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ΟΓΗΓΙΔ
για ηοςρ ζςμμεηέσονηερ ζηην ηελική δοκιμαζία
πιζηοποίηζηρ επιμοπθωηών Β’ επιπέδος ΣΠΔ
ζσεηικά με ηη διαδικαζία και ηο πεπιβάλλον ηηρ
εξέηαζηρ
ΓΔΝΙΚΔ ΟΓΗΓΙΔ
1 Η εξέηαζη
Ζ παξνύζα εμέηαζε (ηειηθή δνθηκαζία πηζηνπνίεζεο) ζηνρεύεη ζηελ πηζηνπνίεζε ησλ
γλώζεσλ θαη δεμηνηήησλ πνπ απέθηεζαλ νη ππνςήθηνη ζην πιαίζην ηεο ζπκκεηνρήο
ηνπο ζην πξόγξακκα εθπαίδεπζεο επηκνξθσηώλ Β’ επηπέδνπ ΤΠΔ ζηα
Παλεπηζηεκηαθά Κέληξα Δπηκόξθσζεο (ΠΑ.Κ.Δ.), ζύκθσλα κε ηνπο ζηόρνπο ηνπ
πξνγξάκκαηνο, πξνθεηκέλνπ λα εληαρζνύλ ζην Μεηξών Δπηκνξθσηώλ Β’ επηπέδνπ
Τ.Π.Δ. θαη λα έρνπλ ηε δπλαηόηεηα λα παξάζρνπλ επηκνξθσηηθό έξγν ζε πξνγξάκκαηα
επηκόξθσζεο εθπαηδεπηηθώλ γηα ηελ αμηνπνίεζε θαη εθαξκνγή ησλ ςεθηαθώλ
ηερλνινγηώλ, ζην πιαίζην ηεο παξνύζαο θαη επόκελσλ ζπλαθώλ Πξάμεσλ πνπ
πινπνηνύληαη γηα ινγαξηαζκό ηνπ Υπνπξγείνπ Παηδείαο.
Σηελ ηειηθή δνθηκαζία πηζηνπνίεζεο έρνπλ ην δηθαίσκα θαη ηελ ππνρξέσζε λα
ζπκκεηάζρνπλ νη εθπαηδεπόκελνη ζηα ΠΑ.Κ.Δ. πνπ έρνπλ θαιύςεη ηηο ειάρηζηεο
πξνϋπνζέζεηο επηηπρνύο παξαθνινύζεζεο ηνπ πξνγξάκκαηνο (παξνπζίεο ζηηο
εθπαηδεπηηθέο ζπλεδξίεο γηα ην 90% ησλ αληίζηνηρσλ δηδαθηηθώλ σξώλ, βαζκόο
εκπινθήο ζηηο αζύγρξνλεο δξάζεηο 70%, ζπλνιηθή βαζκνινγία πξαθηηθήο άζθεζεο 7,
ζύκθσλα κε ηα νξηδόκελα ζην Καλνληζηηθό Πιαίζην ηνπ Πξνγξάκκαηνο).
Τα ζέκαηα ησλ εμεηάζεσλ ζηα νπνία θαιείηαη λα απαληήζεη ν ππνςήθηνο
επηκνξθσηήο, πνπ ζα ζπκκεηάζρεη ζηελ εμέηαζε απηή, βαζίδνληαη ζην επηκνξθσηηθό
πιηθό ηνπ πξνγξάκκαηνο, ην νπνίν δηαηίζεηαη ειεθηξνληθά κέζσ ηεο πιαηθόξκαο
εθπαηδεπηηθνύ πεξηερνκέλνπ θαη ειεθηξνληθήο κάζεζεο (moodle) ηνπ πξνγξάκκαηνο:
http://moodlepake.cti.gr/.
Παξαθάησ πεξηγξάθνληαη ζπλνπηηθά ηα κέξε θαη ην πεξηερόκελν ηεο εμέηαζεο:
Μέξε εμέηαζεο
Απηνκαηνπνηεκέλν κέξνο (πξώην κέξνο εμέηαζεο)
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Με απηνκαηνπνηεκέλν κέξνο (δεύηεξν κέξνο εμέηαζεο)
Σα είδε ησλ εξσηήζεσλ ζην απηνκαηνπνηεκέλν κέξνο ηεο εμέηαζεο
Απιέο Δξσηήζεηο
Σύλζεηεο Δξσηήζεηο
Τόζν νη Απιέο όζν θαη νη ζύλζεηεο εξσηήζεηο απνηεινύληαη από:
Δξσηήκαηα ζσζηνύ – ιάζνπο
κίαο επηινγήο από πνιιέο
πνιιαπιήο επηινγήο
Γείγκαηα εξσηήζεσλ δεκνζηεύνληαη εδώ.
Με απηνκαηνπνηεκέλν κέξνο ηεο εμέηαζεο
Θέκα Διεύζεξεο Αλάπηπμεο
Οη ππνςήθηνη ζα αλαπηύμνπλ έλα ζέκα πνπ ζα ηνπο πξνηαζεί (ε εθθώλεζε ζα
δνζεί ζε ειεθηξνληθή κνξθή, αξρείν .pdf), γξαπηά, κε ρξήζε επεμεξγαζηή
θεηκέλνπ (πρ Microsoft Word, Libre Office). Τν δεηνύκελν ηεο online
αλάπηπμεο ελόο ζέκαηνο είλαη ε αμηνιόγεζε ηεο ηθαλόηεηαο ησλ ππνςεθίσλ
ζηε ζρεδίαζε επηκνξθσηηθώλ καζεκάησλ γηα ηελ παξαγσγή δηδαθηηθώλ
ζελαξίσλ, κε ρξήζε ησλ ΤΠΔ. Εεηείηαη, δειαδή, λα δηαπηζησζεί αλ ν
ππνςήθηνο επηκνξθσηήο έρεη ηελ ηθαλόηεηα λα επηκνξθώζεη άιινπο
εθπαηδεπηηθνύο, ώζηε απηνί λα ρξεζηκνπνηήζνπλ ηηο ΤΠΔ γηα λα βειηηώζνπλ ηε
δηδαζθαιία ηνπο. Αλαιπηηθέο πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ην ζέκα ειεύζεξεο
αλάπηπμεο πεξηιακβάλνληαη ζην ζρεηηθό επεμεγεκαηηθό θείκελν (πιαίζην
αλάπηπμεο ειεύζεξνπ ζέκαηνο, αλά ζπζηάδα) πνπ δεκνζηεύεηαη εδώ.
H ηειηθή δνθηκαζία πηζηνπνίεζεο απνηειεί, από πιεπξάο βαξύηεηαο ηεο βαζκνινγίαο,
ην ζεκαληηθόηεξν ηκήκα ηεο όιεο δηαδηθαζίαο αμηνιόγεζεο, θαζώο αληηζηνηρεί ζην
60% ηεο ζπλνιηθήο βαζκνινγίαο. Τν ππόινηπν 40% ηεο ζπλνιηθήο βαζκνινγίαο αθνξά
ζηε δηακνξθσηηθή αμηνιόγεζε ε νπνία δηεμάγεηαη ζην πιαίζην ηεο θνίηεζεο ησλ
ππνςεθίσλ ζηα ΠΑΚΔ.
Ζ ηειηθή βαζκνινγία ηελ νπνία ζα επηηύρεη θάζε ππνςήθηνο ζηελ online εμέηαζε κε
εξσηήζεηο θιεηζηνύ ηύπνπ (απηνκαηνπνηεκέλν κέξνο ηεο εμέηαζεο), ζα αλαρζεί ζην
30% ηεο ηειηθήο, ζπλνιηθήο βαζκνινγίαο, ελώ ε ηειηθή βαζκνινγία ηελ νπνία ζα
επηηύρεη θάζε ππνςήθηνο ζηελ online αλάπηπμε ελόο ζέκαηνο (κε απηνκαηνπνηεκέλν
κέξνο ηεο εμέηαζεο), ζα αλαρζεί ζην 30% ηεο ηειηθήο, ζπλνιηθήο βαζκνινγίαο.
Τν θείκελν ηνπ κε απηνκαηνπνηεκέλνπ κέξνπο ηεο εμέηαζεο, καδί κε ηηο απαληήζεηο
ζηηο θιεηζηέο εξσηήζεηο, απνηειεί ην ςεθηαθό δνθίκην ηνπ ππνςεθίνπ θαη ζα
απνζηαιεί ζηελ Δπηηξνπή πνπ δηελεξγεί ηηο εμεηάζεηο, γηα λα αμηνινγεζεί.
Όζεο θαη όζνη εθ ησλ ππνςεθίσλ δελ επηηύρνπλ ζπλνιηθή βαζκνινγία (βαζκνινγία
από ην ΠΑΚΔ θαη βαζκνινγία ηειηθήο δνθηκαζίαο) ηνπιάρηζηνλ 75% (δειαδή 75
κνλάδεο, αλ ε κέγηζηε βαζκνινγία αλαρζεί ζηηο 100 κνλάδεο), ζεσξνύληαη
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απνηπρόληεο θαη ζα έρνπλ κηα δεύηεξε επθαηξία ζπκκεηνρήο ζε κειινληηθή
επαλαιεπηηθή ηειηθή δνθηκαζία.

