Συμπλήρωμα πιστοποιητικού
Ελλάδα

1. Τίτλος

σπουδών/προσόν 1

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

ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΕΡΑΜΙΚΗΣ
2. Μεταφρασμένος

τίτλος

2

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

MANUFACTURE CERAMICS TECHNICIAN
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 τα εργαλεία, τα μηχανήματα και τα όργανα που είναι απαραίτητα στην κεραμική τέχνη.
 Περιγράφει τις μεθόδους και τις τεχνικές διαμόρφωσης των αντικειμένων, τη διαδικασία κατασκευής καλουπιών και του ψησίματος
των προϊόντων.
 Κατονομάζει τα υλικά και τις τεχνικές διακόσμησης των αντικειμένων.
 Κατονομάζει τις ιδιότητες των χρωμάτων και αναφέρει την αξία τους μέσα στη σύνθεση.
 Αναγνωρίζει τις φυσικές και χημικές ενώσεις των πρώτων υλών κατασκευής κεραμικών, όπως του αργίλου, των υαλωμάτων κ.ά. και
ειδικότερα αναγνωρίζει τις φυσικοχημικές ιδιότητες του πηλού και του γύψου.
 Απαριθμεί τα όργανα και μέσα σχεδίασης που είναι απαραίτητα για το ελεύθερο και γραμμικό σχέδιο και τις βασικές αρχές της
σύνθεσης, οπτικής αντίληψης και αισθητικής.
 Αναγνωρίζει τα βασικά μαθηματικά και τα μετρικά μεγέθη τα οποία είναι απαραίτητα για τους υπολογισμούς επιφανειών, όγκων,
βάρους και άλλων μέτρων σε σχέση με την παραγωγή των κεραμικών αντικειμένων.
 Αναφέρει τα στοιχεία εργονομίας και λειτουργικότητας των αντικειμένων χρήσης.
 Διακρίνει τα στάδια εξέλιξης της τεχνολογίας της κεραμικής τέχνης, καθώς και τα χαρακτηριστικά της κεραμικής όλων των γνωστών
πολιτισμών μέχρι σήμερα.
 Διακρίνει μοτίβα κεραμικών αντικειμένων ανεξάρτητα χρονολογίας και τόπου προέλευσης.
ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ
 Κατασκευάζει έργα κεραμικής τέχνης όλων των ειδών, τα οποία είναι όμοια, ποιοτικά και μορφολογικά.
 Εφαρμόζει κατάλληλα τις πρακτικές σχεδίασης, εργονομίας και διακόσμησης στη μαζική παραγωγή κεραμικών και γύψινων
αντικειμένων.
 Επιλέγει τις κατάλληλες πρώτες ύλες και υπολογίζει τις ποσότητες που απαιτούνται για την αντίστοιχη εργασία.
 Κατασκευάζει επιτυχώς τα καλούπια των αντικειμένων που θέλει να παράξει.
 Εφαρμόζει τις σωστές τεχνικές ψησίματος στα αντικείμενα που παράγει, ανάλογα με τη δομή τους και τα υλικά που χρησιμοποιεί.
 Σχεδιάζει με αναπτύγματα, όψεις, τομές, κατόψεις, αξονομετρικά κ.ά. τα αντικείμενα που προορίζονται για παραγωγή.
 Διακοσμεί και χρωματίζει κατάλληλα τα αντικείμενα.
ΙΚΑΝΟΤΗΤΕΣ
 Ακολουθεί οδηγίες υπεύθυνου παραγωγής ή καλλιτεχνικού επιμελητή, αντιλαμβάνεται τον τρόπο εφαρμογής τους και τηρεί τα
χρονοδιαγράμματα που έχουν ορισθεί.
 Αναλαμβάνει αυτόνομα κεραμικές κατασκευές έχοντας την ευθύνη για την ολοκλήρωση και την ποιότητα των προϊόντων.
 Συνεργάζεται με άτομα άλλων ειδικοτήτων, όπως σχεδιαστές, προμηθευτές, πωλητές κ.ά. για τη δημιουργία και παραγωγή
κεραμικών αντικειμένων.
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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 σε μεταποιητική, βιοτεχνική μονάδα ή ως ελεύθερος
επαγγελματίας - δημιουργός βιοτεχνικών εν σειρά αντικειμένων ή πρωτότυπων και μοναδικών κεραμικών αντικείμενων.

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.
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
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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:
Γραμμικό σχέδιο, Ελεύθερο σχέδιο, Χρωματολογία, Σχέδιο όγκου – Γλυπτική, Οπτική αντίληψη, Πηλοπλαστική – Κατασκευές,
Αγγειογραφία – Διακόσμηση, Τεχνολογία, Πρόληψη ατυχημάτων, οργάνωση εργαστηρίου, Ιστορία τέχνης, Ιστορία κεραμικής,
Σχεδιασμός αντικειμένου, Τροχός - Κατασκευές, Γυψοτεχνική, Διοίκηση κοστολόγηση, Τεχνικές ψησίματος, Χρήση εξοπλισμού,
Διπλωματική εργασία, 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/

