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ΜΕΡΟΣ Α : 

ΓΕΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 
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ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

Η Πράξη «ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΩΝ ΣΤΗΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ 

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙ-

∆ΕΥΣΗ» αποτελεί µια σηµαντική προσπάθεια του ΥπΕΠΘ στο πλαίσιο της 

Εισαγωγής και Αξιοποίησης των Νέων Τεχνολογιών στην Εκπαίδευση. 

Η Πράξη περιλαµβάνει δύο φάσεις, εκ των οποίων η πρώτη αφορά στην 

επιµόρφωση των εκπαιδευτικών και η δεύτερη στην πιστοποίηση των 

γνώσεων και δεξιοτήτων που απέκτησαν. 

Από την ηµεροµηνία έναρξης της πράξης (28/1/2002) µέχρι τις αρχές Μαΐ-

ου 2003 έχουν επιµορφωθεί σε όλη την επικράτεια 75.000 εκπαιδευτικοί. 

Σύµφωνα µε τον προγραµµατισµό υλοποίησης ακολουθεί η δεύτερη φάση, 

δηλ. αυτή των διαδικασιών πιστοποίησης. 

Σκοπός του παρόντος οδηγού είναι η ενηµέρωση και πληροφόρηση των 

εκπαιδευτικών για την συµµετοχή τους στις διαδικασίες πιστοποίησης. 
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ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

σία. 

Στο πλαίσιο του Γ΄ Κοινοτικού Πλαισίου Στήριξης και του Επιχειρησιακού Προ-

γράµµατος "Κοινωνία της Πληροφορίας" (ΕΠ "ΚτΠ"), το Υπουργείο Εθνικής 

Παιδείας και Θρησκευµάτων έχει προχωρήσει στην υλοποίηση της Πράξης: 

 

«Επιµόρφωση Εκπαιδευτικών στην Αξιοποίηση των Τεχνολογιών της 

Πληροφορίας και των Επικοινωνιών (ΤΠΕ) στην Εκπαίδευση» 

 

η οποία είναι ενταγµένη στο Μέτρο 1.2 του Άξονα "Παιδεία και Πολιτισµός" του 

ΕΠ "ΚτΠ" και συγχρηµατοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (75% από το 

Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο, ΕΚΤ) και από Εθνικούς Πόρους.  

 

Γενικά Στοιχεία Πληροφόρησης 

Μέχρι σήµερα έχουν επιµορφωθεί 75.000 εκπαιδευτικοί της πρωτοβάθµιας και 

δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης σε πιστοποιηµένα Κέντρα Στήριξης Επιµόρφωσης 

(ΚΣΕ), υπό το συντονισµό και την επίβλεψη σε τοπικό επίπεδο των αντίστοιχων 

Επιτροπών Επιµόρφωσης (ΕΕ). 

Σύµφωνα µε την προβλεπόµενη εξέλιξη της Πράξης οι εκπαιδευτικοί µπορούν 

να συµµετάσχουν στις διαδικασίες πιστοποίησης γνώσεων και δεξιοτήτων στις 

ΤΠΕ. 

Την επιστηµονική και τεχνική υποστήριξη του ΥΠΕΠΘ για τη διενέργεια της πι-

στοποίησης έχει το Ερευνητικό Ακαδηµαϊκό Ινστιτούτο Τεχνολογίας Υπολογι-

στών (ΕΑΙΤΥ).  

 

Πού θα γίνεται η πιστοποίηση; 

Η διαδικασία πιστοποίησης των δεξιοτήτων και γνώσεων των εκπαιδευτικών 

στις Τεχνολογίες της Πληροφορίας και των Επικοινωνιών θα υλοποιείται σε 

Κέντρα Πιστοποίησης (ΚΕ.ΠΙΣ.), τα οποία είναι πλήρως εξοπλισµένα 

εργαστήρια Παν/µίων και ΤΕΙ που επιλέχθηκαν µε ανοικτή διαδικα

Για την Α’ δοκιµαστική περίοδο εφαρµογής των διαδικασιών πιστοποίησης, που 

θα διεξαχθεί από 1/7/2003 έως 15/7/2003, θα πραγµατοποιηθούν πιστοποιή-
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σεις στους Νοµούς Αχαΐας και Λάρισας και σε περιορισµένο αριθµό Κέντρων 

Πιστοποίησης. 

