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Οδηγίες για την ενηµέρωση των πιστοποιούµενων 

εκπαιδευτικών 

1 ΓΕΝΙΚΕΣ Ο∆ΗΓΙΕΣ 

1.1 Η εξέταση 

Οι ερωτήσεις στις οποίες καλείται να απαντήσει ο εκπαιδευτικός, που θα 
συµµετάσχει στη διαδικασία της ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ, έχουν άµεση συνάφεια µε τους 
στόχους που έχουν τεθεί στο πλαίσιο της πράξης «Επιµόρφωση Εκπαιδευτικών στη 
Χρήση και  Αξιοποίηση των ΤΠΕ στην Εκπαιδευτική ∆ιδακτική ∆ιαδικασία», 
του ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ, Γ’ ΚΠΣ.  

Στα πλαίσια αυτά πιστοποιείται η απόκτηση των απαραίτητων γνώσεων και 
δεξιοτήτων όπως αυτές προκύπτουν από τον πίνακα στόχων του προγράµµατος 
επιµόρφωσης. 

 

Τα είδη των ερωτήσεων 

 Απλές Ερωτήσεις,  
 Σύνθετες Ερωτήσεις 
 Ανάπτυξη Ελεύθερου Θέµατος 

Ο όρος «Ελεύθερο θέµα» χρησιµοποιείται στο παρόν κείµενο για την απόδοση του 
θέµατος που αφορά στο µη αυτοµατοποιηµένο µέρος της εξέτασης και σχετίζεται µε 
την ελεύθερη ανάπτυξη ενός θέµατος σχετικού µε την εκπόνηση ενός σχεδίου 
µαθήµατος. Μέσω της εκφώνησης του θέµατος που θα δοθεί στον υποψήφιο θα 
παρέχεται η απαραίτητη καθοδήγηση µε τη µορφή πλαισίου συγγραφής µε 
συγκεκριµένα σηµεία, ερωτήµατα κλπ. προς διαπραγµάτευση. 

 

 

Τόσο οι Απλές όσο και οι σύνθετες ερωτήσεις αποτελούνται από: 

 Ερωτήµατα σωστού – λάθους,  

 µίας επιλογής από πολλές,  

 πολλαπλής επιλογής,  
Για την ανάπτυξη του Ελεύθερου Θέµατος ο εξεταζόµενος χρησιµοποιεί το λογισµικό 
Microsoft Word. 

 

Τα γενικά χαρακτηριστικά της εξέτασης 

 Η διαδικασία πιστοποίησης πραγµατοποιείται ηλεκτρονικά µέσω κατάλληλα 
διαµορφωµένου λογισµικού. 
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 Η διάρκεια της εξέτασης είναι 4:00 (4 ώρες). 

 ∆εν διατίθεται δυνατότητα ενδιάµεσης διακοπής του χρόνου εξέτασης για την 
αντιµετώπιση περίπτωσης ανάγκης εξεταζόµενου.  

 Ο χρόνος εξέτασης µετριέται ηλεκτρονικά και µετά τη λήξη του δεν δίδεται 
παράταση για την ολοκλήρωση τυχόν ερωτήσεων που εκκρεµεί η απάντησή 
τους από τον εξεταζόµενο. 

 Ο αριθµός των ερωτήσεων ενός test είναι: 

 12 Σύνθετες  

 24 Απλές  

 1 Ερώτηση Ελεύθερου Θέµατος 

Ο εξεταζόµενος καλείται να απαντήσεις όλες τις ερωτήσεις. 

 Κατά την αξιολόγηση των ερωτηµάτων (σύνθετων και απλών) εξετάζεται 
µόνο η ορθότητα του αποτελέσµατος. 

 Η ανάπτυξη του ελεύθερου θέµατος θα γίνει σε MS Word. Το παραγόµενο 
αρχείο ο εξεταζόµενος πρέπει να το µετατρέψει σε pdf και να το επισυνάψει 
στις απαντήσεις του.. 

 Όταν τελειώνει η εξέταση λόγω λήξης του χρόνου εξέτασης o χρήστης δεν 
έχει δυνατότητα για επισύναψη του ελεύθερου θέµατος. 

 Εάν το λογισµικό εξέτασης παρουσιάσει κάποιο πρόβληµα ή διαπιστωθεί ότι 
δεν συµπεριφέρεται «οµαλά» (δεν ανταποκρίνεται στις ενέργειες του 
εξεταζόµενου) ο υπολογιστής ή συµβεί διακοπή ρεύµατος, τότε ο 
εξεταζόµενος οφείλει άµεσα να σταµατήσει κάθε ενέργεια και να ενηµερώσει 
τον/ τους επιτηρητή/ τες. 

