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1.

ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

1.1

Η εξέταση

Στο πλαίσιο της Πράξης «Πιλοτικές παρεμβάσεις υποστήριξης πιστοποίησης
μαθητών Γ’ τάξης Γυμνασίου για την απόκτηση ΚΠπ» που υλοποιείται από το
Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, θα διεξαχθούν εξετάσεις για την
πιστοποίησηεπάρκειαςστηχρήσηΤΠΕ.
Στις εξετάσεις πιστοποίησης έχουν δικαίωμα συμμετοχής αποκλειστικά οι μαθητές
της Γ΄ Γυμνασίου, οι οποίοι έχουν συμμετάσχει στις δράσεις προετοιμασίας που
υλοποιήθηκανστοπλαίσιοτηςανωτέρωΠράξηςστιςοικείεςσχολικέςμονάδες.
Ηδιαδικασίαπιστοποίησηςπεριλαμβάνειτηδιενέργειαεξετάσεωνσετρίαδιακριτά
γνωστικάαντικείμενα:
α)Επεξεργασίακειμένου
β)Υπολογιστικάφύλλα
γ)ΥπηρεσίεςΔιαδικτύου&ΗλεκτρονικούΤαχυδρομείου
Για κάθε γνωστικό αντικείμενο έχουν δημιουργηθεί διακριτά τεστ, τα οποία
περιλαμβάνουνένασύνολοερωτημάτωνμεστόχοτωνέλεγχοβασικώνικανοτήτων
ΤΠΕστααντίστοιχααντικείμενα.

1.2

Τα είδη των ερωτημάτων

Οι μαθητές καλούνται να απαντήσουν σε ερωτήματα πραγματοποιώντας τις
ζητούμενες ενέργειες στο περιβάλλον εφαρμογών (επεξεργασίας κειμένου,
υπολογιστικών φύλλων, Πλοήγησης στο Διαδίκτυο/Διαχείρισης Ηλεκτρονικού
Ταχυδρομείου αντίστοιχα) και ελέγχεται – βαθμολογείται το αποτέλεσμα των
ενεργειών αυτών. Επίσης περιλαμβάνονται σε μικρή κλίμακα ερωτήματα κλειστού
τύπουαπότιςκατηγορίες:
 σωστού–λάθους
 μίαςεπιλογήςαπόπολλές
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1.3

Προσέλευση εξεταζόμενου & έλεγχος προσωπικών στοιχείων

Ο εξεταζόμενος θα πρέπει να προσέρχεται στο Κέντρο Ηλεκτρονικών Εξετάσεων
(ΚΗΕ) μισή ώρα πριν την έναρξη της εξέτασης, ώστε να πραγματοποιείται έλεγχος
ταυτοπροσωπίας.
Το προσωπικό του ΚΗΕ, που έχει ήδη παραλάβει ηλεκτρονικά μέσω του
πληροφοριακού συστήματος τη λίστα των συμμετεχόντων στην εκάστοτε
προγραμματισμένη πιστοποίηση, επιβεβαιώνει την παρουσία των εξεταζόμενων
πραγματοποιώντας έλεγχο ταυτοπροσωπίας και οι συμμετέχοντες υπογράφουν
στο έντυπο Συγκεντρωτική κατάσταση συμμετεχόντων σε προγραμματισμένη

πιστοποίηση.
Κάθεεξεταζόμενος:
Θα πρέπει να έχει μαζί του:
 Ταυτότητα,ΔιαβατήριοήΒεβαίωσηταυτοπροσωπίας
 Το Έντυπο Συμμετοχής Μαθητή σε Πιστοποίηση, το οποίο εκτυπώνεται
ηλεκτρονικά μέσω του πληροφοριακού συστήματος διαχείρισης και αποτελεί
προσωπικό έγγραφο. Η εκτύπωση του εντύπου γίνεται από τον εξεταζόμενο
μέσα από τον προσωπικό του λογαριασμό στο πληροφοριακό σύστημα αφού
υποβάλλει αίτηση και με δική του φροντίδα προσκομίζεται στο ΚΗΕ κατά την
εξέταση.
Δεν θα μπορεί να έχει μαζί του κατά την εξέταση:
α)σημειώσεις
β) βιβλία ή άλλου είδους εκπαιδευτικό υλικό σχετικό με τη διαδικασία της
πιστοποίησης
Στη συνέχεια, οι επιτηρητές φροντίζουν να οδηγήσουν τους συμμετέχοντες στους
αντίστοιχουςσταθμούςεργασίας.
Προσοχή:
Οι εξετάσεις και για τα τρία γνωστικά αντικείμενα πραγματοποιούνται
διαδοχικά, την ίδια ημέρα, στο ΚΗΕ όπου τοποθετήθηκε ο εξεταζόμενος.
Επομένωςοέλεγχοςταυτοπροσωπίαςκαιτου συνοδευτικούεντύπου αρκεί
ναπραγματοποιείταιπριντηνέναρξητηςπρώτηςεξέτασης.
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1.4


Τα γενικά χαρακτηριστικά της εξέτασης
Ηδιαδικασίαπιστοποίησηςπραγματοποιείταιηλεκτρονικάμέσωκατάλληλα
διαμορφωμένουλογισμικού.



