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Αγορά Εργασίας

Δραστηριότητες IEK
• Mελέτες - Έρευνες
• Πρακτική άσκηση
• Οργάνωση και υλοποίηση ευρωπαϊκών προγραμμάτων
• Eκπαιδευτικές επισκέψεις
• Eκθέσεις - παρουσιάσεις έργων καταρτιζομένων
• Συνέδρια (συμμετοχή - διακρίσεις)
• Hμερίδες (διοργάνωση)
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EIΔIKOTHTEΣ

Η ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΕΊΝΑΙ ΚΑΤΑΚΤΗΣΗ

Φθινοπωρινού εξαμήνου 2016 - 2017

Σκοπός του Ινστιτούτου Επαγγελματικής Κατάρτισης είναι η παροχή
υπηρεσιών αρχικής επαγγελματικής κατάρτισης σε αποφοίτους
δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Έτσι, συμβάλλει με ουσιώδη τρόπο στην
επαγγελματική αποκατάσταση των νέων ανέργων και είναι μια σημαντική
διέξοδος για τους νέους που επιλέγουν να μην προχωρήσουν στην
τριτοβάθμια εκπαίδευση.
Η επαγγελματική όμως κατάρτιση στο Ι.Ε.Κ. της Σιβιτανιδείου Σχολής
αποτελεί συνώνυμο της δημιουργικής απασχόλησης αφού οι νέοι:

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ ‘Α ΕΞΑΜΗΝΟΥ
1. Στέλεχος τεχνολογίας & ελέγχου τροφίμων και ποτών (Α’ εξάμ.)
2. Τεχνικός Μαγειρικής Τέχνης - Αρχιμάγειρας (shef) (Α’ εξάμ.)
3. Tεχνικός Αρτοποιίας - Ζαχαροπλαστικής (Α’ εξάμ.)
4. Τεχνικός Χημικών Εργαστηρίων και Ποιοτικού Ελέγχου Υλικών (Α’ εξάμ.)
5. Βοηθός Ιατρικών Εργαστηρίων (Α’ εξάμ.)
6. Βοηθός Νοσηλευτικής Γενικής Νοσηλείας (Α’ εξάμ.)
7. Βοηθός Οδοντικής Τεχνολογίας (Α’ εξάμ.)

➤ Φοιτούν σε ένα Ι.Ε.Κ. το οποίο λόγω της νομικής του υπόστασης είναι
ευέλικτο στις αποφάσεις του, μπορεί να καθορίζει τις νέες ειδικότητες
που θα λειτουργήσουν, ύστερα από μελέτη των απαιτήσεων της αγοράς
εργασίας και μετρά περίπου 6500 αποφοίτους.

8. Στέλεχος Εμπορίας, Διαφήμιση και Προώθησης Προϊόντων (Marketing) (Α’ εξάμ.)

➤ Ασκούνται σε μεγάλο αριθμό εργαστηρίων της Σιβιτανιδείου Σχολής
που είναι οργανωμένα από τους υπεύθυνους κάθε ειδικότητας και
εξοπλίζονται υλικοτεχνικά με σύστημα και με ποιότητα.
Διδάσκονται και καταρτίζονται από έμπειρο και ενημερωμένο διδακτικό
προσωπικό

12. Τεχνικός Μηχανοτρονικής (Α’ και Γ’ εξάμ.)*

➤ Δημιουργούν με τη βοήθεια και συμπαράσταση του Κέντρου
Συμβουλευτικής και Επαγγελματικού Προσανατολισμού σε ένα ευρύ
εκπαιδευτικό χώρο που προσφέρει κατά τη διάρκεια της κατάρτισης
δραστηριότητες όπως επιμορφωτικά σεμινάρια, εκπαιδευτικές έρευνες,
πρακτική άσκηση και τους στηρίζει μετά την επιτυχή ολοκλήρωση των
σπουδών τους με το θεσμό του Γραφείου Διασύνδεσης με την Αγορά
Εργασίας.
Οι ειδικότητες ορίζονται από το Δ.Σ. της Σ.Δ.Σ.Τ.Ε., πάντα σύμφωνα με τα
νέα προγράμματα του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. και τις απαιτήσεις της αγοράς
εργασίας.

