ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ
Για υποψηφίους που σκοπεύουν να υποβάλουν αίτηση συμμετοχής στις εξετάσεις IBCLC ® για πρώτη φορά, για
υποψηφίους που επαναλαμβάνουν τις εξετάσεις ή για υποψηφίους των οποίων η πιστοποίηση έχει λήξει

Ως διεθνής οργανισμός, το Συμβούλιο IBLCE χρησιμοποιεί τα αγγλικά της Μεγάλης Βρετανίας
στις δημοσιεύσεις του.
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Τι είναι το Συμβούλιο ΙBLCE;

I.

Το Συμβούλιο IBLCE® - τα αρχικά των λέξεων International Board of Lactation Consultant
Examiners® (Διεθνές Συμβούλιο Εξεταστών Συμβούλων Γαλουχίας) - είναι ένας ανεξάρτητος
διεθνής φορέας πιστοποίησης που απονέμει την πιστοποίηση «International Board Certified
Lactation Consultant® (IBCLC®)».

A. Στοιχεία επικοινωνίας
International Board of Lactation Consultant Examiners (IBLCE)
10301 Democracy Lane, Suite 400
Fairfax, Virginia 22030-2545
USA
Τηλέφωνο: +1 703-560-7330
Φαξ: +1 703-560-7332
www.iblce.org
Το Συμβούλιο IBLCE διαθέτει κατά τόπους αρμόδιες εγκαταστάσεις στην Αυστρία, στην
Αυστραλία και στις Ηνωμένες Πολιτείες. Οι πιστοποιημένοι σύμβουλοι μπορούν να επικοινωνούν
με την εγκατάσταση του Συμβουλίου IBLCE που εξυπηρετεί τη χώρα διαμονής τους
χρησιμοποιώντας τα στοιχεία επικοινωνίας που είναι διαθέσιμα στον ιστότοπο του IBLCE.

II.

Εκπαιδευτικά προγράμματα στις επιστήμες υγείας

Δεν είμαι αναγνωρισμένος επαγγελματίας υγείας και στην παρούσα φάση παρακολουθώ
ορισμένα από τα 14 μαθήματα για τις επιστήμες υγείας μέσω του διαδικτύου. Μαθήματα
ακαδημαϊκού επιπέδου από ιστοτόπους όπως το EdX, Coursera ή το Study.com γίνονται δεκτά
και συνυπολογίζονται στα οκτώ μαθήματα που πρέπει να είναι από πιστοποιημένο ίδρυμα
ανώτερης εκπαίδευσης;
Το IBLCE ζητά το μάθημα να παραδίδεται από πιστοποιημένο ίδρυμα, συνεπώς αν ο πάροχος του
μαθήματος δεν είναι πιστοποιημένος, τότε θα πρέπει να διασφαλίσετε ότι έχουν γίνει όλες οι
απαιτούμενες πρόσθετες ενέργειες, προκειμένου το μάθημα να αναγνωριστεί από ένα πιστοποιημένο
ίδρυμα. Πάνω στο αποδεικτικό έγγραφο για την ολοκλήρωση του εκπαιδευτικού προγράμματος
πρέπει να αναγράφεται το όνομα του πιστοποιημένου ιδρύματος.
Σε ορισμένες περιπτώσεις, όταν πρόκειται για ηλεκτρονική εκπαίδευση, για να αναγνωριστεί ένα
μάθημα από ένα πιστοποιημένο ίδρυμα, ο σπουδαστής καταβάλλει υψηλότερα εξέταστρα και/ή
πληροί πρόσθετες προϋποθέσεις (π.χ. μια σύντομη εξέταση).
