Οργανισµός Πιστοποίησης ∆εξιοτήτων

Οδηγίες προς Υποψηφίους

Οδηγίες προς υποψηφίους
Για την απρόσκοπτη διεξαγωγή των εξετάσεων πιστοποίησης, οι εξεταζόµενοι θα πρέπει να γνωρίζουν τα παρακάτω:
1. Απαγορεύεται η χρήση του συνδυασµού πλήκτρων: Alt + Enter.
2. Απαγορεύεται η χρήση των συνδυασµών πλήκτρων: Ctrl + Alt + Del και Ctrl + Shift + Esc. Για την εµφάνιση του
παραθύρου διαλόγου «∆ιαχείριση Εργασιών», αρκεί ο εξεταζόµενος να κάνει δεξί κλικ στη γραµµή εργασιών και
από το µενού που εµφανίζεται, να επιλέξει: ∆ιαχείριση Εργασιών.

1. Περιβάλλον εξέτασης

Ανάλυση των πλήκτρων του περιβάλλοντος εξετάσεων:
1.

Υποβολή: Χρησιµοποιείται για την κατοχύρωση της απάντησης στην εκάστοτε ερώτηση. Οι
ερωτήσεις υποβάλλονται προς έλεγχο και δεν ξαναεµφανίζονται.

2.

Ακύρωση: Χρησιµοποιείται για την ακύρωση της απάντησης σε µια δεδοµένη ερώτηση και
εφόσον αυτή δεν έχει κατοχυρωθεί από τον υποψήφιο (δεν έχει δηλαδή πατηθεί το πλήκτρο Υποβολή). Η
συγκεκριµένη ερώτηση εµφανίζεται ξανά, την ίδια στιγµή, και δίδεται η δυνατότητα στον υποψήφιο να την
απαντήσει από την αρχή.

3.

Επόµενη: Χρησιµοποιείται για την µετάβαση στην επόµενη ερώτηση χωρίς να δοθεί απάντηση
στην τρέχουσα. Όλες οι ερωτήσεις, που γίνεται χρήση του ‘Επόµενη’, εµφανίζονται στο τέλος µε την ίδια σειρά.
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Τερµατισµός: Χρησιµοποιείται για τον τερµατισµό της εξέτασης. ∆εν πρέπει να χρησιµοποιείται
από τους υποψηφίους.

Ανάλυση των µετρητών του περιβάλλοντος εξετάσεων:
, δηλώνει ότι ο εξεταζόµενος αυτή τη στιγµή βλέπει την 1η ερώτηση από σύνολο 35

1. Ο µετρητής:
ερωτήσεων.
2. Ο µετρητής:

, δηλώνει τον αριθµό των ερωτήσεων που έχουν υποβληθεί. Ο εξεταζόµενος θα

βαθµολογηθεί µόνο για αυτές τις ερωτήσεις.
3. Ο µετρητής:

, δηλώνει τον αριθµό των ερωτήσεων που ο εξεταζόµενος έχει αφήσει.

4. Ο µετρητής:

, εµφανίζει το χρόνο που αποµένει µέχρι το τέλος της εξέτασης.

5. Ο µετρητής:

, εµφανίζει το χρόνο που ο εξεταζόµενος ασχολείται µε την τρέχουσα

ερώτηση.

