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ηελ ηειηθή δνθηκαζία πηζηνπνίεζεο νθείινπλ λα ζπκκεηάζρνπλ όινη νη εθπαηδεπηηθνί πνπ 
παξαθνινύζεζαλ επηηπρώο ην πξόγξακκα εθπαίδεπζεο επηκνξθσηώλ Β’ επηπέδνπ (δειαδή 
όζνη έρνπλ παξαθνινπζήζεη θαη’ ειάρηζηνλ ην 90% ησλ πξνβιεπνκέλσλ σξώλ ηνπ 
πξνγξάκκαηνο, πεξηιακβαλνκέλσλ ησλ σξώλ ππνζηήξημεο ηεο Πξαθηηθήο άζθεζεο) ζηα 
Παλεπηζηεκηαθά Κέληξα Δπηκόξθσζεο (ΠΑΚΔ), θαηά ηελ πεξίνδν Μαΐνπ 2011 - Μαξηίνπ 2012. 
  
H ηειηθή δνθηκαζία πηζηνπνίεζεο απνηειεί, από πιεπξάο βαξύηεηαο ηεο βαζκνινγίαο, ην 
ζεκαληηθόηεξν ηκήκα ηεο όιεο δηαδηθαζίαο αμηνιόγεζεο, θαζώο αληηζηνηρεί ζην 65% ηεο 
ζπλνιηθήο βαζκνινγίαο. Σν ππόινηπν 35% ηεο ζπλνιηθήο βαζκνινγίαο αθνξά ζηε 
δηακνξθσηηθή αμηνιόγεζε ε νπνία δηεμάγεηαη ζην πιαίζην ηεο θνίηεζεο ησλ ππνςεθίσλ ζηα 
ΠΑΚΔ (γηα πεξηζζόηεξεο ιεπηνκέξεηεο βιέπε έγγξαθν «Η αξιολόγηζη και πιζηοποίηζη ηων 
εκπαιδεςηικών ζηα ΠΑΚΕ», Ιούλιορ 2011 (βιέπε http://b-epipedo2-pake.cti.gr/ -> Υλικό 
Οπγάνωζηρ Διασείπιζηρ -> Οδηγίερ-Ένηςπα - Διαδικαζίερ - Ενημεπ/κα Σημειώμαηα -> 
Διαδικαζία αξιολόγηζηρ εκπαιδεςόμενων ζηα ΠΑΚΕ). 
 
Όζεο θαη όζνη εθ ησλ ππνςεθίσλ δελ επηηύρνπλ ζπλνιηθή βαζκνινγία (βαζκνινγία από ην 
ΠΑΚΔ θαη βαζκνινγία ηειηθήο δνθηκαζίαο) κεγαιύηεξε ηνπ 70% (δειαδή 70 κνλάδεο, αλ ε 
κεγίζηε βαζκνινγία αλαρζεί ζηηο 100 κνλάδεο), ζεσξνύληαη απνηπρόληεο θαη ζα έρνπλ κηα 
δεύηεξε επθαηξία ζπκκεηνρήο ζε επαλαιεπηηθή ηειηθή δνθηκαζία, ε νπνία ππνινγίδεηαη λα 
δηεμαρζεί θαηά ην κήλα επηέκβξην 2012. 
 
Τπελζπκίδεηαη όηη ε ηειηθή δνθηκαζία απνηειείηαη από δπν κέξε: 
 

