Ελλάδα

EUROPASS ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ
1. ΤΙΤΛΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ (EL) (1)

Πιστοποιητικό Επαγγελματικής Κατάρτισης Ειδικότητα Μεταγυμνασιακού Ι.Ε.Κ.:

ΤΕΧΝΙΤΗΣ ΨΗΦΙΔΩΤΩΝ
(1)

Στη γλώσσα του πρωτοτύπου.

2. ΜΕΤΑΦΡΑΣΜΕΝΟΣ ΤΙΤΛΟΣ ΤΟΥ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ (EN) (1)

Certificate of Vocational Training Specialty of I.E.K. after compulsory education:

MOSAIC TECHNICIAN
Η παρούσα µετάφραση δεν έχει νοµική ισχύ.
3. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΙΚΑΝΟΤΗΤΩΝ

Μαθησιακά αποτελέσματα : Γνώσεις, δεξιότητες και ικανότητες
Ο/Η κάτοχος διπλώματος αυτής της ειδικότητας:
ΓΝΩΣΕΙΣ
 Αναγνωρίζει τα υλικά που χρησιμοποιούνται ως πρώτη ύλη (ψηφίδες) στην ψηφιδογραφία, περιγράφει τις ιδιότητές τους και
αναφέρει τον ρόλο τους στα ψηφιδωτά.
 Κατονομάζει τα υλικά συγκόλλησης των ψηφίδων και τα συστατικά τους και περιγράφει τη συμπεριφορά τους στη σύνθεση
(κατασκευή) των έργων.
 Απαριθμεί τα εργαλεία που είναι απαραίτητα για την κοπή των ψηφίδων και περιγράφει τις μεθόδους που ακολουθούνται για την
κοπή όλων των υλικών και σε όλα τα μεγέθη.
 Περιγράφει τις τεχνικές και τις διαδικασίες σύνθεσης, συντήρησης και αποκατάστασης ψηφιδωτών όλων των ειδών.
 Ταξινομεί τα πετρώματα σε κατηγορίες σε σχέση με τον τόπο προέλευσης, το χρώμα, την αντοχή, τη σκληρότητα και άλλες ιδιότητες
που ενδιαφέρουν τη χρήση τους στην ψηφιδογραφία.
 Αναγνωρίζει τα βασικά στοιχεία του γραμμικού και ελεύθερου σχεδίου, του χρώματος και τις βασικές αρχές της σύνθεσης. Επίσης
απαριθμεί τα όργανα σχεδίασης και περιγράφει τη χρήση τους σε διαφορετικά είδη σχεδίου.
 Διακρίνει τις βασικές περιόδους της ιστορίας τέχνης και περιγράφει τα βασικά χαρακτηριστικά ψηφιδωτών έργων δαπέδου ή
επιτοίχιων ανεξάρτητα από τη χρονική περίοδο που έχουν φιλοτεχνηθεί.
 Αναγνωρίζει τα βασικά μαθηματικά και τα μετρικά μεγέθη, τα οποία είναι απαραίτητα για τους υπολογισμούς επιφανειών, όγκων,
βάρους και άλλων μέτρων σε σχέση με τις φιλοτεχνικές εργασίες των ψηφιδωτών.
 Κατονομάζει τη νομοθεσία τη σχετική με την ειδικότητα (περί αρχαιοτήτων, προστασίας φυσικού και πολιτιστικού περιβάλλοντος
κλπ.).
ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ
 Φιλοτεχνεί ψηφιδωτά σε τοίχους και δάπεδα χρησιμοποιώντας τις ανάλογες μεθόδους κατασκευής που αρμόζουν για κάθε
περίπτωση.
 Χειρίζεται με ακρίβεια τα εργαλεία, τις πρώτες ύλες και τα υλικά συγκόλλησης για τη σύνθεση των ψηφιδωτών.
 Σχεδιάζει πρωτότυπα έργα εφαρμόζοντας τους κανόνες σύνθεσης και αξίας των χρωμάτων, όπως επίσης αντιγράφει και αποτυπώνει
με επιτυχία σχέδια προς ψηφιδογραφία.
 Εφαρμόζει με αισθητική αντίληψη τεχνικές που αφορούν στη συντήρηση και την αποκατάσταση ενός ψηφιδωτού.
 Υπολογίζει και παραγγέλλει τις πρώτες ύλες και τα υλικά που προορίζονται για την κατασκευή των ψηφιδωτών.
 Οργανώνει τα υλικά και τα εργαλεία για την ολοκλήρωση ενός έργου και λαμβάνει τα κατάλληλα μέτρα ασφάλειας του εργασιακού
χώρου.
ΙΚΑΝΟΤΗΤΕΣ
 Αναλαμβάνει αυτόνομα ψηφιδωτά έργα και είναι υπεύθυνος για την ολοκλήρωση και την ποιότητα της εργασίας του.
 Ακολουθεί οδηγίες καλλιτεχνικού επιμελητή, αντιλαμβάνεται τον τρόπο εφαρμογής τους και τηρεί τα χρονοδιαγράμματα που έχουν
ορισθεί.
 Συνεργάζεται με άτομα άλλων ειδικοτήτων, όπως αρχιτέκτονες, διακοσμητές, σχεδιαστές, προμηθευτές, μηχανικούς, υαλουργούς,
πετράδες κ.ά. για την ολοκλήρωση των έργων.
(*) Επεξηγηµατικό σηµείωµα- 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. ΦΑΣΜΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΣΤΑ ΟΠΟΙΑ ΕΧΕΙ ΠΡΟΣΒΑΣΗ Ο/Η ΚΑΤΟΧΟΣ ΤΟΥ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ (1)
Ο κάτοχος πιστοποιητικού αυτής της ειδικότητας μπορεί να απασχοληθεί ως κατασκευαστής ψηφιδωτών.
(1)