2. Multiple choice ερωτήσεις
Για τις multiple choice ερωτήσεις, οι υποψήφιοι έχουν τη δυνατότητα, να ελαχιστοποιήσουν το παράθυρο της
εξέτασης, κάνοντας αριστερό κλικ στο πλήκτρο, που εµφανίζεται στη γραµµή εργασιών µε όνοµα:
Εξετάσεις i-Skills:
και να αναζητήσουν τη σωστή απάντηση, για την στην ενότητα που
εξετάζονται. Στη συνέχεια θα πρέπει να κλείσουν το παράθυρο της εφαρµογής που άνοιξαν, για να συνεχίσουν την
εξέταση. Εδώ θα πρέπει επίσης να επισηµάνουµε ότι το πλήκτρο του µενού έναρξη:
, αλλά και η
γραµµή εργασιών:
είναι εµφανή και λειτουργικά κατά τη διενέργεια των εξετάσεων.
Παράδειγµα: Ενότητα Word, ερώτηση multiple choice: Σε ποιο µενού βρίσκεται η εντολή “Αποκοπή”;
Ο εξεταζόµενος µπορεί να εργαστεί ως εξής:
1. να ελαχιστοποιήσει το παράθυρο εξέτασης,
2. να ανοίξει την εφαρµογή του word και να βρει την απάντηση,
3. να κλείσει την εφαρµογή του word,
4. να επαναφέρει το παράθυρο εξετάσεων,
5. να επιλέξει τη σωστή απάντηση και να την υποβάλει.
Όπως µπορεί κανείς να παρατηρήσει, το κείµενο της ερώτησης εµφανίζεται σε δύο σηµεία: αριστερά από τα πλήκτρα
του περιβάλλοντος εξέτασης και στο πάνω µέρος της οθόνης. Το κείµενο της ερώτησης είναι και στα δύο σηµεία
ακριβώς το ίδιο, αλλά µε διαφορετικό µέγεθος γραµµατοσειράς.
Για να απαντήσει κανείς σε µια multiple choice ερώτηση αρκεί να πατήσει το πλήκτρο:
αµέσως µορφή σε:

, το οποίο θα αλλάξει

.

Αν ο εξεταζόµενος αλλάξει γνώµη και θελήσει να αλλάξει την απάντησή του, αρκεί να κάνει το αντίστροφο: Να πατήσει
το πλήκτρο:

, το οποίο θα ξαναγίνει:

Θα πρέπει δηλαδή το πλήκτρο:

και θα επιλέξει κάποια άλλη απάντηση.

να είναι ενεργοποιηµένο µόνο αριστερά από την απάντηση που ο εξεταζόµενος

θεωρεί σωστή.
Κάθε multiple choice ερώτηση, έχει µόνο µία σωστή απάντηση, εκτός αν η ερώτηση ορίζει διαφορετικά.
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3. In-application ερωτήσεις
Στις in-application ερωτήσεις το περιβάλλον εξέτασης χωρίζεται σε δύο µέρη.

Στο πάνω µέρος, στο οποίο υπάρχει το παράθυρο
της εξεταζόµενης εφαρµογής.

Και στο κάτω µέρος στο οποίο εµφανίζεται το περιβάλλον εξέτασης µε
τα πλήκτρα που αναλύθηκαν παραπάνω και τη γραµµή εργασιών.
Στις in-application ερωτήσεις, το κείµενο της ερώτησης εµφανίζεται στην οθόνη σε ένα σηµείο: αριστερά από τα
πλήκτρα του περιβάλλοντος εξέτασης. Και εδώ υπάρχει η δυνατότητα ελαχιστοποίησης του παραθύρου εξέτασης,
κάνοντας αριστερό κλικ στο πλήκτρο Εξετάσεις i-Skills:

.

Ο εξεταζόµενος πρέπει να απαντάει µόνο σε αυτό που ζητάει η κάθε ερώτηση, χωρίς να κάνει περιττές ενέργειες.
Για παράδειγµα, στην ερώτηση του Word: «Επιλέξτε την πρώτη παράγραφο του κειµένου και αλλάξτε τη γραµµατοσειρά
σε Arial», ο εξεταζόµενος θα πρέπει να κάνει ακριβώς και µόνο αυτό. Αν π.χ. επιλέξει όλο το κείµενο και αλλάξει τη
γραµµατοσειρά σε Arial, ή αν επιλέξει την πρώτη παράγραφο και επιλέξει διαφορετική γραµµατοσειρά, ή αν επιλέξει την
πρώτη παράγραφο και αλλάξει τη γραµµατοσειρά σε Arial και έντονη γραφή, τότε η απάντηση θα θεωρηθεί λάθος.
Κάθε Τεστ περιλαµβάνει 35 ερωτήσεις. Από αυτές το 40%, το πολύ, είναι ερωτήσεις multiple choice και οι υπόλοιπες
in-application. Το σύνολο των ερωτήσεων αν απαντηθεί σωστά, επιτυγχάνει βαθµό 100%. Η βάση είναι το 70%.
Ο χρόνος ολοκλήρωσης κάθε Τεστ είναι 45 λεπτά.
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