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Τι πρέπει να κάνω για να αποδείξω ότι έχω ολοκληρώσει ένα συνιστώμενο μάθημα μέσω του
διαδικτύου;
Αν η αίτησή σας επιλεγεί για δειγματοληπτικό έλεγχο, θα πρέπει να παράσχετε αντίγραφο του
πιστοποιητικού ή των πιστοποιητικών ολοκλήρωσης για το μάθημα ή τα μαθήματα που
παρακολουθήσατε. Σε κάθε πιστοποιητικό πρέπει να αναγράφεται το ονοματεπώνυμο του σπουδαστή,
η ονομασία του μαθήματος, ο βαθμός προαγωγής (βάση), η ημερομηνία ολοκλήρωσης και το όνομα
του πιστοποιημένου ιδρύματος. Ανάλογα με τον πάροχο, μπορεί να χρειαστεί να ολοκληρώσετε
πρόσθετα μαθήματα/ παιχνίδια γνώσεων, για να λάβετε την αναγνώριση του μαθήματος από το
πιστοποιημένο ίδρυμα.
Αν ο διαδικτυακός πάροχος είναι πιστοποιημένος, τότε αρκεί η αναλυτική βαθμολογία ή το
πιστοποιητικό ολοκλήρωσης από τον ίδιο. Αν το μάθημα παραδίδεται από ένα πιστοποιημένο ίδρυμα,
το οποίο ωστόσο δεν προσφέρει επίσημα αποδεικτικά έγγραφα όπως ένα πιστοποιητικό, θα χρειαστεί
να αποδείξετε ότι ολοκληρώσατε το μάθημα λαμβάνοντας ένα επίσημο αποδεικτικό άλλου τύπου.
Ένα στιγμιότυπο οθόνης κρίνεται επαρκές μόνο αν δεν υπάρχει άλλη επιλογή και μόνο αν
περιλαμβάνει όλες τις απαιτούμενες πληροφορίες: ονοματεπώνυμο σπουδαστή, ονομασία μαθήματος,
βαθμός προαγωγής (βάση), ημερομηνία ολοκλήρωσης και όνομα πιστοποιημένου ιδρύματος.

III. Εκπαίδευση ειδικά στη γαλουχία
Μπορεί η εκπαιδευτική δραστηριότητα για την οποία λαμβάνονται μόρια Ε- ή R-CERP να
συνυπολογιστεί στις 90 ώρες εκπαίδευσης πάνω στη γαλουχία;
Οι υποψήφιοι που υποβάλλουν αίτηση για πρώτη φορά αναμένεται να έχουν συμπληρώσει 90 ώρες
εκπαίδευσης ειδικά πάνω στη γαλουχία. Αν παρακολουθείτε ένα πρόγραμμα για το οποίο το IBLCE
έχει χορηγήσει μόρια CERP, θα κάνουμε δεκτές μόνο τις ώρες στις οποίες αναλογούν μόρια L-CERP.
Τα μόρια E- και R-CERP δίνονται για εκπαίδευση που δεν είναι ειδικά πάνω στη γαλουχία, αλλά
σχετίζεται με την άσκηση της δραστηριότητας του συμβούλου γαλουχίας. Ένα μάθημα μπορεί να
βοηθήσει στην άσκηση της δραστηριότητας του IBCLC, δίχως να σχετίζεται ειδικά με τη γαλουχία.
Θα πρέπει να βρείτε εκπαίδευση που να εστιάζει ειδικά στη γαλουχία (π.χ. ανατομία στο πλαίσιο της
φροντίδας για θέματα θηλασμού).

IV. Διαδικασία δειγματοληπτικού ελέγχου αιτήσεων (για υποψηφίους
που συμμετέχουν πρώτη φορά στην εξέταση)
Νομίζω ότι η αίτησή μου επιλέχτηκε για δειγματοληπτικό έλεγχο, αλλά δεν είμαι σίγουρος (-η).
Τι θα πρέπει να κάνω; Η καταληκτική ημερομηνία για την ολοκλήρωση της εγγραφής
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πλησιάζει.
