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Οδεγίεο γηα ηελ ελεκέξσζε ησλ πηζηνπνηνύκελσλ εθπαηδεπηηθώλ 

1 ΓΔΝΙΚΔ ΟΓΗΓΙΔ 

1.1 Η εμέτασε 

Οη εξσηήζεηο ζηηο νπνίεο θαιείηαη λα απαληήζεη ν εθπαηδεπηηθόο, πνπ ζα ζπκκεηάζρεη 

ζηε δηαδηθαζία ηεο ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ, έρνπλ άκεζε ζπλάθεηα κε ηνπο ζηόρνπο πνπ 

έρνπλ ηεζεί ζην πιαίζην ηεο πξάμεο «Δπηκόξθσζε ησλ Δθπαηδεπηηθώλ γηα ηελ 

αμηνπνίεζε θαη Δθαξκνγή ησλ ΤΠΔ ζηε Γηδαθηηθή Πξάμε» ηνπ Δ.Π. 

«Δθπαίδεπζε θαη δηα βίνπ κάζεζε», ΔΠΑ 2007-2013, ε νπνία πινπνηείηαη κε ηε 

ζπγρξεκαηνδόηεζε ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο (Δπξσπατθό Κνηλσληθό Σακείν) θαη ηνπ 

Διιεληθνύ Γεκνζίνπ. ηα πιαίζηα απηά πηζηνπνηείηαη ε απόθηεζε ησλ απαξαίηεησλ 

γλώζεσλ θαη δεμηνηήησλ όπσο απηέο πξνθύπηνπλ από ηνλ πίλαθα ζηόρσλ ηνπ 

πξνγξάκκαηνο επηκόξθσζεο. 

Τα είδε ησλ εξσηήζεσλ 

 Απιέο Δξσηήζεηο,  

 ύλζεηεο Δξσηήζεηο 

 Αλάπηπμε Διεύζεξνπ Θέκαηνο 

Ο όξνο «Διεύζεξν ζέκα» ρξεζηκνπνηείηαη ζην παξόλ θείκελν γηα ηελ απόδνζε ηνπ 

ζέκαηνο πνπ αθνξά ζην κε απηνκαηνπνηεκέλν κέξνο ηεο εμέηαζεο θαη ζρεηίδεηαη κε 

ηελ ειεύζεξε αλάπηπμε ελόο ζέκαηνο ζρεηηθνύ κε ηελ εθπόλεζε ελόο ζρεδίνπ 

καζήκαηνο. Μέζσ ηεο εθθώλεζεο ηνπ ζέκαηνο πνπ ζα δνζεί ζηνλ ππνςήθην ζα 

παξέρεηαη ε απαξαίηεηε θαζνδήγεζε κε ηε κνξθή πιαηζίνπ ζπγγξαθήο κε 

ζπγθεθξηκέλα ζεκεία, εξσηήκαηα θιπ. πξνο δηαπξαγκάηεπζε. 

Σόζν νη Απιέο όζν θαη νη ζύλζεηεο εξσηήζεηο απνηεινύληαη από: 

 Δξσηήκαηα ζσζηνύ – ιάζνπο,  

 κίαο επηινγήο από πνιιέο,  

 πνιιαπιήο επηινγήο,  

Γηα ηελ αλάπηπμε ηνπ Διεύζεξνπ Θέκαηνο ν εμεηαδόκελνο ρξεζηκνπνηεί ην ινγηζκηθό 

Microsoft Word. 

 

Βνεζεηηθό Υιηθό θαηά ηε δηάξθεηα ηεο εμέηαζεο  

Καηά ηελ εμέηαζε (ηόζν ζην απηνκαηνπνηεκέλν όζν θαη ζην κε απηνκαηνπνηεκέλν 

κέξνο) δελ ζα επηηξέπεηαη ε ρξήζε νπνηνπδήπνηε πιηθνύ, ζε έληππε (βηβιία, 

ζεκεηώζεηο θιπ) ή ειεθηξνληθή κνξθή (δηζθέηηεο, CD, memory stick θιπ), κε 

εμαίξεζε ηα βηβιία πνπ ζρεηίδνληαη άκεζα κε ηα ζρνιηθά καζήκαηα (ζρνιηθό βηβιίν 

καζεηή, βηβιίν θαζεγεηή, ΑΠ), ηα νπνία νη εμεηαδόκελνη κπνξνύλ λα έρνπλ καδί ηνπο 

ζηελ εμέηαζε. Δπίζεο, θαηά ηε δηάξθεηα ηεο πηζηνπνίεζεο δελ ζα ππάξρεη δπλαηόηεηα 

ζύλδεζεο θαη πινήγεζεο ζην δηαδίθηπν.  
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Σέινο, ηα εθπαηδεπηηθά ινγηζκηθά ζηα νπνία επηκνξθώζεθαλ νη εθπαηδεπηηθνί δελ 

είλαη δηαζέζηκα ζηνπο ζηαζκνύο εξγαζίαο ησλ θέληξσλ πηζηνπνίεζεο.  