 

Πώς ο εκπαιδευτικός θα επιλέγει που θα πιστοποιηθεί; 

Κάθε εκπαιδευτικός που επιθυµεί να πιστοποιηθεί, θα συµπληρώνει ηλεκτρο-

νικά αίτηση στον κόµβο του έργου, επιλέγοντας την περιοχή, το ΚΕ.ΠΙΣ. και 

την ηµεροµηνία που τον ενδιαφέρει να πιστοποιηθεί. 

Η εκπαιδευτική κοινότητα θα µπορεί να ενηµερώνεται κατάλληλα και από την 

Επιτροπή Επιµόρφωσης κάθε περιοχής. 

 

Πόσες φορές µπορεί να συµµετάσχει; 

Οι εκπαιδευτικοί οι οποίοι θα συµµετάσχουν επιτυχώς στην διαδικασία της πι-

στοποίησης κατά την ως άνω δοκιµαστική εφαρµογή των διαδικασιών πιστο-

ποίησης στους Νοµούς Αχαΐας και Λάρισας, πιστοποιούνται κανονικά.  

Η ανεπιτυχής συµµετοχή των εκπαιδευτικών στην διαδικασία της πιστοποίησης, 

κατά την ως άνω δοκιµαστική εφαρµογή των διαδικασιών πιστοποίησης, δεν 

επηρεάζει τη δυνατότητά συµµετοχής τους στην διαδικασία της πιστοποίησης 

κατά την υλοποίηση αυτής σε ευρεία κλίµακα.  

 

∆ικαίωµα συµµετοχής 

∆ικαίωµα συµµετοχής στην πρώτη φάση της διαδικασίας της πιστοποίησης 

στους Νοµούς Αχαΐας και Λάρισας, όπως περιγράφεται κατωτέρω, κατά την πε-

ρίοδο από 1-7-2003 µέχρι 15-7-2003, έχουν αποκλειστικά και µόνο : 

α) οι µόνιµοι εκπαιδευτικοί του ∆ηµοσίου οι οποίοι παρακολούθησαν την 

επιµόρφωση και 

β) οι µόνιµοι εκπαιδευτικοί του ∆ηµοσίου, οι οποίοι επιθυµούν να πιστοποιη-

θούν απευθείας, χωρίς να έχουν παρακολουθήσει το πρόγραµµα επιµόρφωσης. 

Από την παρούσα διαδικασία εξαιρούνται οι εκπαιδευτικοί των κλάδων ΠΕ 20 

και ΠΕ 19. 
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Το περιεχόµενο της εξέτασης 

Οι ερωτήσεις στις οποίες καλείται να απαντήσει ο εκπαιδευτικός, που θα συµ-

µετάσχει στη διαδικασία της ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ, θα έχουν άµεση συνάφεια µε 

τους στόχους που έχουν τεθεί για τη συγκεκριµένη Πράξη «Επιµόρφωση Εκ-

παιδευτικών στην Αξιοποίηση των ΤΠΕ στην Εκπαίδευση». 

Στο πλαίσιο αυτό πιστοποιείται η απόκτηση των απαραίτητων γνώσεων και δε-

ξιοτήτων, όπως αυτές προκύπτουν από τον πίνακα στόχων του προγράµµατος 

σπουδών της συγκεκριµένης επιµόρφωσης. 
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ΜΕΡΟΣ Β :  

∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΕΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥ-

ΤΙΚΩΝ 
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∆ιαδικασία Υποβολής Αίτησης Συµµετοχής ∆ιαδικασία Υποβολής Αίτησης Συµµετοχής 

Ο εκπαιδευτικός που επιθυµεί να συµµετάσχει στη διαδικασία ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ 

ακολουθεί τις παρακάτω διαδικασίες: 

 
Απόκτηση Αναγνωριστικού & Κωδικού Πρόσβασης 

Ο εκπαιδευτικός πριν την υποβολή αίτησης θα πρέπει να αποκτήσει, Αναγνωρι-

στικό και Κωδικό Πρόσβασης. Η διαδικασία απόδοσης των στοιχείων αυτών 

προβλέπει τον έλεγχο και τη διασταύρωση των δηλωθέντων στοιχείων, µε τα 

ακόλουθα βήµατα: 

1. Συνδέεται στον κόµβο ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ: 

http://epimorfosi.cti.gr/certification 

µέσω του διαδικτύου (η πρόσβαση µπορεί να γίνει από την σχολική µονάδα 

του εκπαιδευτικού ή από οποιονδήποτε Η/Υ που έχει πρόσβαση στο διαδί-

κτυο) και από το µενού που εµφανίζεται επιλέγει: 

«Καταχώριση στοιχείων εκπαιδευτικού». 