Αν έχετε επιλεγεί για δειγματοληπτικό έλεγχο, το IBLCE θα επικοινωνήσει μαζί σας μέσω
ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Αν έχετε ήδη καταθέσει την αίτησή σας και καταβάλει τα εξέταστρα,
τότε δεν χρειάζεται να κάνετε τίποτα παραπάνω, εκτός αν το IBLCE επικοινωνήσει μαζί σας για έναν
δειγματοληπτικό έλεγχο ή κάποιο άλλο θέμα που σχετίζεται με την αίτησή σας, όπως ένα αίτημα
ειδικής μεταχείρισης. Η προθεσμία υποβολής των αποδεικτικών εγγράφων για τον δειγματοληπτικό
έλεγχο θα διαφέρει από εκείνη για την υποβολή της αίτησης και θα σας γνωστοποιηθεί μέσω
ηλεκτρονικού ταχυδρομείου από το προσωπικό του IBLCE.
Υποβάλλω αίτηση συμμετοχής στις εξετάσεις για πρώτη φορά. Πόσο χρόνο θα έχω, για να
ανταποκριθώ σε έναν δειγματοληπτικό έλεγχο και τι θα πρέπει να καταθέσω;
Αν έχετε επιλεγεί για δειγματοληπτικό έλεγχο, το προσωπικό του IBLCE θα επικοινωνήσει μαζί σας
μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Στο μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, θα σας ζητείται να
παράσχετε τα αποδεικτικά έγγραφα που υποδεικνύονται στα παρακάτω σημεία. Θα έχετε δέκα
εργάσιμες ημέρες από την ημερομηνία λήψης του ηλεκτρονικού μηνύματος για να παράσχετε τα
δικαιολογητικά έγγραφα. Αν δεν λάβουμε τα έγγραφα μέχρι την καθορισμένη καταληκτική
ημερομηνία, η αίτησή σας μπορεί να μην γίνει δεκτή και θα σας επιστραφεί το 50% των εξέταστρων
που καταβάλατε. Παρακάτω αναφέρονται τα αποδεικτικά έγγραφα που ζητά το IBLCE στη διάρκεια
ενός δειγματοληπτικού ελέγχου:
1. Επιστήμες υγείας – αποδεικτικό (π.χ. αναλυτικές βαθμολογίες) ολοκλήρωσης μαθημάτων
εκπαίδευσης στις επιστήμες υγείας κατά την ημερομηνία που υποβάλατε την αίτηση συμμετοχής στην
εξέταση ή πριν από αυτήν. Αν έχετε κάνει σπουδές σχετικές με κάποιο από τα επαγγέλματα που
αναφέρονται στον Κατάλογο αναγνωρισμένων επαγγελμάτων υγείας, αρκεί αντίγραφο της άδειας
άσκησης επαγγέλματος, του διπλώματος ή του πτυχίου σας.
2. Εκπαίδευση ειδικά πάνω στη γαλουχία – αποδεικτικό (π.χ. πιστοποιητικά ολοκλήρωσης)
ολοκλήρωσης 90 ωρών εκπαίδευσης ειδικά πάνω στη γαλουχία εντός της πενταετίας πριν την
υποβολή της αίτησης. Για υποψηφίους που ακολουθούν τη 2η οδό, θα γίνεται δεκτό έγγραφο το οποίο
αποδεικνύει ότι έχει ολοκληρωθεί η παρακολούθηση του εγκεκριμένου ακαδημαϊκού προγράμματος
εκπαίδευσης στη γαλουχία.
3. Ώρες κλινικής εμπειρίας – συμπληρώστε το φύλλο υπολογισμού κλινικών ωρών γαλουχίας. Για
υποψηφίους που ακολουθούν τη 2η οδό, θα γίνεται δεκτό έγγραφο το οποίο αποδεικνύει ότι έχει
ολοκληρωθεί η παρακολούθηση του εγκεκριμένου ακαδημαϊκού προγράμματος εκπαίδευσης στη
γαλουχία.
Μπορώ να ολοκληρώσω την εκπαίδευση, προκειμένου να πληρώ τις προϋποθέσεις, στη
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διάρκεια των 10 εργάσιμων ημερών που δίνονται για την υποβολή των δικαιολογητικών
εγγράφων;
Εκπαίδευση που έχει ολοκληρωθεί ή ώρες που έχουν συμπληρωθεί μετά την ημερομηνία υποβολής
της αίτησής σας δεν θα γίνονται δεκτές. Θα πρέπει να πληροίτε όλες τις προϋποθέσεις συμμετοχής
στην εξέταση προτού υποβάλετε την αίτησή σας.