Ηδιάρκειατηςεξέτασηςείναι1ώραγιακάθεγνωστικόαντικείμενο.Μεταξύ
τωνεπιμέρουςεξετάσεωνπροβλέπεταιδιάλειμμαμισήςώρας.



Ο χρόνος εξέτασης μετράται ηλεκτρονικά και μετά τη λήξη του δεν δίνεται
παράτασηγιατηνολοκλήρωσητυχόνερωτήσεωνπουεκκρεμείηαπάντησή
τουςαπότονεξεταζόμενοήγιαοποιονδήποτεάλλολόγο.



Ο αριθμός των ερωτήσεων ενός τεστ είναι περίπου 55 (υπάρχουν μικρές
διαφορέςμεταξύτωνγνωστικώναντικειμένων).



Κατά την αξιολόγηση των ερωτημάτων εξετάζεται μόνο η ορθότητα του
αποτελέσματος.



Εάντολογισμικόεξέτασηςπαρουσιάσεικάποιοπρόβλημαήδιαπιστωθείότι
ο υπολογιστής δεν συμπεριφέρεται «ομαλά» (δηλ. δεν ανταποκρίνεται στις
ενέργειες του εξεταζόμενου) ή συμβεί διακοπή ρεύματος, τότε ο
εξεταζόμενοςοφείλειάμεσανασταματήσεικάθεενέργειακαιναενημερώσει
τον/τους Επιτηρητή/τες. Αυτοί στη συνέχεια φροντίζουν με τη βοήθεια του
τεχνικούυπεύθυνουγιατηναντιμετώπισητουπροβλήματος.Ανδενμπορεί
να αποκατασταθεί το πρόβλημα ώστε να ολοκληρωθεί ομαλά η εξέταση,
τότεπρέπειναεπαναληφθείσεχρόνοκαιτόποπουθαπρογραμματιστείεκ
νέου.

1.5


Ειδικές Οδηγίες για τους εξεταζόμενους
Επικεντρώστε την προσοχή σας στη διατύπωση των ερωτήσεων και
απαντήστεσεό,τιακριβώςζητείται.



Βαθμολογείται το τελικό αποτέλεσμα και όχι ο τρόπος επίτευξής του.
Ωστόσο, σε μερικά σημεία δίνονται συγκεκριμένες οδηγίες, τις οποίες
καλείστε να ακολουθήσετε προκειμένου να οδηγηθείτε με ασφάλεια στις
απαιτούμενεςενέργειεςγιατησωστήαπάντηση.



Οχρόνοςεξέτασηςείναικαθορισμένοςκαιθαπρέπειναμηντονσπαταλάτε
σεερωτήσειςτουτεστπουσαςδυσκολεύουνιδιαίτερα,διότιστοτέλοςίσως
ναμηνείναιαρκετόςγιανααπαντήσετεόλεςτιςερωτήσεις.
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Βεβαιωθείτε ότι ολοκληρώσατε τις απαιτούμενες ενέργειες για την τελική
απάντηση σε μια ερώτηση πριν την καταχωρίσετε. Για παράδειγμα, όταν
πληκτρολογείτε δεδομένα σε ένα κελί του Excel, φροντίστε να έχει
ολοκληρωθείηκαταχώρισημετοπάτηματουπλήκτρου«Enter».



Στις διαδικασίες για το Διαδίκτυο θα πρέπει να έχει «φορτωθεί» η
ιστοσελίδα, στις περιπτώσεις που ζητηθεί η μετάβαση σε συγκεκριμένη
διεύθυνση,πρινοεξεταζόμενοςεπιλέξεινακαταχωρίσειτηναπάντησήτου
καιναμεταβείστοεπόμενοερώτημα.



Αν μια ερώτηση δεν εμφανίζεται ευκρινώς ή εμφανιστεί κάποιο μήνυμα
λάθους,σταματήστεστοσημείοαυτόκαικαλέστεέναναπότουςεπιτηρητές.



Κατά τη μετάβαση μεταξύ των ερωτημάτων κλείνουν αυτόματα όλα τα
παράθυρα(φάκελοι,εφαρμογέςκλπ.)πουτυχόνέχειχρειαστείναανοίξουν
για την εύρεση των σωστών απαντήσεων. Επομένως δεν απαιτείται ο
υποψήφιοςνακάνεικάποιαενέργεια.



