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Επισκόπηση της Αυτοαξιολόγησης
Συνεχιζόμενης Εκπαίδευσης (ΣΕ)

1

 

 

Από το 2022 ξεκινά να ισχύει μια νέα μέθοδος για την επαναπιστοποίηση των 
συμβούλων IBCLC, η Αυτοαξιολόγηση Συνεχιζόμενης Εκπαίδευσης (ΣΕ). 
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• Ιστορικό της Αυτοαξιολόγησης ΣΕ

• Τι είναι η Αυτοαξιολόγηση ΣΕ;

• Ερμηνεία του εξατομικευμένου πλάνου επαγγελματικής εξέλιξης

• Πότε μπορώ να διεξαγάγω την Αυτοαξιολόγηση ΣΕ;

• Πηγές

• Προϋποθέσεις για την επαναπιστοποίηση από το 2022 και μετά

Σε αυτήν την παρουσίαση, θα καλύψουμε τα ακόλουθα:

• Ιστορικό της Αυτοαξιολόγησης ΣΕ

• Τι είναι η Αυτοαξιολόγηση ΣΕ;

• Ερμηνεία του εξατομικευμένου πλάνου επαγγελματικής εξέλιξης

• Πότε μπορώ να διεξαγάγω την Αυτοαξιολόγηση ΣΕ;

• Πηγές
2
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Προϋποθέσεις για την 
επαναπιστοποίηση από το 

2022 και μετά
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Η επαναπιστοποίηση έχει έναν συγκεκριμένο 
σκοπό, να προωθεί τη συνεχιζόμενη επάρκεια 

των συμβούλων IBCLC μέσω της
επαγγελματικής εξέλιξης 
και της δια βίου μάθησης.

Οι σύμβουλοι IBCLC πρέπει να 
επαναπιστοποιούνται κάθε πέντε έτη για να 

διατηρήσουν τον τίτλο τους.
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Για όλους τους συμβούλους IBCLC που 
επιθυμούν να επαναπιστοποιηθούν, ισχύουν 

τρεις προϋποθέσεις στη διάρκεια κάθε 
πενταετούς κύκλου επαναπιστοποίησης:

Προϋπόθεση 1: Εκπαίδευση στη βασική υποστήριξη της ζωής

Προϋπόθεση 2: 250 ώρες πρακτικής εξάσκησης στη συμβουλευτική 
στη γαλουχία

Προϋπόθεση 3: Επιλογή και περάτωση μιας μεθόδου Επαναπιστοποίησης
Ξεκινώντας από τους συμβούλους IBCLC που θα πρέπει να επαναπιστοποιηθούν εντός του 2022, η 
συμμετοχή των IBCLC στην εξέταση κάθε δεκαετία για την επαναπιστοποίησή τους δεν είναι πλέον 

υποχρεωτική. Πλέον, υπάρχουν δύο επιλογές...
Επιλογή 1: Επαναπιστοποίηση μέσω της εξέτασης Επιλογή 2: Επαναπιστοποίηση με CERP μέσω Αυτοαξιολόγηση ΣΕ

5

 

 

Ξεκινώντας από τους συμβούλους IBCLC που επιθυμούν να ανανεώσουν την 
πιστοποίησή τους εντός του 2022, στο εξής θα υπάρχει πλέον η επιλογή της 
επαναπιστοποίησης είτε μέσω της εξέτασης είτε με μόρια CERP μέσω της 
Αυτοαξιολόγησης ΣΕ. 
 
Είτε επιλέξει να επαναπιστοποιηθεί μέσω της εξέτασης είτε με μόρια CERP μέσω 
της Αυτοαξιολόγησης ΣΕ, κάθε σύμβουλος IBCLC πρέπει να πληροί και δύο άλλες 
προϋποθέσεις για την ανανέωση της πιστοποίησής του. 1. Εκπαίδευση στη 
βασική υποστήριξη της ζωής και 2. 250 ώρες κλινικής εξάσκησης  
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Επιλογή 1: Επαναπιστοποίηση μέσω της εξέτασης

Ολοκλήρωση 
εκπαίδευσης 

στη βασική υποστήριξη 
της ζωής

Συγκέντρωση 250 ωρών 
κλινικής εξάσκησης

Αίτηση συμμετοχής 
στην εξέταση IBCLC

Συμμετοχή στην 
εξέταση 
IBCLC
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Για να επαναπιστοποιηθεί μέσω της εξέτασης, ο σύμβουλος IBCLC πρέπει να 
ολοκληρώσει τα ακόλουθα: 
 
• Βασική υποστήριξη της ζωής  
 
• 250 ώρες κλινικής εξάσκησης και... 
 
