
Έκδοση : 2η Υπεύθυνος Έγκρισης : Δ.Σ.  

 

ΝΕΑ ΓΝΩΣΗ Α.Ε. 

 
ΕΙΔΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΩΝ ΕΝΗΛΙΚΩΝ 

 
ΕΚΔΟΣΗ 3 

25/09/2017 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ΕΙΔΙΚ Ο Σ Κ ΑΝΟ ΝΙΣΜ Ο Σ Π ΙΣΤΟ Π Ο ΙΗ ΣΗ Σ  

 ΕΚ Π ΑΙΔ ΕΥΤΗ ΕΝΗ Λ ΙΚ Ω Ν  



Έκδοση : 2η Υπεύθυνος Έγκρισης : Δ.Σ.  

 

ΝΕΑ ΓΝΩΣΗ Α.Ε. 

 
ΕΙΔΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΩΝ ΕΝΗΛΙΚΩΝ 

 
ΕΚΔΟΣΗ 3 

25/09/2017 

 
 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 
 

Κεφάλαιο 1 Γενικές Πληροφορίες 
 

1.1 Η Ταυτότητα του Φορέα Πιστοποίησης 
1.2 Αντικείμενο  Πιστοποίησης 
1.3 Γενικές Απαιτήσεις 
1.4 Απαιτήσεις Πιστοποίησης 

 
 
 

Κεφάλαιο 2 Όροι και Διαδικασίες για τη Χορήγηση Πιστοποίησης 

 
2.1 Επιλεξιμότητα για Εξετάσεις 
2.2 Διενέργεια Αξιολόγησης / Εξέτασης Καταλληλότητας 
2.3 Περιεχόμενο Εξέτασης 
2.4 Βαθμολογία- Σύνθεση Τελικού Αποτελέσματος Εξετάσεων 
2.5 Αποτελέσματα Εξετάσεων 
2.6 Αξιολόγηση συστήματος Εξετάσεων 
2.7 Έκδοση και Χορήγηση Πιστοποιητικού 
2.8 Μητρώο Υποψηφίων 

 

Κεφάλαιο 3 Ισχύς, Επιτήρηση  Ανάκληση & Επαναπιστοποίηση 

 
3.1 Ισχύς Πιστοποιητικών 
3.2 Επιτήρηση Πιστοποιητικών 
3.3 Ανάκληση Πιστοποιητικών 
3.4 Επαναπιστοποίηση 

 
 

Κεφάλαιο 4 Ενστάσεις, Παράπονα, Αμφισβητήσεις 

Κεφαλαίο 5 Αρχεία 

 
5.1 Τήρηση Αρχείων 

5.2 Περιεχόμενο Αρχείου Πιστοποίησης 

Κεφαλαίο 6 Θεματικές Ενότητες & Τράπεζα Θεμάτων 

 
 
 
 

Παράρτημα Α ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ 
 

Παράρτημα Β ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ 

Παράρτημα Γ ΕΝΤΥΠΟ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΕΛΑΤΗ 

Παράρτημα Δ ΘΕΜΑΤΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗ ΕΝΗΛΙΚΩΝ 



Έκδοση : 2η Υπεύθυνος Έγκρισης : Δ.Σ.  

 

ΝΕΑ ΓΝΩΣΗ Α.Ε. 

 
ΕΙΔΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΩΝ ΕΝΗΛΙΚΩΝ 

 
ΕΚΔΟΣΗ 3  

25/09/2017 

 
 
 
 
 
 
 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 

ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 

 

 

 

 
1.1 H Ταυτότητα του Φορέα Πιστοποίησης 

 
Ονομασία : ΝΕΑ ΓΝΩΣΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ με διακριτικό τίτλο ΝΕΑ ΓΝΩΣΗ Α.Ε 

 
Διεύθυνση: Κασομούλη 108, Ν. Κόσμος, Αθήνα, 11744 

 
 
 

Έτος Ίδρυσης: 2013 
 
 

Αριθμός Τηλεφώνου : 210 9029780 

 
Αριθμός Fax : 210 9029780 

 
E- mail: nea-gnosi@nea-gnosi.gr 

Website : www.nea-gnosi.gr 

ΑΦΜ: 800478777 

Αρμόδιο Πρόσωπο για την παροχή πληροφοριών :  Ο Υπεύθυνος Δ.Π. 

mailto:nea-gnosi@nea-gnosi.gr
http://www.nea-gnosi.gr/
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1.2 Αντικείμενο Πιστοποίησης 

 
Αντικείμενο των υπηρεσιών πιστοποίησης που περιγράφονται στον παρόντα Ειδικό 
Κανονισμό, είναι η παροχή πιστοποίησης επαγγελματικής επάρκειας γνώσεων και ικανοτήτων 
σε φυσικά πρόσωπα που απασχολούνται ως Εκπαιδευτές Ενηλίκων. 

 
Ειδικότερα μέσω της διαδικασίας πιστοποίησης αξιολογούνται οι γνώσεις, οι ικανότητες και οι 
δεξιότητες φυσικών προσώπων που ασχολούνται με την Εκπαίδευση Ενηλίκων, σύμφωνα με 
το με το ισχύον κάθε φορά Επαγγελματικό Περίγραμμα «Εκπαιδευτή Ενηλίκων» του ΕΟΠΠΕΠ 
και των κείμενων διατάξεων για την διαδικασία εξετάσεων και πιστοποίησης εκπαιδευτικής 
επάρκειας αυτών (Απόφαση Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και 
Αθλητισμού ΦΕΚ 2844 Β) 

 
Ο υποψήφιος πρέπει να υποβάλλεται σε γραπτή εξεταστική δοκιμασία, παρουσίαση 
μικροδιδασκαλίας και υποστήριξη της παρουσίασης της μικροδιδασκαλίας στο πλαίσιο 
σύντομης συνέντευξης προκειμένου να λάβει πιστοποίησης εκπαιδευτικής επάρκειας. 

 

 
1.3 Γενικές Απαιτήσεις 

 
Ο παρών Ειδικός Κανονισμός Πιστοποίησης χρησιμοποιείται σε συνδυασμό με τον Γενικό 
Κανονισμό Πιστοποίησης, το Εγχειρίδιο Ποιότητας και το Εγχειρίδιο Διαδικασιών  του Φορέα 
Πιστοποίησης, που περιγράφουν με σαφήνεια όλη την λειτουργία της Πιστοποίησης. 
Ειδικότερα γίνεται μνεία στα κάτωθι : 

 

 Ο Φορέας Πιστοποίησης πληροί τα κριτήρια του Προτύπου ΕΛΟΤ ΕΝ ISO/IEC 17024. 
Για τη εξασφάλιση αμεροληψίας, οι δραστηριότητες του φορέα που αφορούν την 
Πιστοποίηση Προσώπων και ειδικότερα ως Εκπαιδευτές Ενηλίκων είναι πλήρως 
διαχωρισμένες και στελεχώνονται από διαφορετικά άτομα, στα οποία η ανάθεση 
καθηκόντων γίνεται μέσω του Οργανογράμματος ή/και σχετικού υπομνήματος ή εγκριτικής 
πράξης, όπου απαιτείται. 

 

 Οι εξεταστές του Φορέα Πιστοποίησης προετοιμάζουν και διενεργούν τις εξετάσεις για 
την εκπαιδευτική επάρκεια, εφαρμόζοντας τις σχετικές Διαδικασίες, οι οποίες είναι 
υποχρεωτικής εφαρμογής και για το υπόλοιπο εμπλεκόμενο προσωπικό του Φορέα 
Πιστοποίησης. 

 
 Οι εξετάσεις εκπαιδευτικής επάρκειας διενεργούνται σε εγκεκριμένα από τον Φορέα 

Πιστοποίησης Εξεταστικά Κέντρα, όπου είναι διαθέσιμοι όλοι  οι  απαιτούμενοι  προς τούτο, 
πόροι. 

 
 Με ευθύνη των Εξεταστών, για την Θεωρητική Εξέταση αξιολογούνται οι γνώσεις, οι 

ικανότητες των Εκπαιδευτών σχετικά με το σχεδιασμό, την οργάνωση και προετοιμασία 
της παρέμβασης τους με βάση τις θεωρίες μάθησης Ενηλίκων, τις εκπαιδευτικές πολιτικές 
και το κοινωνικοοικονομικό πλαίσιο και τις ανάγκες του πληθυσμού-στόχου, από θέματα 
που προκύπτουν από την εγκεκριμένη τράπεζα θεμάτων. 

 

 Με ευθύνη των Εξεταστών, για την Πρακτική Εξέταση (παρουσίαση και υποστήριξη 
μικροδιδασκαλίας) αξιολογούνται οι γνώσεις, οι δεξιότητες και οι ικανότητες των 
Εκπαιδευτών σχετικά με την υλοποίηση της εκπαιδευτικής τους παρέμβασης εφαρμόζοντας 
ενεργητικές μεθόδους μάθησης, ενθαρρύνοντας τον διάλογο και την κριτική σκέψη, 
αξιολογώντας και ανατροφοδοτώντας την εκπαιδευτική τους πρακτική. 
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 Οι  εξεταστές  του  Φορέα  Πιστοποίησης,  επιλέγονται  μέσα  από  μητρώο  του  Φορέα 
Πιστοποίησης. Κριτήρια επιλογής είναι: 

 
- Να είναι πιστοποιημένος Εκπαιδευτής Ενηλίκων 

ή 
- Να είναι κάτοχος Μεταπτυχιακού Τίτλου Σπουδών στην Εκπαίδευση Ενηλίκων 

ή 
- Να έχει αποδεδειγμένη επαγγελματική εμπειρία (βεβαίωση εργοδότη από την οποία 
προκύπτει η συνάφεια με το αντικείμενο σπουδών, ένσημα ΙΚΑ ή Τιμολόγια παροχής 
Υπηρεσιών) στην Εκπαίδευση Ενηλίκων, τουλάχιστον 3 έτη. 

