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Τελικές Ενιαίες Γραπτές Εξετάσεις ΚΙΕ για τη Σχολική Χρονιά 2020-2021 – Επαναληπτικά
Μαθήματα
Η υπηρεσία των Κρατικών Ινστιτούτων Επιμόρφωσης ανακοινώνει ότι οι Τελικές Ενιαίες
Γραπτές Εξετάσεις των ΚΙΕ, οι οποίες αναβλήθηκαν τον περασμένο Μάιο λόγω της απεργίας
των εκπαιδευτών, θα πραγματοποιηθούν στις 8,11 και 15 Δεκεμβρίου, 2021. Επισυνάπτεται το
«Πρόγραμμα Εξετάσεων» με όλες τις λεπτομέρειες.
Επίσης, η υπηρεσία ανακοινώνει την πραγματοποίηση επαναληπτικών μαθημάτων υπό τη
μορφή σεμιναρίων για τους/τις μαθητές/μαθήτριες που έχουν δηλώσει ότι επιθυμούν να
παρακαθήσουν στις εξετάσεις.
Τα επαναληπτικά μαθήματα αφορούν τα μαθήματα των Ξένων Γλωσσών (επίπεδα Ε4-Ε7) και
το μάθημα των Ελληνικών ως δεύτερη γλώσσα (Ε4-Ε6). Τα εν λόγω επαναληπτικά μαθήματα
θα πραγματοποιηθούν διαδικτυακά μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας Microsoft Teams.
Για το κάθε μάθημα και επίπεδο έχει δημιουργηθεί ομάδα στην πλατφόρμα Microsoft Teams.
Επισυνάπτεται «Πρόγραμμα Επαναληπτικών Μαθημάτων», όπου παρατίθενται οι μέρες και
ώρες διεξαγωγής, καθώς και οι κωδικοί για τη συμμετοχή στην κάθε ομάδα και οι ηλεκτρονικοί
σύνδεσμοι για τη συμμετοχή στο επαναληπτικό σεμινάριο του κάθε μαθήματος και επιπέδου.
Το υλικό το οποίο θα παρουσιαστεί στα σεμινάρια θα αναρτηθεί σε εύλογο χρονικό διάστημα
στην ιστοσελίδα των ΚΙΕ, από όπου θα μπορεί ο καθένας/η καθεμία να ενημερωθεί ανάλογα. Τα
σεμινάρια αφορούν:
α. τη δομή των εξεταστικών δοκιμίων των διαφόρων επιπέδων
β. την επεξήγηση και ανάλυση της βασικής έκθεσης (γραπτός επικοινωνιακός λόγος) του
κάθε γραπτού
γ. την επεξήγηση και ανάλυση των ασκήσεων αδίδακτου κειμένου του γραπτού
δ. την επεξήγηση και ανάλυση των γλωσσικών ασκήσεων του γραπτού
Κατά τη διάρκεια του επαναληπτικού σεμιναρίου, θα χρησιμοποιηθεί ως παράδειγμα για την
επίλυση των διαφόρων ασκήσεων το εξεταστικό δοκίμιο του 2019-2020.
Προτρέπονται όλοι/όλες οι ενδιαφερόμενοι/ενδιαφερόμενες να κατεβάσουν το εξεταστικό δοκίμιο
που αφορά το μάθημα και επίπεδο για το οποίο θα παρακαθίσουν στην εξέταση
(http://www.moec.gov.cy/kie/exetastika_dokimia_lyseis.html) για εξάσκηση και διαμόρφωση των
τυχόν αποριών τους, τις οποίες θα μπορούν να επιλύσουν κατά τη διάρκεια του σεμιναρίου.