• Όταν πληροί πλέον όλες τις προϋποθέσεις, να υποβάλει αίτηση συμμετοχής 

και να περάσει την εξέταση IBCLC. 
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Επιλογή 2: Επαναπιστοποίηση με μόρια αναγνώρισης συνεχιζόμενης εκπαίδευσης (CERP) 
μέσω της Αυτοαξιολόγησης Συνεχιζόμενης Εκπαίδευσης (Αυτοαξιολόγηση ΣΕ)

Διεξαγωγή 
Αυτοαξιολόγησης 

ΣΕ

Συγκέντρωση 
απαιτούμενων CERP

Ολοκλήρωση 
εκπαίδευσης στη 

βασική υποστήριξη 
της ζωής

Συγκέντρωση 250 
ωρών κλινικής 

εξάσκησης

Επαναπιστοποίηση 
με CERP

7

 

 

Για να επαναπιστοποιηθεί με μόρια CERP μέσω της Αυτοαξιολόγησης ΣΕ, ο 
σύμβουλος IBCLC πρέπει να ολοκληρώσει τα ακόλουθα: 
 
• Αυτοαξιολόγηση ΣΕ και λήψη των απαιτούμενων μορίων CERP 
 
• Βασική υποστήριξη της ζωής  
 
• 250 ώρες κλινικής εξάσκησης και... 
 
• Όταν πληροί πλέον όλες τις προϋποθέσεις, ο IBCLC πρέπει να υποβάλει 

αίτηση επαναπιστοποίησης μέσω μορίων CERP. 
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Ιστορικό της 
Αυτοαξιολόγησης ΣΕ
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Πιλοτική δοκιμή

Μεταβατικό σχέδιο

Ανάπτυξη θεμάτων από 
ειδικούς 

εμπειρογνώμονες

9

 

 

Όπως ανακοινώθηκε στη Σύντομη Ενημέρωση του Ιουνίου 2019, ξεκινώντας από 
τους συμβούλους που επιθυμούν να επαναπιστοποιηθούν εντός του 2022, η 
συμμετοχή στην εξέταση IBCLC θα παραμείνει μια οδός ΕΠΙΛΟΓΗΣ για τη λήψη 
της επαναπιστοποίησης, αλλά παύει πλέον να είναι ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ.  Μια 
προσωπική αξιολόγηση και η υποχρεωτική εστιασμένη συνεχιζόμενη εκπαίδευση 
θα συνιστούν επίσης επιλογή στη διάρκεια κάθε πενταετίας για την 
επαναπιστοποίηση έναντι της εξέτασης. 
 
Ειδικοί εμπειρογνώμονες σύμβουλοι IBCLC (SME) που εκπροσωπούν τους 
συμβούλους γαλουχίας ανά τον κόσμο εκπόνησαν τις ερωτήσεις της 
αξιολόγησης.  Έγινε πρόσκληση συμμετοχής σε πιλοτική δοκιμή η οποία διεξήχθη 
τον Μάιο και τον Ιούνιο του 2021.  Η Αυτοαξιολόγηση ΣΕ παρουσιάστηκε τον 
Οκτώβριο του 2021 και είναι διαθέσιμη και στις 17 γλώσσες του IBLCE. 
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Η «Μεικτή Προσέγγιση»: 
Συνδυασμός προβλεπόμενης 

και καθοδηγούμενης 
εκπαίδευσης

10

 

 

Η Αυτοαξιολόγηση ΣΕ χρησιμοποιεί μια «μεικτή προσέγγιση» για τη 
συνεχιζόμενη εκπαίδευση.  Αυτό σημαίνει ότι ένα ποσοστό των απαιτούμενων 
μορίων CERP καθορίζεται με βάση τα αποτελέσματα της Αυτοαξιολόγησης ΣΕ, και 
ο σύμβουλος IBCLC αποφασίζει πώς θα αποκτήσει τα υπόλοιπα μόρια CERP με 
βάση τη σταδιοδρομία του, το περιβάλλον όπου ασκεί τη δραστηριότητά του ή 
τα πεδία ενδιαφέροντός του.    
 
