
1 

 

Ενημζρωςη για τη διεξαγωγή 2ησ περιόδου εξετάςεων πιςτοποίηςησ μαθητϊν τησ 

Δ/θμιασ εκπαίδευςησ ςτισ ΣΠΕ 

Η πράξθ με τίτλο «Πιςτοποίηςη των Μαθητϊν τησ Δευτεροβάθμιασ Εκπαίδευςησ ςτισ 

ΣΠΕ» υλοποιείται ςτο πλαίςιο επίτευξθσ του ςτόχου για επιτάχυνςθ του ρυκμοφ ζνταξθσ 

των τεχνολογιϊν πλθροφορικισ και επικοινωνιϊν ςτθν εκπαιδευτικι διαδικαςία.  

ε αυτό το πλαίςιο ζχει προβλεφκεί ζνα ανεξάρτθτο ςφςτθμα αξιολόγθςθσ και 

πιςτοποίθςθσ των μακθτϊν για τισ γνϊςεισ και ικανότθτεσ που αποκτοφν ςτισ ΣΠΕ. Η 

πιςτοποίθςθ μζςω ενόσ αντικειμενικοφ ςυςτιματοσ αποτελεί μία αναγκαιότθτα διότι οι 

γνϊςεισ και δεξιότθτεσ ςε ΣΠΕ αποτελοφν ςθμαντικό εφόδιο τόςο για τθν μετζπειτα 

εκπαιδευτικι πορεία όςο και για τθ μελλοντικι επαγγελματικι ςταδιοδρομία των μακθτϊν.  

Για τθν επίτευξθ των ςτόχων του ζργου αναπτφςςεται υλικό και ςυςτιματα αξιολόγθςθσ – 

πιςτοποίθςθσ για μακθτζσ τθσ Δευτεροβάκμιασ Εκπαίδευςθσ ςε δφο επίπεδα:  

α) για μαθητζσ Γυμναςίου και 

β) για μαθητζσ Λυκείου  

Ειδικότερα ςτο πλαίςιο τθσ πράξθσ αυτισ προβλζπεται θ διενζργεια εξετάςεων ςε 

ελεγχόμενθ – δοκιμαςτικι κλίμακα με ψθφιακά μζςα και αυτοματοποιθμζνα ςυςτιματα. 

Με τθν παροφςα παρζχεται πλθροφόρθςθ προσ τθν εκπαιδευτικι κοινότθτα και τουσ 

μακθτζσ που ενδιαφζρονται να ςυμμετζχουν ςε εξετάςεισ πιςτοποίθςθσ, γνϊςεων, 

ικανοτιτων και δεξιοτιτων οι οποίεσ κα πραγματοποιθκοφν ςε ςχολικά εργαςτιρια 

πλθροφορικισ και ςε ελεγχόμενθ γεωγραφικι κλίμακα. Η αναγκαία πλθροφόρθςθ προσ 

όλουσ τουσ ενδιαφερόμενουσ παρζχεται κυρίωσ μζςω του δικτυακοφ τόπου:  

http://com2cert.cti.gr 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕ ΓΙΑ ΣΙ ΕΞΕΣΑΕΙ – ΠΡΟΚΛΗΗ ΤΜΜΕΣΟΧΗ ΜΑΘΗΣΩΝ 

Οι εξετάςεισ τθσ 2θσ περιόδου κα διεξαχκοφν και για τα δφο (2) επίπεδα και απευκφνονται 

ςε μακθτζσ του τρζχοντοσ ςχολικοφ ζτουσ προκειμζνου να ςυμμετζχουν, εφόςον το 

επικυμοφν, ςε διαδικαςίεσ πιςτοποίθςθσ δεξιοτιτων και ικανοτιτων ςτισ ΣΠΕ.  

Ειδικότερα για το ςχολικό ζτοσ 2015-2016:  

Α) για το επίπεδο εξετάςεων Γυμναςίου δικαίωμα ςυμμετοχήσ θα ζχουν οι μαθητζσ που 

φοιτοφν ςτη Γ’ τάξη του Γυμναςίου καθώσ και οι μαθητζσ τησ Α’ τάξησ του Λυκείου  

Β) για το επίπεδο εξετάςεων Λυκείου δικαίωμα ςυμμετοχήσ θα ζχουν οι μαθητζσ που 

φοιτοφν ςτη Β’ και ςτη Γ’ τάξη του Λυκείου  

Οι εξετάςεισ κα πραγματοποιθκοφν ςε ελεγχόμενθ γεωγραφικά κλίμακα ςτα τζλθ 

Οκτωβρίου και κα μποροφν να εξυπθρετθκοφν 5.000 περίπου μακθτζσ. Θα 

πραγματοποιθκοφν ςε εργαςτιρια πλθροφορικισ ςχολικϊν μονάδων που εκδιλωςαν 

ενδιαφζρον και ςυγκεκριμζνα ςτισ πρωτεφουςεσ (ι / και πόλεισ) των ακόλουκων νομϊν τθσ 

http://com2cert.cti.gr/


2 

 

