
 
 

 

testME 
in-ATES tests για την προετοιμασία  

μαθητών στις εξετάσεις πιστοποίησης 
και την αγορά εργασίας  

του ιδιωτικού τομέα ή του εξωτερικού 
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Το testME απευθύνεται στα φροντιστήρια που παρέχουν υψηλής ποιότητας εκπαίδευση που δεν περιορίζεται μόνο σε όσα 
απαιτούνται στις εξετάσεις πιστοποίησης. Καλύπτει απόλυτα τις απαιτήσεις της πιστοποίησης αλλά επιπροσθέτως περιλαμβάνει 
ασκήσεις κατανόησης της ύλης και σεναριακές ασκήσεις. Συνολικά περιέχει περισσότερες από 4.000 ερωτήσεις. 
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Το testME υποστηρίζει τους πιο δημοφιλείς φορείς πιστοποίησης και προσαρμόζει το περιεχόμενό του ανάλογα με την επιλογή 
που θα γίνει. Προσαρμόζεται στο επίπεδο του μαθητή ώστε να επιτρέπει σ’ αυτόν με καλύτερο αρχικό υπόβαθρο γνώσεων να 
τελειώσει γρηγορότερα και στον αρχάριο να εξασκηθεί περισσότερο. 
 
Ο στόχος «Γρήγορη πιστοποίηση για το δημόσιο» το κάνει να λειτουργεί ως απλό τεστ που θα καλύψει τους μαθητές που δεν 
ενδιαφέρονται για τίποτα περισσότερο εκτός από την απόκτηση της πιστοποίησης. Οι άλλοι δύο στόχοι όμως θα δώσουν 
επιπρόσθετες ασκήσεις που θα εφοδιάσουν τους μαθητές με πραγματικές γνώσεις και θα τους προετοιμάσουν για την ιδιωτική 
αγορά εργασίας ή τις απαιτήσεις του εξωτερικού. 
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Οι ερωτήσεις είναι χωρισμένες με τέτοιο τρόπο ώστε να μπορείτε να το χρησιμοποιήσετε τόσο μέσα στην τάξη όσο και έξω από 
αυτή. Κάθε κατηγορία αποτελεί ένα μικρό, ξεχωριστό, εκπαιδευτικό αντικείμενο με τίτλο που έχει νόημα. Για παράδειγμα δεν θα 
δείτε κατηγορίες με ονόματα «Παράθυρα 1», «Παράθυρα 2» που δεν θα μπορείτε να καταλάβετε τι περιλαμβάνουν. Έτσι ο 
καθηγητής μπορεί εύκολα ν’ αντιστοιχίσει το μάθημα που δίδαξε με τις ερωτήσεις του τεστ. 
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Στα τεστ των μαθημάτων οι ερωτήσεις έχουν μελετημένη σειρά. Ξεκινάμε με εύκολες ασκήσεις και καταλήγουμε σε ερωτήσεις με 
μεγαλύτερη δυσκολία. Επίσης ο τρόπος που είναι δομημένο το τεστ επιτρέπει στον καθηγητή να δείξει μερικές ασκήσεις μέσα 
στην τάξη ως εμπέδωση αυτού που δίδαξε και να αφήσει τις υπόλοιπες για εξάσκηση εκτός τάξης ή να επιλέξει όποιον άλλο 
τρόπο τον βολεύει. 
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Πατώντας το κουμπί «Υποβολή» ο μαθητής βλέπει αν απάντησε σωστά ή λάθος (υπάρχει και μερική βαθμολόγηση). Εκεί του 
δίνεται η δυνατότητα να παρακολουθήσει το βίντεο απάντησης της άσκησης (κουμπί απάντηση), να προσπαθήσει την ερώτηση 
από την αρχή (ανανέωση), να την προσπαθήσει από το σημείο που ήδη βρίσκεται (συνέχεια) ή να προχωρήσει άμεσα στην 
επόμενη ερώτηση του τεστ. 
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Το βίντεο απάντησης κάθε άσκησης είναι αναλυτικό και με ηχητική επεξήγηση εκτός από την οπτική. Οι μαθητές δεν βλέπουν απλώς ένα 
ποντίκι να κινείται και μερικά συννεφάκια να εμφανίζονται. Αντίθετα παρακολουθούν έναν εξαιρετικό καθηγητή που δεν δείχνει απλώς τη 
σωστή απάντηση αλλά εξηγεί στον μαθητή τι έπρεπε να κάνει, τονίζει τα σημεία που συνήθως γίνονται τα λάθη και βρίσκει την ευκαιρία να 
υπενθυμίσει στον μαθητή ότι διδάχθηκε στην τάξη. Έτσι δεν του αφήνει κενά και θα μπορέσει μόνος του να λύσει την άσκηση σωστά. 
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Όταν επιλεγεί ο στόχος «Απόκτηση γνώσεων για προσωπική και επαγγελματική χρήση και πιστοποίηση» εκτός από τις 