1.1 Βνεζεηηθό Υιηθό θαηά ηε δηάξθεηα ηεο εμέηαζεο
Δελ επηηξέπεηαη ε ρξήζε νπνηνπδήπνηε πιηθνύ (βηβιίσλ, ζεκεηώζεσλ θιπ.) ζε
έληππε ή ειεθηξνληθή κνξθή, πέξαλ απηνύ πνπ ζα δηαηεζεί ζηνπο ππνςεθίνπο από
ηνπο ππεπζύλνπο ησλ Δμεηαζηηθώλ Κέληξσλ (εξγαζηήξηα ΑΔΗ). Τπρόλ απνζπάζκαηα
ζρνιηθώλ βηβιίσλ ή ηνπ πξνγξάκκαηνο ζπνπδώλ πνπ ζα θξηζνύλ απαξαίηεηα γηα ηελ
αλάπηπμε ηνπ ζέκαηνο ζην δεύηεξν κέξνο ηεο εμέηαζεο, ζα απνηεινύλ κέξνο ησλ
ζεκάησλ θαη ζα δνζνύλ ζηνπο ππνςεθίνπο καδί κε απηά.
Δελ επηηξέπεηαη ε ρξήζε θηλεηώλ ηειεθώλσλ ή άιισλ ππνινγηζηηθώλ κεραλώλ
(πρ. πξνζσπηθώλ θνξεηώλ ππνινγηζηώλ, tablets, θ.ά.) θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο εμέηαζεο.
Δελ ππάξρεη πξόζβαζε ζην δηαδίθηπν, ζηνπο ππνινγηζηέο ηνπ Δμεηαζηηθνύ Κέληξνπ
πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζνύλ από ηνπο ππνςεθίνπο.
Τέινο, δελ ζα ππάξρεη δπλαηόηεηα ρξήζεο ησλ εθπαηδεπηηθώλ ινγηζκηθώλ ηεο
επηκόξθσζεο.