Με αυτόν τον τρόπο, ο σύμβουλος τηρεί τη δέσμευση για τη διατήρηση της 
επάρκειας και, παράλληλα, εξελίσσει διαρκώς τις γνώσεις του στα θεματικά 
πεδία του Αναλυτικού Πίνακα Περιεχομένων Εξετάσεων IBCLC, σύμφωνα με τα 
επαγγελματικά πρότυπα. 
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Τι είναι η
Αυτοαξιολόγηση ΣΕ;
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Η Αυτοαξιολόγηση ΣΕ είναι δωρεάν, 
διενεργείται εξ αποστάσεως με χρήση 
ηλεκτρονικού υπολογιστή και περιέχει 
70 ερωτήσεις πολλαπλών επιλογών με 

σκοπό τη δημιουργία ενός
εξατομικευμένου πλάνου
επαγγελματικής εξέλιξης.

12

 

 

• Η Αυτοαξιολόγηση ΣΕ είναι δωρεάν και διενεργείται εξ αποστάσεως μέσω 
ηλεκτρονικού υπολογιστή.  
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Διεξαγωγή Αυτοαξιολόγησης CE και
καθορισμός δυνατών και αδύνατων 

σημείων

Λήψη εξατομικευμένου πλάνου
επαγγελματικής εξέλιξης

Συγκέντρωση απαιτούμενων CERP

13

 

 

• Η αυτοαξιολόγηση ενθαρρύνει τον κάτοχο τίτλου να εξετάσει σε βάθος τις 
δυνατότητές του, επιτρέποντάς του να καθορίσει τα δυνατά και τα αδύνατα 
σημεία του, κάτι που θα τον κατευθύνει στη συνέχεια στο πλαίσιο της 
συνεχιζόμενης εκπαίδευσης.  

 
• Η Αυτοαξιολόγηση ΣΕ επιτρέπει στους συμβούλους IBCLC να κρίνουν τις 

δεξιότητές τους με βάση τον Αναλυτικό Πίνακα Περιεχομένων Εξετάσεων 
IBCLC.  

 
• Στη συνέχεια, ανατρέχοντας στο εξατομικευμένο πλάνο επαγγελματικής 

εξέλιξης (Αποτελέσματα) που έχει δημιουργηθεί με βάση την Αυτοαξιολόγηση 
ΣΕ, οι σύμβουλοι IBCLC καλούνται να συμπληρώσουν 75 μόρια CERP. 

 
• Η συνεχιζόμενη εκπαίδευση βοηθά τους συμβούλους IBCLC να κατέχουν 

αποδεδειγμένα τις ολοκληρωμένες γνώσεις και τις απαιτούμενες δεξιότητες 
για την άσκηση της δραστηριότητας του IBCLC.  
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• Διαρκεί 120 λεπτά (2 ώρες)
• Σας κατευθύνει με βάση τα αποτελέσματά σας
• Μπορεί να διενεργηθεί μόνο μία φορά στη διάρκεια κάθε 

πενταετίας πριν την επαναπιστοποίηση

Τι θα πρέπει να θυμάστε 
για την Αυτοαξιολόγηση ΣΕ: 

14
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Ερμηνεία του εξατομικευμένου 
πλάνου επαγγελματικής 

εξέλιξης

15
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Οι IBCLC που επιθυμούν να 
επαναπιστοποιηθούν θα λάβουν σχετική 
ενημέρωση αμέσως μετά τη διεξαγωγή 

της Αυτοαξιολόγησης ΣΕ.

16

 

 

Μόλις ολοκληρώσετε την Αυτοαξιολόγηση ΣΕ, θα λάβετε αμέσως σχετική 
ενημέρωση με τη μορφή ενός εξατομικευμένου πλάνου επαγγελματικής εξέλιξης 
(τα αποτελέσματά σας).  
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Το εξατομικευμένο πλάνο επαγγελματικής εξέλιξης

17

 

 

• Το πλάνο υποδεικνύει τα θεματικά πεδία του Αναλυτικού Πίνακα 
Περιεχομένων Εξετάσεων IBCLC  και τη βαθμολογία σας σε κάθε πεδίο.  