ερωτήσεις που αφορούν την πιστοποίηση, εμφανίζονται και ερωτήσεις που επιτρέπουν στον μαθητή να αποκτήσει σφαιρική 
εικόνα των εργαλείων που μαθαίνει. Για παράδειγμα στην παραπάνω άσκηση ο μαθητής πρέπει από μόνος του να καταλάβει ότι 
πρέπει να χρησιμοποιήσει στηλοθέτες για να πετύχει αυτό που του ζητάει η άσκηση. Έτσι μαθαίνει στην πράξη πότε πρέπει να 
χρησιμοποιήσει κάθε εργαλείο παίρνοντας ο ίδιος την απόφαση όπως θα συμβεί και στην πραγματική ζωή. 
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Στον στόχο «Εκπαίδευση για εργασία στον ιδιωτικό τομέα ή το εξωτερικό και πιστοποίηση» εμφανίζονται και σεναριακές 
ασκήσεις που ζητούν από τον μαθητή να συνδυάσει όλες τις γνώσεις που έχει αποκτήσει ώστε να πετύχει το τελικό αποτέλεσμα. 
Για παράδειγμα στην παραπάνω άσκηση ο μαθητής θα πρέπει να φτιάξει μια παρουσίαση που θα υποστηρίξει το κείμενο που 
δίνεται. Αυτή η άσκηση θα τον αναγκάσει να δουλέψει σε πραγματικές συνθήκες ενώ μπορεί ν’ αποτελέσει και το αντικείμενο 
μιας ολόκληρης ώρας μαθήματος. 
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Το testME περιέχει mock tests. Παράγει απεριόριστα σετ 36 ερωτήσεων απ’ όλη την ύλη της επιλεγμένης ενότητας σε μορφή 
εξετάσεων και όχι εξάσκησης. Εδώ ο μαθητής πρέπει να απαντήσει σε συγκεκριμένο χρόνο και κάθε φορά που υποβάλει μια 
ερώτηση δεν βλέπει την βαθμολογία του εκείνη την στιγμή αλλά στο τέλος του τεστ όπως ακριβώς και στις εξετάσεις. Έτσι 
αποκτά μια πολύ καλή αίσθηση των συνθηκών που θα αντιμετωπίσει κατά την διάρκεια της πραγματικής εξέτασης. 
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Όταν ολοκληρωθεί το mock test, ο μαθητής μπορεί να δει την βαθμολογία του και τις ερωτήσεις που απάντησε σωστά και λάθος. 
Επίσης για κάθε ερώτηση μπορεί να δει σε βίντεο τη σωστή απάντηση αλλά μπορεί να δει και σε βίντεο την απάντηση που 
έδωσε ο ίδιος ώστε να εντοπίσει το λάθος που έκανε είτε μόνος του είτε με την βοήθεια του καθηγητή του. Επίσης μπορεί με 
διπλό κλικ σε κάποια ερώτηση να την επαναλάβει και να προσπαθήσει να τη λύσει εκ των υστέρων. 
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Στο testME εκτός από τα mock tests υπάρχουν και τα επαναληπτικά τεστ. Κάθε ενότητα διαθέτει 5 τέτοια τεστ με ερωτήσεις που 
είναι καινούργιες, ως προς την εκφώνηση και τα αρχεία εργασίας. Οι ερωτήσεις αυτές δεν υπάρχουν μέσα στα μαθήματα και έτσι 
ο μαθητής αντιμετωπίζει πραγματικές συνθήκες εξετάσεων. Επίσης τα τεστ αυτά δεν είναι τυχαία αλλά οι ερωτήσεις είναι έτσι 
δομημένες ώστε να εξετάζεται ολόκληρη η ύλη. Όπως και στα mock tests ο μαθητής βλέπει την βαθμολογία του στο τέλος και 
μπορεί να δει τότε βίντεο απάντησης ή την δική του απάντηση. 
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Κάθε ενότητα εκτός από τα 5 επαναληπτικά τεστ εξέτασης έχει και ένα τεστ διάγνωσης. Αυτό το τεστ περιλαμβάνει περίπου 60-
70 ερωτήσεις που είναι μοναδικές και εξετάζουν τον μαθητή σε όλη την ύλη εξονυχιστικά. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί με δύο 
τρόπους. Στην αρχή της εκπαίδευσης της ενότητας από μαθητές που ισχυρίζονται ότι έχουν ένα υπόβαθρο ως τεστ κατάταξης. 
Στο τέλος της εκπαίδευσης της ενότητας ως τεστ διάγνωσης των αδυναμιών ή ελλείψεων του μαθητή. 
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Τεχνικά χαρακτηριστικά 