Έχετε το δικαίωμα να παρακάμψετε ένα ή περισσότερα ερωτήματα σε ένα
τεστ, προχωρώντας απλά στο επόμενο με το πάτημα του κουμπιού
«Παράλειψη Απάντησης & Επόμενο Ερώτημα».Διατηρείτετηδυνατότητα
ναεπανέλθετεαργότερασεαυτό,αφούολοκληρώσετεέναπλήρηκύκλοστο
σύνολοτωνερωτημάτωντουτεστπουσαςέχειανατεθεί.



Η καταχώριση των απαντήσεών σας πραγματοποιείται μόνο όταν
χρησιμοποιείτε το κουμπί με την ένδειξη «Καταχώριση Απάντησης &
Επόμενο Ερώτημα».Όμωςκάθεφοράπουχρησιμοποιείτεαυτότοκουμπίη
απάντηση που τυχόν δώσατε καταχωρίζεται οριστικά και δεν μπορείτε να
επανέλθετεστοερώτημααυτό.



Προσοχή: Η επιλογή του πλήκτρου «Τέλος Εξέτασης» ολοκληρώνει τη
διαδικασίακαιπαύεικάθεδυνατότηταπροσπέλασηςτουτεστ.



1.6

Η αποχώρηση του εξεταζόμενου

Οεξεταζόμενοςμπορείνααποχωρήσειμετηλήξητουχρόνουεξέτασηςήνωρίτερα
ανθεωρείότιολοκλήρωσετηνεξέταση.Κατάτηναποχώρηση
α) λαμβάνει το έντυπο Βεβαίωση συμμετοχής μαθητή σε πρόγραμμα

πιστοποίησης,υπογεγραμμένοαπότονΕπόπτητουΚHΕ,
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β)

παραδίδει

το

Έντυπο

Συμμετοχής

Μαθητή

σε

Πιστοποίηση

υπογεγραμμένοαπότονίδιο.


1.7

Ελάχιστο ποσοστό επιτυχίας

Σε κάθε γνωστικό αντικείμενο το ελάχιστο ποσοστό σωστών απαντήσεων που
απαιτείταιγιαναθεωρηθείεπιτυχήςηεξέτασηκαθορίζεταιστο70%.


2.

ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ

Στο κεφάλαιο αυτό παρουσιάζονται οι βασικές λειτουργίες του περιβάλλοντος
εργασίαςμετοοποίοπραγματοποιείταιηεξέτασητωνμαθητών.


2.1

Εισαγωγή Εξεταζόμενου στο Περιβάλλον Εξέτασης

Με την ενεργοποίηση του λογισμικού πιστοποίησης (kppPlayerLykeio) από τον
εξεταζόμενοεμφανίζεταιηακόλουθηοθόνηεισαγωγήςστοιχείων:

Ο εξεταζόμενος
εισάγει

τον

αριθμό αίτησής
του.

Ο εξεταζόμενος
εισάγει

τον

κωδικό

του

Τεστ.


Εικόνα 1: Ηοθόνηεισαγωγήςστοιχείωντουτεστ


Οεξεταζόμενοςελέγχειταστοιχείαπουπληκτρολόγησεκαιεάνείναιακριβήπατάει
τοκουμπίΑποδοχή,διαφορετικάπατάειτοκουμπίΑκύρωσηκαιεισάγειτασωστά
ΟδηγόςγιατιςΔιαδικασίεςκαιτοΠεριβάλλονΕξέτασηςτουΚΠπ

7 / 11

στοιχεία.Ανταστοιχείαπουπληκτρολογήθηκανείναισωστά,θαεμφανιστείσενέα
οθόνητοονοματεπώνυμοτουυποψηφίου.


Εμφάνιση
στοιχείων
εξεταζόμενου



Εικόνα 2: Ηοθόνηεπιβεβαίωσηςστοιχείωνεξεταζόμενου


Εμφανίζονται προσυμπληρωμένα τα ατομικά στοιχεία του εξεταζόμενου. Εάν είναι
σωστά, ο εξεταζόμενος πατάει Αποδοχή για να ξεκινήσει το τεστ, και εάν είναι
λανθασμέναοεξεταζόμενοςπρέπειναζητήσειβοήθειααπότονΕπιτηρητή.
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2.2

Το Περιβάλλον του Λογισμικού Πιστοποίησης

Στοπεριβάλλονεξέτασηςδιακρίνονταιτρειςκύριεςπεριοχές,όπωςφαίνεταιστηνεικόναπουακολουθεί:


