
MICHIGAN EXAMS





ECCE - B2

Writing
30 λεπτά
1 έκθεση

Listening
45 λεπτά
45 ερωτήσεις

GVR - Reading
75 λεπτά
65 ερωτήσεις

Speaking
Ένας υποψήφιος
έως 15 λεπτά

ECPE - C2

Writing
45 λεπτά
1 έκθεση

Listening
50 λεπτά
50 ερωτήσεις

GCVR - Reading
55 λεπτά
70 ερωτήσεις

Speaking
Δύο υποψήφιοι
25-35 λεπτά

Δομή και Περιεχόμενο



4.Εξασκηθείτε χωρίς διαλείμματα και
τηρήστε πιστά τους κανονισμούς και τις
οδηγίες που παρέχονται.

5.Ακολουθήστε με επιμέλεια τις οδηγίες,
συμβουλές και υποδείξεις των καθηγητών
σας.

6.Σημειώνετε τις απαντήσεις σας στην 
ειδική φόρμα απαντήσεων (answer sheet).









Φτιάχνω μια λίστα για τα πράγματα

που θα χρειαστώ

Βεβαιωθείτε ότι γνωρίζετε το

εξεταστικό κέντρο, την ημερομηνία

και την ώρα της εξέτασης.

Αποφεύγω να φάω κάτι βαρύ απέξω

Ετοιμάζω τα ρούχα που θα βάλω την

ημέρα της εξέτασης

Ρυθμίζω το ξυπνητήρι μου στην σωστή

ώρα

Κοιμάμαι νωρίς



Την ημέρα των εξετάσεων πρέπει
να έχετε συμπληρώσει τα 

 παρακάτω έγγραφα:



Ξυπνάω νωρίς
Παίρνω μαζί μου ότι χρειάζομαι
Να έχετε μαζί σας αστυνομική
ταυτότητα ή διαβατήριο.
Να έχετε μαζί σας το δελτίο
συμμετοχής σας
Να έχετε μαζί σας ρολόι, 2 μαλακά
μολύβια (#2), ξύστρα,
γομολάστιχα 
Νερό και χαρτομάντηλα
Να βρίσκεστε στον εξεταστικό
χώρο τουλάχιστον 45’ πριν την
έναρξη της εξέτασης

Την ημέρα των εξετάσεων πρέπει :



Να έχετε μαζί σας κινητά
τηλέφωνα ή άλλες
ηλεκτρονικές συσκευές
(όλα τα είδη φορητών
media players, κ.λπ.)
Να έχετε μαζί σας Blanco
Να έχετε μαζί σας βιβλία,
σημειώσεις ή άλλα
βοηθήματα
Να έχετε άγχος



Ακούω και ακολουθώ τις οδηγίες
του εξεταστή προσεκτικά
Μην έχεις άγχος
Πάρε βαθιές ανάσες
Διαχειρίζομαι σωστά τον χρόνο
μου
Διαβάζω προσεχτικά ολόκληρες τις
προτάσεις

Exam Day Tips…κατά
την ώρα της εξέτασης :Πρέπει να οργανώσεις 

και να εκμεταλευτείς 
τον χρόνο σου με τον 

καλύτερο τρόπο!!! 



Exam Day Tips…κατά
την ώρα της εξέτασης :

Απαντήστε σε όλες τις ερωτήσεις
Διαβάζω προσεχτικά το θέμα της
έκθεσης
Κάνω ένα πρόχειρο πλάνο για το τι
θέλω να γράψω
Δεν μένω πίσω στις ερωτήσεις
Στο Listening απαντάω κατευθείαν
στο Answer Sheet
Κατανέμετε σωστά το χρόνο σας στο
GVR - GCVR. 
Κάνω έναν γρήγορο έλεγχο στο τέλος

Απαντήστε 
σε όλες τις 
ερωτήσεις
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