 Σν πξώην κέξνο ηεο ηειηθήο δνθηκαζίαο πεξηιακβάλεη online εξσηήζεηο 
θιεηζηνύ ηύπνπ (απηνκαηνπνηεκέλν κέξνο εμέηαζεο) θαη πξνβιέπεηαη λα 
δηαξθέζεη 2 ώξεο. Θα πξνηαζνύλ 36 εξσηήζεηο θαη νη ππνςήθηνη ζα θιεζνύλ λα 
απαληήζνπλ ζε όιεο ηηο εξσηήζεηο. Έλα κέξνο ησλ εξσηήζεσλ απηώλ ζα πξνέξρεηαη 
από ην ιεγόκελν Γεληθό Μέξνο, ελώ ην ππόινηπν ζα πξνέξρεηαη από ην Δηδηθό Μέξνο. 
Οη εξσηήζεηο δε ζα έρνπλ ηελ ίδηα βαζκνινγηθή βαξύηεηα, θαζώο ζα έρνπλ θαη 
δηαθνξεηηθό βαζκό δπζθνιίαο: έηζη, άιιεο εξσηήζεηο ζα βαζκνινγνύληαη κε 1 (κία) 
κνλάδα θαη άιιεο κε 2 (δύν) κνλάδεο. Καλέλα βνήζεκα δελ επηηξέπεηαη ζηε δηάξθεηα 
ηεο online εμέηαζεο κε εξσηήζεηο θιεηζηνύ ηύπνπ. 
Ζ ηειηθή βαζκνινγία ηελ νπνία ζα επηηύρεη θάζε ππνςήθηνο ζηελ online εμέηαζε κε 
εξσηήζεηο θιεηζηνύ ηύπνπ, ζα αλαρζεί ζην 30% ηεο ηειηθήο, ζπλνιηθήο βαζκνινγίαο. 
 

 Σν δεύηεξν κέξνο ηεο ηειηθήο δνθηκαζίαο πεξηιακβάλεη ηελ online αλάπηπμε 
ελόο ζέκαηνο (κε απηνκαηνπνηεκέλν κέξνο εμέηαζεο) θαη πξνβιέπεηαη λα 
δηαξθέζεη 4 ώξεο. Οη ππνςήθηνη ζα αλαπηύμνπλ έλα ζέκα πνπ ζα ηνπο πξνηαζεί 
γξαπηά, κε ηε ρξήζε ελόο επεμεξγαζηή θεηκέλνπ. Σν θείκελν απηό, καδί κε ηηο 

http://b-epipedo2-pake.cti.gr/
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απαληήζεηο ζηηο θιεηζηέο εξσηήζεηο, απνηειεί ην ςεθηαθό δνθίκην ηνπ ππνςεθίνπ θαη 
ζα απνζηαιεί ζηελ Δπηηξνπή πνπ δηελεξγεί ηηο εμεηάζεηο, γηα λα αμηνινγεζεί. Ζ ηειηθή 
βαζκνινγία ηελ νπνία ζα επηηύρεη θάζε ππνςήθηνο ζηελ online αλάπηπμε ελόο 
ζέκαηνο, ζα αλαρζεί ζην 35% ηεο ηειηθήο, ζπλνιηθήο βαζκνινγίαο. 
Σν δεηνύκελν ηεο online αλάπηπμεο ελόο ζέκαηνο είλαη ε αμηνιόγεζε ηεο ηθαλόηεηαο 
ησλ ππνςεθίσλ ζηε ζρεδίαζε επηκνξθσηηθώλ καζεκάησλ γηα ηελ παξαγσγή 
δηδαθηηθώλ ζελαξίσλ, κε ρξήζε ησλ ΣΠΔ. Εεηείηαη, δειαδή, λα δηαπηζησζεί αλ ν 
ππνςήθηνο επηκνξθσηήο έρεη ηελ ηθαλόηεηα λα επηκνξθώζεη άιινπο εθπαηδεπηηθνύο, 
ώζηε απηνί λα ρξεζηκνπνηήζνπλ ηηο ΣΠΔ γηα λα βειηηώζνπλ ηε δηδαζθαιία ηνπο. 
 