2.  Με κεφαλαία και ελληνικά πληκτρολογεί (χωρίς τόνους) τα ακόλουθα 

στοιχεία: 

2.1. Επώνυµο 

2.2. Αριθµό Μητρώου 

2.3. Αριθµό Φορολογικού Μητρώου. 

3.  Ακολουθεί ηλεκτρονική διασταύρωση των στοιχείων που καταχωρήθηκαν, 

ως εξής: 

Περίπτωση 1η → Ο ενδιαφερόµενος έχει επιµορφωθεί και καταχώρησε 

ορθά τα στοιχεία: 

i. Εµφανίζεται αναλυτική φόρµα µε τα υπόλοιπα δηλωµένα 

στοιχεία, του ενδιαφερόµενου. ∆εν µπορεί να αλλάξει: α) 

τον ΑΜ, β) τον ΑΦΜ, γ) το ονοµατεπώνυµο, δ) το πατρώ-

νυµο και ε) το έτος γέννησης του. 
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ii. Πρέπει να συµπληρώσει στοιχεία που πιθανά λείπουν καθώς 

και τη ∆ιεύθυνση και Σχολική Μονάδα της οργανικής του 

θέσης αλλά και της τρέχουσας θέσης εργασίας του. 

iii. Αυτόµατα του αποδίδονται τα στοιχεία πρόσβασης στο πλη-

ροφοριακό σύστηµα για να υποβάλλει αίτηση συµµετοχής 

στην πιστοποίηση. 

Περίπτωση 2η → Ο ενδιαφερόµενος δεν έχει επιµορφωθεί: 

i. Εµφανίζεται αναλυτική φόρµα συµπλήρωσης των απαιτού-

µενων στοιχείων, την οποία συµπληρώνει ο ενδιαφερόµε-

νος. 

ii. Η οικεία Επιτροπή Επιµόρφωσης αναλαµβάνει να διαπιστώ-

σει αν ο ενδιαφερόµενος είναι εκπαιδευτικός και να επιβε-

βαιώσει τα στοιχεία του*. Κατά την περίπτωση αυτή ελέγχο-

νται τυχόν λανθασµένες καταχωρήσεις στοιχείων που ταυτί-

ζονται µε στοιχεία άλλων εκπαιδευτικών. 

iii. Μετά την επιβεβαίωση των στοιχείων ο ενδιαφερόµενος ε-

παναλαµβάνει το βήµα 1 και αυτόµατα του αποδίδονται τα 

στοιχεία πρόσβασης στο πληροφοριακό σύστηµα για να υ-

ποβάλλει αίτηση συµµετοχής στην πιστοποίηση. 

Περίπτωση 3η → Ο ενδιαφερόµενος δηλώνει ανακριβή στοιχεία: 

i. Εµφανίζεται αναλυτική φόρµα, την οποία συµπληρώνει ο 

ενδιαφερόµενος. 

ii. Ενηµερώνεται µε σχετικό µήνυµα για το πρόβληµα των δη-

λωθέντων στοιχείων του και έχει τη δυνατότητα: α) να 

στείλει ηλεκτρονικό µήνυµα στο διαχειριστή του συστήµα-

τος, β) να διαγράψει την αίτησή του. 

iii. Η οικεία Επιτροπή Επιµόρφωσης αναλαµβάνει να διαπιστώ-

σει αν ο ενδιαφερόµενος είναι εκπαιδευτικός και να επιβε-

βαιώσει/ διορθώσει τα στοιχεία του* µετά από σχετικό έλεγ-

                                                      
* Ο ενδιαφερόµενος πρέπει να επικοινωνήσει µε την οικεία Επιτροπή Επιµόρφωσης. 
* Ο ενδιαφερόµενος πρέπει να επικοινωνήσει µε την οικεία Επιτροπή Επιµόρφωσης. 
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χο. Κατά την περίπτωση αυτή ελέγχονται οι λανθασµένες 

καταχωρήσεις στοιχείων που ταυτίζονται µε στοιχεία άλλων 

εκπαιδευτικών. 

iv. Μετά την επιβεβαίωση των στοιχείων ο ενδιαφερόµενος ε-

παναλαµβάνει το βήµα 1 και αυτόµατα του αποδίδονται τα 

στοιχεία πρόσβασης στο πληροφοριακό σύστηµα για να υ-

ποβάλλει αίτηση συµµετοχής στην πιστοποίηση. 

