
 
 
 
 

ΘΕΜΑΤΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗ ΕΝΗΛΙΚΩΝ  

 

Θεματική Ομάδα 1: Ομάδα Εκπαιδευομένων- Ομάδες στόχοι 

Θεματική Ομάδα 2: Δυναμική Ομάδας 

Θεματική Ομάδα 3: Θεωρητικό Πλαίσιο- Αρχές Εκπαίδευσης Ενηλίκων 

Θεματική Ομάδα 4: Ιστορική εξέλιξη – Εκπαιδευτική Πολιτική 

Θεματική Ομάδα 5: Μεθοδολογία Σχεδιασμού. Κοινωνικό – Οικονομικό-Πολιτισμικό Πλαίσιο 

Θεματική Ομάδα 6: Εκπαιδευτικές μέθοδοι – Τεχνικές – Εκπαιδευτική διεργασία 

Θεματική Ομάδα 7: Βασικές Ικανότητες – Φύλο- Διαπολιτισμικότητα 

Θεματική Ομάδα 8: Εκπαιδευτικό υλικό - Εποπτικά μέσα – Χώρος 

Θεματική Ομάδα 9: Αυτοαξιολόγηση - Συνεχής ανάπτυξη 

 

 

ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΟΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥΣ  

Θεωρητικό Μέρος Εξετάσεων :  

Κατά τη διαδικασία της αξιολόγησης του Θεωρητικού Μέρους (Γραπτή Εξεταστική 

δοκιμασία) θα κληθείτε να απαντήσετε σε ανοικτές ερωτήσεις, διαβαθμισμένες σε τρεις 

κατηγορίες (μέτριες – δύσκολες - πολύ δύσκολες) οι οποίες επιλέγονται με τυχαίο τρόπο.  

o Η εξέταση του θεωρητικού μέρους διαρκεί μία (1) ώρα. 

o Η αξιολόγηση γίνεται με βάση τη βαθμολογική κλίμακα από ένα έως είκοσι (1-20). 

Ως «Επιτυχών» στο Θεωρητικό Μέρος των Εξετάσεων Πιστοποίησης θεωρείται αυτός 

που αξιολογήθηκε με βαθμό τουλάχιστον δέκα (10) έως είκοσι (20). 

Πρακτικό Μέρος Εξετάσεων:  

Κατά τη διαδικασία της αξιολόγησης του Πρακτικού Μέρους (Μικροδιδασκαλία- 

Συνέντευξη), θα παρουσιάσετε ενώπιον των αξιολογητών και του επιτηρητή του τμήματος 

Μικροδιδασκαλία 20’ που θα έχετε σχεδιάσει και προετοιμάσει, σε θέμα της επιλογής σας.  

o Η συνολική διάρκεια της παρουσίασής σας δεν θα πρέπει να ξεπερνά τα 20’. Στο 

χρόνο αυτό δεν συνυπολογίζεται επιπλέον χρονικό διάστημα 5’ κατά το οποίο θα 

αυτοπαρουσιαστείτε και θα εισαγάγετε την ομάδα στο θέμα της μικροδιδασκαλίας 

σας. 

o Για λόγους διαφάνειας της αξιολόγησης, αλλά και για την τήρηση υλικού 

τεκμηρίωσης οι μικροδιδασκαλίες καταγράφονται με ψηφιακά μέσα. 

o Για την παρουσίαση της μικροδιδασκαλίας είναι δυνατόν να χρησιμοποιήσετε την 

υποδομή που παρέχει το Εξεταστικό Κέντρο (laptop, οθόνη προβολής) 



 
 
 

o Μετά το πέρας της μικροδιδασκαλίας θα κληθείτε να δώσετε μια μικρή συνέντευξη 

(μέγιστη διάρκεια 10’) ενώπιον των αξιολογητών, όπου θα σας ζητηθούν 

διευκρινίσεις και θα τεθούν ερωτήματα αναφορικά με τις επιλογές και την 

υλοποίηση της μικροδιδασκαλίας σας. 


