
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ Β’ 

ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΤΠΕ 
 
Γίνεται γνωστό στους εκπαιδευτικούς που έχουν συμμετάσχει στα προγράμματα 
επιμόρφωσης Β’ επιπέδου ΤΠΕ και επιθυμούν να πιστοποιηθούν, ότι σύμφωνα με 
τον τρέχοντα προγραμματισμό, οι εξετάσεις πιστοποίησης προβλέπεται να 
διεξαχθούν στο διάστημα τέλος Μαΐου – τέλος Ιουνίου 2014 (Σαββατοκύριακα), 
σε Κέντρα Πιστοποίησης (ΚΕΠΙΣ) σε όλη τη χώρα. 
Οι δοκιμασίες πιστοποίησης Β’ επιπέδου ΤΠΕ θα βασιστούν στη μεθοδολογία 
που ακολουθήθηκε και στις προηγούμενες περιόδους πιστοποίησης, δηλαδή on line 
εξέταση, η οποία περιλαμβάνει αυτοματοποιημένο (τεστ ερωτήσεων) και μη 
αυτοματοποιημένο μέρος (ανάπτυξη πλήρους θέματος σχετικού με την εκπόνηση 
ενός σχεδίου μαθήματος και τον χειρισμό αυτού του σχεδίου στην τάξη). Στην «Πύλη 
Ενημέρωσης» της Πράξης (ΕΔΩ) διατίθενται δείγματα θεμάτων. 
Δικαίωμα συμμετοχής στις εξετάσεις πιστοποίησης Β’ επιπέδου ΤΠΕ έχουν οι 
εκπαιδευτικοί που έχουν παρακολουθήσει και ολοκληρώσει επιτυχώς το πρόγραμμα 
επιμόρφωσης Β’ επιπέδου ΤΠΕ (παραδοσιακού μοντέλου ή μεικτού 
μοντέλου επιμόρφωσης). Αναφορικά με τους εκπαιδευτικούς που συμμετείχαν 
στα προγράμματα επιμόρφωσης της παρούσας Πράξης«Επιμόρφωση των 
Εκπαιδευτικών για την Αξιοποίηση και Εφαρμογή των ΤΠΕ στη Διδακτική Πράξη» 
του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» του ΕΣΠΑ 
(2007-2013), που υλοποιείται με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
(Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και του Ελληνικού Δημοσίου, υπενθυμίζεται ότι 
προϋπόθεση συμμετοχής τους στην πιστοποίηση, αποτελεί η συμμετοχή τους 
στις δράσεις «εφαρμογής στην τάξη» και η παρουσία τους στο 90% 
τουλάχιστον των επιμορφωτικών συνεδριών και υποστηρικτικών 
συναντήσεων. Επίσης, για τους εκπαιδευτικούς που συμμετείχαν στα προγράμματα 
της πιλοτικής φάσης εφαρμογής του μεικτού μοντέλου επιμόρφωσης, 
επιπρόσθετη προϋπόθεση αποτελεί η συμμετοχή τους στις ασύγχρονες 
δράσεις του προγράμματος (εκπόνηση ασύγχρονων δραστηριοτήτων και 
εργασιών). 
Η επιτυχής συμμετοχή στις παραπάνω δράσεις διαπιστώνεται από τα στοιχεία 
που κατατίθενται στο Πληροφοριακό σύστημα (MIS) της Πράξης (Φόρμες 3 και 4 
για την «εφαρμογή στην τάξη» και Φόρμες 5 έως 7, για τις ασύγχρονες δράσεις του 
μεικτού μοντέλου επιμόρφωσης (επιλογή MIS: "Διαχείριση Φορμών")). Συνεπώς, 
παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι επιμορφούμενοι και επιμορφωτές να 
καλύψουν τυχόν εκκρεμότητες συμπλήρωσης των στοιχείων που τους 
αφορούν (επιμορφούμενοι: Φόρμες 3 και 6, επιμορφωτές: Φόρμες 4, 5 και 7), 
προκειμένου να δοθεί στους δικαιούχους εκπαιδευτικούς η δυνατότητα υποβολής 
αίτησης συμμετοχής στις δοκιμασίες πιστοποίησης, μόλις ανακοινωθούν τα 
διαθέσιμα προγράμματα (εντός του Μαΐου). 
Περισσότερες πληροφορίες και οδηγίες σχετικά με τη συμπλήρωση των φορμών 
μπορείτε να βρείτε ΕΔΩ. 
Νεώτερα στοιχεία, όπως οι ακριβείς ημερομηνίες διεξαγωγής των εξετάσεων, καθώς 
και λεπτομέρειες σχετικά με τη διεξαγωγή τους, θα δημοσιεύονται στην 
παρούσα «Πύλη Ενημέρωσης και Συνεργασίας Β’ Επιπέδου», στην ηλεκτρονική 
διεύθυνση: 
http://b-epipedo2.cti.gr, 
την οποία οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται να επισκέπτονται συχνά για την έγκαιρη 
ενημέρωσή τους και για να υποβάλουν τυχόν ερωτήματα στην υπηρεσία Help 
Desk, ΕΔΩ. 
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