
2ο ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΣΕΡΡΩΝ 
 

Ενημέρωση   για   τη   διεξαγωγή   των   πρώτων   εξετάσεων   πιστοποίησης   μαθητών   

της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης στις Τεχνολογίες Πληροφορίας και Επικοινωνιών  (ΤΠΕ) 

σε ελεγχόμενη κλίμακα  

 

Η  πράξη  με  τίτλο  «Πιστοποίηση  των  Μαθητών  της  Δευτεροβάθμιας  Εκπαίδευσης  στις  

ΤΠΕ» χρηματοδοτείται από την Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένωση και υλοποιείται στο Ε.Π. 

«Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» στο πλαίσιο επίτευξης του στόχου για επιτάχυνση του 

ρυθμού ένταξης των τεχνολογιών πληροφοριας και επικοινωνιών στην εκπαιδευτική 

διαδικασία.  

Μέσα  στο  ευρύτερο  περιβάλλον  των  δράσεων  που  εξυπηρετούν  αυτό  το  στόχο  

(επιμόρφωση εκπαιδευτικών,     ψηφιακές     εκπαιδευτικές     εφαρμογές,     διαδραστικά     

συστήματα,     ψηφιακό εκπαιδευτικό υλικό) εντάσσεται και ο ψηφιακός αλφαβητισμός των 

μαθητών, ώστε να μπορούν να αξιοποιούν τις ΤΠΕ ως εργαλείο μάθησης.  

Σε αυτό το πλαίσιο έχει προβλεφθεί ένα ανεξάρτητο σύστημα αξιολόγησης και 

πιστοποίησης των μαθητών  στις  γνώσεις  και  ικανότητες  για  τις  ΤΠΕ  που  αποκτούν.  Η  

πιστοποίηση  μέσω  ενός αντικειμενικού  συστήματος  αποτελεί  μία  αναγκαιότητα,  διότι  

οι  γνώσεις  και  δεξιότητες  σε  ΤΠΕ αποτελούν   σημαντικό   εφόδιο   τόσο   για   την   

μετέπειτα   εκπαιδευτική   πορεία   όσο   και   για   τη μελλοντική επαγγελματική 

σταδιοδρομία των μαθητών.  

Για  την  επίτευξη  των  στόχων  του  έργου  αναπτύσσεται  υλικό  και  συστήματα  

αξιολόγησης   – πιστοποίησης  για  μαθητές  της  Δευτεροβάθμιας  Εκπαίδευσης  σε  δύο  

επίπεδα:  α)  για  μαθητές Γυμνασίου  και  β)  για  μαθητές  Λυκείου.  Ειδικότερα  στο  

πλαίσιο  της  πράξης  αυτής  προβλέπεται η διενέργεια    εξετάσεων    σε    ελεγχόμενη    –    

δοκιμαστική    κλίμακα    με    ψηφιακά    μέσα    και αυτοματοποιημένα  συστήματα για 

τους αποφοίτους της Γ΄ τάξης του Γυμνασίου και τους μαθητές που έχουν προαχθεί στην Γ΄ 

τάξη του Λυκείου.  

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΡΩΤΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ – ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΜΑΘΗΤΩΝ  

Οι  πρώτες  εξετάσεις  απευθύνονται  σε  μαθητές  της  Γ’  τάξης  Γυμνασίου  του  τρέχοντος  

σχολικού έτους,   προκειμένου   να   συμμετέχουν,   εφόσον   το   επιθυμούν,   σε   

διαδικασίες   πιστοποίησης δεξιοτήτων και ικανοτήτων στις ΤΠΕ. 

Οι εξετάσεις θα πραγματοποιηθούν στις εγκαταστάσεις του 2ου ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΡΡΩΝ 

σύμφωνα με το παρακάτων πρόγραμμα. 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΩΡΑΡΙΟ ΔΙΑΡΚΕΙΑ 

20/06/2015 09:00-12:00 3 ώρες 

20/06/2015 12:30-15:30 3 ώρες 

21/06/2015 09:00-12:00 3 ώρες 

21/06/2015 12:30-15:30 3 ώρες 

27/06/2015 09:00-12:00 3 ώρες 

27/06/2015 12:30-15:30 3 ώρες 

28/06/2015 09:00-12:00 3 ώρες 

28/06/2015 12:30-15:30 3 ώρες 

04/07/2015 09:00-12:00 3 ώρες 

04/07/2015 12:30-15:30 3 ώρες 



Α) Πρόσβαση στο σύστημα αιτήσεων - απόκτηση κωδικών  

Όσοι  μαθητές  επιθυμούν  να  συμμετέχουν  θα  πρέπει  να  εκδηλώσουν  το  ενδιαφέρον  

τους  στην ηλεκτρονική διεύθυνση: http://com2cert.cti.gr/  επιλογή μενού 

«ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΕΣ ΔΟΜΕΣ» - «ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ» συμπληρώνοντας  αρχικά  τη  

φόρμα  απόκτησης  κωδικών  πρόσβασης  στο  σύστημα  των  αιτήσεων συμμετοχής.  