V.

Εξέταση

Θα μπορώ να εξεταστώ σε κάποιο κέντρο κοντά στο σπίτι μου;
Το IBLCE συνεργάζεται τόσο με τον αρμόδιο προμηθευτή για τη διεξαγωγή της εξέτασης όσο και με
τους υποψηφίους, ώστε οι υποψήφιοι να πρέπει να διανύσουν όσο το δυνατόν μικρότερη απόσταση
γίνεται από το σπίτι τους. Ωστόσο, δεν μπορούμε να εγγυηθούμε ότι θα υπάρχουν διαθέσιμα
ραντεβού σε κάποιο εξεταστικό κέντρο κοντά στο σπίτι σας. Όσο νωρίτερα προγραμματίσετε το
ραντεβού σας για την εξέταση, τόσο περισσότερες θα είναι οι επιλογές σας. Παρόλο που πρόκειται
για ένα δίκτυο εξεταστικών κέντρων με διεθνή εμβέλεια, σε ορισμένες, ελάχιστες περιπτώσεις, ίσως
χρειαστεί να ταξιδέψετε μακριά από το σπίτι σας για να μεταβείτε σε κάποιο εξεταστικό κέντρο.
Το 2020, οι υποψήφιοι που εξετάζονται στα αγγλικά έχουν την επιλογή να συμμετάσχουν στην
εξέταση από την κατοικία τους ή από κάποια άλλη τοποθεσία μέσω της επιλογής Live Remote
Proctoring (LRP – ζωντανή σύνδεση με απομακρυσμένο επιτηρητή). Ανατρέξτε εδώ για να μάθετε
περισσότερα.
Μάθετε περισσότερα για τις επιλογές σας και διαβάστε για άλλα σημαντικά θέματα που σχετίζονται με
τη διεξαγωγή της εξέτασης IBCLC το 2020, όπως την ανακοίνωση για την ημέρα της εξέτασης, εδώ.

Πότε θα είναι διαθέσιμα τα αποτελέσματα των εξετάσεων;
Εξετάσεις Απριλίου: Τέλος Ιουνίου, με ημερομηνία έναρξης ισχύος της πιστοποίησης την 1η Ιουλίου
Εξετάσεις Σεπτεμβρίου: Τέλος Δεκεμβρίου, με ημερομηνία έναρξης ισχύος της πιστοποίησης την 1η
Ιανουαρίου
Πού θα λάβει χώρα η εξέταση;
Τα εξεταστικά κέντρα παρέχονται από κορυφαίο προμηθευτή του χώρου και για το ραντεβού σας θα
πρέπει να φροντίσετε εσείς προσωπικά, προκειμένου να έχετε μια θέση στο εξεταστικό κέντρο της
επιλογής σας. Το IBLCE είναι ένας από τους πολλούς οργανισμούς και συμβούλια πιστοποίησης
στους οποίους ο αρμόδιος προμηθευτής για τη διεξαγωγή της εξέτασης παρέχει τα εξεταστικά του
κέντρα και μεριμνά για τη διεξαγωγή της εξεταστικής διαδικασίας. Για τον λόγο αυτόν, για
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συγκεκριμένο χρονικό διάστημα κάθε χρόνο, υπάρχει η δυνατότητα κράτησης για ραντεβού στις
εξετάσεις IBCLC και οι υποψήφιοι είναι αποκλειστικά υπεύθυνοι να κλείσουν εγκαίρως τα ραντεβού
τους. Θα λάβετε πληροφορίες σχετικά με τις προθεσμίες για τον προγραμματισμό των ραντεβού στο
ηλεκτρονικό μήνυμα έγκρισης συμμετοχής σας στις εξετάσεις.
