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ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 

Πιστοποίηση εκπαιδευτικών σε γνώσεις και δεξιότητες Β1 επιπέδου Τ.Π.Ε.  

1η περίοδος πιστοποίησης, Νοέμβριος - Δεκέμβριος 2020  

Στο πλαίσιο της Πράξης «ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ 

ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΣΤΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ (ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ Β’ ΕΠΙΠΕΔΟΥ Τ.Π.Ε.)», https://e-

pimorfosi.cti.gr/,  του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού – Εκπαίδευση 

και Δια Βίου Μάθηση», ΕΣΠΑ 2014-2020, θα διεξαχθούν εξετάσεις πιστοποίησης Β1 επιπέδου Τ.Π.Ε. 

στο διάστημα Νοεμβρίου - Δεκεμβρίου 2020.  

Η Πράξη υλοποιείται από το Ινστιτούτο Τεχνολογίας Υπολογιστών και Εκδόσεων – «Διόφαντος» (Ι.Τ.Υ.Ε.), 

ως δικαιούχο φορέα, σε συνεργασία με το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής (Ι.Ε.Π.), περιλαμβάνει 

δράσεις επιμόρφωσης και πιστοποίησης γνώσεων και δεξιοτήτων εκπαιδευτικής αξιοποίησης 

Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνίας (Τ.Π.Ε.) για ένα σύνολο 35.000 εκπαιδευτικών 

πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και αφορά στη συνέχιση και μετεξέλιξη της 

«Επιμόρφωσης Β’ επιπέδου Τ.Π.Ε.», όπως έγινε ευρύτερα γνωστή η ολοκληρωμένη επιμόρφωση για την 

αξιοποίηση και εφαρμογή των Τ.Π.Ε. στη διδακτική πράξη, η οποία υλοποιήθηκε για ένα μέρος των 

Ελλήνων εκπαιδευτικών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, στο πλαίσιο προηγούμενων 

προγραμματικών περιόδων (Γ’ ΚΠΣ 2000-2006 και ΕΣΠΑ 2007-2013). 

Ειδικότερα, διεξάγονται επιμορφώσεις σε δυο επίπεδα γνώσεων και δεξιοτήτων:  

i. Εισαγωγική Επιμόρφωση για την εκπαιδευτική αξιοποίηση Τ.Π.Ε. (Β1 επίπεδο Τ.Π.Ε.) και  

ii. Προχωρημένη Επιμόρφωση για την αξιοποίηση και εφαρμογή των Τ.Π.Ε. στη διδακτική 

πράξη (Β2 επίπεδο Τ.Π.Ε.),  
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ο συνδυασμός των οποίων οδηγεί στην απόκτηση γνώσεων και δεξιοτήτων που αντιστοιχούν στην 

ολοκληρωμένη επιμόρφωση για την αξιοποίηση και εφαρμογή των Τ.Π.Ε. στη διδακτική πράξη 

(επιμόρφωση Β’ επιπέδου Τ.Π.Ε.). 

Οι εξετάσεις πιστοποίησης στοχεύουν στην αξιολόγηση των γνώσεων και δεξιοτήτων που απέκτησαν οι 

εκπαιδευτικοί στο πλαίσιο των αντίστοιχων επιμορφώσεων. Πρόκειται για ψηφιακές δοκιμασίες –

εξετάσεις που διεξάγονται σε Κέντρα Πιστοποίησης (ΚΕΠΙΣ) σε όλη την Ελλάδα, τα οποία είναι 

κατάλληλα εξοπλισμένα εργαστήρια Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (ΑΕΙ). 

Το παρόν ενημερωτικό σημείωμα αφορά στη διεξαγωγή εξετάσεων πιστοποίησης Β1 επιπέδου Τ.Π.Ε., 

οι οποίες προγραμματίζονται για το χρονικό διάστημα Νοεμβρίου – Δεκεμβρίου 2020 (1η περίοδος 

πιστοποίησης). 

Στο πλαίσιο της ψηφιακής δοκιμασίας πιστοποίησης Β1 επιπέδου Τ.Π.Ε., σε κάθε υποψήφιο 

εκπαιδευτικό τίθεται ένα τεστ με ορισμένο αριθμό ερωτήσεων, οι οποίες θα αναφέρονται στο 

επιμορφωτικό υλικό της συστάδας1 του προγράμματος επιμόρφωσης Β1 επιπέδου Τ.Π.Ε. που 

παρακολούθησε σε αντιστοιχία με τον κλάδο - ειδικότητά του. Στο τεστ θα περιλαμβάνονται ερωτήσεις 

πολλαπλής επιλογής, ερωτήσεις σωστού/ λάθους, ερωτήσεις αντιστοίχισης, ερωτήσεις συμπλήρωσης 

κενών κλπ., τις οποίες ο υποψήφιος καλείται να απαντήσει ηλεκτρονικά, μέσω ειδικής εφαρμογής 

πιστοποίησης. 