χϊρασ: Ν. ΑΣΣΙΚΗ, Ν. ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ, Ν. ΑΧΑΪΑ, Ν. ΛΑΡΙΗ, Ν. ΕΡΡΩΝ, ΚΡΗΣΗ (Ν. 

ΗΡΑΚΛΕΙΟΤ, Ν. ΡΕΘΤΜΝΗ)  

3 Πρόςβαςη ςτο ςφςτημα αιτήςεων - απόκτηςη κωδικϊν 

Όςοι μακθτζσ επικυμοφν να ςυμμετζχουν κα πρζπει να εκδθλϊςουν το ενδιαφζρον τουσ 

άμεςα ςτθν θλεκτρονικι διεφκυνςθ: 

 http://com2cert.cti.gr/  

επιλογι μενοφ «ΕΓΓΡΑΦΗ» - «ΜΑΘΗΤΩΝ ΣΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΙΤΗΣΕΩΝ» ςυμπλθρϊνοντασ 

αρχικά τθ φόρμα απόκτθςθσ κωδικϊν πρόςβαςθσ ςτο ςφςτθμα των αιτιςεων ςυμμετοχισ.  

Εφόςον ςυμπλθρωκοφν τα ηθτοφμενα ςτοιχεία, μετά τθν καταχϊρθςθ ελζγχονται για τθν 

πλθρότθτά τουσ και αφοφ δοκεί ζγκριςθ, επιβεβαιϊνεται θ ενεργοποίθςθ των κωδικϊν 

μζςω μθνφματοσ ςτθν διεφκυνςθ θλεκτρονικοφ ταχυδρομείου που ζχει δθλωκεί από τον 

ενδιαφερόμενο.  

Προςοχή: θ απόκτθςθ κωδικϊν πρόςβαςθσ δεν ιςοδυναμεί με υποβολι αίτθςθσ 

ςυμμετοχισ ςτισ εξετάςεισ.  

Η αίτηςη ςυμμετοχήσ πραγματοποιείται μόλισ ανακοινωθεί ο προγραμματιςμόσ διενζργειασ 

εξετάςεων με ευκφνθ του ενδιαφερόμενου μακθτι (ι γονζα / κθδεμόνα). Επιςιμανςθ: 

όςοι μακθτζσ ζχουν ιδθ αποκτιςει κωδικοφσ πρόςβαςθσ δεν απαιτείται να 

πραγματοποιιςουν κάποια ενζργεια. τθν περίπτωςθ που επικυμοφν αλλαγι ι 

υπενκφμιςθ κωδικϊν πρόςβαςθσ μποροφν να απευκφνονται ςτθν υπθρεςία υποςτιριξθσ 

από τθν επιλογι μενοφ «ΤΠΟΣΗΡΙΚΣΙΚΕ ΔΟΜΕ» - «ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ»  

Περιεχόμενο εξζταςησ 

Α) Σα αντικείμενα εξζταςησ για το επίπεδο μαθητϊν Γυμναςίου ςυνδυάηουν: 

 • Χρήςη ψηφιακοφ περιβάλλοντοσ και διαχείριςη αρχείων  

• Τπηρεςίεσ διαδικτφου και ηλεκτρονικοφ ταχυδρομείου  

• Επεξεργαςία Κειμζνου  

• Τπολογιςτικά Φφλλα  

• Παρουςιάςεισ  

και είναι κατάλλθλα προςαρμοςμζνα ϊςτε οι απαιτιςεισ να απευκφνονται ςε μακθτζσ του 

ςυγκεκριμζνου θλικιακοφ επιπζδου. Η διάρκεια τθσ εξεταςτικισ διαδικαςίασ κα είναι 

δυόμιςι (2,5) ϊρεσ και οι μακθτζσ καλοφνται να απαντιςουν ςε μικρά ςφνολα 

ερωτημάτων, κλειςτοφ κυρίωσ τφπου, αρκρωμζνα ςε δοκιμαςίεσ που προςομοιάηουν τισ 

ανάγκεσ επίλυςθσ προβλθμάτων ςτθν κακθμερινότθτά τουσ με αξιοποίθςθ των ΣΠΕ. 