• Κρίνεστε επαρκής εφόσον επιτύχετε βαθμολογία 75%.   
• Θα πρέπει να αποκτήσετε μόρια CERP σε κάθε θεματικό πεδίο στο οποίο η 

βαθμολογία σας ήταν κάτω από 75%.  
• Ανατρέξτε στον Αναλυτικό Πίνακα Περιεχομένων  Εξετάσεων, για να 

βεβαιωθείτε ότι η περιγραφή των μαθημάτων συμφωνεί με τον 
υποχρεωτικό τομέα συνεχιζόμενης εκπαίδευσης. 
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Οι IBCLC πρέπει να συγκεντρώσουν μόρια CERP με βάση το 
εξατομικευμένο πλάνο επαγγελματικής εξέλιξης

Το 2022 ξεκινά η μεταβατική περίοδος
Οι IBCLC που πρέπει να 
ανανεώσουν την 
πιστοποίησή 
τους το…

Ο απαιτούμενος αριθμός μορίων CERP με βάση τα 
αποτελέσματα της Αυτοαξιολόγησης ΣΕ

2022 7 CERPs (10% του συνόλου CERPs)

2023 20 CERPs (30% του συνόλου CERPs)

2024 και μετά 34 CERPs (50% του συνόλου CERPs)
18

 

 

• Το IBLCE ανέπτυξε ένα μεταβατικό σχέδιο για τη νέα μέθοδο της 
Αυτοαξιολόγησης ΣΕ ξεκινώντας από τους υποψηφίους του 2022. 

• Οι υποψήφιοι που θα επιλέξουν να επαναπιστοποιηθούν εντός του 2022 με 
μόρια CERP, θα πρέπει να συγκεντρώσουν 7 μόρια CERP στους τομείς που 
καθορίζει το εξατομικευμένο πλάνο επαγγελματικής εξέλιξης (PPDP). 

• Αν ένας σύμβουλος IBCLC έχει ήδη αποκτήσει μόρια CERP στους τομείς που 
καθορίζονται από το PPDP, μπορεί να τα χρησιμοποιήσει για τη συμπλήρωση 
των 7 απαιτούμενων CERP. 

• Τα τρία παραδείγματα που ακολουθούν αφορούν μόνο τους υποψηφίους του 
2022 οι οποίοι θα πρέπει να συγκεντρώσουν 7 μόρια CERP με βάση τα 
αποτελέσματα της Αυτοαξιολόγησης ΣΕ. 

• Το IBLCE θα παράσχει σε μεταγενέστερη φάση περαιτέρω ειδικά 
παραδείγματα. Ελέγχετε τακτικά τον ιστότοπο του IBLCE για περισσότερες 
πληροφορίες. 
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Παράδειγμα 1: IBCLC που επιθυμεί να επαναπιστοποιηθεί το 2022 λαμβάνει 
βαθμολογία κάτω από 75% σε ένα θεματικό πεδίο

19

 

 

• Θα πρέπει να αποκτήσετε μόρια CERP σε κάθε τομέα στον οποίο η βαθμολογία 
σας ήταν κάτω από 75%.  

 
• Όταν επιλέγετε ένα πρόγραμμα εκπαίδευσης πάνω σε κάποιον από τους 

υποχρεωτικούς τομείς ΣΕ, ανατρέξτε στον Αναλυτικό Πίνακα 
Περιεχομένων  Εξετάσεων, για να βεβαιωθείτε ότι η περιγραφή των 
μαθημάτων συμφωνεί με τον τομέα υποχρεωτικής εκπαίδευσης του 
Αναλυτικού Πίνακα Περιεχομένων. 
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Παράδειγμα 2: IBCLC που επιθυμεί να επαναπιστοποιηθεί το 2022 λαμβάνει 
βαθμολογία κάτω από 75% σε τρία θεματικά πεδία

Παράδει
γμα 1

Παράδει
γμα 2

Παράδει
γμα 3

1 2 6

3 4 1

3 1 0

= 7

20

 

 

• Θα πρέπει να αποκτήσετε τουλάχιστον ένα μόριο CERP σε καθέναν από τους 
υποχρεωτικούς τομείς. 

