Συμπλήρωμα πιστοποιητικού
Ελλάδα

1. Τίτλος

σπουδών/προσόν 1

Δίπλωμα Επαγγελματικής Ειδικότητας Εκπαίδευσης και Κατάρτισης Επιπέδου 5. Ειδικότητα Ι.Ε.Κ.:

ΕΙΔΙΚΟΣ ΚΑΡΝΑΒΑΛΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ
2. Μεταφρασμένος

τίτλος 2

Vocational Training Diploma Initial Vocational Training (I.E.K.) Level 5. Specialty of I.E.K:

CARNIVAL STRUCTURES SPECIALIST
3. Προφίλ

ικανοτήτων και δεξιοτήτων

Μαθησιακά αποτελέσματα : Γνώσεις, δεξιότητες και ικανότητες. Τυπικά, ο κάτοχος του παρόντος τίτλου σπουδών/προσόντος είναι σε θέση να:
ΓΝΩΣΕΙΣ
 Αναγνωρίζει την πορεία των εικαστικών κινημάτων και των πολιτισμικών εξελίξεων, έχοντας δημιουργήσει δική του εικαστική αντίληψη,
αισθητική άποψη και κριτική ματιά.
 Διατυπώνει τις βασικές έννοιες του μάρκετινγκ, ώστε να μπορεί να ανταποκριθεί στις σύγχρονες κοινωνικοοικονομικές απαιτήσεις του
επαγγέλματός του.
 Αφηγείται τις ιστορικές εξελίξεις και επιρροές των πανάρχαιων εορτών και των εκφάνσεών τους, έχοντας στόχο τη συνειδητοποίηση της
πολιτιστικής - καρναβαλικής κληρονομιάς της πόλης του για την περαιτέρω εξέλιξη και ανάπτυξη του θεσμού του Καρναβαλιού.
 Ερμηνεύει τη γλώσσα και την ορολογία του Η/Υ και του 3D studio.
 Περιγράφει την εξέλιξη της ενδυμασίας, η οποία επέδρασε στη διαμόρφωση της Καρναβαλικής ενδυμασίας.
 Περιγράφει τις ιδιότητες και τις χρήσεις διαφόρων υλικών που μπορούν να αξιοποιηθούν στις καρναβαλικές κατασκευές.
 Απαριθμεί μεθόδους επαναχρησιμοποίησης υλικών και εξουδετέρωσης επιβλαβών απορριμμάτων με στόχο την προστασία του
περιβάλλοντος.
 Ξεχωρίζει τα επιβλαβή για την υγεία υλικά από τα μη επιβλαβή με στόχο την καλύτερη δυνατή αξιοποίηση των κατάλληλων υλικών στις
καρναβαλικές κατασκευές.
 Αναγνωρίζει τις βασικές αρχές του ελεύθερου σχεδίου και του σκίτσου.
 Συνοψίζει κριτικά τις θεωρίες των χρωμάτων.
ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ
 Εφαρμόζει μεθόδους σχεδίασης των καρναβαλικών αντικειμένων από διαφορετικές οπτικές γωνίες.
 Φωτογραφίζει και εκτυπώνει (αξιοποιώντας ή μη διάφορα εφέ) με στόχο την ανάδειξη των διαφόρων οπτικών γωνιών και σκιάσεων των
Καρναβαλικών θεμάτων.
 Μεταφέρει τα αντικείμενα στο χαρτί μέσω του ελεύθερου σχεδίου, αποδίδει το χώρο και τη σχέση που έχουν τα αντικείμενα μεταξύ τους
και τοποθετεί το έργο ορθά.
 Αποδίδει σωστά στο ελεύθερο σχέδιο τους τόνους του φωτός και της σκιάς και σχεδιάζει άρματα με καρναβαλικό ύφος.
 Αποδίδει σωστά τις ματιέρες των διάφορων υλικών στο χαρτί τους, υιοθετώντας τις βασικές αρχές του χρώματος που αφορούν στην
πρακτική εφαρμογή του σε επίπεδο σχεδίων και χώρων.
 Αποδίδει σχεδιαστικά τον χώρο στις τρεις διαστάσεις.
 Σκιτσάρει μέσω τεχνικών ελεύθερου σχεδιασμού διάφορα καρναβαλικά ενδύματα.
 Συλλαμβάνει ιδέες σατιρικού, χιουμοριστικού, καλλιτεχνικού περιεχομένου για ποικίλα θέματα (κοινωνικά, πολιτικά, οικονομικά,
πολιτιστικά και άλλα που ερεθίζουν τη φαντασία του).
 Αναπτύσσει σχέδια (μακέτες) τριών διαστάσεων με παραδοσιακό τρόπο (δια χειρός) ή με προηγμένο τεχνολογικό τρόπο (Η/Υ) πάνω σε
θέματα (εικόνες) που του έχουν ανατεθεί ή που τα έχει ανακαλύψει ο ίδιος.
 Κατασκευάζει (έως την τελική τους μορφή) Καρναβαλικά άρματα, Μπάστακες, Μασκαράτες και άλλες κατασκευές με παραδοσιακά υλικά
μέσα από την προσφερόμενη ποικιλία της αγοράς.
 Παρουσιάζει προπλάσματα (ολόγλυφα σε κλίμακα μικρότερη του φυσικού) των θεμάτων που του ανατίθενται ή των θεμάτων που επινοεί.
 Οργανώνει και παρακολουθεί ένα εγχείρημα, ελέγχοντας όλη την εξέλιξη των εργασιών μέχρι την παράδοση του θέματος.
 Χρησιμοποιεί σε βασικό επίπεδο την ιταλική γλώσσα.
ΙΚΑΝΟΤΗΤΕΣ
 Συνεργάζεται με τα υπόλοιπα μέλη της ομάδας και με διαφορετικές ειδικότητες για τον σχεδιασμό και την κατασκευή των καρναβαλικών
κατασκευών.
 Ενεργεί με συνέπεια και υπευθυνότητα σε όλες τις φάσεις της εργασίας του.
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Στη γλώσσα του πρωτοτύπου. |
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Εφόσον ισχύει. Η παρούσα μετάφραση δεν έχει νομική ισχύ. | 3 Εφόσον ισχύει.