1.2 Τα γεληθά ραξαθηεξηζηηθά ηεο εμέηαζεο
Οη ππνςήθηνη πξνζέξρνληαη ζην Δμεηαζηηθό Κέληξν 30 ιεπηά πξηλ ηελ
πξνγξακκαηηζκέλε έλαξμε ηεο δηαδηθαζίαο πηζηνπνίεζεο.
Ζ δηαδηθαζία πηζηνπνίεζεο ηνπ απηνκαηνπνηεκέλνπ κέξνπο πξαγκαηνπνηείηαη
ειεθηξνληθά κέζσ θαηάιιεια δηακνξθσκέλνπ ινγηζκηθνύ.
Ζ δηάξθεηα ηεο εμέηαζεο ηνπ απηνκαηνπνηεκέλνπ κέξνπο είλαη 2 ώξεο θαη ηνπ
κε απηνκαηνπνηεκέλνπ 4 ώξεο.
Δελ δηαηίζεηαη δπλαηόηεηα ελδηάκεζεο δηαθνπήο ηνπ ρξόλνπ εμέηαζεο, πιελ
ηνπ δηαιείκκαηνο κηζήο ώξαο κεηαμύ ησλ δύν κεξώλ ηεο εμέηαζεο.
Ο ρξόλνο εμέηαζεο ηνπ απηνκαηνπνηεκέλνπ κέξνπο κεηξηέηαη ειεθηξνληθά θαη
κεηά ηε ιήμε ηνπ δελ δίδεηαη παξάηαζε γηα ηελ νινθιήξσζε ηπρόλ εξσηήζεσλ
πνπ εθθξεκεί ε απάληεζή ηνπο από ηνλ εμεηαδόκελν.
Ο αξηζκόο ησλ εξσηήζεσλ ελόο test γηα ην απηνκαηνπνηεκέλν κέξνο είλαη:
 12 Σύλζεηεο
 24 Απιέο
Ο εμεηαδόκελνο θαιείηαη λα απαληήζεηο όιεο ηηο εξσηήζεηο.
Καηά ηελ αμηνιόγεζε ησλ εξσηεκάησλ ηνπ απηνκαηνπνηεκέλνπ κέξνπο ηεο
εμέηαζεο (ζύλζεησλ θαη απιώλ) εμεηάδεηαη κόλν ε νξζόηεηα ηνπ
απνηειέζκαηνο.
Είλαη ΑΠΑΡΑΙΣΗΣΟ λα ρξεζηκνπνηεζεί θαη ζηα δύν κέξε ηεο εμέηαζεο ν
ίδηνο ππνινγηζηήο.
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Ζ αλάπηπμε ηνπ ειεύζεξνπ ζέκαηνο ζα γίλεη ζε επεμεξγαζηή θεηκέλνπ (πρ
Microsoft Word, Libre Office). Τν παξαγόκελν αξρείν ν εμεηαδόκελνο πξέπεη
λα ην κεηαηξέςεη ζε .pdf θαη λα ελεκεξώζεη ηνλ ηερληθό ηνπ Δμεηαζηηθνύ
Κέληξνπ ζρεηηθά, ώζηε καδί κε ην αξρείν απαληήζεσλ ηνπ απηνκαηνπνηεκέλνπ
κέξνπο ηνπ ίδηνπ εμεηαδόκελνπ, λα δεκηνπξγήζνπλ ην ςεθηαθό δνθίκην ηνπ
εμεηαδόκελνπ πνπ ζα ζηαιεί γηα βαζκνιόγεζε.
Δάλ ην ινγηζκηθό εμέηαζεο παξνπζηάζεη θάπνην πξόβιεκα ή δηαπηζησζεί όηη
δελ ζπκπεξηθέξεηαη «νκαιά» (δελ αληαπνθξίλεηαη ζηηο ελέξγεηεο ηνπ
εμεηαδόκελνπ) ν ππνινγηζηήο ή ζπκβεί δηαθνπή ξεύκαηνο, ηόηε ν εμεηαδόκελνο
νθείιεη άκεζα λα ζηακαηήζεη θάζε ελέξγεηα θαη λα ελεκεξώζεη ηνλ ηερληθό
ππεύζπλν ή ηνλ/ ηνπο επηηεξεηή/ ηεο.