 
• Μπορείτε να αποκτήσετε μόρια CERP συνδυαστικά, αρκεί ο συγκεκριμένος 

συνδυασμός τομέων να σας παρέχει 7 μόρια συνολικά και να έχετε 
τουλάχιστον 1 μόριο CERP σε κάθε υποχρεωτικό τομέα. 
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Παράδειγμα 3: IBCLC που επιθυμεί να επαναπιστοποιηθεί το 2022 λαμβάνει 
βαθμολογία πάνω από 75% σε όλα τα θεματικά πεδία

21

 

 

• Επί του παρόντος, αν η βαθμολογία σας είναι πάνω από 75% σε όλα τα 
θεματικά πεδία, μπορείτε να επιλέξετε οποιοδήποτε από αυτά τα θεματικά 
πεδία για τη συμπλήρωση των 7 μορίων CERP. 
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Πότε διενεργεί ένας 
υποψήφιος την 

Αυτοαξιολόγηση ΣΕ; 

22

 

 

• Αν είστε υποψήφιος του 2022, θα πρέπει να έχετε λάβει ήδη ένα μήνυμα 
ηλεκτρονικού ταχυδρομείου με οδηγίες.  Μπορείτε να διεξαγάγετε την 
Αυτοαξιολόγηση ΣΕ όποτε θελήσετε στη διάρκεια της πενταετίας πριν την 
υποβολή της αίτησης επαναπιστοποίησης. 
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Η Αυτοαξιολόγηση ΣΕ είναι πλέον 
διαθέσιμη για τους IBCLC που πρέπει 

να επαναπιστοποιηθούν εντός του 2022!

23

 

 

Από την 1η Δεκεμβρίου 2021, όλοι οι υποψήφιοι που πρέπει να ανανεώσουν την 
πιστοποίησή τους εντός του 2022, σε όλες τις γλώσσες, έχουν πρόσβαση στον 
Πίνακα Αυτοαξιολόγησης ΣΕ.   
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Μελλοντική πρόσβαση στην Αυτοαξιολόγηση ΣΕ

• Οι υποψήφιοι που θα πρέπει να επαναπιστοποιηθούν στο διάστημα 
2023 - 2026 θα λάβουν πρόσβαση το 2022.

• Στους επόμενους μήνες, θα δοθούν περαιτέρω πληροφορίες.

24

 

 

• Στις 10 Δεκεμβρίου 2021, ανακοινώθηκε ότι θα υπάρξει ένας νέος Αναλυτικός 
Πίνακας Περιεχομένων Εξετάσεων, ο οποίος θα ισχύει για τους υποψηφίους 
από το 2023 και μετά.  Εν όψει της αλλαγής, ενδέχεται να γίνουν κάποιες 
τροποποιήσεις στην Αυτοαξιολόγηση ΣΕ, προκειμένου να αντανακλά την 
αναθεώρηση του Αναλυτικού Πίνακα Περιεχομένων Εξετάσεων.   

 
• Οι υποψήφιοι που θα πρέπει να επαναπιστοποιηθούν το 2023 αναμένεται να 

αποκτήσουν πρόσβαση στην επικαιροποιημένη Αυτοαξιολόγηση ΣΕ το 2022.  
  
• Οι υποψήφιοι που επιθυμούν να επαναπιστοποιηθούν στο διάστημα 2024 - 

2026 αναμένεται να αποκτήσουν πρόσβαση στην Αυτοαξιολόγηση ΣΕ έως τα 
τέλη του 2022. 
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Πηγές

25
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www.iblce.org

Μάθετε περισσότερα στον ιστότοπό μας

26

 

 

Για περισσότερες πληροφορίες, επισκεφτείτε τον ιστότοπο του IBLCE και 
ανατρέξτε στη σελίδα για την επαναπιστοποίηση που είναι διαθέσιμη σε όλες τις 
γλώσσες. 
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IBLCE στην 
Αμερική και το 
Ισραήλ
iblce@iblce.org

IBLCE στην 
Ευρώπη, τη 
Μέση Ανατολή 
και τη Βόρεια 
Αφρική
eume@iblce.org

IBLCE στην 
περιοχή Ασίας-
Ειρηνικού και 
την Αφρική
apa@iblce.org

www.iblce.org/contact-2

Έχετε ερωτήσεις; Επικοινωνήστε μαζί μας!

27

 

 

Αν έχετε τυχόν άλλες ερωτήσεις, επικοινωνήστε με την εγκατάσταση που 
εξυπηρετεί την περιοχή σας. 
 
Για την περιοχή Ευρώπης, Μέσης Ανατολής και Βόρειας Αφρικής: 
eume@iblce.org 
 
Για την περιοχή Αμερικής και Ισραήλ: iblce@iblce.org 
 
Για την περιοχή Ασίας-Ειρηνικού και Αφρικής: apa@iblce.org 
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Σας ευχαριστούμε για το 
ενδιαφέρον σας για την 
Αυτοαξιολόγηση ΣΕ!

Εκπονήθηκε από το IBLCE® 2022 28

 

 

 

 


