ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΩΝ ∆ΙΑΙΤΗΤΩΝ
1.

Η Ελληνική Ποδοσφαιρική Οµοσπονδία προκηρύσσει τη διενέργεια
εξετάσεων για Εκπαιδευτές ∆ιαιτητών, στη Θεσσαλονίκη (ξενοδοχείο
ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑ ΠΑΛΑΣ) στις 13.07.2009 και στις 15.07.2009, και στην
Αθήνα στις 20.07.2009 και στις 22.07.2009 (ξενοδοχείο ATHENS
IMPERIAL – Πλ. Καραϊσκάκη).

2.

Ώρα έναρξης σε όλες τις ηµεροµηνίες ορίζεται η 09:00.

3.

Οι ενδιαφερόµενοι θα πρέπει να υποβάλλουν στην Ε.Π.Ο. (FAX 210
9359666) την συνηµµένη αίτηση, στην οποία θα αναγράφουν και τον
τόπο προτίµησης συµµετοχής στις εξετάσεις (Θεσ/νίκη ή Αθήνα).

4.

Οι αιτήσεις θα πρέπει να υποβληθούν στην Ε.Π.Ο. έως την Τρίτη
07.07.2009 και ώρα 14:00 για τις εξετάσεις στην Θεσσαλονίκη και έως
την Τετάρτη 08.07.2009 και ώρα 14:00 για τις εξετάσεις στην Αθήνα.

5.

Οι εξετάσεις θα διαρκέσουν µία (1) ηµέρα, θα ανακοινωθεί δε έως τις
10.07.2009

από

την

Ε.Π.Ο.

η

ακριβής

ηµέρα

που

ο

κάθε

ενδιαφερόµενος θα πάρει µέρος στις εξετάσεις.
6.

Παράβολο συµµετοχής στις εξετάσεις ορίζεται το ποσό των εκατό (100)
ευρώ, που θα κατατεθεί στον αριθµό λογαριασµού 5082-021583-531 της
Τράπεζας Πειραιώς. Το δε αποδεικτικό κατάθεσης θα αποστέλλεται µαζί
µε την αίτηση στο ανωτέρω FAX.

7.

Στις εξετάσεις δικαιούνται να λάβουν µέρος πρώην διαιτητές µε
συµµετοχή σε δέκα πέντε (15) τουλάχιστον αγώνες Γ΄ Εθνικής
Κατηγορίας και άνω, ως διαιτητές ή βοηθοί διαιτητές.
Ως συµµετοχή δεν υπολογίζεται ο ορισµός ως τέταρτος διαιτητής.

8.

Οι ενδιαφερόµενοι, κατά την προσέλευσή τους στις εξετάσεις, θα
προσκοµίζουν αστυνοµική ταυτότητα ή διαβατήριο, αντίγραφο ποινικού
µητρώου πρόσφατης έκδοσης και βεβαίωση παθολόγου ιατρού για την
κατάσταση της υγείας τους.

Για κάθε πληροφορία µπορούν οι ενδιαφερόµενοι να τηλεφωνούν στον αριθµό
τηλεφώνου 210-9306042.
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Οι εξετάσεις των εκπαιδευτών διαιτησίας είναι τριών (3) κατηγοριών.
Α.

Γραπτές Εξετάσεις:
i.

Οι εξεταζόµενοι επιλέγουν την θέση τους εντός της αιθούσης, η
οποία έχει διαµορφωθεί κατάλληλα και µε αριθµούς θέσεων από το
ένα (1) έως το πέντε (5).

ii.

∆ιενεργείται κλήρωση ενώπιον των εξεταζοµένων πέντε (5)
διαφορετικών οµάδων των είκοσι (20) ερωτηµάτων.

iii.

Τα

στοιχεία

ταυτότητας

των

εξεταζοµένων

καλύπτονται

µε

αδιαφανές χαρτί.
iv.

Οι εξεταζόµενοι απαντούν στα ερωτήµατα της οµάδας που
αντιστοιχεί στον αριθµό θέσης τους. Σε κάθε ερώτηµα αναγράφεται
ο βαθµός, ο οποίος αντιστοιχεί στην σωστή απάντηση.

v.

Μετά την παρέλευση του καθορισµένου χρόνου της εξέτασης,
διορθώνονται τα γραπτά των εξεταζοµένων, σύµφωνα µε τις εκ των
προτέρων καθορισθείσες σωστές απαντήσεις.

vi.

Η βαθµολόγηση των γραπτών γίνεται άµεσα και ακολούθως
αποσφραγίζονται τα στοιχεία ταυτότητας του εξεταζοµένου.

vii.

Τα θέµατα των ερωτήσεων είναι κατά κύριο λόγο επιλογής
πολλαπλών απαντήσεων.

viii. Ο συνολικός αριθµός των βαθµών για τις σωστές απαντήσεις σε
όλες τις ερωτήσεις θα είναι το σαράντα (40), µε κατώτατη
βαθµολογία επιτυχίας το είκοσι έξι (26).
ix.

Τα ερωτήµατα των γραπτών εξετάσεων αφορούν τους Κανόνες
Παιχνιδιού κατά κύριο λόγο, και τους λοιπούς Κανονισµούς που
περιέχουν διατάξεις αναφορικά µε την διαιτησία αγώνων.

x.
Β.

Βαθµολογητές

Εξετάσεις εικόνων µε φάσεις αγώνων (video test):
i.

Εντός της αιθούσης των εξετάσεων, ο εξεταζόµενος επιλέγει µε
κλήρωση µία (1) φάση ή φάσεις από αγώνες.

ii.

Ο εξεταζόµενος παρακολουθώντας την φάση ή τις φάσεις του
αγώνα, οφείλει να απαντήσει και να δικαιολογήσει τις σωστές
αποφάσεις ως διαιτητής µε βάση τον Κανονισµό Παιχνιδιού.

iii.

Οι σωστές αποφάσεις είναι εκ των προτέρων καθορισµένες και
παρουσιάζονται αµέσως µετά την ολοκλήρωση της εξέτασης.
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iv.

Ο συνολικός αριθµός των βαθµών για τις σωστές απαντήσεις σε
όλα τα θέµατα θα είναι το τριάντα (30), µε κατώτατη βαθµολογία
επιτυχίας το δεκαεννιά (19).

v.
Γ.

Βαθµολογητές

Γραπτή ανάπτυξη θέµατος:
i.

Οι εξεταζόµενοι εντός της αιθούσης επιλέγουν µε κλήρωση ένα
θέµα, το οποίο υποχρεούνται να αναπτύξουν και παρουσιάσουν
γραπτά, ώστε να κριθεί η ικανότητά τους προς µετάδοση γνώσεων
και σωστής δοµής και ανάλυσης του εκπαιδευτικού θέµατος.

ii.

Η ανώτατη βαθµολογία είναι το τριάντα (30) και η κατώτατη
βαθµολογία επιτυχίας το είκοσι (20).

iii.

Βαθµολογητές

Αθήνα, 30 Ιουνίου 2009
Η

Ο

Κ.Ε.∆./Ε.Π.Ο.

∆ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ∆ΙΑΙΤΗΣΙΑΣ
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