Σόζν νη θιεηζηέο εξσηήζεηο ηνπ πξώηνπ κέξνπο, όζν θαη ην ζέκα πνπ ζα δεηεζεί λα 
αλαπηύμνπλ νη ππνςήθηνη γξαπηά ζην δεύηεξν κέξνο ηεο ηειηθήο δνθηκαζίαο, ζα ζηεξίδνληαη 
ζην Δπηκνξθσηηθό Τιηθό πνπ έρνπλ ήδε ιάβεη νη ππνςήθηνη (διαθέζιμο και ζε ηλεκηπονική 
μοπθή ζηον «Κενηπικό Ιζηόηοπο Εκπαίδεςζηρ επιμοπθωηών ζηα ΠΑΚΕ», http://b-epipedo2-
pake.cti.gr/), αιιά θαη ζην γεληθόηεξν πιαίζην πνπ αθνξά ζηελ παηδαγσγηθή θαη δηδαθηηθή 
αμηνπνίεζε ησλ ΣΠΔ, ζύκθσλα κε όζα έρνπλ δηδαρζεί ζηα Παλεπηζηεκηαθά Κέληξα 
Δπηκόξθσζεο. 
 
 
Δηδηθόηεξα, αλαθνξηθά κε ηε δηελέξγεηα ηεο ηειηθήο δνθηκαζίαο θαηά ηελ 19

ε
 Μαΐνπ 2012, νη 

ππνςήθηνη ζα πξέπεη επίζεο λα γλσξίδνπλ ηα αθόινπζα: 
 
Οη εμεηάζεηο πηζηνπνίεζεο ζα δηεμαρζνύλ ζε παλειιαδηθό επίπεδν ζηα παξαθάησ Κέληξα 
Πηζηνπνίεζεο (ΚΔΠΗ): 
 

α/α ΟΝΟΜΑ ΚΕΠΙ ΕΡΓΑΣΗΡΙΟ ΚΕΠΙ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΣΗΛΕΦΧΝΟ 

1 

ΑΡΗΣ. ΠΑΝ. 
ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ
-XHMIKΩN 
MHXANIKΩN 

ΤΠΟΛΟΓΗΣΗΚΟ 
ΚΔΝΣΡΟ ΥΖΜΗΚΩΝ 
ΜΖΥΑΝΗΚΩΝ ΑΠΘ 

ΑΠΘ, ΚΣΗΡΗΟ 13Δ 
(ΔΗΟΓΟ ΑΠΟ Γ 
ΔΠΣΔΜΒΡΗΟΤ - 
ΜΠΡΟΣΑ ΑΠΟ ΣΟΝ 
ΠΤΡΓΟ ΣΖ 
ΠΑΗΓΑΓΩΓΗΚΖ) 
54124 ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ 

2310996163 
ή 
2310994362 

2 

ΑΡΗΣ. ΠΑΝ. 
ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ
-ΔΠΗΣ. ΦΤ. 
ΑΓΩΓΖ & 
ΑΘΛΖΣΗΜΟΤ 

ΝΖΗΓΑ ΖΤ 
ΣΜΖΜΑΣΟ 

ΑΓ. ΗΩΑΝΝΖ ΔΡΡΔ 
62110 ΔΡΡΔ 

2321021618 

3 
ΔΜΠ-XHMIKΩN 
MHXANIKΩN 

ΜΗΚΡΟ PCLAB 
ΥΟΛΖ ΥΖΜΗΚΩΝ 
ΜΖΥΑΝΗΚΩΝ ΔΜΠ (Τ3) 

ΠΟΛΤΣΔΥΝΔΗΟΤΠΟΛ
Ζ ΕΩΓΡΑΦΟΤ 
(PARKING 
ΔΣΗΑΣΟΡΗΟΤ) 
15780 ΕΩΓΡΑΦΟΤ 
(ράξηεο) 

2107724068 

4 

ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΟΤ 
ΠΑΝ. ΑΘΖΝΑ-
ΠΛHPOΦOPIKH
 

HY 2 

ΚΔΦΑΛΛΖΝΗΑ 46 & 
ΠΑΣΖΗΩΝ (6Ο 
ΌΡΟΦΟ) 
11251 ΑΘΖΝΑ 

2108665360 

5 

ΠΑΝ. ΑΗΓΑΗΟΤ-
ΠΑΗΓΑΓΩΓΗΚΟ 
ΓΖΜΟΣΗΚΖ 
ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ 

