Συμπλήρωμα πιστοποιητικού
Ελλάδα

1. Τίτλος

σπουδών/προσόν 1

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

ΣΤΕΛΕΧΟΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΕΩΝ
2. Μεταφρασμένος

τίτλος 2

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

SUMMER CAMP ORGANISATION AND MANAGEMENT EMPLOYEE
3. Προφίλ

ικανοτήτων και δεξιοτήτων

Μαθησιακά αποτελέσματα : Γνώσεις, δεξιότητες και ικανότητες. Τυπικά, ο κάτοχος του παρόντος τίτλου σπουδών/προσόντος είναι
σε θέση να:
ΓΝΩΣΕΙΣ
 Προσδιορίζει τα γνωρίσματα και τις επιδεξιότητες του αρχηγού μιας παιδικής κατασκήνωσης και τα καθήκοντα και τις
αρμοδιότητες ενός ομαδάρχη.
 Αναλύει τα ειδικά προβλήματα που ενδέχεται να παρουσιάσει η συμπεριφορά ενός παιδιού στην κατασκήνωση,
ανάλογα με την ηλικία του καθώς και τους ενδεδειγμένους κατά περίπτωση τρόπους αντιμετώπισής τους.
 Περιγράφει λεπτομερώς το κατασκηνωτικό πρόγραμμα και τις επιμέρους δραστηριότητες, την αναγκαιότητά τους και
τους τρόπους εφαρμογής και διεκπεραίωσής τους για παιδιά 6-13 ετών.
 Κατονομάζει τις εγκαταστάσεις μίας κατασκήνωσης, τις λειτουργίες τους και το νομοθετικό πλαίσιο που τις διέπει χωρίς
να ανατρέξουν σε κάποιο εγχειρίδιο.
 Προσδιορίζει τους σκοπούς της κατασκήνωσης και τα οφέλη για την αγωγή, την ανάπτυξη και την κοινωνικοποίηση των
παιδιών.
 Διατυπώνει βασικές αρχές marketing, διαφήμισης, management, διοίκησης και εκπαίδευσης προσωπικού.
 Προσδιορίζει με σαφή τρόπο τους κανόνες υγιεινής και τους τρόπους άμεσης αντιμετώπισής επειγουσών καταστάσεων
(πρώτες βοήθειες ανά περίπτωση).
ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ
 Απασχολεί τα παιδιά δημιουργικά με διάφορες δραστηριότητες που αποσκοπούν στη γνωστική εξέλιξη του παιδιού,
στην ορθή κοινωνικοποίησή του και στη σωματική ανάπτυξή του.
 Φροντίζει για την κάλυψη των βασικών αναγκών των παιδιών κατά την παραμονή τους στην κατασκήνωση (φαγητό,
υγιεινή, ένδυση, ανάπαυση/κατάκλιση).
 Συμπληρώνει τα σχετικά κατασκηνωτικά έντυπα που αφορούν τον κατασκηνωτή σε ημερήσια βάση.
 Βοηθά τους αρμόδιους εργαζόμενους στις οικονομικές και διοικητικές απαιτήσεις της κατασκήνωσης.
 Παρέχει τις πρώτες βοήθειες, μέχρι να αναλάβει ο ειδικός γιατρός, στο άτομο/παιδί που βρίσκεται σε κίνδυνο.
 Ενημερώνει τους γονείς, σε συνεργασία και συνεννόηση με το διευθυντή, για τυχόν προβλήματα των παιδιών κατά την
παραμονή τους στην κατασκήνωση.
ΙΚΑΝΟΤΗΤΕΣ
 Εκτελεί ορθά τις οδηγίες που του δίνονται από τους ανωτέρους του αναφορικά με την αγωγή, την εκπαίδευση, την
ψυχαγωγία, τη διατροφή ή την ανάπαυση των παιδιών και τις πρακτικές ανάγκες της κατασκήνωσης.
 Συνεργάζεται αποτελεσματικά με τους εργαζόμενους στην κατασκήνωση, σύμφωνα με τους κανονισμούς και την
κουλτούρα της.
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 παιδικές κατασκηνώσεις.
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 κατασκηνώσεων, Φιλοσοφία της κατασκήνωσης, Νομοθετικό πλαίσιο κατασκηνώσεων, Βασικές αρχές management, Οικονομικά
στοιχεία κατασκηνώσεων, Στελέχωση και οργάνωση κατασκήνωσης, Κατασκηνωτικό πρόγραμμα, Βασικές αρχές marketing –Marketing
υπηρεσίες, Εγκαταστάσεις κατασκήνωσης, Εκπαίδευση προσωπικού κατασκήνωσης, Βασικές αρχές οικονομικής θεωρίας, Χρήση Η/Υ,
Αγγλικά, Εξελικτική ψυχολογία, Γαλλικά, Στοιχεία υγιεινής – Πρώτες βοήθειες, Γενική ψυχολογία, Βασικές αρχές επικοινωνίας.

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/