http://com2cert.cti.gr/
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 Β) Σο περιεχόμενο τησ εξζταςησ για το επίπεδο μαθητϊν Λυκείου ικανοποιεί τισ 

απαιτιςεισ επάρκειασ γνϊςεων και δεξιοτιτων, όπωσ κακορίηονται από τθν κείμενθ 

νομοκεςία και ςτο πλαίςιο τθσ ςυγκεκριμζνθσ εξεταςτικισ περιόδου κα δοκεί θ 

δυνατότθτα εξετάςεων πιςτοποίθςθσ ςτα ακόλουκα δφο (2) αντικείμενα:  

• Επεξεργαςία Κειμζνου 

 • Τπολογιςτικά Φφλλα  

Η διάρκεια τησ εξεταςτικήσ διαδικαςίασ κα είναι μία (1) ϊρα για κάκε αντικείμενο και 

πραγματοποιείται ςε δφο αντίςτοιχα διακριτζσ ενότητεσ εξζταςησ. Οι μακθτζσ καλοφνται 

να απαντιςουν ςε ερωτιματα πραγματοποιϊντασ τισ ηθτοφμενεσ ενζργειεσ ςτο περιβάλλον 

εφαρμογϊν επεξεργαςίασ κειμζνου (ι υπολογιςτικϊν φφλλων αντίςτοιχα) και ελζγχεται – 

βακμολογείται το αποτζλεςμα των ενεργειϊν αυτϊν. Επίςθσ περιλαμβάνονται ςε μικρι 

κλίμακα ερωτιματα κλειςτοφ τφπου.  

4 Πρόςβαςη ςε υλικό προετοιμαςίασ 

 Περιςςότερεσ πλθροφορίεσ και αντιπροςωπευτικό υλικό προετοιμαςίασ διατίκενται ςτθν 

πφλθ πλθροφόρθςθσ του ζργου ςτθ διεφκυνςθ: 

 http://com2cert.cti.gr επιλογή μενοφ «ΔΟΚΙΜΑΙΕ» η οποία οδηγεί ςτο υλικό 

προετοιμαςίασ  

Όςοι αποκτιςουν κωδικοφσ πρόςβαςθσ ςτο ςφςτθμα αιτιςεων ζχουν χωρίσ άλλθ ενζργεια 

πρόςβαςθ και ςτο υλικό προετοιμαςίασ. Ζχει λθφκεί μζριμνα για πρόςβαςθ ςτο υλικό 

προετοιμαςίασ και από άλλουσ ενδιαφερόμενουσ (εκπαιδευτικοφσ, γονείσ). Η δυνατότθτα 

παρζχεται από τθν επιλογι μενοφ «ΕΓΓΡΑΦΗ» - «ΕΠΙΚΕΠΣΩΝ ΣΟ ΤΛΙΚΟ ΠΡΟΕΣΟΙΜΑΙΑ» 

ΛΕΠΣΟΜΕΡΕΙΕ ΤΜΜΕΣΟΧΗ 

Όςοι μακθτζσ ηθτιςουν και λάβουν κωδικοφσ πρόςβαςθσ ςτο ςφςτθμα αιτιςεων κα ζχουν 

δικαίωμα να υποβάλλουν αίτθςθ ςυμμετοχισ ςτισ εξετάςεισ που κα υλοποιθκοφν ςτα τζλθ 

Οκτωβρίου τθσ τρζχουςασ ςχολικισ χρονιάσ και ςτισ προαναφερόμενεσ περιοχζσ. 

Προκειμζνου για τθν τελικι επιλογι ςυμμετοχισ κα ανακοινωκοφν οι διακζςιμεσ υποδομζσ 

ςχολικϊν εργαςτθρίων ςτισ οποίεσ κα διεξαχκοφν οι εξετάςεισ ϊςτε όςοι μακθτζσ ζχουν 

αποκτιςει πρόςβαςθ ςτο ςφςτθμα αιτιςεων, να επιλζξουν τθν θμζρα και τθν τοποκεςία 

ςτθν οποία επικυμοφν να προςζλκουν, υποβάλλοντασ αίτθςθ ςυμμετοχισ.  

Ο δοκιμαςτικόσ χαρακτιρασ αυτϊν των εξετάςεων επιβάλλει περιοριςμοφσ ςτθν 

γεωγραφικι ζκταςθ κακϊσ και ςτο πλικοσ των ςυμμετεχόντων και κατά ςυνζπεια εφόςον 

οι ενδιαφερόμενοι ξεπεράςουν τουσ 5.000 περίπου μακθτζσ (με αναλογία 1 προσ 4 για τα 

δφο επίπεδα εξζταςθσ) κα πραγματοποιθκεί κλιρωςθ ςυμμετοχισ. Για το ςκοπό αυτό κάκε 

αίτθςθ ςυμμετοχισ ςυνοδεφεται από ζναν τυχαίο αρικμό.  