1.3 Εηδηθέο Οδεγίεο γηα ηνπο εμεηαδόκελνπο
Απηνκαηνπνηεκέλν κέξνο εμέηαζεο
 Καηά ηελ έλαξμε ηεο εμέηαζεο απηνκαηνπνηεκέλνπ κέξνπο θαη έπεηηα από ηελ
θαηαρώξηζε ηνπ αξηζκνύ αίηεζεο (πνπ ζα ζαο γλσζηνπνηεζεί κε ηελ
πξνζέιεπζή ζαο ζην Δμεηαζηηθό Κέληξν) ζηελ εθαξκνγή απηνκαηνπνηεκέλνπ
κέξνπο βεβαησζείηε πσο εκθαλίδεηαη ην ΟΝΟΜΑΤΔΠΩΝΥΜΟ ζαο.
 Δπηθεληξώζηε ηελ πξνζνρή ζαο ζηε δηαηύπσζε ησλ εξσηήζεσλ θαη απαληήζηε
ζε ό,ηη αθξηβώο δεηείηαη.
 Ο ρξόλνο εμέηαζεο είλαη θαζνξηζκέλνο θαη ζα πξέπεη λα κελ ηνλ ζπαηαιάηε ζε
εξσηήζεηο ηνπ ηεζη πνπ ζαο δπζθνιεύνπλ ηδηαίηεξα, δηόηη ζην ηέινο ίζσο λα
κελ είλαη αξθεηόο γηα λα πξνζπειάζεηε όιεο ηηο εξσηήζεηο.
 Βεβαησζείηε όηη νινθιεξώζαηε ηελ απάληεζε κηαο
ελεξγνπνηήζεηε ηελ επηινγή «Καταχώπιση Απάντησηρ».