Σκοπός του παρόντος εγγράφου είναι να συμπληρώσει τις πληροφορίες που προσφέρει το πιστοποιητικό. Το συμπλήρωμα δεν έχει νομική ισχύ. Το Πρότυπο του
βασίζεται στην Απόφαση (ΕΕ) 2018/646 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 18ης Απριλίου 2018, για ένα κοινό πλαίσιο για την παροχή καλύτερων
υπηρεσιών για τις δεξιότητες και τα επαγγελματικά προσόντα (Europass) και για την κατάργηση της απόφασης αριθ. 2241/2004/ΕΚ. © Ευρωπαϊκή Ένωση, 2002-2019
| europass.cedefop.europa.eu
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4. Φάσμα

επαγγελμάτων στα οποία έχει πρόσβαση ο/η κάτοχος του τίτλου σπουδών/προσόντος 3

Ο κάτοχος διπλώματος αυτής της ειδικότητας μπορεί να απασχοληθεί ως υπάλληλος σε καρναβαλικό οργανισμό (δημόσιο ή ιδιωτικό) είτε
ως ελεύθερος επαγγελματίας διατηρώντας δικό του εργαστήριο καρναβαλικών κατασκευών.
Η αναγνώριση του ∆ιπλώµατος Επαγγελµατικής Κατάρτισης Ι.Ε.Κ. ως τυπικού προσόντος για διορισµό στο δηµόσιο τοµέα ρυθµίζεται µε
το Π.∆. 50/2001 (Φ.Ε.Κ. 39 / Α΄ / 5-3-2001), ως ισχύει.
5. Επίσημη

βάση του τίτλου σπουδών/προσόντος

Φορέας απονομής του τίτλου σπουδών/προσόντος

Αρχή που είναι αρμόδια για την επικύρωση ή αναγνώριση του
τίτλου σπουδών/προσόντος

Εθνικός Οργανισμός Πιστοποίησης Προσόντων & Επαγγελματικού
Προσανατολισμού Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.
Λεωφ. Εθνικής Αντιστάσεως 41, Τ.Κ. 142 34 Ν. Ιωνία
https://www.eoppep.gr/
Επίπεδο (εθνικό ή ευρωπαϊκό) του τίτλου σπουδών
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Επίπεδο 5 Εθνικού και Ευρωπαϊκού Πλαισίου Προσόντων.