 

  



 

 LearnSoft - εκπαιδευτικό λογισμικό ~ 15 ~ 

 
 
Εύκολη διαδικασία εγκατάστασης χωρίς ιδιαίτερες απαιτήσεις. Η εγκατάσταση μπορεί να γίνει ακόμα και από προσωπικό με τις βασικές 
γνώσεις υπολογιστών ενώ οι ενημερώσεις της πλατφόρμας γίνονται αυτόματα χωρίς να απαιτούν καμία απολύτως ενέργεια από την πλευρά 
σας. Σε κάθε περίπτωση παρέχουμε 12ωρη (9πμ – 9μμ) άμεση τηλεφωνική υποστήριξη ενώ η υποστήριξη μέσω email είναι συνεχής. 
 
Αξιόπιστος server που υποστηρίζει όλα τα προϊόντα μας ώστε να μην υπάρχει καμία περίπτωση αδυναμίας χρήσης τους. 
  



 

 LearnSoft - εκπαιδευτικό λογισμικό ~ 16 ~ 

 
 
Εύκολη μεταφορά αδειών στους υπολογιστές του φροντιστηρίου. Μπορείτε να έχετε εγκατεστημένο το testME σε όλους τους υπολογιστές του 
φροντιστηρίου και να ενεργοποιείτε χωρίς περιορισμούς και καθυστερήσεις τις άδειές σας σε οποιονδήποτε υπολογιστή θέλετε κάθε στιγμή. 
 
Εισάγετε στον κωδικό προϊόντος και αυτόματα, χωρίς καμία άλλη ενέργεια από την πλευρά σας, μεταφέρεται από τον υπολογιστή που 
βρισκόταν στον τρέχοντα υπολογιστή. Τόσο απλά! 
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Ξεχωριστός λογαριασμός για κάθε μαθητή, εφόσον το θέλετε, με την υπηρεσία των School μαθητών*. Μπορείτε να επιλέξετε πόσες ώρες 
εκπαίδευσης θα δώσετε σε κάθε μαθητή, πόση διάρκεια εκπαίδευσης, να ορίσετε το εκπαιδευτικό πλάνο που θα έχει αλλά και σε ποιες 
ενότητες θα έχει πρόσβαση. 

* Η υπηρεσία αυτή διατίθεται με μια πολύ μικρή ετήσια επιβάρυνση ανεξάρτητη του αριθμού των μαθητών που θα δημιουργήσετε. 
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Με την υπηρεσία των School μαθητών έχετε τη δυνατότητα να παρακολουθείτε αναλυτικά πότε δούλεψε κάθε μαθητής, για πόσο χρονικό 
διάστημα και τι έκανε. Έχετε δηλαδή το ιστορικό του σε ηλεκτρονική μορφή. 
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Είμαστε συνεργάτες και όχι ανταγωνιστές σας. Τα προϊόντα μας πωλούνται μόνο σε φροντιστήρια και όχι απ’ ευθείας στη λιανική. Επίσης θα 
βρείτε φιλική τεχνική υποστήριξη μέσω τηλεφώνου και μια σταθερή συνεργασία χωρίς δυσάρεστες εκπλήξεις και αιφνιδιασμούς. Η συνεχής 
παρουσία μας, πάνω σ’ αυτές τις σταθερές αξίες, από το 2006 αποτελεί την καλύτερη εγγύηση. 
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Σας ενδιαφέρει η εξ’ αποστάσεως εκπαίδευση; Θέλετε να δώσετε τη δυνατότητα στους μαθητές σας να εκπαιδευτούν ή/και να εξασκηθούν από 
το σπίτι τους; Θέλετε αυτόνομη εξ’ αποστάσεως εκπαίδευση ή συνδυασμό της εκπαίδευσης στο φροντιστήριο με εκπαίδευση στο σπίτι; Ζητήστε 
να ενημερωθείτε για το Αθηνά Home.  

 
Όπως όλα τα προϊόντα μας πωλείται στους μαθητές μόνο μέσω των συνεργαζόμενων φροντιστηρίων και όχι απ’ ευθείας από εμάς. 

 


