
 
 

Προγράμματα διαδικτυακής επιμόρφωσης για μόρια συνεχιζόμενης 
εκπαίδευσης (CERP) IBLCE 

 
Εξαιτίας της αδυναμίας αρκετών ατόμων να συμμετάσχουν σε επιμορφωτικά προγράμματα διά 
ζώσης, το συμβούλιο IBLCE παρέχει πληροφορίες αυτή τη χρονική περίοδο για διαδικτυακά 
επιμορφωτικά προγράμματα πάνω στη γαλουχία που μπορούν να βοηθήσουν συμβούλους 
γαλουχίας IBCLC και άλλους ενδιαφερόμενους να ολοκληρώσουν τις απαιτούμενες 
προϋποθέσεις για την εκπαίδευσή τους. Το IBLCE δημοσιεύει μια λίστα μακροπρόθεσμων και 
βραχυπρόθεσμων επιμορφωτικών προγραμμάτων για τα οποία το IBLCE έχει εγκρίνει μόρια 
συνεχιζόμενης εκπαίδευσης CERP. Η λίστα αυτή θα ενημερώνεται ανά τακτά διαστήματα, 
ανάλογα με τη διαθεσιμότητα των προγραμμάτων. 
 
Παρακαλούμε σημειώστε ότι το IBLCE δεν απαιτεί, δεν προτείνει ή δεν προωθεί κανένα 
συγκεκριμένο πρόγραμμα από τη λίστα*. Η λίστα που παρέχεται δεν αποτελεί έγκριση του 
περιεχομένου της. Αν χρειάζεστε επιπρόσθετες πληροφορίες - ώρες, κόστος του προγράμματος 
ή άλλες λεπτομέρειες - για το πρόγραμμα, παρακαλούμε επικοινωνήστε απευθείας με τους 
υπεύθυνους του επιμορφωτικού προγράμματος. Το IBLCE δεν είναι υπεύθυνο για τους όρους 
της επαγγελματικής σχέσης μεταξύ του σπουδαστή1 και του εκπαιδευτικού φορέα. 
 
Προτείνουμε να εξετάσετε προσεκτικά τις απαιτούμενες προϋποθέσεις εκπαίδευσης για την 
πιστοποίηση IBCLC, που θα βρείτε στα πεδία IBCLC Certification και Recertification του 
ιστότοπου αυτού. Αν κάνετε αίτηση για εξετάσεις ΙΒCLC ως αρχική υποψήφια και αποφασίσετε 
να ολοκληρώσετε κάποιο από τα προγράμματα που συμπεριλαμβάνονται στη λίστα, σημειώστε 
ότι μόνο οι ώρες που έχουν εγκριθεί για μόρια L-CERP θα συνυπολογιστούν για τη 
συμπλήρωση των απαραίτητων 90 ωρών εκπαίδευσης συγκεκριμένα για τη γαλουχία. 
 
* Παρακαλούμε σημειώστε ότι η χρήση των επιμορφωτικών προγραμμάτων που βρίσκονται στη 
λίστα δεν εγγυάται ότι θα περάσετε επιτυχώς τις εξετάσεις IBCLC ούτε εγγυάται την 
πιστοποίησή σας ή οποιοδήποτε άλλο αποτέλεσμα. Τα προγράμματα αυτά δεν αποτελούν τον 
μόνο ή τον προτιμώμενο τρόπο απόκτησης μορίων συνεχιζόμενης εκπαίδευσης CERP. Η χρήση 
των προγραμμάτων που συμπεριλαμβάνονται στη λίστα δεν προσφέρει κάποιο πλεονέκτημα 
στους χρήστες. Οι χρήστες θα πρέπει να υιοθετήσουν ένα ολοκληρωμένο σχέδιο μελέτης 
βασισμένο στα καθορισμένα κριτήρια και στη «Λεπτομερή περιγραφή περιεχομένου» (Detailed 
Content Outline) και είναι πλήρως υπεύθυνοι για την προετοιμασία τους, το πρόγραμμα 
σπουδών, τις επαγγελματικές υπηρεσίες, τις εξετάσεις και την πληρότητα των απαιτούμενων 
προϋποθέσεων για πιστοποίηση. Το IBLCE, οι εκπρόσωποί του, οι διευθύνοντες, οι υπάλληλοι, 
οι εθελοντές και οι αντιπρόσωποι δεν θα θεωρηθούν υπεύθυνοι για οποιαδήποτε απώλεια, ζημία, 
αίτημα σχετικά με οποιαδήποτε πιστοποίηση, εκπαιδευτικό πρόγραμμα ή εκπαιδευτικά υλικά. 
Τo IBLCE αποποιείται κάθε ευθύνη στο μέτρο που το επιτρέπει ο νόμος. 
 
Παρακαλούμε σημειώστε ότι, πριν να δώσει το ΙBLCE την έγκρισή του για συμπερίληψη 
εκπαιδευτικών ευκαιριών στην εν λόγω λίστα, έθεσε το ερώτημα αν οποιοσδήποτε από τους 
εκπαιδευτικούς φορείς που συμπεριλαμβάνονται, ή ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ από τις ομιλήτριες των 
εκδηλώσεων αυτών έχει οποιαδήποτε σχέση - επαγγελματική, προσωπική, επί πληρωμή ή 
εθελοντική - με οποιονδήποτε φορέα που δεν συμμορφώνεται με τον Κώδικα του Π.Ο.Υ. Ο 

 
1 ΣτΜ: Για λόγους πολιτικής ορθότητας και καλύτερης ροής του λόγου θα εναλλάσσονται το αρσενικό και θηλυκό γένος στο κείμενο αυτό. 

https://iblce.org/wp-content/uploads/2019/10/2019_September_23_candidate-information-guide_GREEK.pdf
https://iblce.org/wp-content/uploads/2019/10/2019_September_23_recertification-guide_ENGLISH_DRAFT_GREEK.pdf
https://iblce.org/wp-content/uploads/2018/05/detailed-content-outline-greek.pdf
https://iblce.org/wp-content/uploads/2018/05/detailed-content-outline-greek.pdf


 
 

καθένας από τους φορείς που συμπεριλαμβάνονται παρουσίασε στοιχεία που δείχνουν ότι δεν 
υπήρχε καμία τέτοια σχέση.   
 
 

Λίστα προγραμμάτων διαδικτυακής επιμόρφωσης για μόρια συνεχιζόμενης εκπαίδευσης 
(CERP)  

 
 
 
 

https://iblce.org/wp-content/uploads/2020/05/2020_May_18_List-of-CERPs_Online.xlsx
https://iblce.org/wp-content/uploads/2020/05/2020_May_18_List-of-CERPs_Online.xlsx

