii anterioare testarii:
 Centrul de testare la care este inscris candidatul sa organizeze
sesiuni de testare la distanta (candidatul se poate transfera la
oricare alt Centru de testare ECDL pe parcursul procesului de
certificare ECDL)
 candidatul sa aiba un calculator cu camera web, microfon si
acces la Internet
 candidatul sa verifice daca propriul calculator indeplineste
cerintele tehnice primite de la examinatorul Centrului de testare
 candidatul sa efectueze pe calculator un test tehnic Quiz (in
cazul testarii in lb romana sau engleza) sau o Simulare ECDL
primit/a de la examinator
 candidatul sa instaleze pe calculator aplicatiile indicate de
examinator ce permit realizarea si inregistrarea de
videoconferinte si accesul remote la calculator
 candidatul adult sau parintele (pentru candidatul minor)
sa intre in Contul de candidat ECDL, sa citeasca Regulile
de Testare la distanta si modul de colectare si procesare a
datelor cu caracter personal si, daca este de acord cu
acestea,
sa
bifeze
caseta
de
consimtamant
corespunzatoare
Adresa: https://bd.ecdl.org.ro/ecdlvcard/logoncandidat.aspx
OBS: candidatii care nu mai detin datele de acces in
Contul lor ECDL, le vor solicita la examinatorul Centrului
de testare sau la ECDL ROMANIA la office@ecdl.ro
 candidatul sa tina legatura cu examinatorul pe tot parcursul
pregatirii conditiilor necesare testarii la distanta
Conditii in ziua testarii
 candidatul sa se conecteze la aplicatia de videoconferinta si la
apelul video al examinatorului pe baza invitatiei/parolei primita
de la acesta
 candidatul sa arate examinatorului cartea de identitate in fata
camerei web, pentru identificare
 candidatul sa se asigure ca este singur in camera de testare,
ca usa camerei este inchisa, ca nu exista materiale ECDL
(carti, manuale, etc) si ca nivelul de lumina este corespunzator
 candidatul sa dea acces examinatorului la imaginea ecranului
calculatorului personal (screen share)
 candidatul sa acceseze platforma de testare si sa sustina
testul, cu respectarea regulilor de testare ECDL
 candidatul sa raspunda examinatorului (chat, voce) daca este
contactat de catre acesta
 candidatul sa mentina conexiunea video (imagine si voce) pe
tot parcursul sustinerii testului/testelor ECDL
 candidatul sa nu paraseasca camera de testare in timpul
sustinerii testului/testelor ECDL
FOARTE IMPORTANT
Incalcarea regulilor de testare duce la incetarea si anularea
testului/testelor ECDL sustinut/e, fara a se rambursa taxa platita.
Nu se accepta scutiri pentru absenta de la sesiunea de testare.
Rezultatul oficial al testului ECDL sustinut este cel din Contul de
candidat ECDL online, in corespondenta cu Baza de date ECDL.
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Protectia datelor cu caracter personal
Detaliile generale si specifice privind colectarea, folosirea,
prelucrarea si stocarea datelor cu caracter
personal ale
candidatului in procesul de Testare ECDL cat si cele privind regulile
de testare ECDL se gasesc pe website-ul ECDL ROMANIA
www.ecdl.ro (in meniul ECDL ROMANIA link1; in meniul ECDL
pentru toti link2) si in Contul ECDL propriu al fiecarui candidat.
Cand un candidat sustine un test ECDL la distanta (remote)
urmatoarele aplicatii vor fi utilizate pentru monitorizarea acestuia:
• Platforma de testare
Acest software reprezinta un sistem automat de testare. Va rula pe
computerul candidatului, va afisa intrebari sau cerinte si va
inregistra toate actiunile candidatului pe computer in timpul testului.
• Aplicatia de videoconferinta
Acest software permite candidatului sa se alature unui apel
(invitatie) video. Aplicatia foloseste camera web, microfonul si
poate vedea/inregistra candidatul si ceea ce exista/se intampla pe
ecranul computerului candidatului.
Apelul video de pe toata durata testarii va fi inregistrat.
Candidatul trebuie sa se asigure ca nu exista informatii
sensibile/confidentiale vizibile pe ecranul calculatorului in timpul
testului, pentru ca acestea ar putea fi stocate in inregistrarea
sesiunii de testare.
In timpul testarii, candidatul trebuie sa aiba deschise si vizibile pe
ecranul computerului doar aplicatiile necesare sustinerii si
monitorizarii testarii ECDL.
• Aplicatia ce permite accesul remote pe calculator
Acest software va fi utilizat numai in cazul in care intervin probleme
tehnice pe calculatorul candidatului iar acesta nu reuseste sa le
rezolve, fiind nevoie de interventia remote (de la distanta) a
examinatorului (sau a reprezentantului ECDL ROMANIA).
ECDL ROMANIA si Centrele de testare ECDL nu sunt responsabile
de politicile de securitate si confidentialitate setate si practicate de
proprietarii aplicatilor de videoconferinta si a celor care dau
posibilitatea de interventie remote. Candidatul adult sau parintele
pentru minor este unic responsabil de instalarea, accesarea si
acordarea consimtamantului pentru folosirea acestor aplicatii.
Candidatul trebuie sa dezinstaleze imediat aplicatiile aferente
testarii ECDL daca nu va mai sustine (alte) teste ECDL la distanta.
FOARTE IMPORTANT
Testarea ECDL la distanta, asemeni testarii ECDL in general, nu
este o activitate obligatorie. Participarea la orice tip de testare ECDL
se face de bunavoie de catre candidati.
In cazul in care candidatul adult (sau parintele pentru minor) nu este
de acord cu Procedura de Testare la distanta, atunci nu va bifa
caseta de consimtamant din Contul de candidat si va reveni in
procesul de testare ECDL in Sala de testare a Centrului de testare
ECDL, dupa incetarea starii de urgenta din Romania.