Προσοχή: Τα στοιχεία πρόσβασης (Αναγνωριστικό και Κωδικός) είναι 

αυστηρώς προσωπικά και δεν πρέπει να γνωστοποιούνται σε τρίτους. 

Φυλάσσονται δε µε ευθύνη του εκπαιδευτικού. 

 

Αίτηση Συµµετοχής σε Πιστοποίηση 

Μετά την απόκτηση αναγνωριστικού και κωδικού πρόσβασης ο εκπαιδευτικός 

µπορεί να υποβάλλει αίτηση συµµετοχής ακολουθώντας τα βήµατα που περι-

γράφονται παρακάτω: 

1. Συνδέεται στον κόµβο ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ: 

http://epimorfosi.cti.gr/certification 

µέσω του διαδικτύου (η πρόσβαση µπορεί να γίνει από την σχολική µο-

νάδα του εκπαιδευτικού ή από οποιονδήποτε Η/Υ που έχει πρόσβαση στο 

διαδίκτυο) και από το µενού που εµφανίζεται επιλέγει:  

«Είσοδος εκπαιδευτικού». 

2. Πληκτρολογεί το Αναγνωριστικό και τον Κωδικό Πρόσβασης που του έχουν 

αποδοθεί. 

3. Ενηµερώνεται για τα διαθέσιµα ΚΕΠΙΣ καθώς και για τις διαθέσιµες ηµέ-

ρες και ώρες ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ανά ΚΕΠΙΣ. 

4. Υποβάλλει ηλεκτρονική αίτηση και δεσµεύεται ότι θα συµµετάσχει στη δια-

δικασία την καθορισµένη ηµέρα και ώρα στο ΚΕΠΙΣ που επέλεξε. 

5. Εκτυπώνει το έντυπο Π6α (αντίγραφο αίτησης συµµετοχής) το οποίο µαζί 

µε την ταυτότητα ή το διαβατήριό του πρέπει να τα έχει µαζί του κατά την 

προσέλευσή του στο ΚΕΠΙΣ την ηµέρα των εξετάσεων. 
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6. Κάθε προγραµµατισµένη πιστοποίηση εγκρίνεται να πραγµατοποιηθεί µόλις 

συµπληρωθεί ο ικανός αριθµός των 15 (δεκαπέντε) αιτήσεων. Η έγκριση 

αυτή δίδεται µετά από έλεγχο που πραγµατοποιείται 4 (τέσσερις) ηµέρες 

πριν την προγραµµατισµένη ηµεροµηνία διεξαγωγής της πιστοποίησης. Με 

την έγκριση αυτόµατα δεσµεύονται οι καταχωρηµένες αιτήσεις και δεν επι-

τρέπεται η τροποποίησή τους. 

7. Ο εκπαιδευτικός οφείλει να παρακολουθεί την κατάσταση της προγραµµατι-

σµένης πιστοποίησης που έχει επιλέξει να συµµετάσχει, ώστε να είναι ενή-

µερος αν εγκρίθηκε η πραγµατοποίησή της. 

8. Σε περίπτωση που δεν εγκρίνεται η υλοποίηση κάποιας προγραµµατισµένης 

πιστοποίησης, οι εκπαιδευτικοί που την είχαν επιλέξει, µπορούν να τροπο-

ποιήσουν τις αιτήσεις τους επιλέγοντας άλλη ηµέρα, ώρα ή/ και άλλο ΚΕ-

ΠΙΣ. Η τροποποίηση αίτησης πρέπει να συνοδεύεται από νέα εκτύπωση του 

εντύπου Π6α. 

 

∆ιαδικασία Εξέτασης 

1. Προσέρχεται έγκαιρα (µισή ώρα πριν την προγραµµατισµένη ώρα έ-

ναρξης της διαδικασίας πιστοποίησης) στο ΚΕ.ΠΙΣ., ταυτοποιείται και 

καταλαµβάνει µια θέση εργασίας σε υπολογιστή.  