 
 

 Το κόστος πιστοποίησης γνωστοποιείται άμεσα στους υποψηφίους και ανέρχεται σε 120 
ευρώ/ άτομο. Για την αξιολόγηση του φακέλου και τη συμμετοχή σε εξετάσεις θα πρέπει να 
έχει καταβληθεί στο Φορέα Πιστοποίησης το ανωτέρω τέλος πιστοποίησης.  

 

1.4 Απαιτήσεις Πιστοποίησης 

 
Άτομο πιστοποιημένο ως Εκπαιδευτής Ενηλίκων θα  πρέπει να διαθέτει και να επιδεικνύει τα 
κάτωθι τυπικά και ουσιαστικά προσόντα : 

 

Α) Να διαθέτει τυπικά κριτήρια όπως : 

 
Τίτλο σπουδών τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, ή Τίτλο σπουδών οποιουδήποτε επιπέδου του 
τυπικού εκπαιδευτικού συστήματος, πλην της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης,  και επιπροσθέτ ως 
 ν α δι αθέτ ει :  
- αποδεδειγμένη τριετή (3 έτη) επαγγελματική/διδακτική πείρα στον ιδιωτικό ή δημόσιο τομέα 
στο αντικείμενο της εκπαίδευσης ενηλίκων, προσκομίζοντας στο Φορέας Πιστοποίησης 
αντίστοιχα αποδεικτικά όπως Βεβαιώσεις Ενσήμων, Βεβαιώσεις Εργοδοτών, Αποδείξεις 
Παροχής Υπηρεσιών , Συμβάσεις κ.λ.π.  
 ή  

-  150 ώρες διδακτικής εμπειρίας σε ενήλικες και να την αποδεικνύουν με πιστοποιητικά 
παρακολούθησης ή βεβαιώσεις. 

 

Αν δεν διαθέτουν τις 150 ώρες διδακτικής εμπειρίας ή 3 έτη επαγγελματική εμπειρία θα 
πρέπει να παρακολουθήσουν αντίστοιχο εκπαιδευτικό σεμινάριο, τουλάχιστον 150 
ωρών σχετικό με την εκπαίδευση ενηλίκων και μόλις το ολοκληρώσουν θα είναι σε θέση 
να συμμετάσχουν στις εξετάσεις πιστοποίησης. 

 

Β) Να έχουν επιτύχει στην εξεταστική διαδικασία για την απόκτηση της πιστοποίησης 

όπως περιγράφεται στο μηχανισμό εξέτασης και αξιολόγησης. 
Ειδικότερα ο μηχανισμός εξέτασης περιλαμβάνει τα στάδια της εξεταστικής διαδικασίας, της 
οποίας η επιτυχής ολοκλήρωση οδηγεί στην πιστοποίηση. 
Για τους Εκπαιδευτές Ενηλίκων η εξέτασή περιλαμβάνει : Γραπτή Εξεταστική Δοκιμασία 
(θεωρητικό μέρος) , Παρουσίαση Μικροδιδασκαλίας και Συνέντευξη του υποψηφίου (πρακτικό 
μέρος). 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 

ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ 
 
 

 
2.1 Επιλεξιμότητα για Εξετάσεις 

 
 Ο ενδιαφερόμενος για να είναι αποδεκτός ως υποψήφιος για πιστοποίηση πρέπει να 

πληροί τις ελάχιστες απαιτήσεις μόρφωσης, επαγγελματικής εμπειρίας και εκπαίδευσης 
όπως περιγράφονται στο άρθρο 1.4 του παρόντος Ειδικού Κανονισμού. 

 
 O υποψήφιος οφείλει να τεκμηριώνει τις προσωπικές πληροφορίες, προσκομίζοντας τα 

σχετικά τεκμήρια και πιστοποιητικά σπουδών, εκπαίδευσης και εμπειρίας όπως 
περιγράφονται στο άρθρο 1.4 του παρόντος Ειδικού Κανονισμού, τα οποία και θα 
επισυνάπτονται στη σχετική αίτηση πιστοποίησης. Η τεκμηρίωση και η αξιολόγηση του 
Φακέλου του υποψηφίου διενεργείται από αξιολογητή που ανήκει στο Μητρώο της ΝΕΑΣ 
ΓΝΩΣΗΣ. Ο Φορέας Πιστοποίησης δύναται να προβεί σε όποιες ενέργειες κρίνει σκόπιμο 
ώστε να επαληθεύσει το περιεχόμενο των ισχυρισμών του υποψηφίου (έλεγχος 
προσκομισθέντων εγγράφων κλπ). 

 

 Οι απαιτήσεις που τίθενται από τον Φορέα Πιστοποίησης σχετικά με τους κύκλους 
εκπαίδευσης και εμπειρίας που πρέπει να αποδείξει ότι ολοκλήρωσε ο ενδιαφερόμενος, 
προκύπτουν από το σχετικό επαγγελματικό περίγραμμα, όπως αυτό ισχύει από τον 
ΕΟΠΠΕΠ και τι κείμενες διατάξεις.  

 
 Ο ενδιαφερόμενος πρέπει να διαθέτει βασική μόρφωση τέτοια που να οδηγεί στην 

απόκτηση των ικανοτήτων και γνώσεων που περιγράφηκαν στην 1.4 του παρόντος ή 
επαγγελματική εμπειρία τέτοια που να ενισχύει την απόκτηση των ικανοτήτων και 
γνώσεων που περιγράφηκαν  στην 1.4 του παρόντος. 

 

 
2.2 Διενέργεια της Αξιολόγησης / Εξέτασης Καταλληλότητας 

 
 Οι εξετάσεις καταλληλότητας διενεργούνται από εξουσιοδοτημένους Εξεταστές της 

ΝΕΑΣ ΓΝΩΣΗΣ ΑΕ, σε εγκεκριμένα εξεταστικά κέντρα, σύμφωνα με τις διαδικασίες και 
τα έντυπα που έχει συντάξει και που αποτελούν πνευματική ιδιοκτησία της. 

 
 Σε περίπτωση που η ΝΕΑ ΓΝΩΣΗ καλείται να πιστοποιήσει άτομα που έχει η ίδια 

εκπαιδεύσει, λαμβάνονται όλα τα απαραίτητα μέτρα για την εξασφάλιση αμεροληψίας 
π.χ ανεξάρτητοι εξεταστές.  

 
 Στην εξέταση ο υποψήφιος πρέπει να προσκομίζει ένα ισχύον αποδεικτικό της 

ταυτότητας του και την επίσημη ειδοποίηση για την εξέταση, τα οποία επιδεικνύει όταν 
ζητηθούν από τον επιτηρητή. 

 
 Οποιοσδήποτε υποψήφιος δεν υπακούει στους κανόνες εξέτασης και διαπράττει ή 

συνεργεί σε δόλιες ενέργειες, αποκλείεται από περαιτέρω συμμετοχή σε αυτήν. Έχει 
δικαίωμα επανεξέτασης τουλάχιστον μετά από ένα έτος. 

 
 Οι Εξεταστές μπορεί να βοηθιούνται κατά την διάρκεια της εξέτασης από έναν ή 

περισσότερους επιτηρητές που τοποθετούνται με ευθύνη του. 

 
 Οι Εξεταστές βαθμολογούν την γραπτή καθώς και την πρακτική δοκιμασία. 
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2.3 Περιεχόμενο Εξέτασης 
 

 
Η εξεταστική διαδικασία περιλαμβάνει τρία απαραίτητα στάδια: 

 

Γραπτή Εξεταστική Δοκιμασία, στόχος της οποίας είναι η αξιολόγηση των γνώσεων και ικανοτήτων 
των εκπαιδευτών σχετικά με το σχεδιασμό, την οργάνωση και προετοιμασία της παρέμβασής του με 
βάση τις θεωρίες μάθησης ενηλίκων, τις εκπαιδευτικές πολιτικές, το κοινωνικοοικονομικό πλαίσιο και 
τις ανάγκες του πληθυσμού – στόχου καθώς και την υλοποίηση της εκπαιδευτικής του παρέμβασης 
συντονίζοντας την εκπαιδευόμενη ομάδα. 

 

Παρουσίαση Μικροδιδασκαλίας, στόχος της οποίας είναι η αξιολόγηση των γνώσεων, δεξιοτήτων και 

ικανοτήτων των εκπαιδευτών σε ό,τι αφορά την υλοποίηση της εκπαιδευτικής τους παρέμβασης 
εφαρμόζοντας ενεργητικές μεθόδους μάθησης και ενθαρρύνοντας το διάλογο και την κριτική σκέψη 
καθώς και αξιολογώντας και ανατροφοδοτώντας την εκπαιδευτική τους πρακτική. 

 

Συνέντευξη Υποψηφίου, μετά το πέρας της παρουσίασης της Μικροδιδασκαλίας κάθε υποψηφίου 
διενεργείται σε ξεχωριστό χώρο του Εξεταστικού Κέντρου Συνέντευξη υποστήριξης της 
μικροδιδασκαλίας που παρουσιάστηκε προηγουμένως. 

 
 

Γραπτή εξεταστική δοκιμασία (θεωρητική εξέταση): 

Η εξέταση στο Θεωρητικό Μέρος (Γραπτή Εξεταστική Δοκιμασία) διαρκεί συνολικά μία (1) ώρα. Κάθε 
ομάδα εξεταζόμενών αποτελείται κατ’ ελάχιστον από πέντε υποψηφίους ανά αίθουσα του 
Εξεταστικού Κέντρου. 