 

Ειδικές Οδηγίες για τους εξεταζόµενους 

 Βεβαιωθείτε ότι σας έχει αποδοθεί εκφώνηση ελεύθερου θέµατος, πριν 
ξεκινήσετε να απαντάτε στα ερωτήµατα. 

 Επικεντρώστε την προσοχή σας στη διατύπωση των ερωτήσεων και 
απαντήστε σε ό,τι ακριβώς ζητείται. 

 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 
συµπεριλαµβανοµένου και του ελεύθερου θέµατος. 

 Βεβαιωθείτε ότι ολοκληρώσατε την απάντηση µιας ερώτησης πριν 
ενεργοποιήσετε την επιλογή «Καταχώριση Απάντησης». Μετά την 
ενεργοποίηση της επιλογής «Καταχώριση Απάντησης» υφίσταται η 
δυνατότητα επιστροφής στην ερώτηση. 

 Έχετε τη δυνατότητα να ακυρώσετε µία ήδη καταχωρισµένη απάντηση από 
την επιλογή «Ακύρωση Απάντησης» 

 Έχετε το δικαίωµα να παρακάµψετε την απάντηση σε ένα ερώτηµα 
διατηρώντας τη δυνατότητα να επανέλθετε αργότερα σε αυτό.  
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 Έχετε το δικαίωµα να τροποποιήσετε την απάντηση µίας ήδη καταχωρισµένης 
ερώτησης 

 Αποθηκεύεστε συχνά στο σκληρό δίσκο το κείµενο του ελεύθερου θέµατος 
κατά τη συγγραφή του. 

 Βεβαιωθείτε ότι έχετε µετατρέψει και επισυνάψει το αρχείου PDF του 
ελεύθερου θέµατος µέσω της επιλογής «Αρχείο Ελεύθερου Θέµατος» 

 Προσοχή: Η επιλογή του πλήκτρου «Τέλος Εξέτασης» ολοκληρώνει τη 
διαδικασία και παύει κάθε δυνατότητα προσπέλασης του test. 

 

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, 

 Παραδίδει το έντυπο Π6α (Αίτηση Συµµετοχής) υπογεγραµµένο 

 Ο εξεταζόµενος έχει τη δυνατότητα να ζητήσει από τον τεχνικό του ΚεΠις να 
δει και να ελέγξει τα περιεχόµενα του αρχείου τύπου Acrobat .pdf που 
επεσύναψε στο Αρχείο Απαντήσεών του. 
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2 ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ 
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ 

Στο εδάφιο αυτό παρουσιάζονται οι βασικές λειτουργίες του περιβάλλοντος εργασίας 
µέσω του οποίου υλοποιείται η πιστοποίηση εκπαιδευτικών. 

 

2.1 Εισαγωγή Εξεταζόµενου στο Περιβάλλον 

Με την ενεργοποίηση του λογισµικού πιστοποίησης (TiBiCert-Engine) από τον 
εξεταζόµενο εµφανίζεται η ακόλουθη οθόνη εισαγωγής στοιχείων: 

 

 

 
 

Εικόνα 1: Η οθόνη εισαγωγής στοιχείων του εξεταζόµενου 

Ο εξεταζόµενος 

εισάγει τον 

αριθµό αίτησής 

του. 
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Αν ο αριθµός αίτησης που πληκτρολογείται από τον εξεταζόµενο είναι σωστός, µετά 
την ενεργοποίηση της επιλογής αποδοχή θα εµφανιστεί το ονοµατεπώνυµό του. 

 

 

 
 

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. 

 

Εµφάνιση 

στοιχείων 

εξεταζόµενου. 

Πεδία εισαγωγής 

Κωδικού Τεστ. 
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2.2 Το Περιβάλλον του Λογισµικού Πιστοποίησης 

Το περιβάλλον χωρίζεται σε τέσσερις περιοχές, όπως φαίνεται στο ακόλουθο 
στιγµιότυπο: 

 

 
Εικόνα 3: Το περιβάλλον διεπαφής του λογισµικού πιστοποίησης 

• Η επιφάνεια επιλογής ερωτήσεων. Στην περιοχή αυτή ο εξεταζόµενος 
επιλέγει (µε αριστερό κλικ του ποντικιού του)  την ερώτηση που επιθυµεί να 
επεξεργαστεί, ενώ για τις ήδη απαντηµένες ερωτήσεις εµφανίζεται σχετική 
ένδειξη δίπλα στον αριθµό της ερώτησης. 

• Η επιφάνεια Επισκόπησης Εκφώνησης. Στην περιοχή αυτή εµφανίζεται η 
εκφώνηση της επιλεγµένης ερώτησης καθώς και ένδειξη για το είδος της 
ερώτησης πχ. «επιλέξτε µια από τις προτεινόµενες απαντήσεις» 

• Η επιφάνεια Επισκόπησης Πιθανών Απαντήσεων. Στην περιοχή αυτή 
εµφανίζονται οι πιθανές απαντήσεις για την επιλεγµένη ερώτηση. 

