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Πραγματοποίηση της εξέτασης
1. Μετάβαση στην ιστοσελίδα: www.ecqa.org
2. Επιλογή Certification and Examination – Exam Registration από το αριστερό μενού.
3. Αν έχει προηγηθεί εγγραφή, είσοδος στους Participants και συνέχεια με το βήμα 8.
4. Αν δεν υπάρχει λογαριασμός, κάνετε κλικ στο Register.

5. Αρχικά, επιλέξτε το επάγγελμα, στο οποίο επιθυμείτε να εγγραφείτε (π.χ. Innovation
Manager) και κάνετε κλικ στο Next.

6. Επιλέξτε τον οργανισμό εξέτασης (π.χ. ISQI) και κάνετε κλικ στο Next.

7. Κάνετε κλικ στο “I am a new user and would like to create an account”.

8. … για την εμφάνιση της φόρμας εγγραφής. Συμπληρώστε πλήρως τη φόρμα και κάνετε
κλικ στο Finish. Θα οδηγηθείτε στο Σύστημα Εξετάσεων του ΕΣΠΠ.
ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: Παρακαλούμε να διασφαλίσετε την ορθή εισαγωγή των δεδομένων σας
επειδή θα χρησιμοποιηθούν για όλη τη μεταγενέστερη επικοινωνία. Το ονοματεπώνυμο
που θα δηλωθεί στα “Contact details” θα εμφανίζεται στο πιστοποιητικό του ΕΣΠΠ.
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9. Μετά την είσοδο στο Σύστημα Εξετάσεων του ΕΣΠΠ, επιλέξτε από το μενού Exam και
κατόπιν Perform.

10. Αρχίστε την εξέταση κάνοντας κλικ στο κουμπί Start.
11. Ολοκληρώστε την εξέταση κάνοντας κλικ στο κουμπί Finish.

Εμφάνιση των αποτελεσμάτων
Τα αποτελέσματα μπορούν να εμφανισθούν μόνον αφού ο οργανισμός εκπαίδευσης
τερματίσει την εξέταση.
Για την εμφάνιση των αποτελεσμάτων επιλέξτε από το μενού Exam και and κατόπιν Results:

Οδηγός Εξετάσεων του ΕΣΠΠ, Εγκεκριμένη έκδοση (2010)

3

Ευρωπαϊκός Σύνδεσμος Πιστοποίησης και Προσόντων (ΕΣΠΠ)

www.ecqa.org

Κανονισμός εξετάσεων
1. Ο χρόνος έναρξης και λήξης της εξέτασης ορίζεται από τον οργανισμό εξετάσεων.
2. Ο κάθε συμμετέχων μπορεί να παρακολουθήσει την εξέταση οποιαδήποτε χρονική στιγμή
μετά την έναρξη και πριν την ολοκλήρωσή της.
3. Κατά τη διάρκεια της εξέτασης ο συμμετέχων μπορεί να συνδέεται ή να αποσυνδέεται
από το σύστημα. Οι απαντήσεις αποθηκεύονται αυτόματα σε βάση δεδομένων.
4. Εάν η σύνδεση με το διαδίκτυο διακοπεί (πτώση ασύρματης επικοινωνίας, μη λειτουργία
διαδικτύου κλπ) θα εμφανιστεί προειδοποιητικό μήνυμα. Ο χρήστης πρέπει να
αποσυνδεθεί. Μετά την αποκατάσταση της επικοινωνίας ο χρήστης μπορεί να συνδεθεί
και πρέπει να ελέγξει αν οι τελευταίες του απαντήσεις αποθηκεύθηκαν σωστά. Σε
περίπτωση προβλήματος πρέπει να ειδοποιηθεί ο επιτηρητής της εξέτασης.
5. Τα αποτελέσματα της εξέτασης εμφανίζονται μόνο μετά τον τερματισμό της εξέτασης από
τον οργανισμό εξετάσεων.
6. Τα αποτελέσματα υπολογίζονται και εμφανίζονται ανά διδακτική ενότητα.
7. Για την προαγωγή σε μία διδακτική ενότητα απαιτείται η ορθή απάντηση σε τουλάχιστον
66% των αντίστοιχων ερωτήσεων.
8. Για κάθε διδακτική ενότητα επιλέγονται με τυχαίο τρόπο 10 ερωτήσεις.
9. Κάθε ερώτηση έχει τουλάχιστον μία σωστή απάντηση. .
10. Εάν ο συμμετέχων επιλέξει μία λανθασμένη απάντηση, η αντίστοιχη ερώτηση
βαθμολογείται με μηδέν (0%).
11. Όλες οι ερωτήσεις έχουν το ίδιο βάρος. Τα αποτελέσματα υπολογίζονται με βάση τον
αλγόριθμο της μέσης τιμής (σύνολο βαθμών για όλες τις ερωτήσεις μιας διδακτικής
ενότητας / αριθμός ερωτήσεων διδακτικής ενότητας).
Κανόνας αξιολόγησης
Εάν ο συμμετέχων δεν έχει επιλέξει όλες τις σωστές απαντήσεις δε θα λάβει το 100%
του βαθμού για τη συγκεκριμένη ερώτηση, αλλά:
Συνολικός αριθμός ορθών
απαντήσεων ερώτησης
1
2
3
3
4
4
4

Αριθμός ορθών
Βαθμός
απαντήσεων που
χρήστη για
επιλέχθηκαν από το χρήστη την ερώτηση
0
0%
1
50%
1
33%
2
66%
1
25%
2
50%
3
75%

Οδηγός Εξετάσεων του ΕΣΠΠ, Εγκεκριμένη έκδοση (2010)

4