Τα γεληθά ραξαθηεξηζηηθά ηεο εμέηαζεο 

 Η δηαδηθαζία πηζηνπνίεζεο πξαγκαηνπνηείηαη ειεθηξνληθά κέζσ θαηάιιεια 

δηακνξθσκέλνπ ινγηζκηθνύ. 

 Η δηάξθεηα ηεο εμέηαζεο είλαη 4:00 (4 ώξεο). 

 Γελ δηαηίζεηαη δπλαηόηεηα ελδηάκεζεο δηαθνπήο ηνπ ρξόλνπ εμέηαζεο γηα ηελ 

αληηκεηώπηζε πεξίπησζεο αλάγθεο εμεηαδόκελνπ.  

 Ο ρξόλνο εμέηαζεο 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 είλαη: 

 12 ύλζεηεο  

 24 Απιέο  

 1 Δξώηεζε Διεύζεξνπ Θέκαηνο 

Ο εμεηαδόκελνο θαιείηαη λα απαληήζεηο όιεο ηηο εξσηήζεηο. 

 Καηά ηελ αμηνιόγεζε ησλ εξσηεκάησλ (ζύλζεησλ θαη απιώλ) εμεηάδεηαη κόλν 

ε νξζόηεηα ηνπ απνηειέζκαηνο. 

 Η αλάπηπμε ηνπ ειεύζεξνπ ζέκαηνο ζα γίλεη ζε MS Word. Σν παξαγόκελν 

αξρείν ν εμεηαδόκελνο πξέπεη λα ην κεηαηξέςεη ζε pdf θαη λα ην επηζπλάςεη 

ζηηο απαληήζεηο ηνπ. 

 Όηαλ ηειεηώλεη ε εμέηαζε ιόγσ ιήμεο ηνπ ρξόλνπ εμέηαζεο o ρξήζηεο δελ έρεη 

δπλαηόηεηα γηα επηζύλαςε ηνπ ειεύζεξνπ ζέκαηνο. 

 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/ ηνπο 

επηηεξεηή/ ηεο. 

 

Δηδηθέο Οδεγίεο γηα ηνπο εμεηαδόκελνπο 

 Βεβαησζείηε όηη ζαο έρεη απνδνζεί εθθώλεζε ειεύζεξνπ ζέκαηνο, πξηλ 

μεθηλήζεηε λα απαληάηε ζηα εξσηήκαηα. 

 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 

ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ θαη ηνπ ειεύζεξνπ ζέκαηνο. 
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 Βεβαησζείηε όηη νινθιεξώζαηε ηελ απάληεζε κηαο εξώηεζεο πξηλ 

ελεξγνπνηήζεηε ηελ επηινγή «Κατασώπιση Απάντησηρ». Μεηά ηελ 

ελεξγνπνίεζε ηεο επηινγήο «Κατασώπιση Απάντησηρ» πθίζηαηαη ε 

δπλαηόηεηα επηζηξνθήο ζηελ εξώηεζε. 

 Έρεηε ηε δπλαηόηεηα λα αθπξώζεηε κία ήδε θαηαρσξηζκέλε απάληεζε από ηελ 

επηινγή «Ακύπωση Απάντησηρ» 

 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 

 Απνζεθεύεηε ζπρλά ζην ζθιεξό δίζθν ην θείκελν ηνπ ειεύζεξνπ ζέκαηνο θαηά 

ηε ζπγγξαθή ηνπ. 

 Βεβαησζείηε όηη έρεηε κεηαηξέςεη θαη επηζπλάςεη ην αξρείνπ PDF ηνπ 

ειεύζεξνπ ζέκαηνο κέζσ ηεο επηινγήο «Απσείο Ελεύθεπος Θέματορ» 

 Πξνζνρή: Η επηινγή ηνπ πιήθηξνπ «Τέλορ Εξέτασηρ» νινθιεξώλεη ηε 

δηαδηθαζία θαη παύεη θάζε δπλαηόηεηα πξνζπέιαζεο ηνπ test. 

 

Η απνρώξεζε ηνπ εμεηαδόκελνπ 

Ο εμεηαδόκελνο κπνξεί λα απνρσξήζεη κε ηε ιήμε ηνπ ρξόλνπ εμέηαζεο ή λσξίηεξα αλ 

ζεσξεί όηη νινθιήξσζε ηελ εμέηαζε. 