 
Η επιλογή των θεμάτων για τη Γραπτή Εξεταστική Δοκιμασία διενεργείται από την Επιτροπή 
Σχήματος και περιλαμβάνει κατ’ ελάχιστον εννέα (9) ερωτήματα, 3 ανά κατηγορία διαβαθμισμένης 
δυσκολίας, ώστε σε κάθε περίπτωση να καλύπτουν το γνωστικό αντικείμενο των εξετάσεων 
πιστοποίησης εκπαιδευτικής επάρκειας. Η κλήρωση διεξάγεται μέσω λογισμικού προγράμματος ή 
χειροκίνητα και επικυρώνεται από την επιτροπή σχήματος την προηγούμενη ημέρα των εξετάσεων. Οι 
εξεταζόμενοι, θα πρέπει να απαντήσουν σε 3 από τα 9 ερώτημα, 1 από κάθε κατηγορία 
διαβαθμισμένης δυσκολίας. Η γραπτή δοκιμασία διαρκεί 60 λεπτά. 

 
Η Γραπτή Εξεταστική Δοκιμασία διενεργείται στους χώρους των Εξεταστικών Κέντρων που έχουν 
οριστεί, παρουσία του Υπεύθυνου Εξεταστικού Κέντρου και του Επιτηρητή της αίθουσας, ο οποίος 
ορίζεται για το σκοπό αυτό από τη ΝΕΑ ΓΝΩΣΗ. 

 
Οι υποψήφιοι προσέρχονται για εξέταση αποκλειστικά στο ορισμένο γι' αυτούς Εξεταστικό Κέντρο. 
Ο εξεταζόμενος αναγράφει μόνο τον μοναδικό κωδικό συμμετοχής του στις εξετάσεις στο φύλλο 
απαντήσεων και όχι το όνομα του, επί ποινή αποκλεισμού. Όταν ολοκληρώσει τη διαδικασία 
προσκομίζει το φύλλο απαντήσεων στον επιτηρητή, ο οποίος ενώπιον του εξεταζόμενου ελέγχει για 
την ορθότητα των στοιχείων που έχουν ζητηθεί, διαγράφει τα κενά σημεία του γραπτού δοκιμίου και 
υπογράφει στο τέλος των απαντήσεων του εξεταζόμενου. 

 

Παρουσίαση Μικροδιδασκαλίας (πρακτικό μέρος): 

Στόχος της παρουσίασης της μικροδιδασκαλίας είναι η αξιολόγηση των γνώσεων, δεξιοτήτων και 
ικανοτήτων των εκπαιδευτών σε ό,τι αφορά την υλοποίηση της εκπαιδευτικής τους παρέμβασης 
εφαρμόζοντας ενεργητικές μεθόδους μάθησης και ενθαρρύνοντας το διάλογο και την κριτική σκέψη 
καθώς και αξιολογώντας και ανατροφοδοτώντας την εκπαιδευτική τους πρακτική. 

 
Κατά το στάδιο αυτό της αξιολόγησης οι υποψήφιοι παρουσιάζουν ενώπιον των συνυποψηφίων στο 
τμήμα (10 υποψήφιοι ανά τμήμα, μέγιστος αριθμός), των δύο (2) Αξιολογητών και ενός (1) Επιτηρητή 
οριζόμενων από την ΝΕΑ ΓΝΩΣΗ, μια Μικροδιδασκαλία με θέμα που επιλέγουν οι ίδιοι, διάρκειας 
είκοσι λεπτών (20’), η οποία καταγράφεται σε ψηφιακό μέσο (κάμερα) με ευθύνη και εξοπλισμό του 
Εξεταστικού Κέντρου. 
Οι υποψήφιοι έχουν σχεδιάσει εκ των προτέρων τη Μικροδιδασκαλία και καταθέτουν το σχέδιο 
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Μικροδιδασκαλίας στην Επιτροπή Αξιολόγησης καθώς και το σχετικό υποστηρικτικό υλικό για την 

παρουσίασή της (power point, διαφάνειες, σημειώσεις, έντυπα, σχεδιαγράμματα κ.ά.). Για τη 
διενέργεια της Μικροδιδασκαλίας απαιτείται η παρουσία τουλάχιστον πέντε (5) υποψηφίων και όχι 
πάνω από δέκα (10 )υποψηφίων στην αίθουσα. 

 
Μετά το πέρας της διαδικασίας αξιολόγησης οι υποψήφιοι καταθέτουν τα ανωτέρω (σχέδιο 
Μικροδιδασκαλίας και υποστηρικτικό υλικό) μαζί με τον ψηφιακό δίσκο στον οποίο θα καταγράφεται 
η Μικροδιδασκαλία στον Επιτηρητή. 

 
Μετά το πέρας της παρουσίασης της Μικροδιδασκαλίας κάθε υποψηφίου διενεργείται σε ξεχωριστό 
χώρο του Εξεταστικού Κέντρου Συνέντευξη υποστήριξης της μικροδιδασκαλίας που παρουσιάστηκε 
προηγουμένως, διάρκειας δέκα (10) λεπτών, στην οποία θα παρίστανται ο υποψήφιος και οι δύο 
Αξιολογητές.  Κατά τη διάρκεια της Συνέντευξης θα προετοιμάζεται ο επόμενος υποψήφιος και η 
αίθουσα για τη διενέργεια της επόμενης στη σειρά Μικροδιδασκαλίας με ευθύνη του Επιτηρητή.  

2.4 Βαθμολογία - Σύνθεση Τελικού Αποτελέσματος Εξετάσεων 

Βαθμολόγηση γραπτών Δοκιμίων 

 
Κάθε γραπτό δοκίμιο βαθμολογείται από δύο (2) βαθμολογητές-τους αξιολογητές της εξεταστικής 
διαδικασίας. Οι βαθμολογητές για να διορθώσουν και να βαθμολογήσουν το γραπτό δοκίμιο 
χρησιμοποιούν ο μεν πρώτος κόκκινο στυλό, ο δε δεύτερος πράσινο. 

 
 Κάθε ορθή και ολοκληρωμένη απάντηση επισημαίνεται με το σύμβολο: V. 
 Κάθε ελλιπής απάντηση επισημαίνεται με ένα (1) ή περισσότερα από το σύμβολο: +. 
 Τα περιττά στοιχεία επισημαίνονται τοποθετώντας αυτά εντός παρενθέσεων: ( ). Οι 

λανθασμένες απαντήσεις, που αποτελούν ενότητα ή παράγραφο, επισημαίνονται 
τοποθετώντας αυτές εντός αγκυλών: [ ]. 

 
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). 

 

Η βαθμολόγηση γίνεται με ακέραιο αριθμό. Όλοι οι βαθμοί γράφονται διψήφιοι με την πρόταση του 
αριθμού μηδέν (0) στους μονοψήφιους αριθμούς. Κάθε ένας από τους δύο βαθμολογητές αναγράφει 
στην αντίστοιχη θέση το Ονοματεπώνυμό του, το βαθμό αριθμητικώς και ολογράφως με τον οποίο 
αξιολογεί το γραπτό δοκίμιο και υπογράφει στην εσωτερική πλευρά του εξωφύλλου του τετραδίου. 

 
Ο τελικός βαθμός προκύπτει από το άθροισμα των βαθμών των δύο (2) βαθμολογητών διαιρούμενος 
διά του δύο (2). Η βαθμολόγηση γίνεται με ακέραιο βαθμό. Εάν μετά τη διαίρεση του αθροίσματος 
των βαθμών των δύο (2) βαθμολογητών προκύπτει δεκαδικός αριθμός, ο βαθμός αυτός 
στρογγυλοποιείται στον αμέσως επόμενο (εάν το δεκαδικό στοιχείο είναι > 0.5) ή προηγούμενο (εάν 
το δεκαδικό στοιχείο είναι < 0.5), ακέραιο βαθμό. 

 

Μετά το τέλος της διαδικασίας αξιολόγησης των γραπτών δοκιμίων συμπληρώνονται από τον 
Γραμματέα του Φορέα τα στοιχεία του εξεταζόμενου βάσει του κωδικό τους και εξετάζεται εάν μεταξύ 
των βαθμών του πρώτου και του δεύτερου βαθμολογητή υπάρχει διαφορά μεγαλύτερη από τρεις (3) 
μονάδες. Γραπτό δοκίμιο που παρουσιάζει διαφορά βαθμολογίας μεταξύ του πρώτου και του 
δεύτερου βαθμολογητή μεγαλύτερη από τρεις (3) μονάδες αναβαθμολογείται από τρίτο 
βαθμολογητή. 
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Πριν από την αναβαθμολόγηση, ο Γραμματέας του Βαθμολογικού Κέντρου καλύπτει με  
αδιαφανές αυτοκόλλητο τη βαθμολογία τόσο του πρώτου, όσο και του δεύτερου βαθμολογητή. Ο 
τρίτος βαθμολογητής διορθώνει το γραπτό δοκίμιο αναγράφει τη βαθμολογία αριθμητικά και 
ολογράφως με μαύρο στυλό και υπογράφει, σύμφωνα με τα ανωτέρω. Ο τελικός βαθμός στην 
περίπτωση αναβαθμολόγησης, προκύπτει από το άθροισμα των τριών βαθμών διαιρούμενο διά του 
τρία (3). 