Το IBLCE συνεργάζεται τόσο με τον αρμόδιο προμηθευτή για τη διεξαγωγή της εξέτασης όσο και με
τους υποψηφίους, ώστε οι υποψήφιοι να πρέπει να διανύσουν όσο το δυνατόν μικρότερη απόσταση
γίνεται από το σπίτι τους. Ωστόσο, δεν μπορούμε να εγγυηθούμε ότι θα υπάρχουν διαθέσιμα
ραντεβού σε κάποιο εξεταστικό κέντρο κοντά στο σπίτι σας.
Το 2020, οι υποψήφιοι που εξετάζονται στα αγγλικά ενδέχεται να έχουν την επιλογή να
συμμετάσχουν στην εξέταση από την κατοικία τους ή από κάποια άλλη τοποθεσία μέσω της επιλογής
Live Remote Proctoring. Ανατρέξτε εδώ για να μάθετε περισσότερα.
Μάθετε περισσότερα για τις επιλογές σας και διαβάστε για άλλα σημαντικά θέματα που σχετίζονται
με τη διεξαγωγή της εξέτασης IBCLC το 2020, όπως την ανακοίνωση για την ημέρα της εξέτασης,
εδώ.
Τι μπορώ να περιμένω όταν φτάσω στο εξεταστικό κέντρο;
Για να γίνουν δεκτοί στην εξέταση, οι υποψήφιοι χρειάζεται να προσκομίσουν ΔΥΟ (2)
πιστοποιητικά ταυτότητας.
Το βασικό έγγραφο πιστοποίησης ταυτότητας πρέπει να έχει το όνομα του υποψηφίου, πρόσφατη
φωτογραφία και υπογραφή, και το συνοδευτικό πιστοποιητικό ταυτότητας είτε όνομα και υπογραφή,
είτε όνομα και πρόσφατη φωτογραφία του υποψηφίου. Δείτε ξανά αναλυτικά τις συγκεκριμένες
προϋποθέσεις στον Ενημερωτικό οδηγό υποψηφίων.
Τα ονόματα στα πιστοποιητικά ταυτότητας πρέπει να αντιστοιχούν και να είναι τα ίδια με εκείνα στα
αρχεία του Συμβουλίου IBLCE. Οι υποψήφιοι που πρέπει να ενημερώσουν ή να κάνουν αλλαγές στο
όνομά τους, ΠΡΕΠΕΙ να επικοινωνήσουν με το IBLCE αναφορικά με τις εν λόγω αλλαγές και τέτοιου
είδους ενημερώσεις/ αλλαγές μπορούν να γίνουν έως και πέντε ημέρες πριν το προγραμματισμένο
ραντεβού τους για την εξέταση. Σε κάθε περίπτωση, τα στοιχεία στα πιστοποιητικά ταυτότητας
πρέπει να είναι έγκυρα, επίκαιρα και να αντιστοιχούν με εκείνα του Συμβουλίου κατά τη στιγμή του
ελέγχου για την είσοδο στο εξεταστικό κέντρο.
Όταν φτάσετε στο εξεταστικό κέντρο, κατά τη διαδικασία της εγγραφής, ο αρμόδιος υπεύθυνος θα
ελέγξει τα πιστοποιητικά ταυτότητάς σας και θα ζητήσει να υπογράψετε, προκειμένου να εισέλθετε
στην εξεταστική αίθουσα. Θα σας ζητηθεί να αποθηκεύσετε τα προσωπικά σας αντικείμενα (π.χ.
κοσμήματα, ρολόι, τσάντα) σε ένα ερμάριο για το οποίο θα σας δοθεί κλειδί. Σκεφτείτε μήπως είναι
καλύτερο να αφήσετε στο σπίτι πολύτιμα ή άλλα αγαπημένα αντικείμενα αν δεν νιώθετε άνετα να τα
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αφήσετε σε ένα ερμάριο. Όπως περίπου γίνεται στο αεροδρόμιο, θα σας ζητηθεί να υποβληθείτε σε
έλεγχο με συσκευή χειρός ή να περάσετε από ανιχνευτή μετάλλων. Πρόκειται για ένα σημαντικό
μέτρο ασφαλείας, προκειμένου να διαφυλάσσεται η ακεραιότητα της εξέτασης και της πιστοποίησης.