2. Ενηµερώνεται για τις λεπτοµέρειες της διαδικασίας ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ. 

3. Απαντά ηλεκτρονικά σε ένα σύνολο ερωτήσεων (test) που προκύπτει µε τυ-

χαίο τρόπο και είναι διαφορετικό για τον κάθε εκπαιδευτικό. 

4. Τα παραγόµενα σύνολα ερωτήσεων θα είναι της ίδιας δυσκολίας και αντι-

προσωπευτικότητας. 

5. Ο εκπαιδευτικός θα έχει στη διάθεσή του 2:30 (2 ώρες και 30 λεπτά) για να 

ολοκληρώσει τη διαδικασία πιστοποίησης. 

6. Αφού λοκληρωθεί η διαδικασία ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ, τα µένα των πα-

ντήσεων που έχουν δοθεί από τους εκπαιδευτικούς, καταχωρίζονται σε µια 

κεντρική βάση δεδοµένων. 

ο δεδο α

7. Μετά τη διαδικασία επικύρωσης των αποτελεσµάτων από το ΥΠΕΠΘ, ο εκ-

παιδευτικός µπορεί να ενηµερώνεται από τον κόµβο της πιστοποίησης για το 
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αποτέλεσµα της διαδικασίας που τον αφορά. Η πρόσβαση στα αποτέλεσµα 

της πιστοποίησης θα επιτρέπεται µόνο στον ενδιαφερόµενο εκπαιδευτικό και 

διασφαλίζεται µε το αναγνωριστικό και τον κωδικό πρόσβασης που του έχει 

παραχωρηθεί. 

8. Το Πιστοποιητικό εκδίδεται από το ΥΠΕΠΘ µετά την επιτυχή συµµετοχή του 

εκπαιδευτικού στην πιστοποίηση. 

9. Μετά την επιτυχή εξέταση ενεργοποιείται η διαδικασία καταβολής της β’ δό-

σης της επιδότησης.  
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ΜΕΡΟΣ Γ :  

Ο∆ΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ 
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ΓΕΝΙΚΕΣ Ο∆ΗΓΙΕΣ 

 

Η εξέταση 

Οι ερωτήσεις στις οποίες καλείται να απαντήσει ο εκπαιδευτικός, που θα 

συµµετάσχει στη διαδικασία της ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ, θα έχουν άµεση συνά-

φεια µε τους στόχους που έχουν τεθεί για το συγκεκριµένο πρόγραµµα ε-

πιµόρφωσης της Πράξης «Επιµόρφωση Εκπαιδευτικών στην Αξιοποίη-

ση των ΤΠΕ στην Εκπαίδευση».  

Στα πλαίσια αυτά πιστοποιείται η απόκτηση των απαραίτητων γνώσεων και 

δεξιοτήτων όπως αυτές προκύπτουν από τον πίνακα στόχων του προγράµ-

µατος επιµόρφωσης. 

 

Τα είδη των ερωτήσεων 

 Ερωτήµατα σωστού – λάθους, µίας επιλογής από πολλές, πολλαπλής 

επιλογής, συµπλήρωσης κενού. 

 Ερωτήµατα δραστηριότητας (ζητείται από τον εξεταζόµενο να εκτε-

λέσει µία δραστηριότητα στο περιβάλλον της εφαρµογής π.χ. του 

επεξεργαστή κειµένου, του λογιστικού φύλλου κ.λ.π. για να έχουµε 

ένα συγκεκριµένο αποτέλεσµα). 

 

Έλεγχος στοιχείων εκπαιδευτικού 

Κατά την προσέλευση στο κέντρο πιστοποίησης (ΚΕΠΙΣ) ο εκπαιδευτικός 

πρέπει να έχει µαζί του: 

• Ταυτότητα ή διαβατήριο 

• Το έντυπο Π6α το οποίο εκτυπώνεται ηλεκτρονικά µέσω του πληρο-

φοριακού συστήµατος διαχείρισης στοιχείων πιστοποίησης και απο-

τελεί προσωπικό έγγραφο. 