εξώηεζεο

πξηλ

 Έρεηε ην δηθαίσκα λα παξαθάκςεηε ηελ απάληεζε ζε έλα εξώηεκα
δηαηεξώληαο ηε δπλαηόηεηα λα επαλέιζεηε αξγόηεξα ζε απηό.
 Έρεηε ην δηθαίσκα λα ηξνπνπνηήζεηε ηελ απάληεζε κίαο ήδε θαηαρσξηζκέλεο
εξώηεζεο, επηιέγνληάο ηε θαη θαηαρσξίδνληαο εθ λένπ ηελ απάληεζε.
 Πξνζνρή: Ζ επηινγή ηνπ πιήθηξνπ «Τέλορ Εξέτασηρ» νινθιεξώλεη ηε
δηαδηθαζία θαη παύεη θάζε δπλαηόηεηα πξνζπέιαζεο ηνπ test.
Με απηνκαηνπνηεκέλν κέξνο εμέηαζεο
 Δπηβεβαηώζηε πσο ην αξρείν πνπ ζα ρξεζηκνπνηήζεηε γηα ηελ αλάπηπμε ηνπ
ειεύζεξνπ ζέκαηνο βξίζθεηαη ζηνλ θάθειν C:\ΠΗΣΤΟΠΟΗΖΣΖ θαη έρεη ηελ
νλνκαζία
“αξηζκόο αίηεζεο ππνςεθίνπ”.doc.
ζύκθσλα κε ηνλ πξνζσπηθό ζαο αξηζκό αίηεζεο θαη πνπ ζαο γλσζηνπνηήζεθε
θαηά ηελ πξνζέιεπζή ζαο ζην Δμεηαζηηθό Κέληξν.
 Απνζεθεύεηε ζπρλά ζην ζθιεξό δίζθν ην θείκελν ηνπ ειεύζεξνπ ζέκαηνο θαηά
ηε ζπγγξαθή ηνπ.
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1.4 Η απνρώξεζε ηνπ εμεηαδόκελνπ
Καη γηα ηα δύν κέξε ηεο εμέηαζεο, ν εμεηαδόκελνο κπνξεί λα απνρσξήζεη κε ηε ιήμε
ηνπ ρξόλνπ εμέηαζεο ή λσξίηεξα αλ ζεσξεί όηη νινθιήξσζε ηελ εμέηαζε, εθόζνλ έρεη
παξέιζεη κηα (1) ώξα από ην ρξόλν έλαξμεο ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ κέξνπο ηεο εμέηαζεο.
Καηά ηελ απνρώξεζε:
 Λακβάλεη έληππε Βεβαίσζε Σπκκεηνρήο ππνγεγξακκέλε από ηνλ ππεύζπλν ηνπ
εμεηαζηηθνύ θέληξνπ,
 Ο εμεηαδόκελνο είλαη ΑΠΑΡΑΙΣΗΣΟ λα δεηήζεη από ηνλ ηερληθό ηνπ
Εμεηαζηηθνύ Κέληξνπ λα δεη θαη λα ειέγμεη ηα πεξηερόκελα ηνπ αξρείνπ
ηύπνπ Acrobat .pdf πνπ επεζύλαςε ζην Αξρείν Απαληήζεώλ (ςεθηαθό
δνθίκην) ηνπ.
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2 ΣΟ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝ ΔΡΓΑΙΑ ΣΟΤ ΛΟΓΙΜΙΚΟΤ
ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ
Σην εδάθην απηό παξνπζηάδνληαη νη βαζηθέο ιεηηνπξγίεο ηνπ πεξηβάιινληνο εξγαζίαο
κέζσ ηνπ νπνίνπ πινπνηείηαη ε πηζηνπνίεζε εθπαηδεπηηθώλ.

2.1 Εηζαγωγή Εμεηαδόκελνπ ζην Πεξηβάιινλ
Με ηελ ελεξγνπνίεζε ηνπ ινγηζκηθνύ πηζηνπνίεζεο (TiBiCert-Engine) από ηνλ
εμεηαδόκελν εκθαλίδεηαη ε αθόινπζε νζόλε εηζαγσγήο ζηνηρείσλ:

Ο εμεηαδόκελνο
εηζάγεη ηνλ
αξηζκό αίηεζήο
ηνπ.

Εηθόλα 1: Η νζόλε εηζαγωγήο ζηνηρείωλ ηνπ εμεηαδόκελνπ
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Τόζν ν αξηζκόο αίηεζεο όζν θαη ν θσδηθόο ηεζη γλσζηνπνηνύληαη ζηνλ εμεηαδόκελν
από ηνλ ππεύζπλν ηνπ Κέληξνπ Δμέηαζεο. Αλ ν αξηζκόο αίηεζεο πνπ πιεθηξνινγείηαη
από ηνλ εμεηαδόκελν είλαη ζσζηόο, κεηά ηελ ελεξγνπνίεζε ηεο επηινγήο Απνδνρή ζα
εκθαληζηεί ην νλνκαηεπώλπκό ηνπ.

Δκθάληζε
ζηνηρείσλ
εμεηαδόκελνπ.