Συγκεκριμένα, το τεστ περιλαμβάνει 48 ερωτήσεις, από τις οποίες ο υποψήφιος καλείται να επιλέξει 42 

στις οποίες θα απαντήσει. Όλες οι ερωτήσεις είναι βαθμολογικά ισοδύναμες. Κάθε απάντηση 

βαθμολογείται με μία (1) μονάδα αν είναι σωστή και με μηδέν (0) μονάδες αν είναι λανθασμένη.  

Προκειμένου να θεωρηθεί επιτυχής η συμμετοχή στις εξετάσεις και να λάβει ο υποψήφιος την 

Πιστοποίηση Β1 επιπέδου Τ.Π.Ε., πρέπει να απαντήσει σωστά σε τουλάχιστον 25 ερωτήσεις, δηλαδή η 

βαθμολογία του να είναι τουλάχιστον 60 στην κλίμακα 100. 

Κατά τη διάρκεια της εξέτασης δεν επιτρέπεται η χρήση οποιουδήποτε συνοδευτικού υλικού και 

επομένως, οι υποψήφιοι εκπαιδευτικοί δεν επιτρέπεται να φέρουν οποιοδήποτε υλικό σε έντυπη ή 

ηλεκτρονική μορφή μαζί τους. 

Δικαίωμα συμμετοχής στις δοκιμασίες πιστοποίησης έχουν αποκλειστικά οι εκπαιδευτικοί που 

παρακολούθησαν και ολοκλήρωσαν επιτυχώς2 προγράμματα επιμόρφωσης Β1 επιπέδου 

Τ.Π.Ε. (παραδοσιακού ή μεικτού μοντέλου επιμόρφωσης), τα οποία υλοποιήθηκαν στα Κέντρα Στήριξης 

Επιμόρφωσης (Κ.Σ.Ε.) κατά τις προηγούμενες περιόδους επιμόρφωσης της παρούσας Πράξης, από τον 

Μάιο 2017 έως τον Ιούλιο 2019 (~28.600 εκπαιδευτικοί). 

Επιπρόσθετα, στις δοκιμασίες πιστοποίησης Β1 επιπέδου ΤΠΕ μπορούν επίσης να λάβουν 

μέρος εκπαιδευτικοί που παρακολούθησαν και ολοκλήρωσαν επιτυχώς3 προγράμματα επιμόρφωσης 

                                                           
1 Οι Συστάδες Β1 επιπέδου Τ.Π.Ε. είναι: Β1.1 Θεωρητικές Επιστήμες και Καλλιτεχνικά, Β1.2 Φυσικές Επιστήμες, Τεχνολογία, 
Φυσική Αγωγή και Υγεία, Β1.3 Μαθηματικά, Πληροφορική και Οικονομία-Διοίκηση, Β1.4 Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση 
(περισσότερες πληροφορίες στην Πύλης Ενημέρωσης της επιμόρφωσης και συγκεκριμένα στη διεύθυνση: https://e-
pimorfosi.cti.gr/to-ergo/gia-to-b1) 

2 Οι προϋποθέσεις επιτυχούς παρακολούθησης του επιμορφωτικού προγράμματος περιλαμβάνονται στο «Κανονιστικό Πλαίσιο 
Συμμετοχής στην Επιμόρφωση Β1 επιπέδου Τ.Π.Ε.» (Ενότητα 3), το οποίο είναι διαθέσιμο στην Πύλη Ενημέρωσης της Πράξης 
και συγκεκριμένα, στη διεύθυνση: https://e-pimorfosi.cti.gr/yliko-diax-organosis/category/73-cat-kanonistiko-plaisio-b1. Οι 
ενδιαφερόμενοι εκπαιδευτικοί ενημερώνονται σχετικά με την επιτυχή ή όχι συμμετοχή τους στο πρόγραμμα επιμόρφωσης 
Β1 επιπέδου Τ.Π.Ε. που παρακολούθησαν, μέσω του πληροφοριακού συστήματος του έργου με χρήση των κωδικών τους, στην 
ηλεκτρονική διεύθυνση https://e-pimorfosi.cti.gr/mis/.  

3 Οι ενδιαφερόμενοι εκπαιδευτικοί ενημερώνονται σχετικά με την επιτυχή ή όχι συμμετοχή τους στο πρόγραμμα 
επιμόρφωσης Β’ επιπέδου Τ.Π.Ε. που παρακολούθησαν, μέσω του πληροφοριακού συστήματος του έργου με χρήση των 
κωδικών τους, στην ηλεκτρονική διεύθυνση  http://b-epipedo2.cti.gr/mis. 
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Β’ επιπέδου Τ.Π.Ε. (παραδοσιακού ή μεικτού μοντέλου επιμόρφωσης), τα οποία υλοποιήθηκαν στα 

Κ.Σ.Ε. από το 2008 έως το 2015, στο πλαίσιο προηγούμενων σχετικών πράξεων επιμόρφωσης, και οι 

οποίοι δεν έχουν ήδη πιστοποιηθεί για τις αντίστοιχες γνώσεις και δεξιότητες, συμπεριλαμβανομένων κι 

εκείνων των εκπαιδευτικών που δεν διεξήλθαν επιτυχώς προηγούμενες εξετάσεις πιστοποίησης. 

