Σπουδές στα ΙΕΚ

Πλαίσιο λειτουργίας

Σκοπός - Ιστορικά στοιχεία
• Τα Ινστιτούτα Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΙΕΚ) εντάσσονται στη
μη-τυπική μη-υποχρεωτική μετα-Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση
• Κύριο σκοπό έχουν την παροχή αρχικής επαγγελματικής κατάρτισης
σε αποφοίτους δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, χωρίς όριο ηλικίας
• Τα ΙΕΚ ήδη έχουν 25 χρόνια παρουσία στην Ελλάδα
• Στο Μεσολόγγι το ΙΕΚ υπάρχει από το Σεπτέμβριο 1993
– Σεπτέμβριος 1993 ιδρύεται το ΙΕΚ Αιτωλ/νίας
– Σεπτέμβριος 1996 ΙΕΚ Μεσολογγίου
– Αύγουστος 2010 Κατάργηση ΟΕΕΚ και διακοπή λειτουργίας
Μέχρι τότε στο ΙΕΚ Μεσολογγίου είχαν καταρτιστεί
συνολικά περίπου 1500 άτομα

Το νέο Δ.ΙΕΚ Μεσολογγίου
• Το 2010 συστήνεται η Γενική Γραμματεία Δια Βίου
Μάθησης στο Υπουργείο Παιδείας
• Ανανεωμένο θεσμικό πλαίσιο για τα ΙΕΚ και επανήλθε
η ΔΩΡΕΑΝ φοίτηση
• Το Σεπτέμβριο 2014 επαναλειτουργεί
το Δημόσιο ΙΕΚ Μεσολογγίου
• Σήμερα λειτουργούν 11 ειδικότητες
6 νέες στο Α’ εξ. και 5 συνεχίζουν στο Γ’ εξ.
• Έχουν εγγραφεί 195 σπουδαστές συνολικά

Διοίκηση και προσωπικό
• Ιωάννης Γ. Χατζής, Διευθυντής
Φυσικός-Προγ/στής ΗΥ, MSc ΤΠΕΕ, Δρ. Βιοπληροφορικής
• Θεόδωρος Γκανάτσος, Υποδιευθυντής
Φυσικός, MSc, Δρ. Ραδιοηλεκτρολογίας
• Κατερίνα Αποστολοπούλου, Υποδιευθύντρια
Εκπαιδευτικός Δ/θμιας, κλ. ΠΕ05 Γαλλικών
» Στέλιος Ντουράκης, Γραμματεία
Εκπαιδευτικός Δ/θμιας, κλ. ΠΕ04 Χημικός
» Ελένη Χαντζή, Γραμματεία
Εκπαιδευτικός Δ/θμιας, κλ. ΠΕ05 Γαλλικών

Φοίτηση στο ΙΕΚ
• Η φοίτηση είναι 2ετής (4 εξάμηνα), με 300 ώρες κατάρτισης ανά εξάμηνο
• Το κάθε εξάμηνο έχει διάρκεια 15 εβδομάδων και είναι αυτοτελές
• Υποχρεωτική πρακτική άσκηση στην ειδικότητα, διάρκειας 960 ωρών
στο 5ο εξάμηνο ή μετά την ολοκλήρωση του 2ου εξαμήνου κατάρτισης,
συνεχόμενα ή τμηματικά
• Δυνατότητα μερικής ή ολικής απαλλαγής πρακτικής άσκησης
• Δυνατότητα σε απόφοιτους ΕΠΑΛ, ΕΠΑΣ, ΤΕΕ, κατάταξης στο Γ’ εξάμηνο
αντίστοιχης ειδικότητας, όπως προβλέπεται από τον Οδηγό σπουδών
• Με την ολοκλήρωση των παραπάνω, χορηγείται
Βεβαίωση Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΒΕΚ)

Πιστοποίηση
• Μετά την ολοκλήρωση των σπουδών στο ΙΕΚ (απόκτηση ΒΕΚ),
απαιτούνται εξετάσεις πιστοποίησης στο Θεωρητικό και
Πρακτικό μέρος για την απόκτηση του Διπλώματος επιπέδου 5
της ειδικότητας
• Το Σύστημα Πιστοποίησης της Αρχικής Επαγγελματικής
Κατάρτισης των ΙΕΚ εφαρμόζεται από τον Εθνικό Οργανισμό
Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού
(Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.)
• Στην αρμοδιότητα του ΕΟΠΠΕΠ ανήκει επίσης, ο καθορισμός των
επαγγελματικών δικαιωμάτων των αποφοίτων των ΙΕΚ
www.eoppep.gr
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Απολυτήριο Δημοτικού
Απολυτήριο Γυμνασίου
Πτυχίο Επαγγελματικής Ειδικότητας που χορηγούν
Σχολές Επαγγελματικής Κατάρτισης
Απολυτήριο Δ/θμιας (ΓΕΛ, ΕΠΑΛ, ΕΠΑΣ)
Δίπλωμα ΙΕΚ, Πτυχίο μαθητείας ΕΠΑΛ
Πτυχίο Ανώτατης Εκπαίδευσης
Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης
Διδακτορικό Δίπλωμα

