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ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ
Η Διοίκηση και το προσωπικό του Δ.ΙΕΚ Μεσολογγίου σήμερα, έχει ως εξής:

Διευθυντής
Ιωάννης Γ. Χατζής
Εκπαιδευτικός κλ. ΠΕ04.01
Φυσικός – Προγ/στής ΗΥ
MSc ΤΠΕ για την Εκπαίδευση
Με θητεία από 21/09/2016 έως 31/8/2018

Υποδιευθύντρια
Αικατερίνη Αποστολοπούλου
Εκπαιδευτικός κλ. ΠΕ05-Γαλλικών
Με απόσπαση από 19/01/2017 έως 31/8/2018

Συνεργάτες Γραμματείας
Στυλιανός Ντουράκης
Εκπαιδευτικός κλ. ΠΕ04.02-Χημικών
Με απόσπαση από 01/02/2017 έως 31/8/2018

Ελένη Χαντζή
Εκπαιδευτικός κλ. ΠΕ05-Γαλλικών
Με απόσπαση από 01/09/2017 έως 31/8/2018
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ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ
Με την έναρξη του χειμερινού εξαμήνου 2016Β (Σεπτέμβριος 2016), λειτούργησαν
συνολικά 4 ειδικότητες και συγκεκριμένα:
Γ’ εξάμηνο
ΒΟΗΘΟΣ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟΥ
Α’ εξάμηνο
ΒΟΗΘΟΣ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΩΝ
ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ ΚΑΙ ΜΑΚΙΓΙΑΖ
ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΚΟΜΜΩΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ
στις οποίες φοίτησαν συνολικά περίπου 60 καταρτιζόμενοι
και δίδαξαν 23 εκπαιδευτές.
Σήμερα, κατά το εαρινό εξάμηνο 2018Α, λειτουργούν συνολικά 8 ειδικότητες και
συγκεκριμένα:
Δ' εξάμηνο
ΒΟΗΘΟΣ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΩΝ
ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ ΚΑΙ ΜΑΚΙΓΙΑΖ
ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΚΟΜΜΩΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ
Α' εξάμηνο
ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ
ΦΥΛΑΚΑΣ ΜΟΥΣΕΙΩΝ ΚΑΙ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ
ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ ΑΘΛΗΜΑΤΩΝ
ΤΕΧΝΙΚΟΣ Η/Υ
ΒΟΗΘΟΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ
στις οποίες φοιτούν συνολικά περίπου 110 καταρτιζόμενοι
και διδάσκουν 35 εκπαιδευτές.
Επίσης σήμερα πραγματοποιούν Πρακτική Άσκηση 10 καταρτιζόμενοι.
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Στατιστικά στοιχεία καταρτιζομένων
Εγγραφή στην ειδικότητα
Διέκοψαν - Απορρίφθηκαν
Ολοκλήρωσαν

2016Β
64
23
41

2017Α
41
5
36

2017Β
157
49
108

2018Α
108

2017Α
0
2
7
10
5
1
25

2017Β
1
4
26
10
1
4
46

2018Α
3
4
17
8
1
2
35

Στατιστικά στοιχεία εκπαιδευτών
Εμπειροτέχνες
Ι.Ε.Κ., Δ/θμιας Εκπ/σης
ΑΕΙ - ΤΕΙ
Μεταπτυχιακό
Διδακτορικό
Εκπ/κοί Δ/θμιας με διάθεση
Σύνολο εκπαιδευτών
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2016Β
0
4
7
7
5
1
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ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ Δ.ΙΕΚ – ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΕΣ
Διασφάλιση ποιότητας – Αυτοαξιολόγηση
Στο Δ.ΙΕΚ Μεσολογγίου διεξάγεται με τη λήξη κάθε εξαμήνου κατάρτισης, έρευνα
εκπαιδευτών και καταρτιζόμενων.
Στο πλαίσιο αυτής της έρευνας, με τη συμπλήρωση εμπιστευτικού ερωτηματολογίου
από τους εκπαιδευτές και τους καταρτιζόμενους, συγκεντρώνονται χρήσιμες
πληροφορίες που χρησιμοποιούνται αποκλειστικά από τη Διοίκηση του Δ.ΙΕΚ για το
μελλοντικό σχεδιασμό και την αναβάθμιση του επιπέδου αλλά και τη βελτίωση των
συνθηκών της παρεχόμενης κατάρτισης.

