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Πνευματικά Δικαιώματα  

Το παρόν έγγραφο αποτελεί πνευματική ιδιοκτησία της «Vellum Global Educational 

Services Α.Ε.» και του «Κέντρου Αθλητικού Ρεπορτάζ Α.Ε.» και όλα τα δικαιώματα 

είναι κατοχυρωμένα και προστατευμένα από την Ελληνική και Ευρωπαϊκή νομοθεσί-

α.  

Απαγορεύεται η αναπαραγωγή του σχετικού εγγράφου, είτε μέρους είτε όλου, χωρίς 

την έγγραφη έγκριση της «Vellum Global Educational Services Α.Ε.» και του «Κέ-

ντρου Αθλητικού Ρεπορτάζ Α.Ε.». Η διάθεσή του επιτρέπεται μόνο ως αυτούσιου και 

για ενημερωτικούς σκοπούς. 

 

 

Αποκήρυξη Ευθυνών  

H «Vellum Global Educational Services Α.Ε.» και το «Κέντρο Αθλητικού Ρεπορτάζ 

Α.Ε.», προετοιμάζοντας το παρόν σχήμα πιστοποίησης και διενεργώντας συστηματι-

κούς ελέγχους ώστε να καλύπτει την εγκυρότητα του περιεχόμενού του, καμία ευθύ-

νη δεν φέρει για οποιαδήποτε ζημία προκύψει από την χρήση του παρόντος είτε κατά 

τμήμα είτε κατά όλο.  

Το περιεχόμενο του παρόντος  είναι δυνατόν να τροποποιηθεί ή καταργηθεί όποτε 

κριθεί απαραίτητο, και χωρίς προηγούμενη ενημέρωση.  

 

 

Εξεταστέα Ύλη  

Η εξεταστέα ύλη ανακοινώνεται στο δικτυακό τόπο της Vellum Global Educational 

Services A.E., www.cambridge-vellum.gr, ο οποίος είναι και ο μόνος που αναγνω-

ρίζεται από την εταιρεία ως σημείο ενημέρωσης των ενδιαφερομένων.  
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1: ΕΙΣΑΓΩΓΗ  

 
1.1 Πιστοποιημένος Αθλητικός Συντάκτης 

Το πιστοποιητικό εκπονήθηκε σε συνεργασία της Vellum Global Educational 

Services A.E και του Κέντρου Αθλητικού Ρεπορτάζ, το οποίο στελεχώνεται από κα-

ταξιωμένους επαγγελματίες Αθλητικούς Συντάκτες της χώρας, με επικεφαλή τον κ. 

Χρήστο Σωτηρακόπουλο. 

Το επάγγελμα του Δημοσιογράφου, στηρίζεται στην προσωπική καλλιέργεια, τη 

γνώση καθώς και σε μια σειρά από ειδικές ικανότητες. Η δομή του Πιστοποιητικού 

είναι ειδικά σχεδιασμένη ώστε να αξιολογεί τις εξειδικευμένες δεξιότητες που οφεί-

λουν να κατέχουν οι απασχολούμενοι αλλά και οι νεοεισερχόμενοι στον κλάδο της 

δημοσιογραφίας και ιδιαίτερα αυτοί του Αθλητικού Ρεπορτάζ. 

     Απαραίτητες προϋποθέσεις για τη συμμετοχή στις εξετάσεις για την απόκτηση του 

πιστοποιητικού «Certified Expert in Sports Journalism» της Vellum σε συνεργασία 

με το Κ.Α.Ρ. είναι:  

 η κατοχή τουλάχιστον απολυτηρίου λυκείου  

 η καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας 

 η καλή γνώση χρήσης ηλεκτρονικών υπολογιστών  
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2: ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΥ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ 

 

2.1 Σκοπός 

     Σκοπός του πιστοποιητικού είναι να αξιολογήσει τους υποψηφίους στις επαγγελ-

ματικές δεξιότητες και τις ειδικευμένες γνώσεις τις οποίες οφείλουν να κατέχουν οι 

επαγγελματίες «Αθλητικοί Συντάκτες». 

 

2.2 Ομάδα στόχος 

To «Certified Expert in Sports Journalism» απευθύνεται: 

 σε άνεργους που ενδιαφέρονται να ασχοληθούν επαγγελματικά με το 

Αθλητικό Ρεπορτάζ σε αθλητικές εφημερίδες, περιοδικά, ραδιοφωνικούς και 

τηλεοπτικούς σταθμούς, όπως και  

 σε εργαζομένους του κλάδου, οι οποίοι επιθυμούν να διευρύνουν, εμπλουτί-

σουν όπως και να επικυρώσουν τις επαγγελματικές γνώσεις και δεξιότητές 

τους. 