Αναγνωρίζεται ως τυπικό προσόν για διορισμό στο δημόσιο
Μοριοδοτείται σε διαγωνισμούς μέσω ΑΣΕΠ με 150 μονάδες

Επαγγελματικά δικαιώματα
• Ο όρος επαγγελματικά δικαιώματα, σύμφωνα με τον ΕΟΠΠΕΠ
αναφέρεται στο δικαίωμα πρόσβασης σε συγκεκριμένες,
νομοθετικά ρυθμιζόμενες, επαγγελματικές δραστηριότητες
• Οι ειδικότητες που προσφέρονται και λειτουργούν έχουν
καθορισμένα επαγγελματικά δικαιώματα
• Πλήρης και σαφής ενημέρωση υπάρχει στον Οδηγό σπουδών
κάθε ειδικότητας
• Στην πραγματικότητα, στον επαγγελματικό στίβο σε πολλούς
τομείς υπάρχει αλληλοκάλυψη αρμοδιοτήτων ανεξαρτήτως
εκπαιδευτικής βαθμίδας

Εκπαίδευση ενηλίκων
• Εκπαιδευτικό πλαίσιο δεν παραπέμπει σε σχολικές πρακτικές
• Εκπαιδευτική διαδικασία, μέσα από τις σχέσεις
"εκπαιδευτή-σπουδαστών" και τη λειτουργία "τάξη-ομάδας"
• Σύνταξη εκπαιδευτικού συμβολαίου το οποίο συναποφασίζουν
όλα τα μέλη της ομάδας
• Απόκτηση γνώσεων, ικανοτήτων, δεξιοτήτων αλλά και πολλών
επαγγελματικών εμπειριών
• Καθορισμένο πλαίσιο (πχ συγκεκριμένες διδακτικές ώρες,
όριο απουσιών,, αξιολόγηση και έλεγχος προόδου, κά.)

Πλαίσιο λειτουργίας
• Το πλαίσιο λειτουργίας των ΙΕΚ καθορίζεται
από τον Κανονισμό λειτουργίας
Υ.Α.5954/23-6-2014 (ΦΕΚ 1807/τ.Β/02.06.2014)
• Για κάθε ειδικότητα υπάρχει αναλυτικός
Οδηγός σπουδών που αναφέρει οδηγίες, όπως:
– Προφίλ επαγγέλματος, επαγγελματικά δικαιώματα
– Γνώσεις, Δεξιότητες και Ικανότητες
– Ωρολόγιο και αναλυτικό πρόγραμμα μαθημάτων
– Ισχύουσα νομοθεσία

Μαθήματα
• Το εβδομαδιαίο ωρολόγιο πρόγραμμα κατάρτισης είναι 20 ώρες
• Η κατάρτιση περιλαμβάνει Θεωρητικά, Εργαστηριακά
και Μικτά μαθήματα
• Δίνεται δυνατότητα απαλλαγής από μαθήματα σε αυτούς που
διαθέτουν πιστοποιημένο προσόν και εφόσον προβλέπεται
από τον Οδηγό Σπουδών
• Η κατάρτιση κάθε εξαμήνου θεωρείται πλήρης, όταν έχουν
συμπληρωθεί οι προβλεπόμενες ώρες σύμφωνα με το πρόγραμμα
σπουδών.
• Για τις ώρες που χάνονται υπάρχουν αναπληρώσεις
• Λήξη μαθημάτων για το τρέχον εξάμηνο 12/2/2019

Ημερήσιο πρόγραμμα
•
•
•
•
•
•

1η ώρα
2η ώρα
3η ώρα
4η ώρα
5η ώρα
6η ώρα

15:00 – 15:45
15:50 – 16:35
16:40 – 17:25
17:35 – 18:20
18:25 – 19:10
19:15 – 20:00

Η διάρκεια της ωριαίας διδασκαλίας
όλων των μαθημάτων είναι 45 λεπτά

5’
5’
10’
5’
5’

Αξιολόγηση γνώσεων,
ικανοτήτων και δεξιοτήτων
• Η αξιολόγηση των γνώσεων, ικανοτήτων και δεξιοτήτων
γίνεται ανά μάθημα με βάση τον Οδηγό Σπουδών και
περιλαμβάνει σε κάθε περίπτωση:
– Εξέταση Προόδου (τουλάχιστον μία)
– Τελική εξέταση
• Δυνατότητα αξιολόγησης με συμμετοχή σε ομαδικές ή
ατομικές εργασίες, οι οποίες δύνανται να αντικαθιστούν
εξέταση έως και το 40% του πλήθους των συνολικών
μαθημάτων

