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Δικαιούχος Φορέας

Συμπράττων Φορέας

ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΤΕΛΙΚΗ ΔΟΚΙΜΑΣΙΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΩΝ
ΤΗΣ 12Ης ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2019
Στην τελική δοκιμασία πιστοποίησης οφείλουν να συμμετάσχουν όλοι οι εκπαιδευτικοί που
παρακολούθησαν επιτυχώς το πρόγραμμα εκπαίδευσης επιμορφωτών Β’ επιπέδου ΤΠΕ
(παρουσίες στις εκπαιδευτικές συνεδρίες για το 90% των αντίστοιχων διδακτικών ωρών,
βαθμός εμπλοκής στις ασύγχρονες δράσεις 70%, συνολική βαθμολογία πρακτικής άσκησης 7,
σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Κανονιστικό Πλαίσιο του Προγράμματος), στα
Πανεπιστημιακά Κέντρα Επιμόρφωσης (ΠΑΚΕ), κατά την περίοδο Ιανουαρίου – Ιουλίου 2019.
H τελική δοκιμασία πιστοποίησης αποτελεί, από πλευράς βαρύτητας της βαθμολογίας, το
σημαντικότερο τμήμα της όλης διαδικασίας αξιολόγησης, καθώς αντιστοιχεί στο 60% της
συνολικής βαθμολογίας. Το υπόλοιπο 40% της συνολικής βαθμολογίας αφορά στη
διαμορφωτική αξιολόγηση η οποία διεξάγεται στο πλαίσιο της φοίτησης των υποψηφίων στα
ΠΑΚΕ.
Όσες και όσοι εκ των υποψηφίων δεν επιτύχουν συνολική βαθμολογία (βαθμολογία από το
ΠΑΚΕ και βαθμολογία τελικής δοκιμασίας) τουλάχιστον 75% (δηλαδή 75 μονάδες, αν η
μεγίστη βαθμολογία αναχθεί στις 100 μονάδες), θεωρούνται αποτυχόντες και θα έχουν μια
δεύτερη ευκαιρία συμμετοχής σε μελλοντική επαναληπτική τελική δοκιμασία.
Υπενθυμίζεται ότι η τελική δοκιμασία αφορά σε ψηφιακές εξετάσεις και αποτελείται από δυο
μέρη:


Το πρώτο μέρος της τελικής δοκιμασίας περιλαμβάνει ερωτήσεις κλειστού τύπου
(αυτοματοποιημένο μέρος εξέτασης) και προβλέπεται να διαρκέσει 2 ώρες. Θα
προταθούν 36 ερωτήσεις και οι υποψήφιοι θα κληθούν να απαντήσουν σε όλες τις
ερωτήσεις, ηλεκτρονικά, μέσω ειδικού λογισμικού. Ένα μέρος των ερωτήσεων αυτών
θα προέρχεται από το λεγόμενο Γενικό Μέρος, ενώ το υπόλοιπο θα προέρχεται από
το Ειδικό Μέρος (της «συστάδας» του υποψηφίου). Οι ερωτήσεις δεν θα έχουν την
ίδια βαθμολογική βαρύτητα, καθώς θα έχουν και διαφορετικό βαθμό δυσκολίας:
έτσι, άλλες ερωτήσεις θα βαθμολογούνται με 1 (μία) μονάδα (απλές ερωτήσεις) και
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άλλες με 2 (δύο) μονάδες (σύνθετες ερωτήσεις/ ερωτήσεις τύπου «story»). Η τελική
βαθμολογία την οποία θα επιτύχει κάθε υποψήφιος στην ψηφιακή εξέταση με
ερωτήσεις κλειστού τύπου, θα αναχθεί στο 30% της τελικής, συνολικής βαθμολογίας.