ΔΡΓΑΣΖΡΗΟ 
ΜΑΘΖΜΑΣΗΚΩΝ 
ΓΗΓΑΚΣΗΚΖ ΚΑΗ 
ΠΟΛΤΜΔΩΝ 

ΚΑΜΗΡΟ 
85100 ΡΟΓΟ 

2241099217 

6 

ΠΑΝ. 
ΘΔΑΛΗΑ-
ΜΖΥ/ΚΩΝ 
XΩP/ΞΗΑ, 
ΠΟΛΔΟΓΟΜΗΑ 
& ΠEPIΦ/KH 
ANAΠT. 

ΚΔΝΣΡΟ 
ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΑΚΩΝ 
ΤΣΖΜΑΣΩΝ 

ΣΜΖΜΑ ΜΖΥ/ΚΩΝ 
ΥΩΡ/ΞΗΑ, 
ΠΟΛΔΟΓΟΜΗΑ, 
ΠΔΓΗΟ ΑΡΔΩ 
38334  ΒΟΛΟ 

2421074448 

7 ΠΑΝ. ΠΑΣΡΩΝ- ΤΠΟΛ/ΣΗΚΟ ΚΔΝΣΡΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟΤΠΟΛ 2610997845/

http://b-epipedo2-pake.cti.gr/
http://b-epipedo2-pake.cti.gr/
http://ifigeneia.cti.gr/mis/certification/CarrierClassroom/map-kepis-14.jpg
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α/α ΟΝΟΜΑ ΚΕΠΙ ΕΡΓΑΣΗΡΙΟ ΚΕΠΙ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΣΗΛΕΦΧΝΟ 

ΓΗΟΗΚΖΖ 
ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΩΝ 

ΣΜ. ΓΗΟΗΚΖΖ 
ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΩΝ 

Ζ ΡΗΟΤ 
26500 ΡΗΟ ΠΑΣΡΑ 
(ράξηεο) 

6936534886 

8 

ΠΟΛΤΣΔΥΝΔΗΟ 
ΚΡΖΣΖ -
MΖΥ/KΩN 
ΠAPAΓΩΓH & 
ΓIOIKHH 

ΔΡΓΑΤΑ 

ΠΟΛΤΣΔΥΝΔΗΟΤΠΟΛ
Ζ ΥΑΝΗΩΝ - ΚΣΗΡΗΟ 
ΜΠΓ (ΠΡΩΣΟ ΚΑΦΔ 
ΚΣΗΡΗΟ ΠΡΟ 
ΠΟΛΤΚΛΑΓΗΚΟ) 
73100 ΥΑΝΗΑ 

2821037348 

9 

ΣΔΗ ΓΤΣΗΚΖ 
ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ-
ΓΗΟΗΚΖΖ 
ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΩΝ 

ΜΑΡΚΟ 209 
ΣΔΗ Γ. ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ 
ΚΔΝΣΡΗΚΟ ΚΣΗΡΗΟ 
50100 ΚΟΕΑΝΖ 

2461040161/ 
6942432162 

10 

ΣΔΗ ΖΠΔΗΡΟΤ-
ΔΦΑΡΜΟΜΔΝ
ΩΝ ΞΔΝΩΝ 
ΓΛΩΩΝ ΣΖ 
ΓΗΟΗΚΖΖ ΚΑΗ 
ΣΟ ΔΜΠΟΡΗΟ 

ΔΡΓΑΣΖΡΗΟ ΖΤ 2 
ΔΗΡΖΝΖ ΚΑΗ ΦΗΛΗΑ 
1 
46100 ΖΓΟΤΜΔΝΗΣΑ 

2665049899 

11 
ΣΔΗ ΘΔ/ΝΗΚΖ-
ΠΛHPOΦOPIKH
 

301 

ΣΜΖΜΑ 
ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΚΖ, ΣΔΗ 
ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ 
54101 ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ 