 
Αν προκύπτει δεκαδικός αριθμός, ο βαθμός αυτός στρογγυλοποιείται στον αμέσως επόμενο (εάν το 
δεκαδικό στοιχείο είναι >0.5) ή προηγούμενο (εάν το δεκαδικό στοιχείο είναι <0.5) ακέραιο βαθμό. 
Ο γραμματέας του Βαθμολογικού Κέντρου μετά την ολοκλήρωση της βαθμολόγησης και την 
παράδοση των γραπτών δοκιμίων καταχωρίζει σε σχετικό λογισμικό τη βαθμολογία των 
εξετασθέντων. 

 
 

Αξιολόγηση Μικροδιδασκαλίας 

 
Οι Αξιολογητές, μετά το πέρας της παρουσίασης εκάστης μικροδιδασκαλίας και τη διενέργεια της 
συνέντευξης του υποψηφίου που παρουσίασε τη μικροδιδασκαλία αξιολογούν τον υποψήφιο επί 
τόπου, στο χώρο διενέργειας της συνέντευξης και αφού αποχωρήσει ο υποψήφιος. 

 

Κριτήρια Αξιολόγησης Μικροδιδασκαλίας. 

 
Οι δύο αξιολογητές, αξιολογούν την επάρκεια του περιεχομένου της μικροδιδασκαλίας με βάση ειδικά 
διαμορφωμένα κριτήρια ως προς τους παρακάτω άξονες: 

 
1. Έναρξη και τέλος Μικροδιδασκαλίας. 
2. Στοχοθεσία και σαφήνεια του σχεδίου μικροδιδασκαλίας 
3. Συνάφεια περιεχομένου με τους εκπαιδευτικούς στόχους. Σχέση ύλης – χρόνου 
4. Σαφήνεια χρήσης εννοιών και ορολογίας. Σαφής χειρισμός προφορικού λόγου. Γλώσσα 

σώματος και χρήση του χώρου 
5. Ορθή επιλογή, συνδυασμός και ευελιξία στην εφαρμογή των κατάλληλων εκπαιδευτικών 

τεχνικών και μεθόδων 
6. Ενθάρρυνση – Συμμετοχικότητα 
7. Διασφάλιση ισότιμης συμμετοχής σε μέλη Ευάλωτων Κοινωνικά Ομάδων 
8. Κατάλληλη χρήση εποπτικών – τεχνολογικών μέσων 

 
 

Μεθοδολογία Αξιολόγησης Μικροδιδασκαλίας 

 
Η αξιολόγηση διενεργείται από δύο αξιολογητές. Κάθε αξιολογητής αποτυπώνει την κρίση του 
ξεχωριστά σε ενιαίο τυποποιημένο έντυπο, το οποίο περιλαμβάνει τους παραπάνω άξονες 
αξιολόγησης και αναλυτικά κριτήρια ανά άξονα. 

 
Κάθε άξονας αξιολόγησης αξιολογείται βάσει της τριτοβάθμιας κλίμακας: Α – Γ.  Η Αξιολόγηση με Α 
ή Β δηλώνει εν γένει επάρκεια του αξιολογούμενου ως προς έκαστο άξονα αξιολόγησης. Η 
Αξιολόγηση με Γ δηλώνει εν γένει μη επάρκεια του αξιολογούμενου ως προς έκαστο άξονα 
αξιολόγησης. 

 
Εάν ο υποψήφιος αξιολογηθεί από τον κάθε αξιολογητή σε 3 ή περισσότερους άξονες αξιολόγησης 
με Γ (όχι αναγκαστικά στους ίδιους άξονες από κάθε αξιολογητή), οι αξιολογητές εισηγούνται τη μη 
επιτυχή έκβαση της μικροδιδασκαλίας από τον υποψήφιο. Στην περίπτωση αυτή, συμπληρώνεται, 
στο τέλος του εντύπου, Αιτιολογία της Μη Επιτυχούς Έκβασης της Μικροδιδασκαλίας. Συγκεκριμένα, 
ο κάθε αξιολογητής, στην περίπτωση μη επιτυχούς έκβασης της μικροδιδασκαλίας από τον 
υποψήφιο, αιτιολογεί την απόφασή του ανά άξονα τον οποίον αξιολόγησε με Γ. 

 
Στο έντυπο αξιολόγησης αποτυπώνεται το τελικό αποτέλεσμα της Αξιολόγησης (Επιτυχής Έκβαση 
της Μικροδιδασκαλίας – Μη Επιτυχής Έκβαση της Μικροδιδασκαλίας – Μη ομόφωνη εκτίμηση). Το 
εν λόγω έντυπο αξιολόγησης υπογράφεται από τους δύο αξιολογητές. 
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Στην περίπτωση μη ομόφωνης εισήγησης των αξιολογητών σχετικά με την επιτυχή ή μη επιτυχή 
έκβαση της μικροδιδασκαλίας του υποψηφίου, τότε ο φάκελος του υποψηφίου 
συμπεριλαμβανομένης της βιντεοσκοπημένης μικροδιδασκαλίας του, παραπέμπεται σε 
δευτεροβάθμιο έλεγχο. Ο δευτεροβάθμιος έλεγχος διενεργείται από άλλον/άλλους αξιολογητή/ές. 

 

Σημείωση: Ο άξονας αξιολόγησης 7 «Διασφάλιση Ισότιμης Πρόσβασης σε Μέλη Ευάλωτων 
Κοινωνικών Ομάδων» δεν βαθμολογείται παρά μόνον, εάν στην ομάδα των συνυποψήφιων προς 
πιστοποίηση εκπαιδευτών, ενώπιον των οποίων γίνεται η παρουσίαση της μικροδιδασκαλίας, 
συμπεριλαμβάνονται άτομα που ανήκουν σε ευάλωτες κοινωνικές ομάδες . 

 

Έκδοση αποτελέσματος βαθμολογίας 

 
Επιτυχών θεωρείται ο εξεταζόμενος του οποίου η βαθμολογία του κατά τη Γραπτή Εξεταστική 
Δοκιμασία είναι τουλάχιστον δέκα (10) και η συνολική αξιολόγηση της Μικροδιδασκαλίας του είναι 
«Επιτυχής Έκβαση της Μικροδιδασκαλίας». 

 
Σε περίπτωση δε, που κατά τη Γραπτή Εξεταστική Δοκιμασία, το γραπτό δοκίμιο έχει περάσει από 
τη διαδικασία αναβαθμολόγησης, ο βαθμός που προκύπτει ως μέσος όρος βαθμών των τριών 
βαθμολογητών θα πρέπει να είναι τουλάχιστον δέκα (10). Σε περίπτωση δε, που η Μικροδιδασκαλία 
έχει παραπεμφθεί σε δευτεροβάθμιο έλεγχο, η αξιολόγηση που προκύπτει θα πρέπει να είναι 
«Επιτυχής Έκβαση της Μικροδιδασκαλίας». 

 

 Γι α τ ους επιτ υχόν τες συντάσσεται από την Υπεύθυνο Πιστοποίησης Εισηγητική Έκθεση η οποία 
προωθείται στη Γενική Διευθύντρια και το Δ.Σ. της ΝΕΑΣ ΓΝΩΣΗΣ. Στην Εισηγητική Έκθεση 
αποτυπώνεται ο βαθμός του εξεταζομένου κατά τη γραπτή εξεταστική δοκιμασία, η αξιολόγηση της 
μικροδιδασκαλίας με το χαρακτηρισμό «Επιτυχής Έκβαση της Μικροδιδασκαλίας». 

 
 Σε περίπτ ωση που ο εξετ αζόμεν ος έχει ολοκληρώσει επιτ υχώς μόν ον το έν α μέρος τ ης εξέτ ασης (είτε 
τη γραπτή εξεταστική διαδικασία είτε τη μικροδιδασκαλία) τότε συντάσσεται από τον Υπεύθυνο 
Πιστοποίησης Εισηγητική Έκθεση η οποία προωθείται στη Γενική Διευθύντρια και το Δ.Σ. της ΝΕΑΣ 
ΓΝΩΣΗΣ. Στην Εισηγητική Έκθεση αποτυπώνεται το μέρος της εξέτασης το οποίο ο εξεταζόμενος 
έχει ολοκληρώσει επιτυχώς και το μέρος της εξέτασης, το οποίο δεν έχει ολοκληρώσει επιτυχώς. 

 

 Γι α τ ους αποτ υχόν τες συντάσσεται από τον Υπεύθυνο Πιστοποίησης Εισηγητική Έκθεση η οποία 
προωθείται στη Γενική Διευθύντρια και το Δ.Σ. της ΝΕΑΣ ΓΝΩΣΗΣ. Στην Εισηγητική Έκθεση 
αποτυπώνεται ο βαθμός του εξεταζομένου κατά τη γραπτή εξεταστική δοκιμασία, η αξιολόγηση της 
μικροδιδασκαλίας με το χαρακτηρισμό «Μη Επιτυχής Έκβαση της Μικροδιδασκαλίας» και το τελικό 
αποτέλεσμα της αξιολόγησης με το χαρακτηρισμό «Δεν δύναται να πιστοποιηθεί». 

 
 Εξετ ασθεί ς, ο οποίος πέτυχε στο σε ένα από τα δύο μέρη (Πρακτικό ή Θεωρητικό) των εξετάσεων 
κατοχυρώνει την επιτυχία του στο μέρος αυτό για τα επόμενα τρία έτη. Στην επόμενη εξεταστική θα 
συμμετέχει μόνο στην εξέταση του μέρους στο οποίο απέτυχε. Εάν παρέλθει το διάστημα των 3 ετών 
χωρίς να έχει ολοκληρώσει με επιτυχία και τα 2 μέρη, εφ' όσον επιθυμεί να καταστεί κάτοχος 
Βεβαίωσης Εκπαιδευτικής Επάρκειας, υποχρεούται να επαναλάβει εκ νέου και τα δύο (2) μέρη των 
Εξετάσεων Πιστοποίησης (Θεωρητικό και Πρακτικό) υποβάλλοντας νέα αίτηση και νέα 
δικαιολογητικά, με βάση τις προϋποθέσεις που θα ισχύουν κατά το χρόνο υποβολής της νέας αυτής 
αίτησης. 