Πεδία εηζαγσγήο
Κσδηθνύ Τεζη.

Εηθόλα 2: Η νζόλε εηζαγωγήο ζηνηρείωλ κεηά ηελ θαηαρώξηζε ηνπ αξηζκνύ
αίηεζεο από ηνλ εμεηαδόκελν

Ζ εηζαγσγή νινθιεξώλεηαη κε ηελ πιεθηξνιόγεζε ηνπ κνλαδηθνύ θσδηθνύ από ηνλ
εμεηαδόκελν ζην αληίζηνηρν πεδίν.
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2.2 Τν Πεξηβάιινλ ηνπ Λνγηζκηθνύ Πηζηνπνίεζεο
Τν πεξηβάιινλ ρσξίδεηαη ζε ηέζζεξηο πεξηνρέο, όπσο θαίλεηαη ζην αθόινπζν
ζηηγκηόηππν:

Γξακκή Δηαρείξηζεο

Επηθάλεηα Επηζθόπεζεο Εθθώλεζεο

Επηθάλεηα Επηζθόπεζεο Πηζαλώλ Απαληήζεσλ

Επηθάλεηα Επηινγήο Εξσηήζεσλ

Εηθόλα 3: Τν πεξηβάιινλ δηεπαθήο ηνπ ινγηζκηθνύ πηζηνπνίεζεο



Η επηθάλεηα επηινγήο εξσηήζεσλ. Σηελ πεξηνρή απηή ν εμεηαδόκελνο
επηιέγεη (κε αξηζηεξό θιηθ ηνπ πνληηθηνύ ηνπ) ηελ εξώηεζε πνπ επηζπκεί λα
επεμεξγαζηεί, ελώ γηα ηηο ήδε απαληεκέλεο εξσηήζεηο εκθαλίδεηαη ζρεηηθή
έλδεημε δίπια ζηνλ αξηζκό ηεο εξώηεζεο.



Η επηθάλεηα Επηζθόπεζεο Εθθώλεζεο. Σηελ πεξηνρή απηή εκθαλίδεηαη ε
εθθώλεζε ηεο επηιεγκέλεο εξώηεζεο θαζώο θαη έλδεημε γηα ην είδνο ηεο
εξώηεζεο πρ. «επηιέμηε κηα από ηηο πξνηεηλόκελεο απαληήζεηο»



Η επηθάλεηα Επηζθόπεζεο Πηζαλώλ Απαληήζεσλ. Σηελ πεξηνρή απηή
εκθαλίδνληαη νη πηζαλέο απαληήζεηο γηα ηελ επηιεγκέλε εξώηεζε.

Η Γξακκή Δηαρείξηζεο: πεξηιακβάλεη ηηο αθόινπζεο εληνιέο ειέγρνπ
 «Καηαρώξηζε Απάληεζεο» θαηαρσξεί όπνηα απάληεζε έρεη επηιέμεη ν
εμεηαδόκελνο.
 «Αθύξσζε Απάληεζε» αθπξώλεη κία ήδε θαηαρσξηζκέλε απάληεζε
 «Σέινο Εμέηαζεο» νινθιεξώλεη ηελ εμέηαζε θαη παύεη θάζε δπλαηόηεηα
επαλέλαξμεο ηνπ ηεζη.
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2.3 Λεηηνπξγίεο ηνπ Λνγηζκηθνύ Πηζηνπνίεζεο
Καηαρώξηζε Απάληεζεο
Αξρηθά ν εμεηαδόκελνο επηιέγεη ηελ εξώηεζε από ηελ επηθάλεηα επηινγήο
εξσηήζεσλ. Ζ επηινγή πξαγκαηνπνηείηαη κε αξηζηεξό θιηθ ηνπ πνληηθηνύ.

Εηθόλα 4: Επηινγή Εξώηεζεο

Σηε ζπλέρεηα θαη αλάινγα ηνλ ηύπν ηεο εξώηεζεο επηιέγεη ηελ/ ηηο απάληεζε/
απαληήζεηο πνπ ζεσξεί ζσζηή/ ζσζηέο.