2310 
013024/ 
791290 

12 
ΣΔΗ ΚΑΒΑΛΑ-
ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ 
ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΩΝ 

ΚΛΔΟΞΔΝΖ 
ΑΓΗΟ ΛΟΤΚΑ 
65404 ΚΑΒΑΛΑ 

2510462313 

13 
ΣΔΗ ΠΑΣΡΑ-
ΜΖΥΑΝΟΛΟΓΗΑ
 

ΟΡΓΑΝΩΖ 
ΠΑΡΑΓΩΓΖ 

ΜΔΓΑΛΟΤ 
ΑΛΔΞΑΝΓΡΟΤ 1 
26334 ΠΑΣΡΑ 

2610369068 

14 
ΣΔΗ ΠΔΗΡΑΗΑ-
ΓΗΟΗΚΖΖ 
ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΩΝ 

1 - 214 
Π. ΡΑΛΛΖ ΚΑΗ 
ΘΖΒΩΝ 250 
12244 ΑΗΓΑΛΔΩ 

2105381173 

15 
ΣΔΗ ΠΔΗΡΑΗΑ-
ΓΗΟΗΚΖΖ 
ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΩΝ 

ΔΡΓΑΣΖΡΗΟ 
ΤΣΖΜΑΣΩΝ 
ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΩΝ 
ΓΗΟΗΚΖΖ 

Π. ΡΑΛΛΖ ΚΑΗ 
ΘΖΒΩΝ 250 
12244 ΑΗΓΑΛΔΩ 

2105381173 

16 

ΣΔΗ ΠΔΗΡΑΗΑ-
ΖΛ/ΚΩΝ 
ΤΠΟΛΟΓ/ΚΩΝ 
ΤΣΖΜΑΣΩΝ 

ΔΡΓΑΣ. 
ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΚΩΝ 
ΤΣΖΜΑΣΩΝ ΑΗΘ. 
Δ02 ΣΜΖΜΑ Ζ/Τ 
ΤΣΖΜΑΣΩΝ 

Π. ΡΑΛΛΖ ΚΑΗ 
ΘΖΒΩΝ 250 
12244 ΑΗΓΑΛΔΩ 

2105381306 

17 

ΣΔΗ ΠΔΗΡΑΗΑ-
ΚΔΝΣΡΟ ΞΔΝΩΝ 
ΓΛΩΩΝ ΚΑΗ 
ΦΤΗΚΖ 
ΑΓΩΓΖ 

ΔΡΓΑΣΖΡΗΟ ΖΤ 
ΚΔΝΣΡΟΤ ΞΔΝΩΝ 
ΓΛΩΩΝ 

Π. ΡΑΛΛΖ ΚΑΗ 
ΘΖΒΩΝ 250 
12244 ΑΗΓΑΛΔΩ 

2105381121 

 
Οη ππνςήθηνη κπνξνύλ λα ελεκεξσζνύλ γηα ην Κέληξν ζην νπνίν πξέπεη λα πξνζέιζνπλ γηα ηε 
ζπκκεηνρή ηνπο ζηηο εμεηάζεηο κέζσ ζρεηηθήο αλαθνίλσζεο πνπ δεκνζηεύεηαη ζηνλ «Κενηπικό 
Ιζηόηοπο Εκπαίδεςζηρ επιμοπθωηών ζηα ΠΑΚΕ», http://b-epipedo2-pake.cti.gr/ . 
 
Καλέλαο δηαγσληδόκελνο δελ ζα γίλεη δεθηόο ζε άιιν θέληξν από εθείλν πνπ πξέπεη λα 
δηαγσληζζεί. 
 