Γραμμή Κατάστασης

Χώρος
διατύπωσης
ερωτήματος

Χώρος
εργασίας


Εικόνα 3: Τοπεριβάλλοντηςεξέτασης

ΟδηγόςγιατιςΔιαδικασίεςκαιτοΠεριβάλλονΕξέτασηςτουΚΠπ
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Στη Γραμμή Κατάστασηςοεξεταζόμενοςβλέπει
α)τοναριθμότουερωτήματοςπουεπεξεργάζεταιτηντρέχουσαστιγμή
β)τοπλήθοςτωναπαντημένωνερωτημάτων
γ)τοχρονόμετροκαι
δ)τακουμπιάμετάβασηςμεταξύτωνερωτημάτων

Τακουμπιάμετάβασηςέχουντιςακόλουθεςλειτουργίες:
«Παράλειψη Απάντησης & Επόμενο Ερώτημα»:Μεαυτήτηνεντολή


ελέγχου ο εξεταζόμενος δεν καταχωρίζει απάντηση στο τρέχον
ερώτημακαιδιατηρείτηδυνατότηταναεπανέλθεισεαυτόγιανα το
απαντήσειαργότερααφούολοκληρώσειέναπλήρηκύκλοστοσύνολο
τωνερωτημάτωντουτεστπουτουέχουνανατεθεί.

«Καταχώριση Απάντησης & Επόμενο Ερώτημα»: Με αυτή την



εντολή ελέγχου ο εξεταζόμενος καταχωρίζει οριστικά την απάντηση
που επέλεξε να δώσει στο τρέχον ερώτημα και δεν μπορεί να

επανέλθειστοερώτημααυτό.

«Τέλος Εξέτασης»: Με αυτή την εντολή, ολοκληρώνεται η εξέταση
καταχωρίζοντας οριστικά την τελευταία απάντηση που έδωσε ο


εξεταζόμενος και παύει κάθε δυνατότητα επανέναρξης του τεστ. Η
συγκεκριμένηενέργειασυνοδεύεταιαπότηνεμφάνισητουακόλουθου
μηνύματος στην οθόνη του εξεταζόμενου, το οποίο και σηματοδοτεί
τηλήξητηςεξέτασης.


Εικόνα 4: Μήνυμαολοκλήρωσηςτηςεξέτασης
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Στον Χώρο διατύπωσης ερωτήματος περιλαμβάνεται η εκφώνηση που πρέπει να
διαβάσειοεξεταζόμενοςπρινπροχωρήσεισεπαρεμβάσειςστοχώροεργασίας.
Ο χώρος αυτός μπορεί να περιλαμβάνει είτε ένα απλό ερώτημα, είτε ένα μικρό
διάλογο, είτε μια εντολή εκτέλεσης συγκεκριμένων ενεργειών (όπως για παράδειγμα
στην Εικόνα 3), είτε να ενσωματώνει στις περιπτώσεις ερωτημάτων κλειστού τύπου
τιςεναλλακτικέςαπαντήσειςόπωςφαίνεταιστηνακόλουθηεικόνα.


Εικόνα 5: Τρόποςεμφάνισηςερωτήματοςκλειστούτύπου

Στον Χώρο εργασίαςεμφανίζονται:
(α) Το/τα αρχείο/α εργασίας που απαιτείται να επεξεργαστεί ο εξεταζόμενος
για το τρέχον κάθε φορά ερώτημα. Τα αρχεία αυτά ενεργοποιούνται
αυτόματα στο περιβάλλον των εφαρμογών που αντιστοιχούν, με την
εμφάνισητουερωτήματος.
(β)Οποιοδήποτεαρχείοδημιουργήσειοεξεταζόμενοςγιαδικήτουχρήση.
(γ)

Οποιαδήποτε

επιπλέον

εφαρμογή

επιλέξει

ο

εξεταζόμενος

να

χρησιμοποιήσει(π.χ.γιαπρόσβασηστοInternet).
Ο εξεταζόμενος καλείται στον χώρο αυτό να πραγματοποιήσει τη ζητούμενη
ενέργεια και στη συνέχεια να επιλέξει με ποιον τρόπο επιθυμεί να μεταβεί στο
επόμενοερώτημα.
Προσοχή:

Οεξεταζόμενοςνα μην «κλείνει»τιςεφαρμογέςμετααρχείαεργασίας,
διότιηδιαδικασίααυτήπραγματοποιείταιαπότολογισμικόεξέτασης.
Βεβιασμένο κλείσιμο των εφαρμογών ή των αρχείων εργασίας μπορεί
να προκαλέσει αδυναμία καταγραφής των ενεργειών και ελέγχου της
απάντησηςπουδόθηκεμεευθύνητουεξεταζόμενου.
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