Εξετάσεις NOCN Μαΐου 2020
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Πρόγραμμα γραπτής εξέτασης - Εξέταστρα
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Φορέας

Επίπεδο

Ωράριο

Εξέταστρα

Κόστος επανεξέτασης

NOCN

B1

16:30-19:05

85 €

ΔΩΡΕΑΝ

B2

9:00-11:35

160 €

ΔΩΡΕΑΝ

C1

9:00-12:10

140 €

ΔΩΡΕΑΝ

C2

16:30-19:40

180 €

ΔΩΡΕΑΝ

Αιτήσεις συμμετοχής στους συλλόγους έως και 31/3/2020.
Για ΚΞΓ γίνεται μόνο ηλεκτρονική υποβολή αιτήσεων. Όμως τονίζουμε πως για να καταχωρηθούν τα
ονόματα των υποψηφίων, η αίτηση πρέπει να συνοδεύεται από τις αποδείξεις κατάθεσης στην τράπεζα και
αντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατηρίου ή πρόσφατου πιστοποιητικού ταυτοπροσωπίας του
υποψηφίου. Επίσης το ΚΞΓ για να δηλώσει τους υποψηφίους του πρέπει να έχει το έντυπο συγκατάθεσης
για τα προσωπικά δεδομένα το οποίο παραμένει στο ΚΞΓ.
Η ηλεκτρονική υποβολή αιτήσεων ανεξάρτητων υποψηφίων θα εφαρμοστεί πιλοτικά από 6-31/3 σε
Νομό Αττικής, Χίο, Χανιά, Μεσσηνία, Φθιώτιδα.
Για τους ανεξάρτητους υποψηφίους NOCN των υπολοίπων περιοχών ισχύει μόνο η έντυπη ατομική αίτηση +
το έντυπο συγκατάθεσης για τα προσωπικά δεδομένα + απόδειξη κατάθεσης εξετάστρων στην τράπεζα +
αντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατηρίου ή πρόσφατου πιστοποιητικού ταυτοπροσωπίας του
υποψηφίου.
Αριθμός λογαριασμού τράπεζας Πειραιώς 6551-102029-397 (IBAN GR14 0171 5510 0065 5110 2029 397)
δικαιούχος ΠΟΙΚΞΓ. Κατά την κατάθεση των εξετάστρων να γραφτεί οπωσδήποτε όνομα καταθέτη (του
ιδιοκτήτη κ.ξ.γ.) και στην αιτιολογία οπωσδήποτε ΕΞΕΤΑΣΤΡΑ NOCN + Νομός, π.χ. ΕΞΕΤΑΣΤΡΑ NOCN ΑΡΚΑΔΙΑ. Δεν υπάρχει προμήθεια κατάθεσης. Ενημερωθείτε από το σύλλογό σας για τον τρόπο αποστολής
των καταθετηρίων.
Υποψήφιοι REFER:
Για τους υποψηφίους που είναι refer της περιόδου Δεκεμβρίου 2017, η τελευταία εξεταστική περίοδος στα
parts είναι εκείνη του Μαΐου 2020. Απαιτείται η εισαγωγή του Refer ID Code της τελευταίας συμμετοχής στις
εξετάσεις στο ίδιο επίπεδο.
Υποψήφιοι ειδικών κατηγοριών
Ειδική Φόρμα για Υποψηφίους με Μαθησιακές δυσκολίες (Special Request Form)
Απαραίτητα δικαιολογητικά και οδηγίες αποστολής http://www.examsesol.gr/EL/EXAMS/REGISTERLEARNING-DIFFICULTIES-13.html Αποστέλλονται στην Esol Exams (Σόλωνος 120, 2ος όροφος, 10681 Αθήνα,
τηλ. 2103300011) με συστημένο ταχυδρομείο ή courier έως τις 31/3/2020.
Τα κξγ παρακαλούνται να ενημερώνουν το προφίλ του λογαριασμού που διατηρούν στο σύστημα on-line:
επωνυμία, διεύθυνση, πόλη πρέπει να είναι με κεφαλαία γράμματα και λατινικούς χαρακτήρες. Όλα τα
πεδία πρέπει να είναι συμπληρωμένα, κυρίως το κινητό τηλέφωνο και το email. Στο πεδίο κινητό πρέπει να
είναι γραμμένος μόνο ένας 10ψήφιος αριθμός (δεν πρέπει να υπάρχουν 2 αριθμοί διαχωρισμένοι με / , -&).
Τα Δελτία συμμετοχής υποψηφίων αναρτώνται στο site της Ομοσπονδίας περίπου 10 μέρες πριν τις
εξετάσεις: Τα Κ.Ξ.Γ. εκτυπώνουν τα δελτία συμμετοχής των υποψηφίων τους με χρήση του μοναδικού
username- password. Οι τοπικοί σύλλογοι, με τον ίδιο τρόπο, τυπώνουν δελτία των ανεξάρτητων υποψηφίων.
Εκδοτικοί οίκοι με βιβλία προετοιμασίας για το NOCN: Sylvia Kar (B2, C2) (τηλ. 210 6390030)/ Andrew Betsis
(B1, B2, C1, C2) (τηλ. 210 4920871)/ Grivas (B2, C2) (τηλ. 2105573470)/ Archer Editions (B2, C2) (τηλ.
2105561920-1, 2109803293)/ Hamilton House (B2) (τηλ. 2109626166)/ Express Publishing (B1, B2) (τηλ.
2102120800)
Past papers & Sample tests υπάρχουν διαθέσιμα στους συνδέσμους: https://www.palso.gr/exams/languageschools/laas-nocn-past-papers/ & http://www.examsesol.gr/EL/PAST-PAPERS/PAST-PAPERS-6.html
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