Καηά ηελ απνρώξεζε: 

 Λακβάλεη ην έληππν Π14α (Βεβαίσζε πκκεηνρήο) ππνγεγξακκέλν από ηνλ 

Δπόπηε ηνπ ΚΔΠΙ θαη ηνλ Δπηηεξεηή, 

 Παξαδίδεη ην έληππν Π6α (Αίηεζε πκκεηνρήο) ππνγεγξακκέλν 

 Ο εμεηαδόκελνο έρεη ηε δπλαηόηεηα λα δεηήζεη από ηνλ ηερληθό ηνπ ΚεΠηο λα 

δεη θαη λα ειέγμεη ηα πεξηερόκελα ηνπ αξρείνπ ηύπνπ Acrobat .pdf πνπ 

επεζύλαςε ζην Αξρείν Απαληήζεώλ ηνπ. 
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2 ΣΟ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝ ΔΡΓΑΙΑ ΣΟΤ ΛΟΓΙΜΙΚΟΤ 

ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ 

ην εδάθην απηό παξνπζηάδνληαη νη βαζηθέο ιεηηνπξγίεο ηνπ πεξηβάιινληνο εξγαζίαο 

κέζσ ηνπ νπνίνπ πινπνηείηαη ε πηζηνπνίεζε εθπαηδεπηηθώλ. 

 

2.1 Εησαγωγή Εμεταδόκελνπ στν Πεξηβάιινλ 

Με ηελ ελεξγνπνίεζε ηνπ ινγηζκηθνύ πηζηνπνίεζεο (TiBiCert-Engine) από ηνλ 

εμεηαδόκελν εκθαλίδεηαη ε αθόινπζε νζόλε εηζαγσγήο ζηνηρείσλ: 

 

 

 

 

Εηθόλα 1: Η νζόλε εηζαγσγήο ζηνηρείσλ ηνπ εμεηαδόκελνπ 

Ο εμεηαδόκελνο 

εηζάγεη ηνλ 

αξηζκό αίηεζήο 

ηνπ. 
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Αλ ν αξηζκόο αίηεζεο πνπ πιεθηξνινγείηαη από ηνλ εμεηαδόκελν είλαη ζσζηόο, κεηά 

ηελ ελεξγνπνίεζε ηεο επηινγήο «Απνδνρή» ζα εκθαληζηεί ην νλνκαηεπώλπκό ηνπ. 

 

 

 

 

Εηθόλα 2: Η νζόλε εηζαγσγήο ζηνηρείσλ κεηά ηελ θαηαρώξηζε ηνπ αξηζκνύ 

αίηεζεο από ηνλ εμεηαδόκελν 

Η εηζαγσγή νινθιεξώλεηαη κε ηελ πιεθηξνιόγεζε ηνπ κνλαδηθνύ θσδηθνύ από ηνλ 

εμεηαδόκελν ζην αληίζηνηρν πεδίν. 

 

Δκθάληζε 

ζηνηρείσλ 

εμεηαδόκελνπ. 

Πεδία εηζαγσγήο 

Κσδηθνύ Σεζη. 



ΕΑΙΣΤ - Σομέας Επιμόρθωζης και Καηάρηιζης (ΣΕΚ)  

2.2 Τν Πεξηβάιινλ τνπ Λνγησκηθνύ Πηστνπνίεσεο 

Σν πεξηβάιινλ ρσξίδεηαη ζε ηέζζεξηο πεξηνρέο, όπσο θαίλεηαη ζην αθόινπζν 

ζηηγκηόηππν: 

 

 

Εηθόλα 3: Τν πεξηβάιινλ δηεπαθήο ηνπ ινγηζκηθνύ πηζηνπνίεζεο 

 Η επηθάλεηα επηινγήο εξσηήζεσλ. ηελ 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 Δπηζθόπεζεο Δθθώλεζεο. ηελ 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 Δπηζθόπεζεο Πηζαλώλ Απαληήζεσλ. ηελ πεξηνρή απηή 

εκθαλίδνληαη νη πηζαλέο απαληήζεηο γηα ηελ επηιεγκέλε εξώηεζε. 

 

Η Γξακκή Γηαρείξηζεο: πεξηιακβάλεη ηηο αθόινπζεο εληνιέο ειέγρνπ 

  «Καηαρώξηζε Απάληεζεο» θαηαρσξεί όπνηα απάληεζε έρεη επηιέμεη ν 

εμεηαδόκελνο.  

