Συμπλήρωμα πιστοποιητικού
Ελλάδα

1. Τίτλος

σπουδών/προσόν 1

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

ΣΤΕΛΕΧΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΥΠΑΙΘΡΙΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ
2. Μεταφρασμένος

τίτλος 2

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

OUTDOOR EVENTS TOURISM 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

Παρουσιάζει τα βασικά θέματα διαχείρισης ασφάλειας χώρων αναψυχής.

Περιγράφει τα βασικά θέματα οργάνωσης και ανάπτυξης προγραμμάτων εξερεύνησης και ψυχαγωγίας.

Παρουσιάζει τις βασικές τεχνικές ψυχαγωγίας, επικοινωνίας και εξυπηρέτησης πελατών.

Αναγνωρίζει τα βασικά στοιχεία Γεωγραφίας και χρήσης χαρτών προσανατολισμού.

Περιγράφει τις βασικές αρχές προγραμμάτων περιβαλλοντικής εκπαίδευσης , πληροφόρησης, ξενάγησης και εξυπηρέτησης
επισκεπτών.

Περιγράφει τις βασικές μεθόδους εντοπισμού κινδύνων που απειλούν το περιβάλλον.

Παρουσιάζει τους κανόνες υγιεινής και ασφάλειας των επισκεπτών, καθώς επίσης και τα προληπτικά μέτρα προφύλαξης και παροχή
πρώτων βοηθειών.

Περιγράφει τις δραστηριότητες βουνού – αναρρίχησης- καταρίχησης- ορειβατικής – διάσχισης φαραγγιού.

Αναγνωρίζει τον τρόπο χρήσης Η/Υ.

Αναγνωρίζει την Αγγλική Τουριστική Ορολογία.
ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ

Επικοινωνεί γραπτώς και προφορικώς στα αγγλικά.

Διαχειρίζεται θέματα ασφάλειας χώρων αναψυχής.

Υλοποιεί & οργανώνει προγράμματα εξερεύνησης και ψυχαγωγίας.

Επικοινωνεί, εξυπηρετεί και ψυχαγωγεί πελάτες.

Κάνει χρήση χαρτών και μπορεί να προσανατολίζεται.

Εφαρμόζει και υλοποιεί προγράμματα περιβαλλοντικής εκπαίδευσης, πληροφόρησης, ξενάγησης και εξυπηρέτησης επισκεπτών.

Εντοπίζει και αναδεικνύει περιβαλλοντικούς κινδύνους.

Εφαρμόζει κανόνες υγιεινής και ασφάλειας των επισκεπτών, προβαίνοντας και στη λήψη προληπτικών μέτρων προφύλαξης και
παροχή πρώτων βοηθειών.

Χρησιμοποιεί Η/Υ

Εκτελεί δραστηριότητες βουνού – αναρρίχησης- καταρίχησης- ορειβατικής – διάσχισης φαραγγιού.

Προγραμματίζει και εκτελεί αυτόνομα τουριστικές δραστηριότητες υπαίθρου.
ΙΚΑΝΟΤΗΤΕΣ

Επικοινωνεί και συνεργάζεται με άλλους στο χώρο του τουρισμού.

Αναλαμβάνει με υπευθυνότητα τη διεξαγωγή υπαίθριων τουριστικών δραστηριοτήτων.

4. Φάσμα

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

Ο κάτοχος διπλώματος αυτής της ειδικότητας μπορεί να απασχοληθεί ενδεικτικά σε κατασκηνώσεις, ξενοδοχειακές μονάδες, τουριστικά
πρακτορεία με αντίστοιχη ειδίκευση.
Η αναγνώριση του ∆ιπλώµατος ΙΕΚ ως τυπικού προσόντος για διορισµό στο δηµόσιο τοµέα ρυθµίζεται µε το Π.∆. 50/2001 (Φ.Ε.Κ. 39 / Α΄ /
5-3-2001), 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:
Βασικές αρχές αναψυχής, Προγράμματα αναψυχής - Ψυχαγωγίας, Προγράμματα ανάπτυξης – Εξερεύνησης, Βασικές αρχές management,
Βασικές αρχές επικοινωνίας, Διαχείριση και ασφάλεια χώρων αναψυχής, Γεωγραφία – Χάρτες – Προσανατολισμός, Πρώτες βοήθειες,
Δραστηριότητες εμψύχωσης ομάδων, Δραστηριότητες βουνού, Δραστηριότητες νερού, Αγγλικά, 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/