 

Η Γραµµή ∆ιαχείρισης: περιλαµβάνει τις ακόλουθες εντολές ελέγχου 

  «Καταχώριση Απάντησης» καταχωρεί όποια απάντηση έχει επιλέξει ο 
εξεταζόµενος.  

 «Ακύρωση Απάντηση» ακυρώνει µία ήδη καταχωρισµένη απάντηση 

 «Αρχείο Ελευθέρου Θέµατος» µέσω του οποίου ο χρήστης έχει τη 
δυνατότητα είτε να επισυνάψει το αρχείο του ελευθέρου θέµατος στις 
απαντήσεις του είτε να δει το κείµενο που έχει ήδη επισυνάψει. 

Γραµµή ∆ιαχείρισης
Επιφάνεια Επισκόπησης Εκφώνησης 

Επιφάνεια Επισκόπησης Πιθανών Απαντήσεων

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

2.3 Λειτουργίες του Λογισµικού Πιστοποίησης 

Καταχώριση Απάντησης  

Αρχικά ο εξεταζόµενος επιλέγει την ερώτηση από την επιφάνεια επιλογής 
ερωτήσεων. Η επιλογή πραγµατοποιείται µε αριστερό κλικ του ποντικιού.  

 
Εικόνα 4: Επιλογή Ερώτησης 

Στη συνέχεια και ανάλογα τον τύπο της ερώτησης επιλέγει την / τις απάντηση / 
απαντήσεις που θεωρεί σωστή / σωστές. 
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Εικόνα 5: Επιλογή Απάντησης 

Η καταχώριση της απάντησης ολοκληρώνεται πατώντας το κουµπί «Καταχώριση 
Απάντησης» που βρίσκεται στην επάνω περιοχή της επιφάνειας εργασίας. 

Με την καταχώριση της απάντησης – εκτός από την ένδειξη δίπλα στον αριθµό της 
ερώτησης – αυξάνει και ο αριθµός των απαντηµένων ερωτήσεων δίπλα στον τίτλο 
της οµάδας ερωτήσεων (πχ στην οµάδα «Σύνθετες Ερωτήσεις»). 

 
Εικόνα 6: Εµφάνιση του µετρητή απαντήσεων 

Ως βοηθητική λειτουργία της εφαρµογής είναι η απενεργοποίηση του πλήκτρου 
«Καταχώριση Απάντησης» όταν έχει ήδη απαντηθεί το σύνολο των ερωτήσεων που 
επιτρέπεται από τους κανόνες εξέτασης. 

Επεξεργασία Καταχωρισµένης Απάντησης 
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Η καταχώριση µιας απάντησης δεν συνεπάγεται ότι δεν είναι δυνατή η επεξεργασία 
της εκ νέου.  ∆ηλαδή ο εξεταζόµενος έχει τη δυνατότητα, είτε να ακυρώσει την 
καταχώριση είτε να µεταβάλει τις απαντήσεις που έχει ήδη καταχωρίσει, όπως 
φαίνεται στις παρακάτω εικόνες. 

 
Εικόνα 7: ∆υνατότητα Ακύρωσης Καταχωρισµένης Απάντησης 

 

 
Εικόνα 8: ∆υνατότητα Μεταβολής των Απαντήσεων σε Καταχωρισµένη 

Ερώτηση 

Μετά την τροποποίηση της απάντησης σε µία ερώτηση ο εξεταζόµενος πρέπει να 

επιλέξει εκ νέου το πλήκτρο «Καταχώριση Απάντησης». 
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∆ηµιουργία αρχείου Ελευθέρου Θέµατος 

 

Επισκόπηση Ελεύθερου Θέµατος 

Για να δει ο εξεταζόµενος το Ελεύθερο Θέµα που του έχει κληρωθεί πρέπει να κάνει 
κλικ στο πλήκτρο «Ελεύθερο Θέµα» και να επιλέξει το µενού «Εκφώνηση 
Ελεύθερου Θέµατος». Το αρχείο κειµένου που θα εµφανιστεί περιέχει: 

• Την εκφώνηση του ελεύθερου θέµατος και 
• Το πλαίσιο συγγραφής του ελευθέρου θέµατος 

 

 

Συγγραφή Ελεύθερου Θέµατος 

Η συγγραφή του Ελεύθερου Θέµατος θα γίνει µε τη χρήση του λογισµικού Microsoft 
Word.  

Ο εξεταζόµενος πρέπει να χρησιµοποιήσει το ήδη ανοιγµένο αρχείο κειµένου για να 
γράψει την απάντησή του (στο τµήµα «Απάντηση Ελεύθερου Θέµατος»). 