 

2.3 Δομή του Πιστοποιητικού 

     Το πιστοποιητικό «Certified Expert in Sports Journalism» της Vellum σε συνεργα-

σία με το Κ.Α.Ρ., είναι σχεδιασμένο έτσι ώστε να αξιολογεί τις δεξιότητες των υποψη-

φίων στα παρακάτω αντικείμενα: 

 έντυπο δημοσιογραφικό λόγο, 

 ραδιοφωνικό δημοσιογραφικό λόγο, 

 τηλεοπτικό δημοσιογραφικό λόγο, 

 αθλήματα και 

 ερμηνεία κοινωνικών φαινομένων στα αθλητικά δρώμενα. 

Η εξέταση για το πιστοποιητικό «Certified Expert in Sports Journalism» της 

Vellum σε συνεργασία με το Κ.Α.Ρ. αποτελείται από θεωρητική και πρακτική εξέταση.  

Ο υποψήφιος καλείται στο θεωρητικό κομμάτι της εξεταστικής διαδικασίας να α-

παντήσει σε 30 (τριάντα) ερωτήσεις, πολλαπλών επιλογών, σε 45 λεπτά και το πο-

σοστό επιτυχίας ορίζεται σε 70%. Η πρακτική εξέταση γίνεται με τη συμπλήρωση α-

νοικτών ερωτήσεων αλλά και την καταγραφή - αξιολόγηση αθλητικών στιγμιότυπων - 

βίντεο. Ο χρόνος εξέτασης για την εξέταση του πρακτικού μέρους είναι τα 30 λεπτά 

και το αντίστοιχο ποσοστό επιτυχίας 70%. 

Η κτήση του πιστοποιητικού προϋποθέτει την επιτυχία και στη θεωρητική και στην 

πρακτική εξέταση. 
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Στις περιπτώσεις υποψηφίων με αναπηρία και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες, ο-

ρισμένες από τις οποίες αναφέρονται και στο Ν.3699/2008 (ΦΕΚ 199Α), η εξέτα-

ση διεξάγεται κατά περίπτωση όπως περιγράφεται πιο κάτω. 

Σε κάθε περίπτωση θα πρέπει ο υποψήφιος: 

1. Να ενημερώσει έγκαιρα το εξεταστικό κέντρο, για να προβεί στις απαραίτητες ε-

νέργειες ως προς τον ειδικό εξοπλισμό που ίσως χρειαστεί να προμηθευτεί, για τον 

δεύτερο επιτηρητή που θα πρέπει να ορισθεί, καθώς και για την εύρεση ή τον ορισμό 

του κατάλληλου ατόμου που θα λειτουργήσει ως βοηθός/γραφέας, ο οποίος δεν θα 

πρέπει να είναι ο καθηγητής του τμήματος. 

2. Να προσκομίσει βεβαίωση που χορηγείται με γνωμάτευση Υγειονομικής Επιτρο-

πής ή από Κρατικό Νοσηλευτικό Ίδρυμα ή από το αναγνωρισμένο από το Υπουργείο 

Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων Ιατροπαιδαγωγικό Κέντρο, στην ο-

ποία πρέπει να αναγράφεται η πάθηση.  

Συγκεκριμένα οι εξεταζόμενοι: 

α. που έχουν σοβαρά προβλήματα ακοής (κωφοί, βαρήκοοι) σε ποσοστό 67% και 

πάνω εξετάζονται κανονικά με την παρουσία ατόμου που γνωρίζει τη νοηματική μέ-

θοδο για την παροχή οδηγιών και διευκρινήσεων προς τον εξεταζόμενο. 

β. που έχουν αδυναμία αντίληψης των χρωμάτων, συμμετέχουν κανονικά στις εξετά-

σεις καθώς εφόσον θα υπάρξουν ερωτήσεις που αφορούν χρώματα, θα αναφέρονται 

και ονομαστικά στο ζητούμενο χρώμα. 

