Οδηγίες προς Υποψήφιους

1. Διάρκεια γραπτών και προφορικών εξετάσεων ανά επίπεδο:
ΓΡΑΠΤΗ ΕΞΕΤΑΣΗ
Level
Duration
LA1 (Α1)
75 mins

ΠΡΟΦΟΡΙΚΗ ΕΞΕΤΑΣΗ
Level
Duration
LA1 (Α1)
5 mins

L1 (Α2)

95 mins

L1 (Α2)

5 mins

L2 (B1)

95 mins

L2 (B1)

7 mins

L3 (B2)

120 mins

L3 (B2)

7 mins

L4 (C1)

150 mins

L4 (C1)

8 mins

L5 (C2)

175 mins

L5 (C2)

8 mins

2. Υποχρεώσεις Υποψηφίων
Οι υποψήφιοι την ημέρα της εξέτασης θα πρέπει:
 να προσέλθουν στο εξεταστικό κέντρο μισή ώρα πριν από την προγραμματισμένη ώρα έναρξης
της εξέτασης
 να έχουν υποχρεωτικά μαζί τους το δελτίο συμμετοχής και ένα από τα παρακάτω έντυπα
ταυτοπροσωπίας: ταυτότητα, διαβατήριο, πιστοποιητικό ταυτοπροσωπίας, τα οποία θα
ελεγχθούν τόσο κατά τη γραπτή όσο και κατά την προφορική εξέταση
 να καθίσουν στη θέση που τους έχει καθοριστεί σύμφωνα με το αυτοκόλλητο που αναγράφει τα
στοιχεία του καθενός
 να χρησιμοποιήσουν μόνο μπλε ή μαύρο στυλό κατά τη διάρκεια της εξέτασης
 να αναφέρουν αμέσως το οποιοδήποτε λάθος στα στοιχεία τους
 να γράψουν το ονοματεπώνυμό τους στο πρόχειρο (λευκή κόλλα) που πιθανόν να χρειαστούν
 να ενημερώσουν τον επιτηρητή ότι ολοκλήρωσαν την εξέταση σηκώνοντας τον χέρι τους ώστε να
περάσει, να παραδώσουν το γραπτό τους και να εξέλθουν από την αίθουσα χωρίς να κρατήσουν
κανένα έγγραφο σχετικό με την εξέταση
 να είναι ενημερωμένοι ότι υπάρχει περίπτωση να μηδενιστούν τα γραπτά των υποψηφίων που
αντέγραφαν, εάν διαπιστωθεί αυτό κατά τη διαδικασία της διόρθωσής τους
 να απενεργοποιήσουν τα κινητά τους τηλέφωνα κατά τη διάρκεια της γραπτής και της
προφορικής εξέτασης και να τα τοποθετήσουν στο πάτωμα κάτω από το κάθισμά τους.

3. Απαγορεύσεις
Οι υποψήφιοι την ημέρα της εξέτασης απαγορεύεται ρητώς:
•
•
•
•
•

να αποχωρίσουν από την αίθουσα πριν το τέλος του ακουστικού μέρους και σε κάθε
περίπτωση πριν το πέρας της πρώτης ώρας της εξέτασης
να φέρουν μαζί τους μέσα στην αίθουσα της εξέτασης οποιαδήποτε βιβλία ή σημειώσεις
αγγλικού περιεχομένου
η χρήση διορθωτικού και στυλό σε μορφή μαρκαδόρου
να ζητούν διευκρινίσεις σχετικά με τα θέματα στα οποία εξετάζονται
οποιαδήποτε επικοινωνία ανάμεσα στους υποψηφίους.
H παρούσα σελίδα παραδίδεται μαζί με τα δελτία συμμετοχής στους υποψήφιους