 
Οι εξεταζόμενοι που απέτυχαν και στα δύο μέρη των Εξετάσεων Πιστοποίησης (Θεωρητικό και 
Πρακτικό), μπορούν να συμμετέχουν εκ νέου στις εξετάσεις πιστοποίησης εκπαιδευτικής επάρκειας 
χωρίς περιορισμό, οποτεδήποτε αυτές διεξάγονται. 
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2.5 Αποτελέσματα Εξετάσεων 

 
Τα αποτελέσματα των εξετάσεων αναρτώνται στον ιστότοπο του Φορέα Πιστοποίησης. Ο Φορέας 
ενημερώνει μέσω email για την ανάρτηση των αποτελεσμάτων τους υποψηφίους για την ανάρτηση 
των αποτελεσμάτων. 

 
Ο υποψήφιος που είναι επιτυχών επικοινωνεί με το Φορέα Πιστοποίησης για την έκδοση και την 
παραλαβή του πιστοποιητικού. 

 
 

2.6 Αξιολόγηση συστήματος Εξετάσεων 

 
Το εξεταστικό σύστημα της ΝΕΑΣ ΓΝΩΣΗΣ υπόκειται σε ετήσια αξιολόγηση ως προς την 
εγκυρότητα, την αντικειμενικότητα και την αξιοπιστία του. 
Στο τέλος κάθε κύκλου εξετάσεων, οι εξετασθέντες συμπληρώνουν σχετικό ερωτηματολόγιο 
(ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ), το υλικό του οποίου σε συνδυασμό με άλλα στατιστικά στοιχεία που συγκεντρώνει 
και διατηρεί η Διεύθυνση Πιστοποίησης της ΝΕΑΣ ΓΝΩΣΗΣ, αναλύονται με σκοπό τον εντοπισμό 
πιθανών αδυναμιών. Εάν κριθεί απαραίτητο, η ΝΕΑ ΓΝΩΣΗ προβαίνει σε διορθώσεις. 

 

2.7 Έκδοση και χορήγηση  Πιστοποιητικού 
 

Πιστοποιητικό δικαιούνται όσοι επιτύχουν και στα δύο μέρη των εξετάσεων (Θεωρητικό και 
Πρακτικό). Τα Πιστοποιητικά που εκδίδει η ΝΕΑ ΓΝΩΣΗ φέρουν τα σήματά της και τα σήματα των 
φορέων που έχει λάβει διαπίστευση και υπογράφονται από την Γενική Διευθύντρια, η οποία 
επικυρώνει  την   χορήγηση  Πιστοποίησης. 

 
Το πιστοποιητικό Επάρκειας παραδίδεται ιδιοχείρως ή με συστημένη αλληλογραφία στον 
χορηγηθέντα την Πιστοποίηση. 

 
Υπόδειγμα του χορηγούμενου Πιστοποιητικού Επάρκειας Εκπαιδευτή Ενηλίκων υπάρχει στο 
Παράρτημα Α του παρόντος Ειδικού Κανονισμού. Αυτό περιέχει τουλάχιστον την ακόλουθη 
πληροφόρηση : 

 

o Τίτλο του Πιστοποιητικού 
o Ονοματεπώνυμο, πατρώνυμο του ατόμου που πιστοποιείται 
o Ημερομηνία πιστοποίησης 
o Ημερομηνία Λήξης πιστοποίησης  
o Έναν μοναδικό αριθμό ταυτοποίησης 
o Κωδικό Πιστοποιητικού 
o Υπογραφή και σφραγίδα του Φορέα Πιστοποίησης 
o Αναφορά στον Φορέα Πιστοποίησης και στον Φορέα Διαπίστευσης (λογότυπα) 

o Νομοθετικό πλαίσιο / Πρότυπο σύμφωνα με το οποίο γίνεται η πιστοποίηση 
 

Διευκρινίζεται ότι η έκδοση του Πιστοποιητικού Επάρκειας επιβεβαιώνει μεν την καταλληλότητα 
αυτού που έχει εξετασθεί, δεν παρέχει όμως καμία εξουσιοδότηση για την τέλεση υπεύθυνων 
εργασιών. Τέτοια εξουσιοδότηση παρέχεται μόνο από τον εργοδότη του πιστοποιημένου ατόμου και 
αποτελεί ταυτόχρονα και αποδεικτικό στοιχείο της επαγγελματικής απασχόλησής του. 

 

2.8 Μητρώο Υποψηφίων 

 
Η ΝΕΑ ΓΝΩΣΗ Α.Ε. τηρεί Μητρώο Υποψηφίων το οποίο παρέχει τις ακόλουθες πληροφορίες: 

 
 το ονοματεπώνυμο τους 
 την ημερομηνία εξέτασης 
 το αποτέλεσμα της εξέτασης 
 το αντικείμενο πιστοποίησης 

 τον αριθμό Πιστοποιητικού 
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 την ημερομηνία έκδοσης πιστοποιητικού 
 την ημερομηνία λήξης του πιστοποιητικού. 

 
Στο εν λόγω Μητρώο υπάρχει δυνατότητα πρόσβασης οποιουδήποτε προσώπου έχει 
αποδεδειγμένο έννομο συμφέρον και πάντοτε με τη ρητή και σαφή έγγραφη συγκατάθεση της ΝΕΑΣ 
ΓΝΩΣΗΑΣ Α.Ε.  κατόπιν εγγράφου αιτήματος, μέσω email, του ενδιαφερομένου. 

 
 
 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 
 

ΙΣΧΥΣ, ΕΠΙΤΗΡΗΣΗ, ΑΝΑΚΛΗΣΗ & ΕΠΑΝΑΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ 
 
 
 

3.1 Ισχύς Πιστοποιητικών 

 
Η χρονική διάρκεια ισχύος του Πιστοποιητικού ως προς το διαπιστευμένο καθεστώς του (ΕΛΟΤ EN 
ISO/IEC 17024:2012) είναι δεκαετής (10) με δυνατότητα ανανέωσης, μέσω εξεταστικής διαδικασίας.  
Το πιστοποιητικό μπορεί να ανανεωθεί, μόνο εφόσον τηρούνται οι διαδικασίες επιτήρησης και 
επαναπιστοποίησης. 

 
Μετά το πέρας της ημερομηνίας λήξης των πιστοποιητικών, αυτά παύουν να έχουν οποιαδήποτε 
εγκυρότητα, οπότε και η ΝΕΑ ΓΝΩΣΗ Α.Ε. δεν αναλαμβάνει ουδεμία ευθύνη για ενέργειες που 
υποστηρίχθηκαν από μη ισχύοντα πιστοποιητικά της. Εκτός από τη φυσιολογική λήξη της ισχύος 
τους, όλα τα πιστοποιητικά υπόκεινται και σε πιθανή ανάκλησή τους (εφόσον υπάρχουν λόγοι που 
το επιβάλλουν), χάνοντας σ’ αυτήν την περίπτωση οριστικά την εγκυρότητά τους. 

 
 

3.2 Επιτήρηση Πιστοποιητικών 

 
Ο κάτοχος του Πιστοποιητικού Εκπαιδευτικής Επάρκειας Εκπαιδευτών Ενηλίκων υποχρεούται να 
ανταποκρίνεται στις διαδικασίες επιτήρησης του πιστοποιητικού του, μια φορά στην 10ετή διάρκεια 
ισχύος του και συγκεκριμένα με την συμπλήρωση πενταετίας από την ημερομηνία έκδοσής του. 
Η διαδικασία επιτήρησης περιλαμβάνει έγγραφη δήλωση (έντυπο το οποίο αποστέλλεται) και 
προσκόμιση δικαιολογητικών, με τα οποία θα δηλώνει και θα αποδεικνύει τη χρήση των 
γνώσεων για τις οποίες έχει πιστοποιηθεί, για τουλάχιστον 150 διδακτικές ώρες από την 
ημερομηνία πιστοποίησης.  
Δεκτά θα γίνονται βεβαιώσεις διδακτικής & επαγγελματικής ενασχόλησης, βεβαιώσεις συνεχιζόμενης 
κατάρτισης στη θεματική εκπαίδευσης ενηλίκων. Για την αξιολόγηση του φακέλου τους, καταθέτουν 
παράβολο (αποδεικτικό πληρωμής) αξίας 50 ευρώ. 

 
Η επιτροπή πιστοποίησης εξετάζει την έγγραφη δήλωση και εφόσον γίνεται αποδεκτή αρχειοθετείται, 
ενημερώνεται το μητρώο πιστοποιημένων προσώπων και τα πιστοποιημένα πρόσωπα ότι η 
διαδικασία έχει ολοκληρωθεί επιτυχώς ή μη. 
Συγκεκριμένα, τα πιστοποιημένα πρόσωπα ενημερώνονται μέσω της επίσημης ιστοσελίδας της 
ΝΕΑΣ ΓΝΩΣΗΣ Α.Ε. (www.nea-gnosi.gr) και με έγγραφη ενημέρωση από τον Φορέα Πιστοποίησης 
(αποστολή ηλεκτρονικής ενημέρωσης). 
Παράλειψη της επιτήρησης του Πιστοποιητικού θα οδηγήσει σε ανάκλησή του, λόγω μη τήρησης των 
απαιτήσεων της Διαπίστευσης. 
Εάν οι απαιτήσεις που ισχύουν για το σχήμα πιστοποίησης και καλύπτονται από το πιστοποιητικό 
αλλάξουν, η ΝΕΑ ΓΝΩΣΗ ΑΕ ενημερώνει άμεσα, με ηλεκτρονική επιστολή (ή άλλο ισοδύναμο τρόπο) 
τα Πιστοποιημένα Πρόσωπα, καθορίζοντας την ημερομηνία ισχύος των αλλαγών και πληροφορώντας 
σχετικά με οποιαδήποτε ανάγκη συμπληρωματικής εξέτασης της σχετικής ικανότητας και δεξιότητας. 

