«Δημιουργία Συστήματος Ηλεκτρονικών Εξετάσεων για το ΚΠΓ και Πλατφόρμα
Τηλεκατάρτισης για την εξ αποστάσεως εκπαίδευση των εξεταστών» έργο που
χρηματοδοτείται από την Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένωση και υλοποιείται στο Ε.Π.
«Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση»

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Θέμα: Ημερομηνίες Υποβολής Αιτήσεων για τη Συμμετοχή σε Εξετάσεις Αξιολόγησης
Επιπέδου Γλωσσομάθειας Μαθητών της Δ/μιας Εκπαίδευσης – παροχή πληροφοριών
Σε συνέχεια της εγκυκλίου του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων (αρ.
πρωτ. 190300/Δ2 24.11.2015) με θέμα «Ενημέρωση για τη διεξαγωγή εξετάσεων
αξιολόγησης επιπέδου γλωσσομάθειας μαθητών της Δ/θμιας Εκπαίδευσης με χρήση
ηλεκτρονικού υπολογιστή», με την παρούσα ανακοινώνονται οι ημερομηνίες υποβολής
αιτήσεων και σχετικές πληροφορίες συμμετοχής για τους ενδιαφερόμενους.
Α) Χρονικό Διάστημα Υποβολής Αιτήσεων και Διεξαγωγής Εξετάσεων
Όπως ήδη έχει ανακοινωθεί οι εξετάσεις θα πραγματοποιηθούν στις πρωτεύουσες (ή / και
πόλεις) των ακόλουθων νομών της χώρας:
Ν. ΑΤΤΙΚΗΣ, Ν. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ, Ν. ΑΧΑΪΑΣ, Ν. ΛΑΡΙΣΗΣ, Ν. ΣΕΡΡΩΝ,
Ν. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ, Ν. ΡΕΘΥΜΝΗΣ
Το χρονικό διάστημα υποβολής αιτήσεων ξεκινά από την 27/11/2015 και ολοκληρώνεται
την 6/12/2015.

Οι εξετάσεις θα πραγματοποιηθούν στις 12 και 13 Δεκεμβρίου 2015.
Όλοι οι μαθητές της Δ/θμιας Εκπαίδευσης, έχουν δικαίωμα συμμετοχής.
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Β) Συνοπτικά τα βήματα για όσους μαθητές ενδιαφέρονται να λάβουν μέρος:
 Απόκτηση πρόσβασης στο σύστημα αιτήσεων (http://kpg.cti.gr -> ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ->
ΕΓΓΡΑΦΗ
 Μετά από έγκριση γίνεται ενεργοποίηση των κωδικών πρόσβασης (η ενημέρωση
ενεργοποίησης στέλνεται στο προσωπικό e-mail που δηλώθηκε)
 Υποβολή αίτησης (http://kpg.cti.gr/kpgMis/home -> Είσοδος Μαθητή)
 Αναμονή για το αποτέλεσμα της κλήρωσης συμμετοχής, το οποίο ανακοινώνεται στον
προσωπικό λογαριασμό των μαθητών που αιτήθηκαν
 Προσέλευση στο Κέντρο Εξέτασης, την ημέρα και ώρα που υποδεικνύει το έντυπο συμμετοχής
έχοντας μαζί τους τα απαραίτητα έγγραφα

Προσοχή: η απόκτηση κωδικών πρόσβασης δεν ισοδυναμεί με υποβολή αίτησης
συμμετοχής στις εξετάσεις αξιολόγησης.
Στην πύλη ενημέρωσης (http://kpg.cti.gr) στο μενού ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΕΕΞΕΤΑΣΕΙΣ έχει
αναρτηθεί Υποστηρικτικό Υλικό. Οι μαθητές καλούνται να συμβουλευτούν τις Οδηγίες για
Συμμετοχή στις Εξετάσεις Αξιολόγησης
Γ) Πότε Οριστικοποιείται η Συμμετοχή
Η επιβεβαίωση συμμετοχής θα είναι διαθέσιμη μετά τις 9/12/2015.
Κάθε ενδιαφερόμενος θα πρέπει να μπει στο πληροφοριακό σύστημα και, με χρήση των
προσωπικών του κωδικών πρόσβασης, θα μπορεί να πληροφορηθεί για την επιβεβαίωση
της συμμετοχής του στις εξετάσεις. Υπενθυμίζεται ότι σε περίπτωση που το πλήθος των
αιτήσεων υπερβαίνει τις διαθέσιμες θέσεις στα εξεταστικά κέντρα, θα πραγματοποιηθεί
ηλεκτρονική κλήρωση.
Όσοι μαθητές κληρωθούν, θα δουν στο μενού Αίτηση Αξιολόγησης το μήνυμα
επιβεβαίωσης της συμμετοχής τους στις εξετάσεις και τα στοιχεία του προγράμματος,
δηλαδή τον προσωπικό τους κωδικό συμμετοχής στις εξετάσεις, τα στοιχεία διεύθυνσης
του εξεταστικού κέντρου στο οποίο θα πρέπει να μεταβούν, καθώς και την ημέρα και ώρα
διεξαγωγής της εξέτασης.
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