γ.1 που έχουν ποσοστό αναπηρίας στην όρασή τους τουλάχιστον 67% ή είναι αμ-

βλύωπες με ποσοστό αναπηρίας στην όρασή τους τουλάχιστον 67%, ή  

γ.2 έχουν κινητική αναπηρία τουλάχιστον 67% μόνιμη ή προσωρινή που συνδέεται 

με τα άνω άκρα, ή  

γ.3 πάσχουν από σπαστικότητα των άνω άκρων, ή 

γ.4  πάσχουν από κάταγμα ή άλλη προσωρινή βλάβη των άνω άκρων που καθιστά 

αδύνατη τη χρήση τους για γραφή, ή  

γ.5 παρουσιάζουν ειδικές μαθησιακές δυσκολίες όπως δυσλεξία, δυσγραφία, δυσα-

ριθμησία, δυσαναγνωσία, δυσορθρογραφία και 

γ.6 παρουσιάζουν το φάσμα αυτισμού, 

εξετάζονται σε ξεχωριστή αίθουσα με τη βοήθεια βοηθού/γραφέα. Ο βοηθός γραφέας 

διαβάζει τις ερωτήσεις και πληκτρολογεί τις απαντήσεις του εξεταζόμενου. 

Στους μαθητές των περιπτώσεων γ.1 έως γ.6 παρέχεται επιπλέον χρόνος εξέτασης 

30 λεπτών και αν χρειαστεί μικρό διάλειμμα. 

Για τους μαθητές της περίπτωσης γ.1 αν δεν υπάρχει εγκατεστημένο ειδικό λογισμικό 

(Screen magnification software) τότε μπορούν να χρησιμοποιήσουν επίσης από τα 

Βοηθήματα των Windows τον Μεγεθυντικό φακό. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3: ΕΞΕΤΑΣΤΕΑ ΥΛΗ 

3.1 Περιεχόμενα Εξεταστέας ύλης 

 
1. ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΚΟΣ ΛΟΓΟΣ * 

1.1. ΕΝΤΥΠΟΣ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΚΟΣ ΛΟΓΟΣ 

1.1.1. Κύριο Άρθρο 

Εκπαιδευτικός Στόχος: τι είναι το κύριο άρθρο; Πώς διαφοροποιείται, ποιος το υπο-

γράφει, ποιος το γράφει, πού εντοπίζεται σε μια εφημερίδα; 

Πότε λέμε ότι ένα κύριο άρθρο είναι καλό; 

Πότε και γιατί έχει αναγνωσιμότητα; 

Ποιος είναι ο ρόλος του σε μια εφημερίδα; 

Από πού αντλεί το θέμα του; 

Ποιος είναι ο στόχος του; 

Ποιες είναι οι πιθανές επιπτώσεις; 

1.1.2. Στήλη και άλλα κείμενα γνώμης 

Εκπαιδευτικός στόχος: να γίνει σαφής η διάκριση, 1) μεταξύ τρέχουσας, «καυτής» 

επικαιρότητας και κειμένων άποψης, 2) ανάμεσα στα διαφορετικά δημοσιογραφικά 

κείμενα που ΔΕΝ είναι ρεπορτάζ. 

Η διάκριση έχει δύο στόχους: 1) την αναγνώριση / ταυτοποίηση των αντίστοιχων κει-

μένων, 2) την εκμάθηση σύνταξη των αντιστοίχων κειμένων 

1.1.3. Έρευνα 

Εκπαιδευτικός στόχος : τα πολλαπλά και διαφορετικά θέματα μιας πιθανής έρευνας ή 

οι αφορμές της: μαρτυρία, τάσεις, εποχικά θέματα, επέτειοι, παροχή υπηρεσιών, επι-

στημονικές και τεχνολογικές ανακαλύψεις, σχέσεις, οικονομία, αθλητισμός, χρήμα, 

«μια μέρα στη ζωή του..» 

Αναγνώριση ερευνών και οργάνωση και σύνταξη από τον εκπαιδευόμενο.  

1.1.4. Το Μεγάλο Θέμα – Το Τραγικό Γεγονός 

Εκπαιδευτικός στόχος: τί εννοούμε και ποια γεγονότα ή κατηγορίες γεγονότων ε-

ντάσσουμε εδώ (π.χ., φυσικές καταστροφές, πόλεμοι, δυστυχήματα, αιφνίδιοι θάνα-

τοι διασήμων κλπ.). 

Πώς πρέπει να αντιδράσει και να δράσει ένας δημοσιογράφος: χειρισμός πηγών, 

συλλογή, διασταύρωση και αξιολόγηση πληροφοριών. Απαραίτητες γνώσεις και 

προϋποθέσεις. Σύνταξη είδησης. 

1.1.5. Ενότητα Infotainment! Νεολογισμός που αντιστοιχεί σε ολοένα αυξανόμενη 

τάση να μπολιάζεται η είδηση / πληροφορία με στοιχεία ψυχαγωγίας.  
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Εκπαιδευτικός στόχος: να γίνει εμφανής και σαφής η διάκριση ανάμεσα στα δύο είδη 

λόγου με παραδείγματα από όλο το φάσμα του τύπου. Επιμονή στην επιλογή των 

κριτηρίων και των παραμέτρων που ο κάθε τύπος ενημέρωσης προβάλλει.  