 

Με τη λήψη της ανωτέρω ειδοποίησης, τα Πιστοποιημένα Πρόσωπα πρέπει να πληροφορήσουν τη 
ΝΕΑ ΓΝΩΣΗ ΑΕ με ηλεκτρονική  επιστολή (ή άλλο ισοδύναμο τρόπο), κατά πόσον προτίθενται να 

http://www.nea-gnosi.gr/
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αποδεχθούν αυτές τις αλλαγές. Εάν, εντός του προκαθορισμένου χρόνου, επιβεβαιωθεί η αποδοχή 
των αλλαγών και εφόσον τα αποτελέσματα της τυχόν συμπληρωματικής εξέτασης είναι θετικά, η ΝΕΑ 
ΓΝΩΣΗ ΑΕ θα χορηγήσει συμπληρωματικό Πιστοποιητικό. 

 
Εάν πληροφορηθεί η ΝΕΑ ΓΝΩΣΗ ΑΕ, ότι δεν υφίσταται πρόθεση αποδοχής των αλλαγών, εντός 
του χρόνου που καθορίζεται ή εάν η προθεσμία παρέλθει χωρίς απάντηση ή εάν τα αποτελέσματα 
της τυχόν συμπληρωματικής εξέτασης δεν είναι θετικά, το Πιστοποιητικό θα πάψει να ισχύει στην 
καθοριζόμενη από την ΝΕΑ ΓΝΩΣΗ ΑΕ ημερομηνία έναρξης ισχύος των αλλαγών και θα γίνει 
ανάκληση του πιστοποιητικού. 

 
 

3.3 Ανάκληση Πιστοποιητικών 

 
Σε περίπτωση που γίνεται κακή χρήση των πιστοποιητικών ανάλογα με την περίπτωση προβλέπεται 
ανάκληση των πιστοποιητικών. 
Η ανάκληση Πιστοποιητικού λαμβάνει χώρα στις παρακάτω περιπτώσεις: 

 
 Κατόπιν εξέτασης σχετικής Ένστασης, Παραπόνου ή Αναφοράς μη Συμμόρφωσης για τη 

διαδικασία εξέτασης, διόρθωσης ή πιστοποίησης που οδηγεί στην απόφαση για την ανάλυση 
ενός ή περισσοτέρων Πιστοποιητικών. 

 
 Καταγγελία για μη τήρηση των Κανόνων Χρήσης του Πιστοποιητικού, και όποιες άλλες 

δεσμεύσεις, εγγράφως, έχει αποδεχτεί το Πιστοποιημένο πρόσωπο με την υπογραφή του. 
 

 Ο κάτοχος χρησιμοποιεί το πιστοποιητικό κατά τρόπο που θίγει την υπόληψη του Φορέα. 
 

 Ο κάτοχος χρησιμοποιεί το πιστοποιητικό για γνωστικά αντικείμενα και για βαθμίδες 
δυσκολίας για τα οποία δεν έχει πιστοποιηθεί. 

 
 Ο κάτοχος, κατά την αίτηση συμμετοχής στην εξέταση,  είχε  υποβάλει  στοιχεία  που τελικά 

απεδείχθησαν παραπλανητικά ή ψευδή. 
 

 Ο κάτοχος δε συμμετέχει στη διαδικασία επιτήρησης του Πιστοποιητικού. 
 

Η ανάκληση ενός πιστοποιητικού πραγματοποιείται μετά από απόφαση του Υπευθύνου 
Πιστοποίησης. Εξαίρεση στον παραπάνω κανόνα μπορεί να γίνει υπό συνθήκες και μόνον κατόπιν 
σχετικής απόφασης του Ανεξάρτητου Συμβουλίου Αμεροληψίας. 

 
O Κάτοχος του πιστοποιητικού ενημερώνεται εγγράφως με συστημένη επιστολή (ή άλλο ισοδύναμο 
τρόπο), για την απόφαση ανάκλησης του πιστοποιητικού και οφείλει να επιστρέψει άμεσα το 
πιστοποιητικό του στη ΝΕΑ ΓΝΩΣΗ, ενώ απαγορεύεται στο εξής να κάνει χρήση και να επικαλείται 
την εν λόγω πιστοποίηση ή να διανέμει αντίγραφα του ανακληθέντος πιστοποιητικού του. 

 
Η ανάκληση κάθε πιστοποιητικού ανακοινώνεται στην ιστοσελίδα της ΝΕΑΣ ΓΝΩΣΗΣ . 

 

3.4 Επαναπιστοποίηση 

 
Η Διαδικασία της Επαναπιστοποίησης θα πρέπει να γίνει εντός δυο μηνών πριν την ημερομηνία 
λήξης ισχύος του Πιστοποιητικού. 
Η Επαναπιστοποίηση γίνεται με τη συμμετοχή του Κατόχου Πιστοποιητικού εκ νέου σε εξετάσεις 
πιστοποίησης της ΝΕΑΣ ΓΝΩΣΗΣ για το συγκεκριμένο Σχήμα Πιστοποίησης.  Το κόστος της 
επαναπιστοποίησης ορίζεται στα 50 ευρώ. 
Σε περίπτωση που κάποιο Πιστοποιημένο Πρόσωπο, μέσα στην δεκαετία δεν έχει ακολουθήσει τις 
διαδικασίες της παραγράφου 3.2, τότε το Πιστοποιητικό του δεν καλύπτεται πλέον από τον Φορέα 
Πιστοποίησης ΝΕΑ ΓΝΩΣΗ. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 
 

ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ, ΠΑΡΑΠΟΝΑ, ΑΜΦΙΣΒΗΤΗΣΕΙΣ 

 
Παράπονα, αμφισβητήσεις και ενστάσεις μπορούν να προέρχονται από αιτούντες, εξεταζόμενους, 
πιστοποιημένα πρόσωπα, εργοδότες και άλλα μέρη, τα οποία ενδέχεται να αφορούν τη διεργασία 
πιστοποίησης, τη διενέργεια των εξετάσεων, τα κριτήρια αξιολόγησης, τις πολιτικές και τις διαδικασίες 
για την απόδοση και έκδοση των πιστοποιητικών. 

 

Τα παράπονα ή ενστάσεις πρέπει να υποβάλλονται γραπτώς, επώνυμα, να είναι σαφή και 

τεκμηριωμένα. 
 

Όταν πρόκειται για παράπονο, η ΝΕΑ ΓΝΩΣΗ προβαίνει σε εξέτασή του σύμφωνα με τις διαδικασίες 

για Διορθωτικές και Προληπτικές Ενέργειες. Τα υποβαλλόμενα παράπονα και αμφισβητήσεις 
εξετάζονται από τον Υπεύθυνο Πιστοποίησης  του Φορέα σε συνεργασία με τον Υπεύθυνο 
Διαχείρισης Ποιότητας και το πόρισμα διαβιβάζεται γραπτώς προς τον ενδιαφερόμενο. 

 

Η εφαρμογή της διορθωτικής ενέργειας, ο έλεγχος αποτελεσματικότητας, η ενημέρωση του 
ενδιαφερόμενου σχετικά με τη διορθωτική ενέργεια και το κλείσιμο του παραπόνου καταγράφονται 
και αρχειοθετούνται. 

 

Σε περίπτωση μη ικανοποίησης του ενδιαφερόμενου για το αποτέλεσμα του χειρισμού του 
παραπόνου, υπάρχει δυνατότητα κοινοποίησης του παραπόνου από στο Ανεξάρτητο Συμβούλιο 
Αμεροληψίας. 

 
 

Ενστάσεις σχετικά με απόφαση για χορήγηση, αναστολή ή ανάκληση της πιστοποίησης μπορεί να 

υποβληθούν εγγράφως από τα ενδιαφερόμενα μέρη εντός ενός (1) μηνός από της κοινοποιήσεως 
σε αυτούς της σχετικής απόφασης ή από την ημερομηνία που έλαβαν γνώση αυτής. Η ένσταση, 
διαβιβάζεται στον Υπεύθυνο Πιστοποίησης. 

 

Ο Υπεύθυνος Πιστοποίησης για το χειρισμό των ενστάσεων αποτιμά τα στοιχεία που έχουν 
υποβληθεί, εξετάζει εάν υπήρχαν προηγούμενες σχετικές περιπτώσεις και κοινοποιεί την απόφαση. 
Για τις περιπτώσεις όπου θα πρέπει να γίνουν διορθωτικές ενέργειες,  υποβάλει γραπτώς τις 
προτάσεις του στον Υπεύθυνο Διαχείρισης Ποιότητας και  μεριμνούν από κοινού για την υλοποίηση 
τους. 