Ο έλεγχος επιτρέπει τον εντοπισμό κρυμμένων, απαγορευμένων αντικειμένων που οι υποψήφιοι
μπορεί να έχουν επάνω τους. Ο έλεγχος μέσω σάρωσης είναι υποχρεωτικός για όλους τους
υποψηφίους εκτός αν ο υποψήφιος έχει εμφυτευμένη ιατρική συσκευή όπως αντλία ινσουλίνης ή
βηματοδότη, γεγονός που αποδεικνύεται με την επίδειξη ιατρικής καρτέλας. Λάβετε υπόψη ότι λόγω
της πανδημίας COVID-19, μπορεί να μη διεξαχθεί έλεγχος με συσκευή χειρός στο εξεταστικό σας
κέντρο. Θα σας ζητηθεί να δείξετε ότι οι τσέπες σας είναι άδειες. Οι υποψήφιοι που φορούν νάρθηκα
λόγω σπασμένου άκρου είναι πιθανό να υποβληθούν σε οπτικό έλεγχο, όπως και υποψήφιοι με
δερματοστιξίες (τατουάζ). Σας παρακαλούμε να δείξετε κατανόηση, καθώς τα μέτρα αυτά
περιλαμβάνονται στις τυπικές διαδικασίες ασφαλείας του εξεταστικού κέντρου.
Προσοχή: οι υποψήφιοι θα κληθούν να συμφωνήσουν με τους κανονισμούς του εξεταστικού κέντρου
κατά την άφιξή τους στο κέντρο. Αν ένας υποψήφιος δεν συμμορφώνεται με τους συγκεκριμένους
κανονισμούς, τότε μπορεί να αποβληθεί από τον χώρο της εξέτασης, να χάσει τα εξέταστρα που
κατέβαλε και, μεταξύ άλλων, να ακυρωθεί η βαθμολογία του στις εξετάσεις και/ή να του
απαγγελθούν αστικές ή ποινικές κατηγορίες.
ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Ενημερωθείτε για τις πολιτικές των εξεταστικών κέντρων το 2020
αναφορικά με την κοινωνική αποστασιοποίηση κ.λπ. εδώ.
Μάθετε περισσότερα για τις επιλογές σας και διαβάστε για άλλα σημαντικά θέματα που σχετίζονται
με τη διεξαγωγή της εξέτασης IBCLC το 2020, όπως την ανακοίνωση για την ημέρα της εξέτασης,
εδώ.
Γιατί δίνεται τόση έμφαση στην ασφάλεια;
Ο τίτλος IBCLC είναι μια επαγγελματική πιστοποίηση. Η ασφάλεια είναι σημαντική για την
ακεραιότητα της πιστοποίησης. Η εργασία των IBCLC έχει αντίκτυπο στην υγεία βρεφών και γονιών
και, επομένως, η επαλήθευση των γνώσεών τους έχει εξαιρετική σημασία. Επιπλέον, για την
εκπόνηση των ερωτήσεων ή των θεμάτων αφιερώνεται πολύς χρόνος, απαιτείται μεγάλη εξειδίκευση
και χρειάζονται πολλοί πόροι. Οι επαγγελματίες στον τομέα της πιστοποίησης εκτιμούν ότι συνήθως
η αξία των εξεταστικών θεμάτων κυμαίνεται στα 1.000 έως 2.000 δολάρια ΗΠΑ ανά θέμα. Η
ασφάλεια είναι σημαντική τόσο για την υγεία και την προστασία του κοινού, όσο και για την
αξιοπιστία του συμβουλίου πιστοποίησης που εκπονεί τα εξεταστικά θέματα.