Όςοι από τουσ ςυμμετζχοντεσ πετφχουν κετικό αποτζλεςμα, κα λάβουν βεβαίωςθ 

επιτυχοφσ ςυμμετοχισ. τουσ μακθτζσ που κα επιλεγοφν να ςυμμετζχουν ςε 
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προγραμματιςμζνεσ εξετάςεισ, κα γνωςτοποιθκεί θ μζρα και ϊρα προςζλευςθσ, μζςω του 

προςωπικοφ λογαριαςμοφ τουσ ςτο πλθροφοριακό ςφςτθμα.  

Κατά την προςζλευςη ςτο Κζντρο Πιςτοποίηςησ κάθε υποψήφιοσ θα πρζπει να φζρει: 

 Α) Αςτυνομική Σαυτότητα ή Διαβατήριο  

Β) Σο ζντυπο ςυμμετοχήσ που θα μπορεί να τυπϊςει από το πληροφοριακό ςφςτημα 

 Γ) Βεβαίωςη από τη ςχολική μονάδα για την τάξη φοίτηςησ το ςχολικό ζτοσ 2015-2016 

και  

Δ) υγκατάθεςη γονζα / κηδεμόνα για τη ςυμμετοχή ςτισ εξετάςεισ  

Περιςςότερεσ λεπτομζρειεσ κα ανακοινϊνονται ςτθν πφλθ πλθροφόρθςθσ του ζργου 

(http://com2cert.cti.gr), από τθν επιλογι «ΑΝΑΚΟΙΝΩΕΙ» αλλά και μζςω των προςωπικϊν 

λογαριαςμϊν κάκε υποψθφίου.  

υνοπτικά τα βήματα για όςουσ μαθητζσ ενδιαφζρονται να λάβουν μζροσ:  

• Απόκτθςθ πρόςβαςθσ ςτο ςφςτθμα αιτιςεων (http://com2cert.cti.gr -> ΕΓΓΡΑΦΗ -> 

ΜΑΘΗΣΩΝ ΣΟ ΤΣΗΜΑ ΑΙΣΗΕΩΝ  

• Μετά από ζγκριςθ γίνεται ενεργοποίθςθ των κωδικϊν πρόςβαςθσ (θ ενθμζρωςθ 

ενεργοποίθςθσ ςτζλνεται ςτο προςωπικό e-mail που δθλϊκθκε) με τουσ οποίουσ οι 

μακθτζσ μποροφν: 

 o Να προετοιμαςτοφν μελετϊντασ δειγματικό υλικό προετοιμαςίασ  

o Να υποβάλλουν αίτθςθ ςυμμετοχισ ςε εξετάςεισ  

• Τποβολι αίτθςθσ (http://com2cert.cti.gr/kppCertMis/home -> Είςοδοσ Μακθτι)  

• Αναμονι για το αποτζλεςμα τθσ κλιρωςθσ ςυμμετοχισ, το οποίο ανακοινϊνεται ςτον 

προςωπικό λογαριαςμό των μακθτϊν που αιτικθκαν  

 • Προςζλευςθ ςτο Κζντρο Εξζταςθσ, τθν θμζρα και ϊρα που υποδεικνφει το ζντυπο 

ςυμμετοχισ ζχοντασ μαηί τουσ τα παραπάνω ζγγραφα 

 Για τισ ανάγκεσ παροχήσ πληροφόρηςησ προσ τουσ ενδιαφερόμενουσ κα λειτουργοφν οι 

ακόλουκεσ υποδομζσ:  

Α) Πφλθ ενθμζρωςθσ - πλθροφόρθςθσ ςτθν διεφκυνςθ: http://com2cert.cti.gr  

B) Τποςτιριξθ με φόρμα υποβολισ ερωτιματοσ ςτθ διεφκυνςθ: 

http://com2cert.cti.gr/ipostiriktikes-domes/contact.html  

Γ) Πλθροφόρθςθ μζςω τθλεφϊνου: 

 2610-960434 - κα Μποφρου Αναςταςία  

http://com2cert.cti.gr/
http://com2cert.cti.gr/ipostiriktikes-domes/contact.html
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2610-960356 - κα Δθμθτρζλου Μαρία 

2610-960406 - κα Γιαννοφλθ Βζρα 