 
Η ΝΕΑ ΓΝΩΣΗ, προκειμένου να διασφαλίζει με κάθε δυνατόν τρόπο την αμερόληπτη και έγκυρη 
επίλυση των ενστάσεων, διασφαλίζει ότι το προσωπικό που είναι αρμόδιο να λαμβάνει αποφάσεις 
είναι διαφορετικό από εκείνο που μετείχε στην λήψη της απόφασης ( σε περίπτωση που εμπλέκεται 
ο Υπεύθυνος Πιστοποίησης, τη διαδικασία αναλαμβάνει ο αναπληρωτής του ή άλλο εξουσιοδοτημένο 
γι αυτό το σκοπό πρόσωπο)  για την οποία υφίσταται η ένσταση. 

 
Προκειμένου να διασφαλίζεται η ανωτέρω διαδικασία με κάθε δυνατό τρόπο, δίνει το δικαίωμα στον 
υποψήφιο ή στο πιστοποιημένο πρόσωπο, μετά την κοινοποίηση της απόφασης του Υπευθύνου 
Πιστοποίησης, εντός 10 ημερολογιακών ημερών, να υποβάλλει ένσταση για δευτεροβάθμιο έλεγχο 
από το Συμβούλιο Αμεροληψίας, κατά τον ίδιο τρόπο όπως και την αρχική φορά. 

 
Το Συμβούλιο Αμεροληψίας μελετά το σχετικό υλικό, εάν κρίνει απαραίτητο καλεί προς ακρόαση και 
τον αιτών ένστασης και κατόπιν εκδίδει απόφαση, όπου ο Γενικός Διευθυντής κοινοποιεί με γραπτή 
ενημέρωση. 

 
Η απόφαση του Ανεξάρτητου Συμβουλίου Αμεροληψίας είναι τελεσίδικη. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 

 

 
                                                                        ΑΡΧΕΙΑ 

 
 

5.1 Τήρηση Αρχείων 

 
Ο Φορέας Πιστοποίησης διατηρεί Αρχεία Πιστοποίησης και Επιτήρησης, σε συνθήκες ασφάλειας και 
εμπιστευτικά, για περίοδο τουλάχιστον ίση προς την περίοδο πιστοποίησης ή όπως ορίζουν κάθε φορά 
οι συμβατικές και κείμενες διατάξεις.  

 
 

5.2. Περιεχόμενο Αρχείου Πιστοποίησης 

 
Ο Φορέας Πιστοποίησης διατηρεί στο αρχείο του : 

 
Ενημερωμένο κατάλογο όλων των πιστοποιημένων προσώπων. 

 
Ατομικό φάκελο για κάθε πιστοποιημένο άτομο και για κάθε άτομο του οποίου έχει λήξει η 
πιστοποίηση ή που απέτυχε για οποιονδήποτε λόγο στην εξέταση καταλληλότητας και ο οποίος 
περιέχει : 

 
 Έντυπα Αιτήσεων συμπεριλαμβανομένων των επισυνάψεων  που αποδεικνύουν τη 

καταλληλότητα του ως υποψήφιο. 

 Έγγραφα σχετικά με την εξέταση καταλληλότητας όπως, ερωτηματολόγια, απαντήσεις, 
δελτία βαθμολογίας και κάθε άλλο σχετικό 

 Έγγραφα επιτήρησης και ανανέωσης συμπεριλαμβανομένων αποδεικτικών συνεχούς 
απασχόλησης και διαρκούς επαγγελματικής βελτίωσης 



Έκδοση : 2η Υπεύθυνος Έγκρισης : Δ.Σ. 

 

 

 

ΝΕΑ ΓΝΩΣΗ Α.Ε. 

 
ΕΙΔΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΩΝ ΕΝΗΛΙΚΩΝ 

 
ΕΚΔΟΣΗ 3 

25/09/2017 

 
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6 

 
ΘΕΜΑΤΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ & ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΤΩΝ 

 
Βάσει του Επαγγελματικού περιγράμματος του Εκπαιδευτή Ενηλίκων (βλ. στη σελίδα του ΕΟΠΠΕΠ, 
Επαγγελματικά Περιγράμματα, Εκπαιδευτής Ενηλίκων http://www.eoppep.gr/index.php/el/structure-  
and-program-certification/workings/list-ep#εκπαι δευτ ής-εν ηλίκων οι υποψήφιοι για την εκπαιδευτική 
επάρκεια θα εξεταστούν για την γραπτή εξεταστική δοκιμασία σε 9 θεματικές ενότητες : 

 
o Ομάδα εκπαιδευομένων -ομάδες στόχοι 
o Δυναμική ομάδας 
o Θεωρητικό πλαίσιο - αρχές εκπαίδευσης ενηλίκων 
o Ιστορική εξέλιξη – εκπαιδευτική πολιτική 
o Μεθοδολογία σχεδιασμού - κοινωνικο/οικονομικό και πολιτισμικό πλαίσιο 
o Εκπαιδευτικές μέθοδοι- τεχνικές- εκπαιδευτική διεργασία 
o Βασικές ικανότητες - φύλο – διαπολιτισμικότητα 
o Εκπαιδευτικό υλικό - εποπτικά μέσα - χώρος 

o Αυτοαξιολόγηση - συνεχής ανάπτυξη 
 

Οι ερωτήσεις θα προέρχονται από την Ερωτηματολόγιο Θεμάτων που έχει δημιουργηθεί από τον 
Φορέα Πιστοποίησης, σύμφωνα με τα εθνικά και διεθνή πρότυπα που σχετίζονται με το σχήμα και 
είναι διαθέσιμα στη γραμματεία και στο site της ΝΕΑΣ ΓΝΩΣΗΣ www.nea-gnosi.gr (για όσους έχουν 
γίνει δεκτοί για εξετάσεις, τους αποστέλλεται κωδικός με τον οποίο μπορούν να εισέλθουν στον 
ιστότοπο της ΝΕΑΣ ΓΝΩΣΗΣ και να λάβουν το υλικό). 

 
Οι ερωτήσεις που συγκροτούν το ερωτηματολόγιο θεμάτων είναι διαβαθμισμένες σε τρείς 
κατηγορίες: μέτριες, δύσκολες και πολύ δύσκολες. Οι ερωτήσεις διατίθενται μαζί με τις αντίστοιχες 
ενδεικτικές απαντήσεις. 
Για κάθε  θεματική ομάδα ερωτήσεων, όπως αναφέρονται ανωτέρω  οι 9 ομάδες και για κάθε 
κατηγορία (μέτριες, δύσκολες, πολύ δύσκολες) κληρώνονται τυχαία οι ερωτήσεις προς εξέταση από 
το Συμβούλιο Πιστοποίησης. Εν συνεχεία, διαμορφώνεται το φύλλο με τις επιλεγμένες ερωτήσεις, το 
οποίο αφού ελεγχθεί, δίδεται, με τρόπο ασφαλές και αμερόληπτο όπως ορίζεται από τις εσωτερικές 
διαδικασίες του Φορέα Πιστοποίησης, στους οριζόμενους από τα εξεταστικά κέντρα επιτηρητές για 
διανομή στους υποψηφίους προς πιστοποίηση. 

http://www.eoppep.gr/index.php/el/structure-and-program-certification/workings/list-ep#%C3%8E%C2%B5%C3%8E%C2%BA%C3%8F%C2%80%C3%8E%C2%B1%C3%8E%C2%B9%C3%8E%C2%B4%C3%8E%C2%B5%C3%8F%C2%85%C3%8F%C2%84%C3%8E%C2%AE%C3%8F%C2%82-%C3%8E%C2%B5%C3%8E%C2%BD%C3%8E%C2%B7%C3%8E%C2%BB%C3%8E%C2%AF%C3%8E%C2%BA%C3%8F%C2%89%C3%8E%C2%BD
http://www.eoppep.gr/index.php/el/structure-and-program-certification/workings/list-ep#%C3%8E%C2%B5%C3%8E%C2%BA%C3%8F%C2%80%C3%8E%C2%B1%C3%8E%C2%B9%C3%8E%C2%B4%C3%8E%C2%B5%C3%8F%C2%85%C3%8F%C2%84%C3%8E%C2%AE%C3%8F%C2%82-%C3%8E%C2%B5%C3%8E%C2%BD%C3%8E%C2%B7%C3%8E%C2%BB%C3%8E%C2%AF%C3%8E%C2%BA%C3%8F%C2%89%C3%8E%C2%BD
http://www.eoppep.gr/index.php/el/structure-and-program-certification/workings/list-ep#%C3%8E%C2%B5%C3%8E%C2%BA%C3%8F%C2%80%C3%8E%C2%B1%C3%8E%C2%B9%C3%8E%C2%B4%C3%8E%C2%B5%C3%8F%C2%85%C3%8F%C2%84%C3%8E%C2%AE%C3%8F%C2%82-%C3%8E%C2%B5%C3%8E%C2%BD%C3%8E%C2%B7%C3%8E%C2%BB%C3%8E%C2%AF%C3%8E%C2%BA%C3%8F%C2%89%C3%8E%C2%BD
http://www.nea-gnosi.gr/


Έκδοση : 1η Υπεύθυνος Έγκρισης : Δ.Σ. 

 

 

 

ΝΕΑ ΓΝΩΣΗ Α.Ε. 

 
ΕΙΔΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΩΝ ΕΝΗΛΙΚΩΝ 

 
ΕΚΔΟΣΗ 3  

25/09/2017 

 
 
 

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α 

 
ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β 
 

ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ 

 
Κάθε Πιστοποιημένο Πρόσωπο, οφείλει να συμμορφώνεται με τα άρθρα του Κώδικα Δεοντολογίας που 
περιγράφονται στη συνέχεια: 

 
1.   Αμεροληψία, Ανεξαρτησία, Ακεραιότητα 

 

Κάθε Πιστοποιημένος πρέπει να μην συμπεριφέρεται ανέντιμα ή επονείδιστα και να επιδεικνύει το 
πρέπον επιστημονικό ήθος του επαγγέλματος και να επιδεικνύει επαγγελματική συμπεριφορά που 
καλύπτεται από τιμιότητα, ευσυνειδησία, ευθύτητα και αντικειμενικότητα. 