Μπορώ να προγραμματίσω ξανά το ραντεβού μου σε ένα διαφορετικό εξεταστικό κέντρο;
Ο επαναπρογραμματισμός των ραντεβού είναι εφικτός έως την ημερομηνία που έχει διευκρινίσει το
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IBLCE, υπό την προϋπόθεση ότι υπάρχουν διαθέσιμα ραντεβού. Οι υποψήφιοι μπορούν να
επαναπρογραμματίσουν ή να ακυρώσουν το ραντεβού τους για την εξέταση χωρίς καμία κύρωση έως
και 30 ημέρες πριν την προγραμματισμένη ημερομηνία του ραντεβού. Αν αυτό γίνει 5-29 ημέρες πριν
το προγραμματισμένο ραντεβού, οι υποψήφιοι θα επιβαρύνονται με χρέωση ύψους 50 δολαρίων για
τον επαναπρογραμματισμό του ραντεβού, ποσό το οποίο θα πρέπει να καταβάλουν απευθείας στον
αρμόδιο προμηθευτή για τη διεξαγωγή των εξετάσεων. Δεν επιτρέπεται ο προγραμματισμός νέου
ραντεβού ή η ακύρωση ενός ήδη προγραμματισμένου ραντεβού εντός των 5 ημερών πριν την
καθορισμένη ημερομηνία. Αν ο υποψήφιος δεν μπορέσει να παρουσιαστεί στο προγραμματισμένο
ραντεβού, θα χάνει τα εξέταστρα που κατέβαλε.
Αν το ραντεβού σας για την εξέταση ακυρωθεί επειδή το εξεταστικό κέντρο κλείνει λόγω της
πανδημίας COVID-19, δεν θα υπάρξει χρέωση για τον προγραμματισμό νέου ραντεβού.
Τι ώρα θα πρέπει να φτάσω για το ραντεβού μου;
Οι υποψήφιοι πρέπει να υπολογίσουν αρκετό χρόνο για να φτάσουν εγκαίρως για την εξέταση. . Οι
υποψήφιοι πρέπει να φτάσουν στο εξεταστικό κέντρο 30 λεπτά πριν το προγραμματισμένο ραντεβού
τους. Έτσι, θα έχουν επαρκή χρόνο για να ολοκληρώσουν τις απαραίτητες διαδικασίες για εγγραφή.
Υποψήφιοι οι οποίοι φτάνουν στο ραντεβού τους με καθυστέρηση άνω των 30 λεπτών δεν θα έχουν
δικαίωμα εισόδου στο εξεταστικό κέντρο και θα χάνουν τα εξέταστρα που έχουν καταβάλει.
Επιτρέπεται να έχω νερό ή κάποιο πρόχειρο φαγώσιμο κατά τη διεξαγωγή της εξέτασής μου;
Μπορείτε να φέρετε εμφιαλωμένο νερό και/ή ένα μικρό σνακ στο εξεταστικό κέντρο, αλλά θα πρέπει
να τα τοποθετήσετε στο ερμάριο που σας έχει δοθεί, μαζί με την τσάντα ή το σακίδιό σας, το κινητό
τηλέφωνο και τα υπόλοιπα προσωπικά σας είδη. Ρωτήστε τον υπεύθυνο στο εξεταστικό κέντρο αν
επιτρέπεται να φάτε και να πιείτε κάτι. Τα υγρά, αν πέσουν, μπορεί να προκαλέσουν ζημιά στο
πληκτρολόγιο και σε άλλες συσκευές του υπολογιστή, συνεπώς μπορεί να απαγορεύεται να έχετε
υγρά στον σταθμό εργασίας σας.
Θα επιτρέπεται να κάνω ένα σύντομο διάλειμμα για να πάω στην τουαλέτα;
Ναι, μπορείτε να κάνετε ένα σύντομο διάλειμμα για να πάτε στην τουαλέτα. Δεν θα σας δοθεί
πρόσθετος χρόνος για την εξέταση, ώστε να αναπληρώσετε τον χρόνο που χάσατε. Μπορείτε επίσης
να αξιοποιήσετε το πεντάλεπτο διάλειμμα που δίνεται μεταξύ του πρώτου και του δεύτερου μέρους
της εξέτασης. Όταν επιστρέψετε από την τουαλέτα, θα πρέπει να επαναλάβετε τη διαδικασία ελέγχου,
ώστε ο αρμόδιος υπεύθυνος να σας κάνει και πάλι δεκτό(-ή) στην εξεταστική αίθουσα.