Προσοχή!! Στην απάντησή δεν πρέπει να εµφανίζεται κανένα προσωπικό στοιχείο 
του εξεταζόµενου διαφορετικά η απάντησή θα ακυρώνεται και το ελεύθερο θέµα δεν 
λαµβάνεται υπόψη στη τελική βαθµολόγηση. 

Προσοχή!! Ο εξεταζόµενος θα πρέπει να Αποθηκεύει συχνά τo αρχείο του ελεύθερου 
θέµατος. Ο µηχανισµός ανάκτησης που διαθέτει το λογισµικό εξέτασης ισχύει µόνο 
για το αυτοµατοποιηµένο µέρος της εξέτασης. 

 

 

Επισύναψη Ελεύθερου Θέµατος 

Μετά την ολοκλήρωση της συγγραφής του ελεύθερου κειµένου στο MS Word, ο 
εξεταζόµενος θα πρέπει να µετατρέψει το αρχείο κειµένου MS Word (*.doc) σε 
Acrobat PDF. Αυτό γίνεται, ζητώντας από το MS Word να τυπώσει το κείµενο στον 
εγκατεστηµένο PDF printer (CutePDF Writer). 
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Εικόνα 9: Εκτύπωση του αρχείου κειµένου στο PDF Printer 

Κατά την εκτύπωση θα ζητηθεί από το χρήστη να εισάγει ένα όνοµα για το αρχείο 
PDF καθώς και τοποθεσία για την αποθήκευσή του.  

Ο χρήστης δύναται να δηλώσει όποιο όνοµα αρχείου τον εξυπηρετεί ή και ακόµα 
να αφήσει το προτεινόµενο όνοµα αρχείου που θα του εµφανιστεί. 

Ως τοποθεσία αποθήκευσης προτείνεται ο φάκελος c:\ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ 

 

 
Εικόνα 10: Εισαγωγή του ονόµατος αρχείου για το παραχθέν PDF 

 

Επισύναψη του αρχείου Ελευθέρου Θέµατος στο αρχείο Απαντήσεων 

Μετά την παραγωγή και αποθήκευση του αρχείου PDF, ο χρήστης πρέπει να 
επισυνάψει το αρχείο αυτό στο αρχείο απαντήσεων της εφαρµογής πιστοποίησης 
TiBiCert.  
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Συνεπώς, ο χρήστης επιλέγει το πλήκτρο «Ελεύθερο Θέµα» και στο αναδυόµενο 
µενού επιλογών που εµφανίζεται επιλέγει «Επισύναψη Αρχείου». 

 
Εικόνα 11: Επισύναψη του αρχείου Ελευθέρου Θέµατος 

Στη συνέχεια εµφανίζεται ένα πλαίσιο διαλόγου µέσω του οποίου ο χρήστης καλείται 
να επιλέξει το PDF αρχείο στο οποίο έχει υποθηκεύσει Ελεύθερο Θέµα. 

 
Εικόνα 12: Επισύναψη του αρχείου Ελευθέρου Θέµατος 

Μετά την επισύναψη του αρχείου ο χρήστης έχει τη δυνατότητα να δει το 
περιεχόµενο του αρχείου ανά πάσα στιγµή το επιθυµεί, επιλέγοντας «Επισκόπηση 
Αρχείου» από το αναδυόµενο µενού επιλογών του πλήκτρου «Ελεύθερο Θέµα». 

 
Σηµ. 1η: Η επιλογή «Επισκόπηση Αρχείου» είναι ενεργή µόνο όταν ο χρήστης έχει 
επισυνάψει το αρχείο τουλάχιστον µία φορά. 

Σηµ. 2η: Από τη στιγµή που ο χρήστης έχει επισυνάψει ένα αρχείο αυτό δεν µπορεί 
να διαγραφεί. ∆ύναται όµως να αντικατασταθεί µε νέο αρχείο, ακολουθώντας την 
ίδια διαδικασία επισύναψης. 
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Προσοχή!!: Όταν τελειώνει η εξέταση είτε αυτόµατα (λόγω λήξης του χρόνου 
εξέτασης) η εφαρµογή ∆ΕΝ δίνει τη δυνατότητα για επισύναψη του Ελεύθερου 
Θέµατος αν αυτό δεν έχει γίνει ήδη. 

2.4 Βοηθητικές Λειτουργίες Εφαρµογής 

Για την ευκολότερη επισκόπηση της εκφώνησης µιας ερώτησης ο εξεταζόµενος έχει 
τη δυνατότητα αυξοµείωσης του µεγέθους της περιοχής επισκόπησής της µε 
αντίστοιχη αυξοµείωση της περιοχής των απαντήσεων. 
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