Συμπλήρωμα πιστοποιητικού
Ελλάδα

1. Τίτλος

σπουδών/προσόν 1

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

ΕΙΔΙΚΟΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗΣ ΨΥΧΑΓΩΓΙΑΣ
2. Μεταφρασμένος

τίτλος

2

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

HOTEL ENTERTAINMENT 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 τις μορφές τουρισμού και τις ιδιαιτερότητες του τουρισμού σε οικονομικό, κοινωνικό, περιβαλλοντικό και
ψυχολογικό επίπεδο, τις κύριες αγορές τουριστών, τους κύριους τουριστικούς προορισμούς, τουριστικούς πόλους έλξης και
αξιοθέατα παγκοσμίως και τοπικά.
 Αντιλαμβάνεται την οργάνωση και τη λειτουργία των τουριστικών και ξενοδοχειακών επιχειρήσεων.
 Αναγνωρίζει τις βασικές αρχές της τουριστικής οικονομίας και τις θεωρίες της επιστήμης του μάρκετινγκ που αφορούν τον
τουριστικό κλάδο.
 Αναγνωρίζει τις τεχνικές επικοινωνίας, δημοσίων σχέσεων και εξυπηρέτησης πελατών και την σύνδεσή τους με την ψυχαγωγία
στο ξενοδοχειακό τομέα.
 Αναγνωρίζει την αγγλική και γερμανική τουριστική ορολογία προφορικώς και γραπτώς ως κύριες γλώσσες του τουρισμού.
 Αναγνωρίζει τις βασικές αρχές της πληροφορικής και τον τρόπο λειτουργίας των λειτουργικών συστημάτων και εφαρμογών
γραφείου.
 Παρουσιάζει τα κύρια κινήματα τέχνης και τους εκφραστές τους, καθώς και τις κύριες τεχνικές της ζωγραφικής, του σχεδίου
και της γελοιογραφίας.
 Παρουσιάζει τις κύριες θεωρίες ψυχολογίας και κοινωνιολογίας με έμφαση στο τουρισμό και την παιδική/ εφηβική ηλικία.
 Περιγράφει τις κύριες τεχνικές της δραματικής τέχνης, του θεάτρου, της συγγραφής σεναρίου, σκηνογραφίας και σκηνοθεσίας,
τις τεχνικές της ενδυματολογίας και του μακιγιάζ, τις τεχνικές ήχου και φωτισμού.
 Διακρίνει τις κατηγορίες μουσικής.
 Εξοικειώνεται με τους κανόνες και τεχνικές των αθλημάτων και ψυχαγωγικών παιχνιδιών καθώς και τους βηματισμούς
εθνικών και μοντέρνων χωρών.
ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ
 Επικοινωνεί γραπτώς και προφορικώς στην Αγγλική και Γερμανική.
 Συμμετέχει στη λειτουργία της ξενοδοχειακής επιχείρησης.
 Αναπτύσσει ευχάριστο κλίμα επικοινωνίας με τους πελάτες του ξενοδοχείου.
 Διδάσκει παρουσιάζοντας βασικές τεχνικές της δραματικής τέχνης.
 Διδάσκει παρουσιάζοντας αθλήματα και χορούς.
 Διδάσκει τεχνικές ζωγραφικής και σκίτσου.
 Υποδεικνύει τεχνικές προετοιμάζοντας σκηνικά, εγκαταστάσεις ήχου και φωτισμού, ενδύματα, αμφιέσεις και μεταμφιέσεις.
ΙΚΑΝΟΤΗΤΕΣ
 Συνεργάζεται με άλλους επαγγελματίες του ξενοδοχειακού και τουριστικού χώρου.
 Φροντίζει με υπευθυνότητα για την ευχάριστη διαμονή των πελατών του ξενοδοχείου, αναπτύσσοντας ευχάριστο κλίμα
επικοινωνίας.
 Διοργανώνει αυτόνομα ή υπό την εποπτεία άλλων, αθλητικές δραστηριότητες, εργαστήρια εκμάθησης τεχνών, διαγωνισμούς,
εκδηλώσεις και παιχνίδια για τους φιλοξενούμενους του ξενοδοχείου, όπως επίσης και θεατρικές, μουσικές, χορευτικές
παραστάσεις με την συμμετοχή των πελατών ή του προσωπικού του ξενοδοχείου .
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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 σε ξενοδοχεία οποιουδήποτε μεγέθους, κέντρα υποδοχής (ηλικιωμένων,
ατόμων με ειδικές ανάγκες, νέων κλπ.), κρουαζιέρες, κάμπινγκ κλπ.
Η αναγνώριση του ∆ιπλώµατος ΙΕΚ ως τυπικού προσόντος για διορισµό στο δηµόσιο τοµέα ρυθµίζεται µε το Π.∆. 50/2001 (Φ.Ε.Κ. 39 / Α΄ / 5-32001), 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

1

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:
Στοιχεία τουρισμού και οι διακρίσεις του, Ιστορία της τέχνης, Δυναμική του λόγου – Ορθοφωνία, Οργάνωση και λειτουργία τουριστικών –
ξενοδοχειακών επιχειρήσεων, Θεατρικό παιχνίδι – Αυτοσχεδιασμός, Τουριστική οικονομία και Marketing, Θεωρία και τεχνική εμψύχωσης Ι,ΙΙ,
Δημόσιες σχέσεις, Σενάριο, Σκηνογραφία - Σκηνοθεσία, Χορός- Κίνηση και γλώσσα σώματος, Οργάνωση και λειτουργία τουριστικών γραφείων,
Σχέδιο – Γελοιογραφία, Θέατρο – Μίμηση - Παντομίμα και δραματική τέχνη, Αθλητικά παιχνίδια, Τουριστική κοινωνιολογία, Ψυχολογία
παιδικής και εφηβικής ηλικίας, Τεχνική της επικοινωνίας, Σχεδιασμός ψυχαγωγικών δραστηριοτήτων, Ενδυματολογία – Μακιγιάζ, Τεχνική ήχου
και φωτισμού, Μουσικές επιλογές και εφαρμογές, Εφαρμογές στο χιούμορ, Τουριστική γεωγραφία, Πρακτική σεναριογραφίας, Χρήση Η/Υ,
Αγγλικά, Γερμανικά.

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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