Περιεχόμενο εξέτασης  

Τα αντικείμενα εξέτασης συνδυάζουν:  

 Χρήση ψηφιακού περιβάλλοντος και διαχείριση αρχείων  

 Υπηρεσίες διαδικτύου και ηλεκτρονικού ταχυδρομείου 

 Επεξεργασία Κειμένου 

 Υπολογιστικά Φύλλα  

 Παρουσιάσεις  

και  είναι  κατάλληλα  προσαρμοσμένα,  ώστε  να  απευθύνονται  σε  μαθητές  του  

συγκεκριμένουηλικιακού επιπέδου.  

Η  διάρκεια  της  εξεταστικής  διαδικασίας  θα  είναι  2,5  περίπου  ώρες  και  οι  μαθητές  

καλούνται  να απαντήσουν σε μικρά σύνολα ερωτημάτων, κλειστού κυρίως τύπου, 

αρθρωμένα σε δοκιμασίες που προσομοιάζουν τις ανάγκες επίλυσης προβλημάτων στην 

καθημερινότητα τους με αξιοποίηση των ΤΠΕ.  

Β) Πρόσβαση στο υλικό προετοιμασίας - απόκτηση κωδικών  

Περισσότερες  πληροφορίες  και  αντιπροσωπευτικό  υλικό  προετοιμασίας  διατίθενται  

στην  πύλη πληροφόρησης του έργου στη διεύθυνση: http://com2cert.cti.gr επιλογή μενού 

«ΕΓΓΡΑΦΗ» μέσω της οποίας αποδίδονται κωδικοί πρόσβασης στο σύστημα.   

Μετά  την  απόκτηση  των  κωδικών  πρόσβασης  και  τη  σύνδεση  στο  σύστημα,  η  

επιλογή  μενού «ΔΟΚΙΜΑΣΙΕΣ» οδηγεί στο υλικό προετοιμασίας  

ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ  

Όσοι  μαθητές  ζητήσουν  και  λάβουν  κωδικούς  πρόσβασης  στο  σύστημα  αιτήσεων  (Α)  

θα  έχουν  δικαίωμα να υποβάλλουν αίτηση συμμετοχής στις εξετάσεις που θα 

υλοποιηθούν.  

H αίτηση συμμετοχής θα συνοδεύεται από έναν τυχαίο αριθμό.  

Όσοι  από  τους  συμμετέχοντες  πετύχουν  θετικό  αποτέλεσμα,  θα  λάβουν  βεβαίωση  

επιτυχούς συμμετοχής.  

Στους   μαθητές   που   θα   επιλεγούν   να   συμμετέχουν   σε   προγραμματισμένες   

εξετάσεις,   θα  γνωστοποιηθεί  η  μέρα  και  ώρα  προσέλευσης,  μέσω  του  προσωπικού  

λογαριασμού  τους  στο  προαναφερθέν πληροφοριακό σύστημα.  

Κατά την προσέλευση στο Κέντρο Πιστοποίησης κάθε υποψήφιος θα πρέπει να φέρει:  

Α) Αστυνομική Ταυτότητα ή Διαβατήριο  

Β) Το έντυπο συμμετοχής που θα μπορεί να τυπώσει από το πληροφοριακό σύστημα  

Γ) Βεβαίωση από τη σχολική μονάδα για την τάξη φοίτησης (Γ’ Γυμνασίου) το σχολικό έτος 

2014- 2015 και  

Δ) Συγκατάθεση γονέα/κηδεμόνα για τη συμμετοχή στις εξετάσεις  

Περισσότερες    λεπτομέρειες    θα    ανακοινώνονται    στην    πύλη    πληροφόρησης    του    

έργου  (http://com2cert.cti.gr),   από   την   επιλογή   «ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ»   αλλά   και   μέσω   

των  προσωπικών λογαριασμών κάθε υποψηφίου. 

Οι ενδιαφερόμενοι μαθητές μπορούν να υποβάλλουν αιτήσεις από 20/05/2015 

μέχρι και 04/06/2015. 

 

Από τη Διεύθυνση του 2ου Γενικού Λυκείου Σερρών 
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