Το δεύτερο μέρος της τελικής δοκιμασίας περιλαμβάνει την ανάπτυξη ενός
θέματος (μη αυτοματοποιημένο μέρος εξέτασης) και προβλέπεται να διαρκέσει 4
ώρες. Οι υποψήφιοι θα αναπτύξουν ένα θέμα που θα τους προταθεί, γραπτά, με τη
χρήση ενός επεξεργαστή κειμένου. Η τελική βαθμολογία την οποία θα επιτύχει κάθε
υποψήφιος στην ανάπτυξη του θέματος αυτού, θα αναχθεί στο 30% της τελικής,
συνολικής βαθμολογίας.
Το ζητούμενο της ανάπτυξης ενός θέματος είναι η αξιολόγηση της ικανότητας των
υποψηφίων στη σχεδίαση επιμορφωτικών μαθημάτων για την παραγωγή διδακτικών
σεναρίων, με χρήση των ΤΠΕ. Ζητείται, δηλαδή, να διαπιστωθεί αν ο υποψήφιος
επιμορφωτής έχει την ικανότητα να επιμορφώσει άλλους εκπαιδευτικούς, ώστε
αυτοί να χρησιμοποιήσουν τις ΤΠΕ για να βελτιώσουν τη διδασκαλία τους.

Οι απαντήσεις στις κλειστές ερωτήσεις του πρώτου μέρους της τελικής δοκιμασίας, μαζί με
το κείμενο που θα αναπτύξει στο δεύτερο μέρος, αποτελούν το ψηφιακό δοκίμιο του
υποψηφίου και θα αποσταλεί στην Επιτροπή που διενεργεί τις εξετάσεις για αξιολόγηση.
Αναλυτικές Οδηγίες σχετικά με τη διαδικασία και το περιβάλλον - ειδικό λογισμικό των
ψηφιακών εξετάσεων, είναι διαθέσιμες για τους υποψηφίους στην Πύλη Ενημέρωσης της
Πράξης (http://e-pimorfosi.cti.gr  Επιλογή: «Υλικό Επιμόρφωσης»  Επιλογή: «Υλικό
Πιστοποίησης»  Επιλογή: «Υλικό για την Πιστοποίηση Επιμορφωτών Β' Επιπέδου ΤΠΕ») και
συγκεκριμένα εδώ.
Τόσο οι κλειστές ερωτήσεις του πρώτου μέρους, όσο και το θέμα που θα ζητηθεί να
αναπτύξουν οι υποψήφιοι γραπτά στο δεύτερο μέρος της τελικής δοκιμασίας, θα στηρίζονται
στο Επιμορφωτικό Υλικό που έχουν ήδη λάβει οι υποψήφιοι (διαθέσιμο και σε ηλεκτρονική
μορφή στην πλατφόρμα διαχείρισης εκπαιδευτικού περιεχομένου και ηλεκτρονικής μάθησης
– moodle του προγράμματος, http://moodlepake.cti.gr/), αλλά και στο γενικότερο πλαίσιο
που αφορά στην παιδαγωγική και διδακτική αξιοποίηση των ΤΠΕ, σύμφωνα με όσα έχουν
διδαχθεί στα Πανεπιστημιακά Κέντρα Επιμόρφωσης.
Ειδικότερα, αναφορικά με τη διενέργεια της τελικής δοκιμασίας κατά την 12η Οκτωβρίου
2019, οι υποψήφιοι θα πρέπει επίσης να γνωρίζουν τα ακόλουθα:
Οι εξετάσεις πιστοποίησης θα διεξαχθούν σε πανελλαδικό επίπεδο, στις πόλεις Αθήνα,
Θεσσαλονίκη, Πάτρα, Κόρινθος, Ιωάννινα, Βόλος, Καρδίτσα και Κομοτηνή στα παρακάτω
Εξεταστικά Κέντρα (εργαστήρια ΑΕΙ):
α/α

ΑΕΙ

1.

ΕΘΝΙΚΟ
ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ
ΑΘΗΝΩΝ

2.

ΕΘΝΙΚΟ
ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ
ΑΘΗΝΩΝ
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ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ
ΠΟΛΗ
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ 545 - ΕΚΠΑ
ΤΜΗΜΑ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ
ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ
ΑΘΗΝΑ
ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ (5ος
ΟΡΟΦΟΣ)
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ 622 ΦΩΝΗΤΙΚΗΣ ΚΑΙ
ΑΘΗΝΑ
ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ
ΓΛΩΣΣΟΛΟΓΙΑΣ ΤΜΗΜΑ

σελίδα 2 από 5

Οκτώβριος 2019

ΠΡΑΞΗ: ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΨΗΦΙΑΚΩΝ
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΣΤΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ

α/α

ΑΕΙ

3.