∆εν θα µπορεί να έχει µαζί του κατά την εξέταση: α) τυχόν σηµειώσεις, β) 

βιβλία ή άλλου είδους εκπαιδευτικό υλικό σχετικό µε τη διαδικασία της πι-

στοποίησης. 
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Το προσωπικό του ΚΕΠΙΣ θα έχει παραλάβει τη λίστα των συµµετεχόντων 

στην πιστοποίηση, θα επιβεβαιώνει την παρουσία τους κατά την προσέλευ-

ση και αυτοί θα υπογράφουν στο έντυπο Π8. 

Ακολούθως οι επιτηρητές θα φροντίζουν να τους οδηγήσουν στους αντί-

στοιχους σταθµούς εργασίας. 

 

Τα γενικά χαρακτηριστικά της εξέτασης 

 Η διαδικασία πιστοποίησης πραγµατοποιείται ηλεκτρονικά µέσω κα-

τάλληλου λογισµικού. 

 Η διάρκεια της εξέτασης είναι 2:30 (2 ώρες και 30 λεπτά). 

 Ο χρόνος εξέτασης µετράται ηλεκτρονικά και µετά τη λήξη του δε 

δίδεται παράταση για την ολοκλήρωση τυχόν ερωτήσεων που εκ-

κρεµεί η απάντησή τους από τον εξεταζόµενο. 

 Ο αριθµός των ερωτήσεων ενός test είναι 60. 

 Η βαθµολογία του εξεταζόµενου θα βασιστεί µόνο στις ενέργειες που 

έχουν ζητηθεί στα ερωτήµατα που καλείται να απαντήσει. Σε περί-

πτωση που ο εξεταζόµενος πραγµατοποιήσει περισσότερα ή λιγό-

τερα από όσα απαιτούνται σε ένα ερώτηµα υπάρχει πιθανότητα να 

µη θεωρηθεί ολοκληρωµένη η απάντησή του. 

 Εάν το λογισµικό εξέτασης παρουσιάσει κάποιο πρόβληµα ή διαπι-

στωθεί ότι δε συµπεριφέρεται «οµαλά» (δεν ανταποκρίνεται στις ε-

νέργειες του εξεταζόµενου) ο υπολογιστής ή συµβεί διακοπή ρεύµα-

τος, τότε ο εξεταζόµενος οφείλει άµεσα να σταµατήσει κάθε ενέργεια 

και να ενηµερώσει τον/ τους επιτηρητή/ τες. 

 

Ειδικές Οδηγίες για τους εξεταζόµενους 

 Επικεντρώστε την προσοχή σας στη διατύπωση των ερωτήσεων και 

απαντήστε σε ό,τι ακριβώς ζητείται. 

 Βαθµολογείται το τελικό αποτέλεσµα και όχι ο τρόπος επίτευξής του 

(εκτός αν σαφώς ορίζεται ο τρόπος επίτευξης στο ερώτηµα). 
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 Ο χρόνος εξέτασης είναι καθορισµένος και θα πρέπει να µην τον 

σπαταλάτε σε ερωτήσεις του τεστ που σας δυσκολεύουν ιδιαίτερα, 

διότι στο τέλος ίσως να µην είναι αρκετός για να προσπελάσετε όλες 

τις ερωτήσεις. 

 Βεβαιωθείτε ότι ολοκληρώσατε την απάντηση µιας ερώτησης πριν 

ενεργοποιήσετε την επιλογή «Καταχώριση Απάντησης». Μετά την 

ενεργοποίηση της επιλογής «Καταχώριση Απάντησης» δεν µπο-

ρείτε να επιστρέψετε στην ίδια ερώτηση. 

 Αν ενεργοποιήσετε την επιλογή «Καταχώριση Απάντησης» οποια-

δήποτε στιγµή, το ερώτηµα µε την όποια απάντηση καταχωρείται ως 

ολοκληρωµένο και δεν µπορείτε να το προσπελάσετε ξανά. 

 Αν κάνετε χρήση του µενού «Βοήθεια» των εφαρµογών Office που 

ενεργοποιούνται κατά την εξέταση, τότε θα πρέπει να κλείσετε το 

παράθυρο της βοήθειας πριν συνεχίσετε µε την απάντηση της ερώ-

τησης. 

 Βεβαιωθείτε ότι ολοκληρώσατε όλη την απάντηση µιας ερώτησης. 

Για παράδειγµα όταν πληκτρολογείτε δεδοµένα σε ένα κελί του Excel 

φροντίστε να έχει ολοκληρωθεί η καταχώριση µε το πάτηµα του 

πλήκτρου «Enter» ή επιλέγοντας µε το ποντίκι ένα λευκό κελί. 