Επισημαίνεται ότι: 

 Για την πιστοποίηση Β’ επιπέδου Τ.Π.Ε (δηλαδή, πιστοποίηση ολοκληρωμένων γνώσεων και 

δεξιοτήτων για την αξιοποίηση και εφαρμογή των Τ.Π.Ε. στη διδακτική πράξη) απαιτείται η 

επιτυχής συμμετοχή τόσο σε εξετάσεις πιστοποίησης Β1 επιπέδου Τ.Π.Ε., όσο και σε εξετάσεις 

πιστοποίησης Β2 επιπέδου Τ.Π.Ε., οι οποίες θα ακολουθήσουν σε επόμενο χρόνο.  

 Η πιστοποίηση Β1 επιπέδου Τ.Π.Ε. αποτελεί προϋπόθεση για τη συμμετοχή σε εξετάσεις 

πιστοποίησης Β2 επιπέδου Τ.Π.Ε. 

Κάθε εκπαιδευτικός έχει τη δυνατότητα να υποβάλλει αίτηση στην επικείμενη περίοδο πιστοποίησης Β1 

επιπέδου Τ.Π.Ε. μόνο μία φορά, ενώ συνολικά μπορεί να συμμετάσχει σε δοκιμασίες πιστοποίησης ενός 

επιπέδου Τ.Π.Ε. μέχρι 3 φορές. 

Η υποβολή αιτήσεων εκπαιδευτικών για συμμετοχή στα προγράμματα πιστοποίησης 

προγραμματίζεται για τέλη Οκτωβρίου - αρχές Νοεμβρίου 2020, ενώ η διεξαγωγή των εξετάσεων για 

μετά τις 20 Νοεμβρίου και έως 20 Δεκεμβρίου 2020. Κάθε εκπαιδευτικός θα έχει τη δυνατότητα να 

επιλέξει τον τόπο (Πόλη) όπου επιθυμεί να εξεταστεί, καθώς και την ημέρα της εβδομάδας που τον 

διευκολύνει (πχ. Τρίτη, Σάββατο) από τις διαθέσιμες κατά τόπους ημέρες διεξαγωγής των εξετάσεων. Η 

κατανομή των υποψηφίων στα διαθέσιμα προγράμματα πιστοποίησης γίνεται με αυτοματοποιημένη 

διαδικασία και με την ολοκλήρωση της περιόδου υποβολής αιτήσεων, θα ανακοινώνεται για κάθε 

υποψήφιο η συγκεκριμένη ημερομηνία, η ώρα και το Κέντρο Πιστοποίησης που θα πρέπει να προσέλθει 

για τις εξετάσεις. 

Υπενθυμίζεται στους εκπαιδευτικούς που επιθυμούν να προετοιμαστούν για τις επικείμενες εξετάσεις 

πιστοποίησης Β1 επιπέδου Τ.Π.Ε. ότι το επιμορφωτικό υλικό είναι διαθέσιμο μέσω της πλατφόρμας 

ηλεκτρονικής μάθησης (moodle) της πράξης, με τη μορφή «μαθήματος» (course) όπως χρησιμοποιήθηκε 

στην επιμόρφωση, στην ηλεκτρονική διεύθυνση https://e-pimorfosi.cti.gr/moodle-b1/ με χρήση των 

κωδικών που ήδη έχουν. Οι εκπαιδευτικοί που έχουν παλαιότερα (πριν το 2017) παρακολουθήσει 

προγράμματα επιμόρφωσης Β’ επιπέδου Τ.Π.Ε. και δεν έχουν πρόσβαση στην παραπάνω πλατφόρμα, 

παρακαλούνται να στείλουν σχετικό μήνυμα στο Help Desk της Πράξης προκειμένου να τους δοθεί η 

απαραίτητη πρόσβαση στο επιμορφωτικό υλικό Β1 επιπέδου Τ.Π.Ε. 

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις παραπάνω δράσεις, καθώς και δείγματα ερωτήσεων 

πιστοποίησης και άλλες λεπτομέρειες σχετικά με τη διεξαγωγή των προγραμμάτων, δημοσιεύονται στην 

Πύλη Ενημέρωσης της Πράξης, στην ηλεκτρονική διεύθυνση 

http://e-pimorfosi.cti.gr 

την οποία οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να επισκέπτονται τακτικά, ώστε να παρακολουθούν τις 

ανακοινώσεις και τις συχνές ερωτήσεις που δημοσιεύονται εκεί ή/και να υποβάλλουν τυχόν ερωτήματα 

ηλεκτρονικά στην υπηρεσία υποστήριξης Help Desk της Πράξης. 

Τέλος, επισημαίνεται ότι στα Κέντρα Πιστοποίησης, για τη διεξαγωγή των εξετάσεων, θα 

ακολουθηθούν οι ισχύουσες διατάξεις σχετικά με την προστασία έναντι της πανδημίας covid-19 

(τήρηση αποστάσεων, εξαερισμός αιθουσών κλπ.), ενώ οι υποψήφιοι θα πρέπει να φέρουν μαζί τους 

και να χρησιμοποιήσουν καθ’ όλη τη διάρκεια της εξέτασης μάσκα και γάντια. 
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