 
2 . Επαγγελματισμός 

 
Πρέπει να αναλαμβάνει μόνο εκείνα τα αντικείμενα εργασίας για τα οποία είναι πιστοποιημένος και όχι 
καθοιονδήποτε τρόπο που δεν ορίζεται από το σχήμα πιστοποίησης του. Να υποστηρίζει τα νόμιμα 
συμφέροντα του εντολέα του και να εκπληρώνει πίστα και με επιμέλεια την εργασία που του έχει 
ανατεθεί, σύμφωνα με τις γνώσεις του, την εμπειρία του και την υπάρχουσα νομοθεσία. Να μην 
αποκαλύπτει εμπιστευτική πληροφορία, εκτός εάν ορίζεται από το νόμο ή εάν έχουν συμφωνήσει οι 
εμπλεκόμενοι να δοθούν οι πληροφορίες αυτές. Να μην δέχεται οποιασδήποτε μορφής πίεση 
(χρηματικά ποσά, δώρα κ.τ.λ.) από οποιονδήποτε ο οποίος θα μπορούσε να επηρεάσει την 
επαγγελματική του κρίση. 

 
3. Ανταγωνισμός 

 
Να μη ασκεί κριτική στην εργασία άλλου συναδέλφου, χωρίς αυτός να το γνωρίζει. Εφ’ όσον όμως του 
ζητηθεί επισήμως να κρίνει κάποια εκτίμηση, πρέπει αυτή η κρίση να είναι αντικειμενική στηριζόμενη σε 
αδιάβλητα κριτήρια και εντός των πλαισίων της επαγγελματικής αξιοπρέπειας. 
Να μη επιδιώκει την αντικατάσταση άλλου συναδέλφου στον οποίο έχει ήδη ανατεθεί η εντολή 
χρησιμοποιώντας αθέμιτα μέσα. 
Να σέβεται την εργασία των συναδέλφων του, όπως ο ίδιος θέλει να σέβονται την δική του εργασία. 

 

4. Συμμόρφωση Νομοθεσία 
 

Πρέπει πάντοτε να τηρεί και να συμμορφώνεται με την ισχύουσα νομοθεσία. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ 
 

 

 ΑΞΙΟ ΛΟ ΓΗΣΗ ΑΠΟ ΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚ Ο ΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚ ΑΣΙΑΣ  

 ΠΙΣΤΟ ΠΟ ΙΗΣΗΣ ΠΡ Ο ΣΩΠΩΝ  
 
 

Παρακαλούμε βαθμολογήστε τη διαδικασία αξιολόγησης/εξέτασης πιστοποίησης προσώπων με 

κλίμακα βαθμολογίας από το 1 έως το 10 (ΑΡΙΣΤΑ) 

 

Τίτλος Πιστοποίησης: …………………………………………………………. 
 

 

1. Καταλληλότητα χώρου διεξαγωγής εξετάσεων 
 

 
2. Υλικοτεχνική υποδομή 

 

 

3. Πληροφόρηση, ενημέρωση, ανταπόκριση στα αιτήματα σας κατά 

τη διάρκεια αξιολόγησης καταλληλότητας του φακέλου σας 

 
4. Επάρκεια χρόνου για την ανάπτυξη των αντικειμένων σας κατά 

τη διαδικασία των εξετάσεων 

 
5. Βαθμός συνεργασίας με τον Υπεύθυνο Πιστοποίησης 

 

 

6. Αξιολόγηση προσωπικού του φορέα πιστοποίησης ΝΕΑΣ ΓΝΩΣΗΣ 
 

 
7. Καταλληλότητα/επάρκεια εξεταστέας ύλης 

 

 

8. Βαθμός γενικής ικανοποίησης από τη διαδικασία των εξετάσεων 
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ΠΑΡΑΤΗΜΑ Δ 

 

ΘΕΜΑΤΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗ ΕΝΗΛΙΚΩΝ 

Θεματική Ομάδα 1: Ομάδα Εκπαιδευομένων - Ομάδες στόχοι: Στόχοι εναρκτήριας συνάντησης, 

Αλληλογνωριμία, Διερεύνηση αναγκών και προσδοκιών, Μαθησιακό Συμβόλαιο. 

Θεματική Ομάδα 2: Δυναμική Ομάδας: Η δυναμική της Ομάδας, η διεργασία της Ομάδας, η λειτουργία της 

Ομάδας, η επικοινωνία μέσα στην ομάδα, Ρόλοι στην Ομάδα, Φάσεις ανάπτυξης της ομάδας, Δύσκολοι τύποι 

εκπαιδευομένων και η αντιμετώπισή τους, Επίλυση συγκρούσεων. 

Θεματική Ομάδα 3: Θεωρητικό Πλαίσιο - Αρχές Εκπαίδευσης Ενηλίκων: 

ΘΕΩΡΙΕΣ ΜΑΘΗΣΗΣ: (Συμπεριφοριστικές Θεωρίες, Γνωστικές Θεωρίες, Ανθρωπιστικές Θεωρίες, Θεωρίες 

Κοινωνικής μάθησης). 

ΘΕΩΡΙΕΣ ΜΑΘΗΣΗΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ: (Θεωρία της «Ανδραγωγικής», Θεωρία της «Κοινωνικής Αλλαγής» Freire, 

Θεωρία Της «Μετασχηματίζουσας Μάθησης» Mezirow, Εφαρμογή των Θεωριών Μάθησης στην Εκπαίδευση 

Ενηλίκων). 

Θεματική Ομάδα 4: Ιστορική εξέλιξη – Εκπαιδευτική Πολιτική: Η εξέλιξη της εκπαίδευσης ενηλίκων στην 

Ελλάδα. Το πεδίο της εκπαίδευσης Ενηλίκων. Εισαγωγικά στην εκπαίδευση ενηλίκων. Βασικοί όροι 

εκπαίδευσης ενηλίκων (κατάρτιση, επαγγελματική κατάρτιση, αρχική επαγγελματική κατάρτιση, δια βίου 

μάθηση, εκπαίδευση). Χαρακτηριστικά ενηλίκων εκπαιδευομένων. Εμπόδια στη μάθηση. Προϋποθέσεις 

αποτελεσματικής μάθησης ενηλίκων. Ο ρόλος και η σημασία της εκπαίδευσης ενηλίκων στην σύγχρονη 

ευρωπαϊκή πραγματικότητα. 

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

σχεδιασμού μιας διδακτικής ενότητας, Ορισμός στόχων στα επίπεδα των γνώσεων, δεξιοτήτων και στάσεων, 

Σχεδιασμός περιεχομένου διδακτικών ενοτήτων, Δόμηση διδακτικών ενοτήτων. 

Θεματική Ομάδα 6: Εκπαιδευτικές μέθοδοι – Τεχνικές – Εκπαιδευτική διεργασία : Εμπλουτισμένη Εισήγηση, 

Καταιγισμός Ιδεών, Ερωτήσεις-Απαντήσεις, Συζήτηση, Εργασία σε Ομάδες, Μελέτη Περίπτωσης, 

Προσομοίωση, Παιχνίδι ρόλων, Επίδειξη, Άσκηση, Εκπαιδευτική επίσκεψη, Εκπαίδευση μέσα από την Τέχνη. 

Θεματική Ομάδα 7: Βασικές Ικανότητες – Φύλο- Διαπολιτισμικότητα: Τα είδη των κοινωνικά ευπαθών 

ομάδων, Τα χαρακτηριστικά τους και οι ιδιαίτερες ανάγκες τους, Στερεότυπα, Εκπαιδευτικές Τεχνικές 

εκπαίδευσης, Ο Ρόλος του εκπαιδευτή Ενηλίκων. 

Θεματική Ομάδα 8: Εκπαιδευτικό υλικό - Εποπτικά μέσα – Χώρος: 

ΕΠΟΠΤΙΚΑ ΜΕΣΑ (Διαφανοσκόπιο-Οθόνη προβολής, Μηχάνημα προβολής, μέσω Η/Υ, Διαφάνειες, 

Χαρτοπίνακας, Πίνακας κιμωλίας ή Μαρκαδόρου, Τηλεόραση/Video, Εκπαιδευτικές ταινίες, Τα έντυπα και 

οι σημειώσεις). 

ΕΠΟΠΤΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ (Η επίδραση του εποπτικού χώρου στην εκπαίδευση, Διαστάσεις και ακουστική της 

αίθουσας διδασκαλίας, Εξοπλισμός της αίθουσας διδασκαλίας, Διαμόρφωση της αίθουσας διδασκαλίας). 

Θεματική Ομάδα 9: Αυτοαξιολόγηση - Συνεχής ανάπτυξη: Η Αξιολόγηση στην εκπαίδευση ενηλίκων, Αρχική 

Αξιολόγηση- Ενδιάμεση- Τελική. Τεχνικές Αξιολόγησης. 
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ΠΑΡΑΤΗΜΑ Ε 

 

ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΟΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥΣ 
 

Θεωρητικό Μέρος Εξετάσεων : 

Κατά τη διαδικασία της αξιολόγησης του Θεωρητικού Μέρους (Γραπτή Εξεταστική δοκιμασία) θα κληθείτε 

να απαντήσετε σε 3 ανοικτές ερωτήσεις από 9 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. 