Εηθόλα 5: Επηινγή Απάληεζεο
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Ζ θαηαρώξηζε ηεο απάληεζεο νινθιεξώλεηαη παηώληαο ην θνπκπί «Καηαρώξηζε
Απάληεζεο» πνπ βξίζθεηαη ζηελ επάλσ πεξηνρή ηεο επηθάλεηαο εξγαζίαο.
Με ηελ θαηαρώξηζε ηεο απάληεζεο – εθηόο από ηελ έλδεημε δίπια ζηνλ αξηζκό ηεο
εξώηεζεο – απμάλεη θαη ν αξηζκόο ησλ απαληεκέλσλ εξσηήζεσλ δίπια ζηνλ ηίηιν
ηεο νκάδαο εξσηήζεσλ (πρ ζηελ νκάδα «Σύλζεηεο Δξσηήζεηο»).

Εηθόλα 6: Εκθάληζε ηνπ κεηξεηή απαληήζεωλ

Επεμεξγαζία Καηαρσξηζκέλεο Απάληεζεο
Ζ θαηαρώξηζε κηαο απάληεζεο δελ ζπλεπάγεηαη όηη δελ είλαη δπλαηή ε επεμεξγαζία
ηεο εθ λένπ. Γειαδή ν εμεηαδόκελνο έρεη ηε δπλαηόηεηα, είηε λα αθπξώζεη ηελ
θαηαρώξηζε είηε λα κεηαβάιεη ηηο απαληήζεηο πνπ έρεη ήδε θαηαρσξίζεη, όπσο
θαίλεηαη ζηηο παξαθάησ εηθόλεο.
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Εηθόλα 7: Δπλαηόηεηα Αθύξωζεο Καηαρωξηζκέλεο Απάληεζεο

Εηθόλα 8: Δπλαηόηεηα Μεηαβνιήο ηωλ Απαληήζεωλ ζε Καηαρωξηζκέλε
Εξώηεζε

Μεηά ηελ ηξνπνπνίεζε ηεο απάληεζεο ζε κία εξώηεζε ν εμεηαδόκελνο πξέπεη λα
επηιέμεη εθ λένπ ην πιήθηξν «Καηαρώξηζε Απάληεζεο».
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2.4 Αλάπηπμε Ειεπζέξνπ Θέκαηνο
Παξαιαβή Ειεύζεξνπ Θέκαηνο
Ο εμεηαδόκελνο παξαιακβάλεη ειεθηξνληθά, ζύκθσλα κε ηηο νδεγίεο ησλ ππεπζύλσλ
ηνπ Δμεηαζηηθνύ Κέληξνπ, ηελ εθθώλεζε θαη ηπρόλ ζπλνδεπηηθό πιηθό ηνπ ζέκαηνο
ειεύζεξεο αλάπηπμεο, αλάινγα κε ηε ζπζηάδα ηνπ.
Δελ επηηξέπεηαη ε ρξήζε νπνηνπδήπνηε πιηθνύ (βηβιίσλ, ζεκεηώζεσλ θιπ.) ζε
έληππε ή ειεθηξνληθή κνξθή, πέξαλ απηνύ πνπ ζα δηαηεζεί ζηνπο ππνςεθίνπο από
ηνπο ππεπζύλνπο ησλ Δμεηαζηηθώλ Κέληξσλ. Τπρόλ απνζπάζκαηα ζρνιηθώλ βηβιίσλ
ή ηνπ πξνγξάκκαηνο ζπνπδώλ πνπ ζα θξηζνύλ απαξαίηεηα γηα ηελ αλάπηπμε ηνπ
ζέκαηνο ζην δεύηεξν κέξνο ηεο εμέηαζεο, ζα απνηεινύλ κέξνο ησλ ζεκάησλ θαη ζα
δνζνύλ ζηνπο ππνςεθίνπο καδί κε απηά.
πγγξαθή Ειεύζεξνπ Θέκαηνο
Ζ ζπγγξαθή ηνπ Διεύζεξνπ Θέκαηνο ζα γίλεη κε ηε ρξήζε ηνπ ινγηζκηθνύ
επεμεξγαζηή θεηκέλνπ (πρ Microsoft Word, Libre Office).
Ο εμεηαδόκελνο είλαη ΑΠΑΡΑΙΣΗΣΟ λα ρξεζηκνπνηήζεη ηνλ ίδην ππνινγηζηή κε
απηόλ πνπ ρξεζηκνπνίεζε γηα ην απηνκαηνπνηεκέλν κέξνο ηεο εμέηαζεο θαζώο ην
αξρείν επεμεξγαζίαο θεηκέλνπ πνπ ζα πξέπεη λα επεμεξγαζηεί δεκηνπξγείηαη
απηόκαηα θαηά ηε πξώην κέξνο ηεο εμέηαζεο.
Τν αξρείν βξίζθεηαη ζηε ζέζε C:\ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ θαη έρεη ηελ νλνκαζία
«αξηζκόο αίηεζεο ππνςεθίνπ».doc.
Πξνζνρή!! Σηελ απάληεζή δελ πξέπεη λα εκθαλίδεηαη θαλέλα πξνζσπηθό ζηνηρείν
ηνπ εμεηαδόκελνπ δηαθνξεηηθά ε απάληεζή ζα αθπξώλεηαη θαη ην ειεύζεξν ζέκα δελ
ιακβάλεηαη ππόςε ζηε ηειηθή βαζκνιόγεζε.
Πξνζνρή!! Ο εμεηαδόκελνο ζα πξέπεη λα Απνζεθεύεη ζπρλά ηo αξρείν ηνπ
ειεύζεξνπ ζέκαηνο.
Μεηαηξνπή Αξρείνπ Ειεύζεξνπ Θέκαηνο ζε κνξθή Acrobat Reader
Μεηά ηελ νινθιήξσζε ηεο ζπγγξαθήο ηνπ ειεύζεξνπ θεηκέλνπ ζηνλ επεμεξγαζηή
θεηκέλνπ, ν εμεηαδόκελνο ζα πξέπεη λα κεηαηξέςεη ην αξρείν θεηκέλνπ (*.doc) ζε
Acrobat PDF, ελδερνκέλσο κε ηε βνήζεηα – ζπλδξνκή ηνπ ηερληθνύ ηνπ εξγαζηεξίνπ.
Δάλ ε εθαξκνγή επεμεξγαζίαο θεηκέλνπ δελ δηαζέηεη ηε ζρεηηθή ιεηηνπξγία
απνζήθεπζεο κπνξείηε λα «ηππώζεηε» ην θείκελν ζηνλ εγθαηεζηεκέλν PDF printer
(πρ CutePDF Writer).
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Εηθόλα 9: Εθηύπωζε ηνπ αξρείνπ θεηκέλνπ ζην PDF Printer