1.1.6. Φωτογραφία – Εικόνα. Είναι μια εικόνα – και σε ποιες περιπτώσεις – μια ει-

κόνα χίλιες λέξεις; Ποια είναι τα στοιχεία που την καθιστούν αξιομνημόνευτη, συγκι-

νησιακά φορτισμένη, αφηγηματικά;  

Εκπαιδευτικός στόχος: Διάκριση ανάμεσα στη φωτογραφία που από μόνη της είναι 

είδηση και σε εκείνη που συμπληρώνει με τον ένα ή άλλον τρόπο το ρεπορτάζ. Πώς 

και πότε λειτουργεί ταυτόχρονα ως «τεκμήριο και καλλιτεχνική δημιουργία»; 

Ο ρόλος, ο τρόπος και ο ειδικός λόγος της λεζάντας. 

1.1.7. Η χρήση της γλώσσας και οι σημασίες της. 

Εκπαιδευτικός στόχος: οικονομία, περιγραφικότητα, εγκυρότητα, αμεσότητα, ευρημα-

τικότητα και αναγνωσιμότητα: οι απαραίτητες συνθήκες του δημοσιογραφικού λόγου, 

διαφοροποιήσεις, επιτρεπτές εκπτώσεις, ανεπίτρεπτες υπερβάσεις, ανακρίβειες και 

φλυαρίες.  

1.1.8. Δομή δημοσιογραφικού λόγου – τίτλος,  δομή των εντύπων. 

Εκπαιδευτικός στόχος: Η διάκριση και μελέτη: της πρώτης σελίδας / της τελευταίας 

σελίδας / των εσωτερικών σελίδων, σε αντιστοιχία με το είδος του εντύπου – π.χ. κα-

θημερινή πολιτική εφημερίδα, καθημερινή οικονομική, καθημερινή αθλητική, εβδομα-

διαία, κυριακάτικη. Περιοδικός τύπος.  

1.1.9. Δεοντολογία. 

Εκπαιδευτικός στόχος: κανόνες δεοντολογίας, κυρώσεις και συνέπειες από την κα-

ταστρατήγησή τους.   

 

1.2. ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΚΟΣ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΚΟΣ ΛΟΓΟΣ 

1.2.1. Πού και πώς διαφοροποιείται από του έντυπου; 

Εκπαιδευτικός στόχος: ανάλυση και επισήμανση των διαφορών σε συνάρτηση με τις 

προηγούμενες ενότητες του κεφαλαίου 2.  

1.2.2. Δελτίο ειδήσεων  

Εκπαιδευτικός στόχος: σύνταξη δελτίου και τίτλων ειδήσεων. Εκφώνηση.  

1.2.3. Τεχνική του ραδιοφώνου (1) 

Εκπαιδευτικός στόχος: οι τεχνικές ιδιαιτερότητες όπως συνυπολογίζονται στη σύντα-

ξη, εκφώνηση, και στις συνδέσεις του δελτίου ειδήσεων.  

1.2.4. Ενημερωτικές εκπομπές 

Εκπαιδευτικός στόχος: οργάνωση, παραγωγή, συνυπολογισμός παραμέτρων – θε-

μάτων, συνδέσεων κλπ – υλοποίηση. Συνυπολογισμός και υπολογισμός του παρά-

γοντα – χρόνος. Εκφώνηση – Παρουσίαση.  
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1.2.5. Τεχνική ραδιοφώνου (2) 

Εκπαιδευτικός στόχος: οι συνθήκες που πρέπει να συνυπολογίζονται για μια παρου-

σίαση (απευθείας και όχι μαγνητοσκοπημένη) χωρίς προβλήματα.  

 

1.3. ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΟΣ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΚΟΣ ΛΟΓΟΣ 

1.3.1. Βασική διάκριση ειδών τηλεοπτικού δημοσιογραφικού λόγου. 

Εκπαιδευτικός στόχος: να δειχθεί πώς σε μια πρώτη προσέγγιση οργανώνεται και 

επιτυγχάνεται ο συνδυασμός λόγου και εικόνας.  

Διάκριση μεταξύ προφορικού και γραπτού λόγου.  

Να φανεί, χωρίς να συγχέεται με τον προφορικό λόγο, η αναγκαία συχνά προφορικό-

τητα και του γραπτού.  