Συνέλευση διδασκόντων
Στο Δ.ΙΕΚ Μεσολογγίου, λειτουργεί η Συνέλευση διδασκόντων, στην οποία
συμμετέχουν οι εκπαιδευτικοί που διδάσκουν στις ειδικότητες με οποιαδήποτε
σχέση εργασίας, όπως προβλέπεται από τον Κανονισμό λειτουργίας του Δ.ΙΕΚ.
Πραγματοποιούνται 2 τακτικές συνελεύσεις διδασκόντων σε κάθε εξάμηνο
κατάρτισης. Η πρώτη προγραμματίζεται μέσα στο πρώτο 15ήμερο της κατάρτισης
και η δεύτερη στο τελευταίο 15ήμερο, πριν τη λήξη των μαθημάτων.

Διαφανής διαδικασία ανάθεσης μαθημάτων
Στο πλαίσιο ανάθεσης μαθημάτων σε εκπαιδευτές, εφαρμόζεται διαφανής
διαδικασία, τηρώντας τους αξιολογικούς πίνακες ανά ειδικότητα, όπως προβλέπεται
από τον Οδηγό σπουδών.
Συγκεκριμένα, λαμβάνοντας υπόψη το συνολικό αριθμό ωρών κατάρτισης ανά
ειδικότητα και τον ελάχιστο αριθμό εκπαιδευτών ανά τμήμα, με δίκαιη κατανομή των
ωρών ανά εκπαιδευτή και τηρώντας πάντα τους ισχύοντες αξιολογικούς πίνακες,
καλείται με ευθύνη του Διευθυντή Δ.ΙΕΚ αναγκαίος αριθμός εκπαιδευτών ανά
ειδικότητα, εφόσον έχουν αποδεχθεί την ανάθεση διδακτικού έργου.
Με ανοιχτή διαδικασία η επιλογή των μαθημάτων γίνεται από τους εκπαιδευτές,
ακολουθώντας την αξιολογική σειρά του πίνακα.
Με τον τρόπο αυτό καλλιεργείται κλίμα συνεργασίας μεταξύ των εκπαιδευτών και
επιτυγχάνεται ο μέγιστος βαθμός ικανοποίησης των εκπαιδευτών στην επιλογή του
διδακτικού αντικειμένου που τελικά θα αναλάβουν να διδάξουν.

Τακτικές συναντήσεις Διοίκησης με τα Τμήματα των καταρτιζομένων
Κατά τη διάρκεια κάθε εξαμήνου κατάρτισης, πραγματοποιούνται τουλάχιστον δύο
(2) τακτικές ωριαίες συναντήσεις της Διοίκησης με κάθε Τμήμα καταρτιζομένων με
σκοπό την ανάπτυξη κλίματος συνεργασίας με τους καταρτιζόμενους, τη συζήτηση
σε ζητήματα που τους απασχολούν αλλά και προσπάθεια επίλυσης πιθανών
προβλημάτων.
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Απονομή Τιμητικών Επαίνων
Από τη λήξη του χειμερινού εξαμήνου 2016Β, μετά την
έκδοση των τελικών αποτελεσμάτων έχει καθιερωθεί
από τη Διοίκηση του Δ.ΙΕΚ, η Απονομή Τιμητικών Επαίνων
στους καταρτιζόμενους που έχουν πετύχει την καλύτερη
επίδοση στο Τμήμα τους.

Διοργάνωση τακτικών εκπαιδευτικών επισκέψεων σε χώρους εργασίας
Καταβάλλοντας προσπάθειες για την ολοκληρωμένη παρεχόμενη κατάρτιση,
υποστηρίζεται η υλοποίηση εκπαιδευτικών επισκέψεων σε χώρους εργασίας και η
άμεση επαφή των καταρτιζομένων με επαγγελματίες του χώρου της ειδικότητάς
τους στην τοπική κοινωνία.

