Συμπλήρωμα πιστοποιητικού
Ελλάδα

1. Τίτλος

σπουδών/προσόν 1

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

ΦΥΛΑΚΑΣ ΜΟΥΣΕΙΩΝ ΚΑΙ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ
2. Μεταφρασμένος

τίτλος 2

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

MUSEUM AND ARCHAEOLOGICAL SITES GUARD
3. Προφίλ

ικανοτήτων και δεξιοτήτων

Μαθησιακά αποτελέσματα : Γνώσεις, δεξιότητες και ικανότητες. Τυπικά, ο κάτοχος του παρόντος τίτλου σπουδών/προσόντος είναι σε θέση να:
ΓΝΩΣΕΙΣ
 Απαριθμεί τέσσερις (4) τουλάχιστον ιστορικές περιόδους με αρχαιολογικό και μουσειακό ενδιαφέρον (πρώιμη & ύστερη αρχαιότητα,
βυζαντινή, μεσαιωνική, σύγχρονη).
 Διατυπώνει με επάρκεια θέματα αρχαιολογικής νομοθεσίας.
 Αναγνωρίζει τα στοιχεία που απαρτίζουν την τέχνη του αρχαίου ελληνικού πολιτισμού (αρχιτεκτονική, γλυπτική, ζωγραφική).
 Αναγνωρίζει τις μορφές φθοράς των έργων από φυσικούς παράγοντες (θερμοκρασία, υγρασία, έντομα, φως).
 Ερμηνεύει διαγράμματα ροής σήματος επικοινωνίας, εποπτείας ή συναγερμού και αναγνωρίζει τις συσκευές των συστημάτων ασφαλείας
και του εξοπλισμού επικοινωνίας.
 Αναφέρει με ευκολία στοιχεία προφύλαξης από σεισμό ή πυρκαγιά.
 Αναγνωρίζει τα μέρη και τις λειτουργίες του ανθρώπινου σώματος.
 Διατυπώνει βασικές έννοιες λειτουργικών συστημάτων Η/Υ.
 Επικοινωνεί ικανοποιητικά σε μια τουλάχιστον ξένη γλώσσα.
ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ
 Χειρίζεται με άνεση εφαρμογές Η/Υ τόσο για εποπτεία χώρων και υποδομών, όσο και περιβάλλοντος γραφείου.
 Συντάσσει με σαφήνεια, προφορικά και γραπτά, αναφορές για γεγονότα και καταστάσεις.
 Αναλύει πληροφορίες σχετικά με συνθήκες και γεγονότα.
 Χειρίζεται με άνεση τον ηλεκτρονικό εξοπλισμό επικοινωνιών, ελέγχου πρόσβασης και ασφάλειας.
 Ενεργεί άμεσα και αποτελεσματικά σε περίπτωση συναγερμού (πραγματικού ή λόγω σφάλματος).
 Φροντίζει την εύρυθμη λειτουργία (συντήρηση) των συστημάτων ασφαλείας και αποκαθιστά αυτήν (reset) σε περιπτώσεις βλάβης ή
άσκησης.
 Αντιλαμβάνεται επικίνδυνες καταστάσεις και προβλέπει τις επερχόμενες αντιδράσεις (πανικός).
 Αναλαμβάνει δράση με ψυχραιμία σε καταστάσεις έκτακτης ανάγκης (σεισμό, φωτιά, πλημμύρα, ένοπλη συμπλοκή) εφαρμόζοντας τα
προβλεπόμενα στο σχεδιασμό αντιμετώπισής της (προστασία επισκεπτών, προσωπικού, μουσειακού περιεχομένου κλπ.).
ΙΚΑΝΟΤΗΤΕΣ
 Λειτουργεί σύμφωνα με τον κώδικα δεοντολογίας του επαγγέλματός του.
 Ενεργεί σύμφωνα με τις πολιτικές και τις διαδικασίες του οργανισμού στον οποίο εργάζεται.
 Βρίσκεται σε διαρκή ετοιμότητα και αντιδρά άμεσα όταν απαιτηθεί.
 Αντιλαμβάνεται το μέγεθος του επείγοντος και αντιδρά ψύχραιμα.
 Επικοινωνεί αποτελεσματικά με επισκέπτες, συναδέλφους και προϊσταμένους.
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 αρχαιολογικούς χώρους, µουσεία, µονές, ιερούς ναούς,
πινακοθήκες, συλλογές έργων τέχνης οργανισµών, τραπεζών ή άλλων φορέων.
Η αναγνώριση του ∆ιπλώµατος ΙΕΚ ως τυπικού προσόντος για διορισµό στο δηµόσιο τοµέα ρυθµίζεται µε το Π.∆. 50/2001 (Φ.Ε.Κ. 39 / Α΄ / 53-2001), ως ισχύει.

1

Στη γλώσσα του πρωτοτύπου. | 2 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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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:
Ιστορία της τέχνης, Περιβαλλοντική αγωγή – Οικολογία, Ελληνική λαϊκή τέχνη, Φυσική αγωγή και αυτοάμυνα, Ιστορία και υλικός
πολιτισμός, Στοιχεία μουσειολογίας, Τουριστική αγωγή και αυτοάμυνα, Τουριστική ψυχολογία, Εισαγωγή στις βασικές έννοιες προστ ασίας
της πολιτιστικής κληρονομιάς, Βασικές αρχές φύλαξης μουσείων, μνημείων και αρχαιολογικών χώρων, Τεχνική επικοινωνίας –
Επιχειρηματικότητα, Αρχές προληπτικής συντήρησης, Αντιμετώπιση έκτακτων περιστατικών, Διαχείριση συλλογών – Χειρισμός και
μεταφορά έργων τέχνης, Υγιεινή – Πρώτες βοήθειες, Στοιχεία νομοθεσίας για την προστασία της φυσικής και πολιτιστικής κληρονομιάς,
Κώδικες επαγγελματικής συμπεριφοράς, Ηλεκτρονικά συστήματα ασφαλείας, Αγγλικά ή Γαλλικά, Χρήση Η/Υ.

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/

