ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ LAAS

ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥΣ
Ο υποψήφιος οφείλει:
• Να έχει μαζί του το δελτίο συμμετοχής και ταυτότητα ή διαβατήριο ή πρόσφατο
πιστοποιητικό ταυτοπροσωπίας τα οποία τοποθετεί στο θρανίο του για τον έλεγχο.
• Να καταλάβει την καθορισμένη γι’ αυτόν θέση σε συγκεκριμένη αίθουσα του εξεταστικού
κέντρου.
• Να έχει μαζί του μολύβι (2Η ή ΗΒ), γόμα, ξύστρα και στυλό (μπλε ή μαύρο) μόνο αν επιθυμεί
να γράψει το μέρος C της εξέτασης με στυλό.
• Να αναφέρει στον επιτηρητή της αίθουσάς του αν υπάρχει λάθος στα στοιχεία του.
• Να γράψει το ονοματεπώνυμο του στο φυλλάδιο με τα θέματα και στο πρόχειρο (λευκή κόλα)
για το μέρος C.
• Να διατηρήσει το απαντητικό έντυπο σε άριστη κατάσταση διότι διαβάζεται από οπτικό
αναγνώστη.
Ο υποψήφιος πρέπει να γνωρίζει ότι:
• Η διάρκεια της εξέτασης είναι: First Step /Pre A1:60’, A1/A2:90’, B1:120’
• Στο φυλλάδιο με τα θέματα μπορεί να σημειώσει τις απαντήσεις για τα μέρη Α και Β της
εξέτασης και να τις μεταφέρει προσεκτικά στο μπροστινό μέρος του απαντητικού
εντύπου (το οποίο έχει την ίδια και συνεχόμενη αρίθμηση με εκείνη των θεμάτων),
μαυρίζοντας με το μολύβι ένα μόνο κουτάκι σε κάθε σειρά. Για το First Step & Pre A1
έως τον αριθμό 40, για το A1 έως το 45, για το A2 & B1 έως το 50.
• Γράφει το μέρος C της εξέτασης στο πίσω μέρος του απαντητικού εντύπου.
• Δε γράφει στις μαύρες γραμμές, στο χώρο της ετικέτας, στο χώρο για τους διορθωτές στο
μπροστινό μέρος και έξω από τις γραμμές στο πίσω μέρος.
• Δε γράφει το ονοματεπώνυμό του στο απαντητικό έντυπο.
• Όταν τελειώσει σηκώνει το χέρι του, περιμένει στη θέση του τον επιτηρητή να παραλάβει το
απαντητικό του έντυπο και αποχωρεί χωρίς να πάρει μαζί του το φυλλάδιο με τα θέματα και
το πρόχειρο.
• Αν κατά τη διόρθωση των γραπτών διαπιστωθεί αντιγραφή μεταξύ υποψηφίων, τα γραπτά
τους μηδενίζονται.
Δεν επιτρέπεται στον υποψήφιο:
• Να προσέλθει όταν ήδη έχει αρχίσει η εξέταση και να αποχωρήσει πριν τελειώσει το ακουστικό
μέρος ή πριν περάσουν 15’ (για το PreA1 και First Step)
• Η χρήση του κινητού τηλεφώνου. Το απενεργοποιεί και το τοποθετεί ανάποδα στην άκρη του
θρανίου του προς το μέρος του διαδρόμου.
• Η χρήση διορθωτικού και μαρκαδόρου.
• Να έχει μαζί του βιβλία ή σημειώσεις.
• Να ζητήσει διευκρινήσεις πάνω στα θέματα ή στις οδηγίες των θεμάτων εξέτασης.
• Να δανείσει σε / δανειστεί από άλλο υποψήφιο μολύβι, γόμα ή οτιδήποτε άλλο.
Σημειώση: Ο,τι αναφέρεται για τα μέρη Α και C της εξέτασης δεν αφορούν τα επίπεδα First Step και
PreA1.
 Η παρούσα σελίδα παραδίδεται μαζί με τα δελτία συμμετοχής στους υποψηφίους από τα κξγ και το
σύλλογο