Καηά ηελ εθηύπσζε ζα δεηεζεί από ην ρξήζηε λα εηζάγεη έλα όλνκα γηα ην αξρείν
PDF θαζώο θαη ηνπνζεζία γηα ηελ απνζήθεπζή ηνπ.
Ο ρξήζηεο ζα πξέπεη λα δειώζεη σο όλνκα αξρείνπ ην
«αξηζκόο αίηεζεο ππνςεθίνπ».pdf
Ωο ηνπνζεζία απνζήθεπζεο πξνηείλεηαη ν θάθεινο c:\ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ

Εηθόλα 10: Εηζαγωγή ηνπ νλόκαηνο αξρείνπ γηα ην παξαρζέλ PDF
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ΕΠΙΜΟΡΦΧΗ ΣΧΝ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΧΝ ΓΙΑ ΣΗΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ
ΣΧΝ ΦΗΦΙΑΚΧΝ ΣΕΥΝΟΛΟΓΙΧΝ ΣΗ ΔΙΔΑΚΣΙΚΗ ΠΡΑΞΗ

Οδηγίερ για ηην Πιζηοποίηζη ηων ςποψηθίων επιμοπθωηών ζηα Εξεηαζηικά Κένηπα

Επηζύλαςε ηνπ αξρείνπ Ειεπζέξνπ Θέκαηνο ζην αξρείν Απαληήζεσλ
Μεηά ηελ παξαγσγή θαη απνζήθεπζε ηνπ αξρείνπ PDF, ν ρξήζηεο ελεκεξώλεη ηνλ
ηερληθό ππεύζπλν ηνπ Κέληξνπ γηα ηελ νινθιήξσζε ηεο εξγαζίαο ηνπ θαη δεηά ηελ
«επηζύλαςε» ηνπ αξρείνπ απηνύ ζην αξρείν απαληήζεσλ ηνπ απηνκαηνπνηεκέλνπ
κέξνπο κε βάζε ηνλ αξηζκό ηεο αίηεζήο ηνπ.

2.5 Βνεζεηηθέο Λεηηνπξγίεο Εθαξκνγήο
Γηα ηελ επθνιόηεξε επηζθόπεζε ηεο εθθώλεζεο κηαο εξώηεζεο ν εμεηαδόκελνο έρεη
ηε δπλαηόηεηα απμνκείσζεο ηνπ κεγέζνπο ηεο πεξηνρήο επηζθόπεζήο ηεο κε
αληίζηνηρε απμνκείσζε ηεο πεξηνρήο ησλ απαληήζεσλ.
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