Διοργάνωση project
Σημαντικός ρόλος έχει δοθεί στην Πρακτική εφαρμογή στην ειδικότητα. Στο πλαίσιο
του μαθήματος, φιλοδοξία μας είναι η εξοικείωση των καταρτιζόμενων με την
εργασία σε ομάδες, τον χρονοπρογραμματισμό και το συντονισμό συγκεκριμένων
εργασιών, συνδυάζοντας γνώση και πληροφορία άλλων μαθημάτων της ειδικότητάς
τους για την παραγωγή ενός λειτουργικού σχεδίου ή μιας εφαρμόσιμης υλοποίησης.
Τους δίνεται επίσης η δυνατότητα, διαθεματικής συνεργασίας με καταρτιζόμενους
άλλων ειδικοτήτων.
Οι σπουδάστριες της ειδικότητας "Βοηθός
Βρεφονηπιοκόμων" συμμετείχαν το εαρινό εξάμηνο
2017Α στο 1ο Forum Βρεφονηπιοκόμων Ι.Ε.Κ. με το
poster της εργασίας "Η προσχολική αγωγή στις
ευρωπαϊκές χώρες".
Επίσης, διοργάνωσαν και υλοποίησαν στον Ιδιωτικό
Παιδικό σταθμό "Παραμυθένιος κόσμος" στο
Μεσολόγγι, παιδαγωγική δραστηριότητα με τίτλο "Το
καρναβάλι των ζώων".

Διοργάνωση σεμιναρίων για τους εκπαιδευτές του Δ.ΙΕΚ
Σημαντικός ρόλος έχει δοθεί και στην επιμόρφωση των εκπαιδευτών του Δ.ΙΕΚ.
Το χειμερινό εξάμηνο 2017Β υλοποιήθηκε το επιμορφωτικό σεμινάριο με τίτλο
"Αξιοποίηση τεχνικών ασύγχρονης και εξ αποστάσεως διδασκαλίας μέσα από το
περιβάλλον ηλεκτρονικής μάθησης Open eClass" μετά την αριθ. πρωτ. Κ1/201065/2011-2017 έγκριση της ΔΔΒΜ. Το σεμινάριο είχε διάρκεια 50 ώρες και υλοποιήθηκε με
τη "μεικτή" μέθοδο διδασκαλίας. Συνδύαζε 2 δια ζώσης υποχρεωτικές εκπαιδευτικές
συναντήσεις και 4 εβδομάδες εκπαίδευσης από απόσταση με χρήση του Open eClass,
για την πρόσβαση στο εκπαιδευτικό υλικό και την υλοποίηση ασκήσεων εμπέδωσης.
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ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΕΡΓΟ
Η Διεύθυνση και το προσωπικό του Δ.ΙΕΚ, καθημερινά διεκπεραιώνει όλες τις
απαραίτητες εργασίες με σκοπό την εύρυθμη και αποτελεσματική λειτουργία του
Δ.ΙΕΚ. Για την αποδοτική διεκπεραίωση των διοικητικών εργασιών, έγινε αναβάθμιση
των ψηφιακών υποδομών. Συγκεκριμένα:
- Ανακαίνιση και επέκταση της υπάρχουσας δομημένης καλωδίωσης.
- Αναβάθμιση του τοπικού δικτύου σε Gigabit Ethernet.
- Εγκατάσταση και λειτουργία στο τοπικό δίκτυο κεντρικού εξυπηρετητή για την
υποστήριξη και το διαμοιρασμό ψηφιακών υπηρεσιών.
- Εγκατάσταση και λειτουργία τηλεφωνικού κέντρου.
- Ενεργοποίηση ασύρματου δικτύου Wi-Fi.

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
Απόκτηση εικονικής μηχανής (VPS) από το ΠΣΔ
Μετά από σχετικό τεκμηριωμένο αίτημα που υποβλήθηκε, το ΠΣΔ (sch.gr)
παραχώρησε στο Δ.ΙΕΚ Αγρινίου εικονική μηχανή (VPS) με σκοπό την υποστήριξη και
λειτουργία προηγμένων υπηρεσιών διαδικτύου από το Δ.ΙΕΚ.