 Αν µια ερώτηση δεν εµφανίζεται ευκρινώς ή εµφανιστεί κάποιο µή-

νυµα λάθους, σταµατήστε στο σηµείο αυτό και καλέστε τον επιτηρη-

τή. 

 Μην «κλείνετε» την εφαρµογή του Office που ενεργοποιείται κατά 

την εξέταση σε τµήµα της περιοχής εργασίας στην οθόνη του υπο-

λογιστή. Κλείσιµο της εφαρµογής σηµαίνει απώλεια της ερώτησης 

και αδυναµία επαναφοράς σε αυτή. 

 Έχετε το δικαίωµα να παρακάµψετε την απάντηση σε ένα ε-

ρώτηµα διατηρώντας τη δυνατότητα να επανέλθετε αργότερα 

σε αυτό. Η δυνατότητα αυτή ενεργοποιείται µε τη διαθέσιµη επιλογή 

«Επόµενη Ερώτηση». 

 Προσοχή: Η επιλογή του πλήκτρου «Τέλος Εξέτασης» ολοκληρώ-

νει τη διαδικασία και παύει κάθε δυνατότητα προσπέλασης του test. 
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Η αποχώρηση του εξεταζόµενου 

Ο εξεταζόµενος µπορεί να αποχωρήσει µε τη λήξη του χρόνου εξέτασης ή 

νωρίτερα αν θεωρεί ότι ολοκλήρωσε την εξέταση. 

Κατά την αποχώρηση λαµβάνει το έντυπο Π14α (Βεβαίωση Συµµετοχής) 

υπογεγραµµένο από τον Επόπτη του ΚΕΠΙΣ και τον Επιτηρητή. 
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ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΠΙΣΤΟ-

ΠΟΙΗΣΗΣ 

 

Στο εδάφιο αυτό παρουσιάζονται οι βασικές λειτουργίες του περιβάλλοντος 

εργασίας µέσω του οποίου υλοποιείται η πιστοποίηση εκπαιδευτικών. 

 

Εισαγωγή Εξεταζόµενου στο Περιβάλλον 

Με την ενεργοποίηση του λογισµικού πιστοποίησης (TCERT-Engine) από 

τον εξεταζόµενο εµφανίζεται η ακόλουθη οθόνη εισαγωγής στοιχείων: 

 

 

Ο εξεταζόµενος 
εισάγει τον α-
ριθµό αίτησής 
του. Ο αριθµός 
αυτός είναι 
προσωπικός και 
βρίσκεται στο 
έντυπο Π6α. 
 

 

Εικόνα 1: Η οθόνη εισαγωγής στοιχείων του εξεταζόµενου 
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Αν ο αριθµός αίτησης που πληκτρολογείται από τον εξεταζόµενο είναι σω-

στός, µετά την ενεργοποίηση της επιλογής αποδοχή θα εµφανιστεί το ονο-

µατεπώνυµό του. 

 

 

 

Εµφάνιση στοι-

χείων εξεταζό-

µενου. 

Ο εκπαιδευτικός 
εισάγει τον κω-
δικό του τεστ. Ο 
κωδικός είναι 
προσωπικός και 
βρίσκεται στο 
έντυπο Π6α. 

 

Εικόνα 2: Η οθόνη εισαγωγής στοιχείων µετά την καταχώριση του αριθµού 
αίτησης από τον εξεταζόµενο 

 

Η εισαγωγή ολοκληρώνεται µε την πληκτρολόγηση του µοναδικού κωδικού 

από τον εξεταζόµενο στο αντίστοιχο πεδίο.  
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Το Περιβάλλον του Λογισµικ

Το περιβάλλον χωρίζεται σε τέσσερις κύριες περιοχές, όπως φαίνεται σ

 Γραµµή Κατάστασης.

Γραµµή ∆ιαχείρισης.

Περιοχή Ερώτησης.

Περιοχή Απάντησης.

Εικόνα 3: Το περιβάλλον διεπαφής του λογισµικού πιστοποίησης που α
ή συµπλήρωσης κενού ή σωστού λάθους. 