 «Αθύξσζε Απάληεζε» αθπξώλεη κία ήδε θαηαρσξηζκέλε απάληεζε 

 «Αξρείν Διεπζέξνπ Θέκαηνο» κέζσ ηνπ νπνίνπ ν ρξήζηεο έρεη ηε δπλαηόηεηα 

είηε λα επηζπλάςεη ην αξρείν ηνπ ειεπζέξνπ ζέκαηνο ζηηο απαληήζεηο ηνπ είηε 

λα δεη ην θείκελν πνπ έρεη ήδε επηζπλάςεη. 

Γξακκή Γηαρείξηζεο 
Δπηθάλεηα Δπηζθόπεζεο Δθθώλεζεο 

Δπηθάλεηα Δπηζθόπεζεο Πηζαλώλ Απαληήζεσλ 

Δπηθάλεηα Δπηινγήο Δξσηήζεσλ 
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 «Τέινο Δμέηαζεο» νινθιεξώλεη ηελ εμέηαζε θαη παύεη θάζε δπλαηόηεηα 

επαλέλαξμεο ηνπ ηεζη. 

2.3 Λεητνπξγίεο τνπ Λνγησκηθνύ Πηστνπνίεσεο 

Καηαρώξηζε Απάληεζεο  

Αξρηθά ν εμεηαδόκελνο επηιέγεη ηελ εξώηεζε από ηελ επηθάλεηα επηινγήο εξσηήζεσλ. 

Η επηινγή πξαγκαηνπνηείηαη κε αξηζηεξό θιηθ ηνπ πνληηθηνύ.  

 

Εηθόλα 4: Επηινγή Εξώηεζεο 

ηε ζπλέρεηα θαη αλάινγα ηνλ ηύπν ηεο εξώηεζεο επηιέγεη ηελ / ηηο απάληεζε / 

απαληήζεηο πνπ ζεσξεί ζσζηή / ζσζηέο. 
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Εηθόλα 5: Επηινγή Απάληεζεο 

Η 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 «ύλζεηεο Δξσηήζεηο»). 

 

Εηθόλα 6: Εκθάληζε ηνπ κεηξεηή απαληήζεσλ 

Ωο βνεζεηηθή ιεηηνπξγία ηεο εθαξκνγήο είλαη ε απελεξγνπνίεζε ηνπ πιήθηξνπ 

«Καηαρώξηζε Απάληεζεο» όηαλ έρεη ήδε απαληεζεί ην ζύλνιν ησλ εξσηήζεσλ πνπ 

επηηξέπεηαη από ηνπο θαλόλεο εμέηαζεο. 

Δπεμεξγαζία Καηαρσξηζκέλεο Απάληεζεο 
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Η 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. 

 

Εηθόλα 7: Δπλαηόηεηα Αθύξσζεο Καηαρσξηζκέλεο Απάληεζεο 

 

 

Εηθόλα 8: Δπλαηόηεηα Μεηαβνιήο ησλ Απαληήζεσλ ζε Καηαρσξηζκέλε 

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 Δεκηνπξγία αξρείνπ Ειεπζέξνπ Θέκατνο 

 

Δπηζθόπεζε Διεύζεξνπ Θέκαηνο 

Γηα λα δεη ν εμεηαδόκελνο ην Διεύζεξν Θέκα πνπ ηνπ έρεη θιεξσζεί πξέπεη λα θάλεη 

θιηθ ζην πιήθηξν «Διεύζεξν Θέκα» θαη λα επηιέμεη ην κελνύ «Δθθώλεζε 

Διεύζεξνπ Θέκαηνο». Σν αξρείν θεηκέλνπ πνπ ζα εκθαληζηεί πεξηέρεη: 

 Σελ εθθώλεζε ηνπ ειεύζεξνπ ζέκαηνο θαη 

 Σν πιαίζην ζπγγξαθήο ηνπ ειεπζέξνπ ζέκαηνο 

 

 

Σπγγξαθή Διεύζεξνπ Θέκαηνο 

Η ζπγγξαθή ηνπ Διεύζεξνπ Θέκαηνο ζα γίλεη κε ηε ρξήζε ηνπ ινγηζκηθνύ Microsoft 

Word.  

Ο εμεηαδόκελνο πξέπεη λα ρξεζηκνπνηήζεη ην ήδε αλνηγκέλν αξρείν θεηκέλνπ γηα λα 

γξάςεη ηελ απάληεζή ηνπ (ζην ηκήκα «Απάληεζε Διεύζεξνπ Θέκαηνο»). 