Σύστημα ασύγχρονης τηλεκπαίδευσης
Open eClass
http://eclass.iekμmesol.sch.gr
Με στόχο την αναβάθμιση των παρεχόμενων
εκπαιδευτικών υπηρεσιών στην ψηφιακή
εποχή, το εαρινό εξάμηνου 2015Α
εγκαταστάθηκε η πλατφόρμα Open eClass.
Είναι ένα ολοκληρωμένο Σύστημα Διαχείρισης Ηλεκτρονικών Μαθημάτων το οποίο
βασικά παρέχει:
- Διαχείριση εκπαιδευτικού περιεχομένου
- Εργαλεία ενημέρωσης, επικοινωνίας και συνεργασίας
- Εργαλεία αξιολόγησης & ανατροφοδότησης
Το σύστημα χρησιμοποιήθηκε πιλοτικά στην ειδικότητα Τεχνικός Εφαρμογών
Πληροφορικής, ενώ έχει ξεκινήσει να εφαρμόζεται για όλες τις ειδικότητες από το
ερχόμενο χειμερινό εξάμηνο 2015Β.

Παροχή τεχνικής βοήθειας και στήριξης για το Open eClass σε όλα τα Δ.ΙΕΚ
Μετά από το αριθ. πρωτ. Κ1/31151/23-02-2016 έγγραφο του Διευθυντή Δια Βίου
Μάθησης, για υποχρεωτική εγκατάσταση και εφαρμογή πλατφόρµας ασύγχρονης
τηλεκπαίδευσης σε όλα τα Δημόσια ΙΕΚ, ανατέθηκε στο Δ.ΙΕΚ Μεσολογγίου να
παρέχει την απαραίτητη τεχνογνωσία, τεχνική υποστήριξη και βοήθεια στα Δ.ΙΕΚ που
πρόκειται να εγκαταστήσουν το αντίστοιχο σύστημα.
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ΠΡΟΤΑΣΗ ΓΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ
ERASMUS+
Οργάνωση σχεδίου και υποβολή πρότασης στο πλαίσιο του ERASMUS+ 2017
και 2018
Σχεδιάστηκαν και υποβλήθηκαν προτάσεις για υλοποίηση προγράμματος
κινητικότητας στο πλαίσιο του προγράμματος ERASMUS+ τα έτη 2017 και 2018.
Η πρόταση του 2017 είχε τίτλο "(ΕΕΚ) Επαγγελματική Εκπαίδευση και Κατάρτιση Μαθαίνοντας σε χώρους εργασίας στην Ευρώπη", και αφορούσε την Πρακτική άσκηση
15 σπουδαστών των ειδικοτήτων "Τεχνικός Αισθητικής Τέχνης Και Μακιγιάζ" και
"Τεχνικός Κομμωτικής Τέχνης" στην Ισπανία, καθώς επίσης και την επιμόρφωση 10
εκπαιδευτών στη Γερμανία. Μετά την αξιολόγηση η πρόταση επιλέχθηκε ως
επιλαχούσα.
Η φετινή πρόταση (Eramsus+ 2018) είχε τίτλο "Μαθαίνοντας στην πράξη από
ειδικούς. Ένα πρόγραμμα εκμάθησης σε χώρους εργασίας στην Ευρώπη".
Η πρόταση αφορά την τοποθέτηση για Πρακτική Άσκηση 40 συνολικά σπουδαστών
των ειδικοτήτων "Φύλακας Μουσείων και Αρχαιολογικών Χώρων", "Τεχνικός
Τουριστικών Μονάδων και Επιχειρήσεων Φιλοξενίας" και "Βοηθός Νοσηλευτικής
Γενικής Νοσηλείας", σε Πορτογαλία, Ισπανία και Βουλγαρία αντίστοιχα.
Τα αποτελέσματα της αξιολόγησης της φετινής πρότασης αναμένονται τον Ιούνιο
2018.

ΔΡΑΣΕΙΣ – ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ
-

Συμμετοχή με την υποστήριξη των εκπαιδευτών και των καταρτιζομένων σε
δράσεις και εκδηλώσεις του Δήμου Μεσολογγίου και άλλων τοπικών φορέων και
Συλλόγων.