 

 

ού Πιστοποίησης 

το ακόλουθο στιγµιότυπο: 

 

ντιστοιχεί σε ερωτήµατα απλής ή πολλαπλής επιλογής 
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Η Γραµµή Κατάστασης: παρουσιάζει α) τον αριθµό της ερώτησης που επεξεργάζεται ο εξεταζόµενος, β) το πλήθος των ερω-

τήσεων για τις οποίες έχει καταχωρίσει απάντηση ο εξεταζόµενος, γ) το χρονόµετρο και δ) την ένδειξη γλώσσας. 

Η Γραµµή ∆ιαχείρισης: περιλαµβάνει τις ακόλουθες εντολές ελέγχου 

 «Επόµενη Ερώτηση» δεν καταχωρείται απάντηση και οδηγεί τον εξεταζόµενο στην επόµενη ερώτηση. Κάθε ερώτηση 
που προσπερνά ο εξεταζόµενος µε αυτή την εντολή ελέγχου, µπορεί να προσπελαστεί και πάλι µόνο µετά την εµφάνιση 
και της τελευταίας ερώτησης. 

 «Καταχώριση Απάντησης» καταχωρεί την όποια απάντηση του εξεταζόµενου και τον οδηγεί στην επόµενη ερώτηση. 
Η ενεργοποίηση αυτής της εντολής ελέγχου καταχωρεί οριστικά ως απαντηµένη την εκάστοτε ερώτηση και δεν υπάρχει 
η δυνατότητα να προσπελαστεί αργότερα. 

 «Τέλος Εξέτασης» ολοκληρώνει την εξέταση και παύει κάθε δυνατότητα επανέναρξης του τεστ. 

Η Περιοχή Ερώτησης: είναι ο χώρος στον οποίο παρουσιάζεται η εκφώνηση της ερώτησης και οδηγίες για την καθοδήγηση 

του εξεταζόµενου. 

Η Περιοχή Απάντησης: είναι ο χώρος εργασίας που διατίθεται στο εξεταζόµενο για να επεξεργαστεί και να απαντήσει στην 

αντίστοιχη ερώτηση. Ο χώρος αυτός διαφοροποιείται ανάλογα µε τον τύπο της ερώτησης όπως διακρίνεται στις εικόνες 3, 4 

και 5. 
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Εικόνα 4: Το περιβάλλον διεπαφής του λογισµικού πιστοποίησης που αντιστοιχεί σε ερωτήµατα απλής ή πολλαπλής επιλογής 
ή συµπλήρωσης κενού ή και σωστού λάθους. 

 

Παρατηρούµε ότι εκτός του χώρου απάντησης ο οποίος έχει περιοριστεί, εµφανίζεται και ενεργό παράθυρο εφαρµογής µέσω 

του οποίου ο εξεταζόµενος έχει την ευκαιρία να διερευνήσει την ορθότητα της απάντησης που τελικά θα επιλέξει. 
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Εικόνα 5: Το περιβάλλον διεπαφής του λογισµικού πιστοποίησης που αντιστοιχεί σε ερωτήµατα δραστηριότητας. 

Παρατηρούµε ότι στην περιοχή απάντησης έχει ενεργοποιηθεί η εφαρµογή στην οποία αναφέρεται το ερώτηµα. Στην περίπτω-

ση αυτή η απάντηση υλοποιείται µέσω της δραστηριότητας που υποδεικνύει το ερώτηµα. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ :  

ΥΠΟ∆ΕΙΓΜΑ ΕΝΤΥΠΟΥ Π6α 
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Με την ολοκλήρωση της διαδικασίας υποβολής αίτησης ο υποψήφιος εκπαιδευτι-

κός πρέπει να εκτυπώσει το έντυπο Π6α το οποίο θα φέρει κατά την προσέλευ-

σή του στο ΚΕΠΙΣ. Το έντυπο έχει την ακόλουθη µορφή: 

-
-

Κ
γ
σ
Σ

Περίοδος ∆ιε
νέργειας Πι
στοποιήσεων
Περιοχή ανα-
γραφής στοι-
χείων υποψη-
φίου 

Στοιχεία Σχο-
λικών Μονά-
δων 

∆ιεύθυνση Εκπαίδευσης 
Σχολικής Μονάδας Απασχόλησης:

ωδικός Προ-
ράµµατος Πι-
τοποίησης & 
τοιχεία ΚΕΠΙΣ 

Αριθµός Αίτησης.
Σειριακός Αριθ-
µός Εξέτασης – 
Κωδικός Τεστ.
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