4.

5.

ΕΘΝΙΚΟ
ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ
ΑΘΗΝΩΝ
ΕΘΝΙΚΟ
ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ
ΑΘΗΝΩΝ
ΕΘΝΙΚΟ
ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ
ΑΘΗΝΩΝ

6.

ΑΣΠΑΙΤΕ

7.

ΑΣΠΑΙΤΕ

8.

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

9.

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

10.

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

11.

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

12.

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ
ΠΑΤΡΩΝ
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ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ
ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ (6ος
ΟΡΟΦΟΣ)
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ Α - ΕΚΠΑ
ΤΜΗΜΑ
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ (3ος
ΟΡΟΦΟΣ)
ΑΙΘΟΥΣΑ 643 - ΕΚΠΑ
ΤΜΗΜΑ ΓΑΛΛΙΚΗΣ,
ΤΜΗΜΑ ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗΣ
(6ος ΟΡΟΦΟΣ)
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ Γ - ΕΚΠΑ
ΤΜΗΜΑ
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ (3ος
ΟΡΟΦΟΣ)
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ
ΟΠΛΙΣΜΕΝΟΥ
ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ ΚΑΙ
ΑΝΤΙΣΕΙΣΜΙΚΩΝ
ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ - ΤΜΗΜΑ
ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ
ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ - ΑΙΘΟΥΣΑ
ΗΥ (ΙΣΟΓΕΙΟ)
Η/Υ 233 ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ
ΠΟΛΥΜΕΣΩΝ (ΧΩΡΟΣ
ΠΑΛΑΙΑΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ)
ΝΗΣΙΔΑ Η/Υ ΦΛΣ ΑΙΘ
103, ΝΕΟ ΚΤΙΡΙΟ - ΑΠΘ
ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ ΣΧΟΛΗ
(1ος ΟΡΟΦΟΣ)
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ
ΔΙΔΑΚΤΙΚΗΣ ΤΟΥ
ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΓΑΛΛΙΚΗΣ
ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ
ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ ΑΙΘΟΥΣΑ
308Α (2ος ΟΡΟΦΟΣ
ΠΑΛΑΙΑΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗΣ
ΣΧΟΛΗΣ)
ΚΥΔ1 ΚΕΝΤΡΟ
ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ
ΔΙΚΤΥΩΝ (1ος ΟΡΟΦΟΣ)
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ
213,ΠΥΡΓΟΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ,
ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (2ος
ΟΡΟΦΟΣ)
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ Η/Υ ΚΑΙ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ
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ΠΟΛΗ

ΑΘΗΝΑ

ΑΘΗΝΑ

ΑΘΗΝΑ

ΑΘΗΝΑ

ΑΘΗΝΑ

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

ΠΑΤΡΑ (ΡΙΟ)
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α/α

ΑΕΙ

13.

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ
ΠΑΤΡΩΝ

14.

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ
ΠΕΛΛΟΠΟΝΗΣΟΥ

15.

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ
ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

16.

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ
ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

17.

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ
ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

18.

ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ
ΘΡΑΚΗΣ

ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ - ΤΜΗΜΑ
ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
(ΠΠ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ
ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ)
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΤΠΕ - ΠΠ
ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ
ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΣΤΗΝ
ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ
(ΙΣΟΓΕΙΟ)
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ Η/Υ 2 ΠΑΠΕΛ ΤΜΗΜΑ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΚΑΙ
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
(2ος ΟΡΟΦΟΣ)
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ
ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ
ΕΙΚΟΝΙΚΗΣ
ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ
ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ
ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (1ος
ΟΡΟΦΟΣ)
ΑΙΘΟΥΣΑ Β - ΠΘ
ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ
ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ΚΤΙΡΙΟ
ΔΕΛΜΟΥΖΟΥ 1ος
ΟΡΟΦΟΣ)
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΗΥ
ΑΙΘΟΥΣΑ Β - ΠΡΩΗΝ ΤΕΙ
ΛΑΡΙΣΑΣ ΤΜΗΜΑ
ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΞΥΛΟΥ
ΚΑΙ ΕΠΙΠΛΟΥ (ΤΜΗΜΑ
ΔΑΣΟΛΟΓΙΑΣ
ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΞΥΛΟΥ ΚΑΙ
ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ - ΙΣΟΓΕΙΟ)
ΗΥ 1, 2.19 - ΔΠΘ
ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ
ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ (1ος
ΟΡΟΦΟΣ)