Πόσο χρόνο διαρκεί η εξέταση;
Η εξέταση IBCLC διαρκεί κατά κανόνα τέσσερις ώρες. Σε περιπτώσεις τεκμηριωμένου αιτήματος για
ειδική μεταχείριση εντός εύλογων ορίων, μπορεί να δοθεί επιπλέον χρόνος. Παρέχονται τριάντα (30)
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επιπλέον λεπτά σε συμμετέχοντες για τους οποίους η εξέταση δεν διατίθεται στην κύρια γλώσσα τους.
Μπορώ να χρησιμοποιήσω το κινητό μου τηλέφωνο όταν κάνω διάλειμμα στη διάρκεια των
εξετάσεων;
Απαγορεύεται να χρησιμοποιήσετε το κινητό σας τηλέφωνο ή ηλεκτρονικές συσκευές στη διάρκεια
των εξετάσεων ή σε τυχόν διαλείμματα που θα κάνετε κατά τη διεξαγωγή των εξετάσεων. Οι
υποψήφιοι που θα βρεθούν να έχουν στην κατοχή τους και/ή να χρησιμοποιούν τέτοιου είδους
συσκευές στη διάρκεια των εξετάσεων ή κατά τα διαλείμματα θα αποβληθούν και τα διαγωνίσματά
τους δεν θα βαθμολογηθούν. Οι υποψήφιοι που φέρνουν μαζί τους τα κινητά τους τηλέφωνα ή άλλες
ηλεκτρονικές συσκευές πρέπει να τα απενεργοποιήσουν εντελώς (δεν αρκεί να τα βάλουν σε αθόρυβη
λειτουργία) και να τα αποθηκεύσουν στο ερμάριο που θα τους υποδείξει ο διαχειριστής εξετάσεων/
επιτηρητής εξετάσεων του IBLCE. [Σημείωση: Οι διαχειριστές εξετάσεων/ επιτηρητές εξετάσεων του
IBLCE και το Συμβούλιο IBLCE δεν φέρουν ευθύνη για τα προσωπικά αντικείμενα ενός υποψηφίου.]
Τι γίνεται αν αποτύχω στην εξέταση; Μπορώ να συμμετάσχω στην επόμενη διαθέσιμη εξέταση;
Μπορείτε να υποβάλετε αίτηση και να επαναλάβετε την εξέταση την επόμενη φορά που θα διεξαχθεί
στη γλώσσα που έχετε επιλέξει. Αν δίνετε την εξέταση στα αγγλικά με χρήση ηλεκτρονικού
υπολογιστή (CBT), έχετε την επιλογή να συμμετάσχετε στην εξέταση Απριλίου ή Σεπτεμβρίου. Αν
εξετάζεστε σε γλώσσα διαφορετική από τα αγγλικά, μπορείτε να υποβάλετε αίτηση συμμετοχής στην
εξέταση Σεπτεμβρίου. Πληροφορίες για την εκ νέου υποβολή αιτήσεων θα δοθούν αμέσως μετά την
ανακοίνωση των αποτελεσμάτων. Αν αποτύχετε στην εξέταση IBCLC, τότε μπορείτε να λάβετε 50%
έκπτωση στα έξοδα επανεξέτασης για τις τρεις επόμενες φορές που θα επαναλάβετε την εξέταση ή για
τρία χρόνια από την πρώτη φορά που αποτύχατε στις εξετάσεις. Η τιμή έκπτωσης δίνεται τόσο σε
υποψηφίους που συμμετείχαν για πρώτη φορά στις εξετάσεις, όσο και σε υποψηφίους που επιθυμούν
να επανεξεταστούν. Μπορείτε να δείτε το ποσό της έκπτωσης στον Ενημερωτικό οδηγό υποψηφίων
στην ενότητα για τον προγραμματισμό του κόστους.
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