Πξνζνρή!! ηελ 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. Ο κεραληζκόο αλάθηεζεο πνπ δηαζέηεη ην ινγηζκηθό εμέηαζεο ηζρύεη κόλν γηα 

ην απηνκαηνπνηεκέλν κέξνο ηεο εμέηαζεο. 

 

 

Δπηζύλαςε Διεύζεξνπ Θέκαηνο 

Μεηά ηελ νινθιήξσζε ηεο ζπγγξαθήο ηνπ ειεύζεξνπ θεηκέλνπ ζην MS Word, ν 

εμεηαδόκελνο ζα πξέπεη λα κεηαηξέςεη ην αξρείν θεηκέλνπ MS Word (*.doc) ζε 

Acrobat PDF. Απηό γίλεηαη, δεηώληαο από ην MS Word λα ηππώζεη ην θείκελν ζηνλ 

εγθαηεζηεκέλν PDF printer (CutePDF Writer). 
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Εηθόλα 9: Εθηύπσζε 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 δύλαηαη λα δειώζεη όπνην όλνκα αξρείνπ ηνλ εμππεξεηεί ή θαη αθόκα 

λα αθήζεη ην πξνηεηλόκελν όλνκα αξρείνπ πνπ ζα ηνπ εκθαληζηεί. 

Ωο ηνπνζεζία απνζήθεπζεο πξνηείλεηαη ν θάθεινο c:\ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ 

 

 

Εηθόλα 10: Εηζαγσγή ηνπ νλόκαηνο αξρείνπ γηα ην παξαρζέλ PDF 

 

Δπηζύλαςε ηνπ αξρείνπ Διεπζέξνπ Θέκαηνο ζην αξρείν Απαληήζεσλ 

Μεηά ηελ παξαγσγή θαη απνζήθεπζε ηνπ αξρείνπ PDF, ν ρξήζηεο πξέπεη λα 

επηζπλάςεη ην αξρείν απηό ζην αξρείν απαληήζεσλ ηεο εθαξκνγήο πηζηνπνίεζεο 

TiBiCert.  
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πλεπώο, ν ρξήζηεο επηιέγεη ην πιήθηξν «Διεύζεξν Θέκα» θαη ζην αλαδπόκελν 

κελνύ επηινγώλ πνπ εκθαλίδεηαη επηιέγεη «Δπηζύλαςε Αξρείνπ». 

 

Εηθόλα 11: Επηζύλαςε ηνπ αξρείνπ Ειεπζέξνπ Θέκαηνο 

ηε ζπλέρεηα εκθαλίδεηαη έλα πιαίζην δηαιόγνπ κέζσ ηνπ νπνίνπ ν ρξήζηεο θαιείηαη 

λα επηιέμεη ην PDF αξρείν ζην νπνίν έρεη ππνζεθεύζεη Διεύζεξν Θέκα. 

 

Εηθόλα 12: Επηζύλαςε ηνπ αξρείνπ Ειεπζέξνπ Θέκαηνο 

Μεηά ηελ επηζύλαςε ηνπ αξρείνπ ν ρξήζηεο έρεη ηε δπλαηόηεηα λα δεη ην πεξηερόκελν 

ηνπ αξρείνπ αλά πάζα ζηηγκή ην επηζπκεί, επηιέγνληαο «Δπηζθόπεζε Αξρείνπ» από ην 

αλαδπόκελν κελνύ επηινγώλ ηνπ πιήθηξνπ «Διεύζεξν Θέκα». 

 

Σεκ. 1
ε
: Η επηινγή «Δπηζθόπεζε Αξρείνπ» είλαη ελεξγή κόλν όηαλ ν ρξήζηεο έρεη 

επηζπλάςεη ην αξρείν ηνπιάρηζηνλ κία θνξά. 

Σεκ. 2
ε
: Από ηε ζηηγκή πνπ ν ρξήζηεο έρεη επηζπλάςεη έλα αξρείν απηό δελ κπνξεί λα 

δηαγξαθεί. Γύλαηαη όκσο λα αληηθαηαζηαζεί κε λέν αξρείν, αθνινπζώληαο ηελ ίδηα 

δηαδηθαζία επηζύλαςεο. 
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Πξνζνρή!!: Όηαλ ηειεηώλεη ε εμέηαζε είηε απηόκαηα (ιόγσ ιήμεο ηνπ ρξόλνπ 

εμέηαζεο) ε εθαξκνγή ΓΔΝ δίλεη ηε δπλαηόηεηα γηα επηζύλαςε ηνπ Διεύζεξνπ 

Θέκαηνο αλ απηό δελ έρεη γίλεη ήδε. 

2.5 Βνεζετηθέο Λεητνπξγίεο Ευαξκνγήο 

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. 

 

 

 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


