Colegiul Național “Alexandru Lahovari” este Centru Autorizat
de Testare Certiport (CATC) și organizează testări IC3 - GS5 și IC3
– Spark.
IC3 – Global Standard 5 pentru elevi și cadre didactice
•
•
•

Protocol de colaborare între Certipro și Ministerul Educației și
Cercetării
IC3 Global Standard 5 este echivalat cu examenul de competențe
digitale la Bacalaureat conform OMENCS 3682/2016
Începând din luna iunie 2020, cadrele didactice care obțin
certificarea
IC3
dobândesc
15 credite
profesionale
transferabile CPT conform OMEC 4413/28.05.2020

•

Pentru obținerea certificării IC3 (Global Standard 5) este necesar să
promovați cele trei examene de certificare IC3:
o Examen 1 – Bazele utilizării calculatorului (45 de întrebări, 50 de
minute)
o Examen 2 – Aplicații cheie (45 de întrebări, 50 de minute)
o Examen 3 – Activități online (45 de întrebări, 50 de minute)

•

Examenele IC3 se susțin într-un Centru Autorizat de Testare Certiport
(CATC).

Informații complete depre certificarea IC3 – GS5 găsiți la adresa:
https://certipro.ro/certificari-lista/ic3-global-standard-5/

Certificarea IC3 – Spark
Certificarea internațională IC3 Spark validează competențele de bază ale
unui utilizator începător și care abia s-a familiarizat cu utilizarea calculatorului și
a celor mai importante aplicații Office.
Termenul de nativ digital este folosit atunci când descriem tinerii care au
crescu odată cu tehnologia și care sunt astfel mult mai familiarizați și confortabili
cu calculatoarele și internet-ul. Totuși, cât de competenți și pregătiți credeți că
sunt în acest moment cetățenii pentru a trăi într-o lume digitală? Doar faptul că
sunt obișnuiți cu tehnologia nu mai este suficient – ei trebuie să înțeleagă când și
cum pot să o utilizeze.
De aceea, vă încurajăm să folosiți IC3 Spark!
Certificarea IC3 Spark validează competențele de bază ale unui utilizator
începător și care abia s-a familiarizat cu utilizarea calculatorului și a celor mai
importante aplicații Office. Certificarea IC3 Spark a fost creată pentru
persoanele care abia au luat contact cu calculatorul și care sunt în etapa inițială
de formare a competențelor digitale.
Informații complete depre testarea IC3 – Spark găsiți la adresa:
https://certipro.ro/certificari-lista/ic3-spark/

Administrator centru de testare: prof. Simona Ianc