-

Οργάνωση αιμοδοσίας με συμμετοχή εκπαιδευτών και καταρτιζομένων.

-

Εσωτερικές εκδηλώσεις (Κοπή Πρωτοχρονιάτικης πίτας, Εκδήλωση λήξης έτους
κατάρτισης, Απονομή τιμητικών επαίνων κά.)

-

Σε συνεργασία με τους καταρτιζόμενους στο ΔΙΕΚ Μεσολογγίου, μετά τη λήξη του
εαρινού εξαμήνου 2015Α, διοργανώθηκε για πρώτη φορά ένα καλοκαιρινό party,
ανοιχτό για όλους τους φίλους του ΙΕΚ. Το party έχει καθιερωθεί και γίνεται μέχρι
σήμερα.
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ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ
Δράση "ΕΥΤΥΧΙΣΜΕΝΑ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ"
Εκδήλωση στην Κεντρική πλατεία Μεσολογγίου με
τη συμμετοχή των σπουδαστών όλων των
ειδικοτήτων.

Εκθεσιακό περίπτερο

Το Σεπτέμβριο 2017, το Δ.ΙΕΚ Μεσολογγίου συμμετείχε με εκθεσιακό περίπτερο, στη
2η Αναπτυξιακή Έκθεση Υπηρεσιών & Προϊόντων του Δήμου Ιεράς Πόλεως
Μεσολογγίου.

9

Συνοπτικός Απολογισμός

Σεπτέμβριος 2016 – Μάιος 2018

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
Δαπάνες από τον Προϋπολογισμό
Χειμερινό εξάμηνο 2016Β – Αριθμός καταρτιζομένων: 64
ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ-ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ .......................................................... 86,80 €
ΥΛΙΚΑ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ............................................................... 158,63 €
ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ............... 198,40 €
ΕΝΤΥΠΑ - ΓΡΑΦΙΚΗ ΥΛΗ ............................................................ 483,84 €
ΥΛΙΚΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ .................................................................. 749,97 €
ΦΩΤΙΣΜΟΣ .................................................................................. 1.230,00 €
ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΑΜΗΝΟΥ ........................................................ 2.907,64 €

Εαρινό εξάμηνο 2017Α – Αριθμός καταρτιζομένων: 49
ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ-ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ .......................................................... 37,20 €
ΥΛΙΚΑ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ............................................................... 174,17 €
ΕΝΤΥΠΑ - ΓΡΑΦΙΚΗ ΥΛΗ ............................................................ 423,03 €
ΚΑΥΣΙΜΑ ΚΑΙ ΛΟΙΠΑ ΥΛΙΚΑ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ............................ 860,03 €
ΥΛΙΚΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ .............................................................. 1.372,15 €
ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΑΜΗΝΟΥ .............................................................. 2.866,58 €

Χειμερινό εξάμηνο 2017Β – Αριθμός καταρτιζομένων: 157
ΥΛΙΚΑ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ............................................................... 125,86 €
ΕΝΤΥΠΑ - ΓΡΑΦΙΚΗ ΥΛΗ ............................................................ 755,94 €
ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΑΜΗΝΟΥ ..................................................................881,80 €

Εαρινό εξάμηνο 2018Α – Αριθμός καταρτιζομένων: 110
ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ-ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ .......................................................... 37,20 €
ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ................. 47,12 €
ΥΛΙΚΑ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ............................................................... 286,91 €
ΕΝΤΥΠΑ - ΓΡΑΦΙΚΗ ΥΛΗ ............................................................ 944,79 €
ΚΑΥΣΙΜΑ ΚΑΙ ΛΟΙΠΑ ΥΛΙΚΑ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ............................ 860,03 €
ΥΛΙΚΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ .............................................................. 1.829,39 €
ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΑΜΗΝΟΥ .............................................................. 3.145,41 €
ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΠΑΝΩΝ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ....................... 6.853,81 €

Έκτακτες δαπάνες και δαπάνες πάγιου εξοπλισμού
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Σεπτέμβριος 2016 – Μάιος 2018

Συνοπτικός Απολογισμός

Αγορές πάγιου εξοπλισμού ...................................................... 860,56 €

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΠΑΝΩΝ ............................................. 7.714,37 €
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