Ζ ώξα έλαξμεο θαη ε δηάξθεηα ησλ δνθηκαζηώλ πηζηνπνίεζεο είλαη: 

 Απηνκαηνπνηεκέλν κέξνο:  Ώξα έλαξμεο: 11:00, δηάξθεηα εμέηαζεο: 2 ώξεο 

 Με απηνκαηνπνηεκέλν κέξνο:  Ώξα έλαξμεο: 14:00, δηάξθεηα εμέηαζεο: 4 ώξεο 

http://ifigeneia.cti.gr/mis/certification/CarrierClassroom/map-kepis-102.jpg
http://b-epipedo2-pake.cti.gr/
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Λόγσ ηνπ αλαγθαίνπ ρξόλνπ γηα ηελ ηειε-κεηάδνζε θαη ηελ αλαπαξαγσγή ησλ ζεκάησλ ηνπ κε 
απηνκαηνπνηεκέλνπ κέξνπο ηεο δνθηκαζίαο πηζηνπνίεζεο, ζα ππάξμεη έλα δηάζηεκα αλακνλήο 
από ηελ έλαξμε ηεο εμέηαζεο. Ο πξνβιεπόκελνο γηα ηελ εμέηαζε ρξόλνο κεηξάηαη από ηελ ώξα 
πνπ ζα δηαλεκεζνύλ ηα ζέκαηα θαη νη ηπρόλ δηεπθξηλίζεηο. 
 
Οη ππνςήθηνη θαινύληαη λα πξνζέιζνπλ ζην Κέληξν Πηζηνπνίεζεο είθνζη (20) ιεπηά 
λσξίηεξα από ηελ έλαξμε ηνπ θάζε κέξνπο ηεο δνθηκαζίαο πηζηνπνίεζεο. 
 
Γηα ηε δηαπίζησζε ηεο ηαπηόηεηάο ηνπο νη ππνςήθηνη πξέπεη λα έρνπλ καδί ηνπο ηελ 
αζηπλνκηθή ηνπο ηαπηόηεηα, ή άιιν επίζεκν έγγξαθν παξαζηαηηθό ηεο ηαπηόηεηαο ηνπ 
πξνζώπνπ, εθόζνλ ηνύην θέξεη επηθπξσκέλε θσηνγξαθία (π.ρ. δηαβαηήξην, άδεηα 
νδεγήζεσο). 
 
Εάλ δελ δηαπηζηώλεηαη ε ηαπηόηεηα ηνπ ππνςεθίνπ, δελ ζα επηηξαπεί ε είζνδόο ηνπ 
ζηελ αίζνπζα. 
 
Σέινο, θαζ’ όιε ηε δηάξθεηα ησλ εμεηάζεσλ: 
 

 Δελ ζα ππάξρεη πξόζβαζε ζην δηαδίθηπν. 

 Δελ επηηξέπεηαη ε ρξήζε θηλεηώλ ηειεθώλσλ ή άιισλ ππνινγηζηηθώλ κεραλώλ 
(πρ. πξνζσπηθώλ θνξεηώλ ππνινγηζηώλ, PDAs, smart pads).  

 Δελ επηηξέπεηαη ε ρξήζε νπνηνπδήπνηε πιηθνύ (βηβιίσλ, ζεκεηώζεσλ θιπ.) ζε 
έληππε ή ειεθηξνληθή κνξθή, πέξαλ απηνύ πνπ ζα δηαηεζεί ζηνπο ππνςεθίνπο από 
ηνπο ππεπζύλνπο ησλ ΚΔΠΗ. Σπρόλ απνζπάζκαηα ζρνιηθώλ βηβιίσλ ή ηνπ 
πξνγξάκκαηνο ζπνπδώλ πνπ ζα θξηζνύλ απαξαίηεηα γηα ηελ αλάπηπμε ηνπ ζέκαηνο 
ζην δεύηεξν κέξνο ηεο εμέηαζεο, ζα απνηεινύλ κέξνο ησλ ζεκάησλ θαη ζα δνζνύλ 
ζηνπο ππνςεθίνπο καδί κε απηά. 