Βαθμολόγηση
• Κλίμακα βαθμολογίας από 1 έως 10
• Η Τελική Βαθμολογία του μαθήματος διαμορφώνεται
κατά 60% από το βαθμό της γραπτής τελικής εξέτασης
και κατά 40% από το βαθμό προόδου
• Σε κάθε εξάμηνο διαμορφώνεται
ο Γενικός Μέσος Όρος Βαθμολογίας

Πρόοδος καταρτιζόμενου
•

Δυνατότητα κατοχύρωσης του εξαμήνου και εγγραφής στο επόμενο εξάμηνο
κατάρτισης, δίνεται εφόσον δεν υποχρεούται σε επαναπαρακολούθηση μαθήματος

•

Η τελική βαθμολογία σε κάθε μάθημα είναι τουλάχιστον πέντε (5).

•

Αν υστερεί σε ένα μόνο μάθημα, ενώ ο Γ.Μ.Ο.Β., είναι τουλάχιστον έξι (6),
υποχρεούται να επανεξεταστεί στην τρέχουσα εξεταστική περίοδο.
Αν η νέα βαθμολογία δεν είναι τουλάχιστον πέντε (5), εγγράφεται στο επόμενο
εξάμηνο, αλλά υποχρεούται να επανεξεταστεί στο μάθημα που υστέρησε στην αμέσως
επόμενη εξεταστική περίοδο.

•

Στην περίπτωση που η βαθμολογία είναι εκ νέου κάτω του πέντε (5), υποχρεούται να
επαναπαρακολουθήσει το μάθημα.

•

Σε περίπτωση που ο καταρτιζόμενος υστερεί σε παραπάνω από ένα (1) μαθήματα,
τότε δεν εγγράφεται στο επόμενο εξάμηνο αλλά υποχρεούται να επαναλαμβάνει
τα μαθήματα στα οποία υστέρησε.

Σχετικά με τις απουσίες
•

Η φοίτηση είναι υποχρεωτική για όλα τα μαθήματα

•

Μετά την είσοδο του εκπαιδευτή στην αίθουσα ή στον εργαστηριακό χώρο,
δεν επιτρέπεται η είσοδος καταρτιζόμενων

•

Οι απουσίες λαμβάνονται υποχρεωτικά ανά ώρα κατάρτισης με την έναρξή της
και με ευθύνη του εκπαιδευτή ή των εκπαιδευτών

•

Η φοίτηση χαρακτηρίζεται επαρκής σε κάθε μάθημα όταν ο αριθμός των ωριαίων
απουσιών είναι μικρότερος ή ίσος του 15% των προβλεπόμενων ωρών διδασκαλίας
του μαθήματος

•

Για σοβαρούς λόγους μετά από Απόφαση του Δ/ντη
το ποσοστό δύναται να αυξηθεί σε 20%

•

Το ανώτατο όριο των ωριαίων απουσιών υπολογίζεται ανά μάθημα
και ο υπολογισμός γίνεται με τον τύπο [ώρες μαθ./εβδ.] * 15 εβδ. * 15%

•

Οι αναπληρώσεις είναι ώρες κατάρτισης και υπάρχουν απουσίες κανονικά

Εκπαιδευτικό υλικό
• Το εκπαιδευτικό υλικό, ακολουθεί τις προδιαγραφές
του Οδηγού σπουδών της ειδικότητας και παρέχεται
με ευθύνη του εκπαιδευτή
• Διανέμεται ηλεκτρονικά μέσω της πλατφόρμας
Open eClass http://eclass.iekmesol.sch.gr
• Πρόσβαση με προσωπικούς κωδικούς
• Δυνατότητα δραστηριοτήτων και εργασιών
στο πλαίσιο του μαθήματος

Διαδικασία αυτοαξιολόγησης του ΙΕΚ
• Για τη διασφάλιση της ποιότητας της παρεχόμενης
κατάρτισης, εφαρμόζουμε διαδικασία αυτοαξιολόγησης
• Συμπλήρωση ανώνυμων και εμπιστευτικών
ερωτηματολογίων από εκπαιδευτές και
καταρτιζόμενους
• Δίνεται δυνατότητα αξιολόγησης και έκφρασης
απόψεων σχετικά με την παρεχόμενη κατάρτιση αλλά
και τη λειτουργία του ΙΕΚ γενικότερα.

Ερωτήσεις - Συζήτηση

Κανονισμός λειτουργίας
http://iekmesol.sch.gr/files/kanonismos_2014.pdf

www.iekmesol.sch.gr

