Συμπλήρωμα πιστοποιητικού
Ελλάδα

1. Τίτλος

σπουδών/προσόν 1

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

ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ ΣΚΑΚΙ
2. Μεταφρασμένος

τίτλος 2

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

CHESS COACH
3. Προφίλ

ικανοτήτων και δεξιοτήτων

Μαθησιακά αποτελέσματα : Γνώσεις, δεξιότητες και ικανότητες. Τυπικά, ο κάτοχος του παρόντος τίτλου σπουδών/προσόντος είναι σε θέση να:
ΓΝΩΣΕΙΣ

Διευκρινίζει την ειδική ορολογία (ελληνική και διεθνή) που σχετίζεται με τα σύνεργα του σκακιού (πιόνια, σκακιέρα, χρονόμετρα),
την εξέλιξη του αγώνα και την καταγραφή του αποτελέσματος.

Περιγράφει την ιστορική πορεία και εξέλιξη του σκακιού (στο διεθνές και εγχώριο πεδίο), τις θεωρητικές σχολές που έχουν
αναδυθεί, τις μεγάλες προσωπικότητες του αθλήματος, καθώς και τους κανονισμούς που διέπουν το άθλημα.

Συνοψίζει διαδικασίες που σχετίζονται με βασικά οργανωτικά θέματα γύρω από το σκάκι (προγραμματισμό, προετοιμασία,
διοργάνωση αγώνων, πρακτικές κληρώσεων και διοίκηση σκακιστικών συλλόγων).

Εξηγεί βασικά στοιχεία της εξελικτικής ψυχολογίας, σχετικά με διεργασίες σώματος, πνεύματος και ψυχής (αισθήσεις, αισθήματα,
συναισθήματα, αντίληψη, φαντασία, συνείδηση και προσοχή, παραστάσεις και συνειρμούς, μνήμη, νόηση, κατανόηση, χρήση της
γλώσσας, μάθηση).

Προσδιορίζει βασικές διεργασίες σχετικές με την κοινωνική ψυχολογία, όπως η αντίληψη άλλων ατόμων και ομάδων, η δυναμική και
η λειτουργία ομάδων, οι διαπροσωπικές σχέσεις, η ανάπτυξη προσωπικότητας.

Αξιολογεί μεθόδους και εργαλεία της προπονητικής θεωρίας, μορφές προπονητικής διαδικασίας (ατομική, ομαδική, ερασιτεχνική,
επαγγελματική) και αρχές που τη διέπουν (ρυθμός, ένταση, περιοδικότητα, ισορροπία προπόνησης και αγωνιστικής δράσης).

Προσδιορίζει λειτουργίες και ειδικές εφαρμογές που σχετίζονται με τη χρήση του Η/Υ σε περιβάλλον Windows και Mac OS.
ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ

Χειρίζεται πλήρως σκακιστικό λογισμικό που εξυπηρετεί τη συλλογή στοιχείων μιας παρτίδας σκάκι (Chess Base) και την ανάλυση
των θέσεων (Houdini, Fritz6).

Καταρτίζει προπονητικά προγράμματα για διαφορετικά επίπεδα αθλητών.

Παρουσιάζει στους αθλητές του σκακιού κατάλληλους τρόπους σκέψης και δράσης που σχετίζονται με τη νίκη (ιεράρχηση στόχων,
συγκρότηση σχεδίου, οργάνωση επίθεσης, εκτίμηση στρατηγικών απειλών και παγίδων, μετατροπές πλεονεκτημάτων και αλλαγή
θέσεων).

Παρουσιάζει στους αθλητές διαδικασίες που αφορούν την τακτική μιας παρτίδας: εικόνες ματ, απειλή, εγκλωβισμός πιονιών,
αποκάλυψη, στρατηγικές θυσίες, προσωρινή θυσία, κάρφωμα, απομάκρυνση ή καταστροφή άμυνας, άνοιγμα ή κλείσιμο γραμμών,
συνδυασμοί προαγωγής πιονιών ή συνδυασμοί που στοχεύουν στην ισοπαλία.

Αναπαράγει στους αθλητές του σκακιού στρατηγικές ανοιγμάτων: κλασικές και σύγχρονες ιδέες, θυσίες υλικού, συμμετρία και
ασυμμετρία, αντίστροφα ανοίγματα.

Μεταδίδει στους αθλούμενους του σκακιού έννοιες και διαδικασίες που σχετίζονται με τα σκακιστικά φινάλε: κεντροποίηση
κομματιών, αξία ελεύθερου πιονιού, συνδυασμός κομματιών, οι έννοιες του "πατ" και του "zugzwang", θεωρητική ισοπαλία.

Προετοιμάζει επιτυχώς τους αθλητές ανάλογα με την κατηγορία αγώνα στην οποία διαγωνίζονται (κανονική παρτίδα, rapid, blitz),
ενώ τονώνει και ενισχύει την ψυχολογική τους κατάσταση πριν από κάθε αγώνα σκακιού.

Προετοιμάζει τους αθλητές σκακιού ανάλογα με τις συνθήκες του εκάστοτε αγώνα (χαρακτηριστικά αντιπάλου και χρώμα πιονιών)
στο πλαίσιο μιας διοργάνωσης ή ενός τουρνουά.
ΙΚΑΝΟΤΗΤΕΣ

Ακολουθεί τον κώδικα δεοντολογίας της Ελληνικής Ομοσπονδίας Σκακιού (ΕΣΟ), καθώς και της Παγκόσμιας (FIDE).

Εργάζεται με συνέπεια και υπευθυνότητα μεμονωμένα ή ως μέλος ομάδας.

Αναθεωρεί και ανανεώνει προπονητικές μεθόδους και τεχνικές με βάση καινοτόμες αρχές διδασκαλίας

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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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 προπονητής σκάκι σε αθλητικούς, εκπαιδευτικούς ή άλλους
οργανισμούς.
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.
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:
Γενική διδακτική (Γενικές αρχές διδασκαλίας – διδακτική μεθοδολογία), Στοιχεία γενικής και εξελικτικής ψυχολογίας, Κοινωνιολογία, Στοιχεία
κοινωνικής ψυχολογίας, Στοιχεία γνωστικής ψυχολογίας, Εκπαιδευτική αξιολόγηση, Επιχειρηματικότητα – Τεχνική επικοινωνίας, Γενική
προπονητική θεωρία, Ιστορία του σκακιού, σκακιστικής οργάνωσης και πρωταθλητισμού, Σχολικό σκάκι, Θέματα τακτικής (γενική στρατηγική
στο σκάκι), Γενική θεωρία σκακιστικών ανοιγμάτων, (Προχωρημένα) θέματα τακτικής και συνδυασμών στο σκάκι, Γενικές αρχές των φινάλε,
Σκακιστικό λογισμικό, Διαδίκτυο, Σύνταξη σημειώσεων – Bulletin, Χρήση Η/Υ, Αγγλικά.

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/