Να διακριθεί με επιμονή από τον καθημερινό λόγο και την αργκό.  

1.3.2. Οι φορείς και τα κοινά του τηλεοπτικού δημοσιογραφικού λόγου. 

Εκπαιδευτικός στόχος: ποιοι συμμετέχουν και με ποιους τρόπους  

Παραγωγή και σύνταξη. 

Παρουσίαση: μπροστά και πίσω από την κάμερα, βασικές κατηγορίες (κεντρικοί πα-

ρουσιαστές, ρεπόρτερ, σκηνοθέτες, αρχισυντάκτες…)                               

1.3.3. Τηλεοπτικό ρεπορτάζ 

Εκπαιδευτικός στόχος: το πριν (γενικότερες προϋποθέσεις, εξειδίκευση, γνώσεις) η 

διαδικασία (ενημέρωση, ανάθεση θέματος), η προετοιμασία (συγκέντρωση δηλώσε-

ων, στοιχείων και πληροφοριών), το μετά (σύνθεση, σύνταξη).  

1.3.4. Τηλεοπτικό ρεπορτάζ, παραγωγή και σύνταξη 

Εκπαιδευτικός στόχος: μια πρώτη προσέγγιση ότι στην τηλεοπτική είδηση «γράφεις» 

με λέξεις αλλά και εικόνες.    

Πρώτες απόπειρες με συγκεκριμένα θέματα. 

1.3.5. Το τηλεοπτικό γκάλοπ 

Εκπαιδευτικός στόχος: πρώτη απόπειρα σύνταξης πρωτογενούς τηλεοπτικού ρε-

πορτάζ.  

1.3.6. Τηλεοπτική  έρευνα 

Εκπαιδευτικός στόχος: στη βάση του προηγούμενου σταδίου, εμπλουτίζουμε τη σύν-

θεση του ρεπορτάζ με περισσότερες κατηγορίες πηγών.  

1.3.7. Ενημερωτικές τηλεοπτικές εκπομπές 

Εκπαιδευτικός στόχος: μια πρώτη προσέγγιση στη δομή, την παραγωγή, την προε-

τοιμασία, και την μετάδοση ή μαγνητοσκόπησή τους.  

*Παραπομπές από το εγχειρίδιο Δημοσιογραφικός Λόγος «logos material v_3»  

(πνευματικής ιδιοκτησίας  του Κέντρου Αθλητικού Ρεπορτάζ) της  Εριφύλης Μαρωνί-

τη. 
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2. ΑΘΛΗΜΑΤΑ 

2.1. ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ ** 

2.1.1. Η  ΓΕΝΝΗΣΗ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ 

2.1.2. Το πρώτο πρωτάθλημα στον κόσμο  

2.1.3. Τα ιδρυτικά μέλη της Super League  

2.1.4. Το ποδόσφαιρο στην Ελλάδα 

2.1.5. Οι χρονιές που σηματοδότησαν το ποδόσφαιρο στην Αγγλία  

** Αναλύσεις των παραπάνω τίτλων στο εγχειρίδιο του Χρήστου Σωτηρακόπουλου 

@KAΡ «chapt1 football / chapt 1.2 fotball.»  

 

2.2. ΜΠΑΣΚΕΤ *** 

Κεφάλαιο 3: Κανονισμοί   

*** Παραπομπές από το εγχειρίδιο του Τόλη Κοτζιά @KAΡ «Κανονισμοί Καλαθο-

σφαίρισης»   

 

2.3. ΣΤΙΒΟΣ **** 

Η Ιστορία του Στίβου 

**** Παράρτημα από το εγχειρίδιο του Γιάννη Μαμουζέλου @KAΡ «Stivos_v2.» 

 

2.4. ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΦΑΙΝΟΜΕΝΩΝ ΣΤΑ ΑΘΛΗΤΙΚΑ ΔΡΩΜΕΝΑ ***** 

1η Θεματική Ενότητα: Κοινωνία – Κοινωνιολογία - Αθλητισμός -  Κοινωνιολογία του 

Αθλητισμού - Αθλητική Κοινωνία. 

***** (Παράρτημα από το εγχειρίδιο του Άρη Τόλιου @KAΡ «ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΊΑ ΤΟΥ 

Αθλητισμού» 

 

3.2  Προτεινόμενη βιβλιογραφία 

Τα προτεινόμενα συγγράμματα - παραπομπές τα οποία καλύπτουν το σύνολο της 

εξεταστέας ύλης του Πιστοποιητικού είναι αυτά που αναφέρονται ακριβώς κάτω από 

κάθε αντικείμενο αξιολόγησης.  

 