ΠΟΛΗ

ΠΑΤΡΑ (ΡΙΟ)

ΚΟΡΙΝΘΟΣ

ΙΩΑΝΝΙΝΑ

ΒΟΛΟΣ

ΚΑΡΔΙΤΣΑ

ΚΟΜΟΤΗΝΗ

Οι υποψήφιοι μπορούν να ενημερωθούν για το Εξεταστικό Κέντρο στο οποίο πρέπει να
προσέλθουν για τη συμμετοχή τους στις εξετάσεις (ακριβή διεύθυνση, στοιχεία
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επικοινωνίας), μέσω του Πληροφοριακού συστήματος της Πράξης, https://epimorfosi.cti.gr/mis/, επιλογή: «Εκπαίδευση Επιμορφωτών ΠΑΚΕ -> Τελική Δοκιμασία
Πιστοποίησης - Εξεταστικό Κέντρο», με χρήση των κωδικών πρόσβασης που έχουν ήδη στη
διάθεσή τους.
Κανένας διαγωνιζόμενος δεν θα γίνει δεκτός σε άλλο κέντρο από εκείνο που πρέπει να
διαγωνισθεί.
Η ώρα έναρξης και η διάρκεια των δοκιμασιών πιστοποίησης είναι:


Αυτοματοποιημένο μέρος:

Ώρα έναρξης: 12:30, διάρκεια εξέτασης: 2 ώρες



Μη αυτοματοποιημένο μέρος:

Ώρα έναρξης: 15:00, διάρκεια εξέτασης: 4 ώρες

Λόγω του αναγκαίου χρόνου για την τηλε-μετάδοση και την ηλεκτρονική διάθεση των
θεμάτων του μη αυτοματοποιημένου μέρους της δοκιμασίας πιστοποίησης, θα υπάρξει ένα
διάστημα αναμονής, διάλειμμα μισής ώρας περίπου, για την έναρξη του δεύτερου μέρους
της εξέτασης. Ο προβλεπόμενος για την εξέταση χρόνος μετράται από την ώρα που θα
διανεμηθούν τα θέματα και οι τυχόν διευκρινίσεις.
Οι υποψήφιοι καλούνται να προσέλθουν στο Εξεταστικό Κέντρο τριάντα (30) λεπτά
νωρίτερα από την έναρξη των εξετάσεων.
Για τη διαπίστωση της ταυτότητάς τους οι υποψήφιοι πρέπει να έχουν μαζί τους την
αστυνομική τους ταυτότητα, ή άλλο επίσημο έγγραφο παραστατικό της ταυτότητας του
προσώπου, εφόσον τούτο φέρει επικυρωμένη φωτογραφία (π.χ. διαβατήριο, άδεια
οδηγήσεως).
Εάν δεν διαπιστώνεται η ταυτότητα του υποψηφίου, δεν θα επιτραπεί η είσοδός του στην
αίθουσα.
Τέλος, καθ’ όλη τη διάρκεια των εξετάσεων:


Δεν θα υπάρχει πρόσβαση στο διαδίκτυο.



Δεν επιτρέπεται η χρήση κινητών τηλεφώνων ή άλλων υπολογιστικών μηχανών
(πχ. προσωπικών φορητών υπολογιστών, tablets).



Δεν επιτρέπεται η χρήση οποιουδήποτε υλικού (βιβλίων, σημειώσεων κλπ.) σε
έντυπη ή ηλεκτρονική μορφή, πέραν αυτού που θα διατεθεί στους υποψηφίους από
τους υπευθύνους των Εξεταστικών Κέντρων. Τυχόν αποσπάσματα σχολικών βιβλίων
ή του προγράμματος σπουδών που θα κριθούν απαραίτητα για την ανάπτυξη του
θέματος στο δεύτερο μέρος της εξέτασης, θα αποτελούν μέρος των θεμάτων και θα
δοθούν στους υποψηφίους μαζί με αυτά (ηλεκτρονικά).
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