Εφόσον ισχύει.

5. ΕΠΙΣΗΜΗ ΒΑΣΗ ΤΟΥ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ
Επωνυμία και ιδιότητα του φορέα που εκδίδει το
πιστοποιητικό
Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.
(Εθνικός Οργανισμός Πιστοποίησης Προσόντων
& Επαγγελματικού Προσανατολισμού)
Λεωφ. Εθνικής Αντιστάσεως 41, Τ.Κ. 142 34 Ν. Ιωνία.

Επίπεδο (εθνικό ή διεθνές) του τίτλου σπουδών
Επίπεδο 3 Εθνικού και Ευρωπαϊκού Πλαισίου Προσόντων

Πρόσβαση σε επόµενη βαθµίδα εκπαίδευσης ή
κατάρτισης : Δεν προβλέπεται

Επωνυμία και ιδιότητα της κρατικής/ περιφερειακής/
κλαδικής αρχής που είναι αρμόδια για την επικύρωση ή
αναγνώριση του πιστοποιητικού
Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.
(Εθνικός Οργανισμός Πιστοποίησης Προσόντων
& Επαγγελματικού Προσανατολισμού)
Λεωφ. Εθνικής Αντιστάσεως 41, Τ.Κ. 142 34 Ν. Ιωνία.
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
(κλίµακα βαθµολόγησης 1-20, µε βάση το 10)
γ) επιτυχία στο πρακτικό µέρος των τελικών εξετάσεων
(επιτυχών / αποτυχών)
∆ιεθνείς συµφωνίες
ΟΧΙ

Νοµική βάση
Νόµος 2009/1992 περί Εθνικού Συστήµατος Επαγγελµατικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης

6. ΕΠΙΣΗΜΑ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΜΕΝΟΙ ΤΡΟΠΟΙ ΑΠΟΚΤΗΣΗΣ ΠΙΣΤΟΠΟHΤΙΚΟΥ
Συνολική διάρκεια της εκπαίδευσης / κατάρτισης που οδηγεί
στην απόκτηση του πιστοποιητικού

Έως 2 εξάµηνα

Επιτυχής συμμετοχή στις εξετάσεις πιστοποίησης απόφοιτων
Ι.Ε.Κ.
Πρόσθετες πληροφορίες
Προϋποθέσεις εισαγωγής: Απολυτήριο Γυμνασίου ή ισότιμου τίτλου σπουδών (Επίπεδο 2 ΕΠΠ/EQF)
∆ιδασκόµενα µαθήµατα: Επαγγελματικοί υπολογισμοί, Σχέδιο, Ιστορία τέχνης ψηφιδωτού, Εφαρμοσμένη χημεία, Ειδικές
τεχνικές γνώσεις, Εφαρμογές πρακτικές ασκήσεις.

Περισσότερες πληροφορίες για το Εθνικό Πλαίσιο Προσόντων www.nqf.gov.gr και http://proson.eoppep.gr

Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. Εθνικό Κέντρο Europass
Λεωφόρος Εθνικής Αντιστάσεως 41, 142 34, Ν. Ιωνία, Αθήνα Τηλ. (0030) 210 2709000
europass@eoppep.gr
http://europass.eoppep.gr
http://eoppep.gr
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