Πρόσβαση σε επόμενη βαθμίδα εκπαίδευσης ή κατάρτισης 1

Ναι

Εθνικός Οργανισμός Πιστοποίησης Προσόντων &
Επαγγελματικού Προσανατολισμού Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.
Λεωφ. Εθνικής Αντιστάσεως 41, Τ.Κ. 142 34 Ν. Ιωνία
https://www.eoppep.gr/
Κλίμακα βαθμολόγησης / απαιτήσεις επιτυχίας

α) επιτυχής ολοκλήρωση της φοίτησης στο Ι.Ε.Κ. και
απόκτηση Βεβαίωσης Επαγγελματικής Κατάρτισης
β) επιτυχία στο θεωρητικό µέρος των τελικών εξετάσεων
πιστοποίησης (κλίµακα βαθµολόγησης 1-20, µε βάση το 10)
γ) επιτυχία στο πρακτικό µέρος των τελικών εξετάσεων
πιστοποίησης (επιτυχών / αποτυχών)
Διεθνείς συμφωνίες αναγνώρισης των προσόντων 1

Όχι

Νομική βάση
Νόμος 2009/1992 περί Εθνικού Συστήματος Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης
Νόμος 4186/2013 περί Αναδιάρθρωσης της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και λοιπές διατάξεις
Νόμος 4763/2020 περί Εθνικού Συστήματος Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, Κατάρτισης και Διά Βίου Μάθησης
6. Επίσημα

αναγνωρισμένοι τρόποι απόκτησης τίτλου σπουδών/ προσόντος

Επιτυχής συμμετοχή στις εξετάσεις πιστοποίησης απόφοιτων Ι.Ε.Κ.. Συνολική διάρκεια της εκπαίδευσης/κατάρτισης που οδηγεί στο
πιστοποιητικό: 4 εξάμηνα (έως τον ν.4186/2013) / 5 εξάμηνα (μετά τον ν.4186/2013)
7.

Πρόσθετες πληροφορίες

Προϋποθέσεις εισαγωγής 1
Απολυτήριο ή Πτυχίο Ανώτερης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης ή Πτυχίο ΕΠΑΣ (Επίπεδο 4 ΕΠΠ/EQF) ΣΕΚ ή ισότιμο τίτλο σπουδών
(Επίπεδο 3 ΕΠΠ/EQF)
Μετά την ψήφιση του Ν 4763/2020, μόνο με Απολυτήριο Ανώτερης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (ΓΕΛ ή ΕΠΑΛ) ή ισότιμο τίτλο
σπουδών (Επίπεδο 4 ΕΠΠ/EQF)
Ενδεικτικά Διδασκόμενα Μαθήματα ειδικότητας:
Ιστορία τέχνης, Ελεύθερο σχέδιο – χρώμα, Γλυπτική, Καρναβαλική ενδυμασία, Σκίτσο ενδύματος, Φωτογραφία, Τεχνολογία υλικών,
Πολιτιστική λειτουργία της πόλης, Marketing, Γεωμετρικές εφαρμογές αξονομετρικής προοπτικής απεικόνισης, Ιταλικά, Αγγλικά,
Χρήση Η/Υ για τρισδιάστατη απεικόνιση καρναβαλικών μοντέλων.
Περισσότερες πληροφορίες για το Εθνικό Πλαίσιο Προσόντων: www.nqf.gov.gr και http://proson.eoppep.gr
Εθνικό Κέντρο Europass Ελλάδας: Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π- ΕL/NEC
Λεωφόρος Εθνικής Αντιστάσεως 41, 142 34, Ν. Ιωνία, Αθήνα Τηλ. (0030) 210 2709000 europass@eoppep.gr
http://europass.eoppep.gr
https://www.eoppep.gr/
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Εφόσον ισχύει.
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