AΠΟΛΥΤΗΡΙΟΣ
ΤΙΤΛΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ
Β/ΘΜΙΑΣ ΠΟΥ
ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ

9. Γραφιστική εντύπου & Ηλεκτρονικών μέσων (Α’ εξάμ.)
10. Τεχνικός Η/Υ (Α’ εξάμ.)
11. Δημοσιογραφίας, συντακτών και ρεπόρτερ (Α’ εξάμ.)
13. Τεχνικός Αισθητικής Τέχνης - Μακιγιάζ (Α’ εξάμ.)

Απολυτήριο
ΕΛ, ΓΕΛ,
ή
Πτυχίο
ΤΕΛ,

14. Τεχνικός Αυτοματισμών (Α’ εξάμ.)
*Στο τμήμα ειδικότητας “Τεχνικός Μηχανοτρονικής” το οποίο θα λειτουργήσει από το Γ’
εξάμηνο, δικαίωμα υποβολής αιτήσεων για επιλογή έχουν όσοι κατέχουν τίτλο σπουδών:
•Πτυχίο ΕΠΑΛ : ΤΟΜΕΑΣ Οχημάτων: ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ: Mηχανικών και Ηλεκτρολογικών Συστημάτων Αυτοκινήτου.
•Πτυχίο ΤΕΕ Β’ κύκλου: TΟΜΕΑΣ Μηχανολογικός, ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ: Μηχανών και Συστημάτων
αυτοκινήτου.
•Απολυτήριο ΕΠΑΣ ΟΑΕΔ: ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ: Τεχνιτών Μηχανών και Συστημάτων αυτοκινήτου.

Β’ κύκλου ΤΕΕ,
ΕΠΑ.Λ., ΕΠΑ.Σ.

Ειδικότητες πιλοτικού χαρακτήρα:
1. Θρησκευτικός Τουρισμός και Προσκυνηματικές Περιηγήσεις (Α’ εξάμ.)
2. Τεχνικός Συντήρησης Θρησκευτικών Κειμηλίων (Α’ εξάμ.)
3. Παραγωγός Ραδιοφωνικών Εκπομπών (Α’ εξάμ.)
4. Τεχνικός φαρμάκων καλλυντικών και παρεμφερών προϊόντων (Α’ εξάμ.)

Πολλοί απόφοιτοί μας έχουν ήδη αποκτήσει Πιστοποιητικό Επαγγελματικής
Κατάρτισης μετά από τις εξετάσεις Πιστοποίησης.

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ: Με την αίτηση επιλογής (έντυπο θα παραλαμβάνεται από τη
Γραμματεία) απαραιτήτως συνυποβάλλονται: α) Ο απολυτήριος τίτλος σπουδών,
όπως απαιτείται, β) Δελτίο αστυνομικής ταυτότητας και εφόσον υπάρχουν:
γ) Πιστοποιητικό ενδεχόμενης προϋπηρεσίας στην ειδικότητα που επιλέγουν
και δ) Βεβαίωση ιδιότητας πολύτεκνης - τρίτεκνης οικογένειας ή ορφανού.

Στους αποφοίτους των Ι.Ε.Κ. που έχουν περατώσει την πρακτική άσκηση,
και μετά από τις εξετάσεις πιστοποίησης χορηγείται Δίπλωμα
Επαγγελματικής Κατάρτησης Επιπέδου 5.

Οι ημερομηνίες υποβολής αιτήσεων επιλογής για τους υποψήφιους
καταρτιζόμενους θα ανακοινωθούν τέλος Αυγούστου.

Η φοίτηση στο Ι.Ε.Κ. είναι 5 εξάμηνα. Τα 4 εξάμηνα καλύπτουν τη
θεωρητική και εργαστηριακή κατάρτιση της ειδικότητας, ενώ το 5ο εξάμηνο
γίνεται η Πρακτική Άσκηση και Μαθητεία.

