Αθήνα 12-7-2001

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
Η ειδικότητα «Προπονητής Σκάκι» στα Ι.Ε.Κ.
Το Δ.Σ. του Οργανισμού Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης
(Ο.Ε.Ε.Κ.) στην τακτική του συνεδρίαση της 11-7-2001, έλαβε μια ιστορική
απόφαση για το ελληνικό σκάκι. Η ειδικότητα «Προπονητής Σκάκι» θα
λειτουργήσει στα Δημόσια Ι.Ε.Κ. Περιστερίου και Τριανδρίας τον προσεχή
Οκτώβριο.
Η διάρκεια κατάρτισης θα είναι 2 εξάμηνα και τα μαθήματα που θα διδαχθούν
περιλαμβάνουν μεταξύ των άλλων Γενική Διδακτική, Ψυχολογία,
Κοινωνιολογία, Χρήση Η/Υ, Αγγλικά, Εκπαιδευτική Αξιολόγηση, Γενική
Προπονητική Θεωρία, Ιστορία του Σκακιού, Σκακιστική Οργάνωση και
Πρωταθλητισμός, Σχολικό Σκάκι, Στρατηγική, Θέματα Τακτικής, Θεωρία
Ανοιγμάτων, Φινάλε, Σκακιστικό Λογισμικό, Διαδίκτυο, Συγγραφή Σημειώσεων.
Δικαίωμα υποβολής αίτησης για την παρακολούθηση των τμημάτων έχουν όσοι
κατέχουν απολυτήριο λυκείου ανεξαρτήτως ηλικίας.
Τα τμήματα των Ι.Ε.Κ. είναι 25μελή και λειτουργούν απογευματινές ώρες.
Ορισμένα στοιχεία για τα Ι.Ε.Κ.
Τα Ινστιτούτα Επαγγελματικής Κατάρτισης (Ι.Ε.Κ.), Δημόσια και Ιδιωτικά,
διοικούνται ή εποπτεύονται από τον Ο.Ε.Ε.Κ. Στόχος τους είναι να παρέχουν
οιουδήποτε τύπου επαγγελματική κατάρτιση, αρχική ή συμπληρωματική, να
εξασφαλίζουν στους καταρτιζόμενους τα ανάλογα προσόντα, μέσω της
παροχής επιστημονικών, τεχνικών, επαγγελματικών και πρακτικών γνώσεων
και να τους παρέχουν τη δυνατότητα να αναπτύσσουν τις αντίστοιχες
δεξιότητες, ώστε να διευκολύνεται η επαγγελματική ένταξή τους στην κοινωνία
και να εξασφαλίζεται η προσαρμογή τους στις μεταβαλλόμενες ανάγκες της
παραγωγικής διαδικασίας.
Οι διάφορες ειδικότητες των Ι.Ε.Κ. δέχονται απόφοιτους Λυκείων και
Γυμνασίων. Η κατάρτιση διαρκεί από 2 έως 4 εξάμηνα, για τους κατόχους
Απολυτηρίου Λυκείου, και 2 εξάμηνα για τους κατόχους Απολυτηρίου
Γυμνασίου. Κάθε έτος κατάρτισης αποτελείται από δύο αυτοτελή εξάμηνα
κατάρτισης, το χειμερινό και το εαρινό, που το καθένα περιλαμβάνει 14 πλήρεις
εβδομάδες κατάρτισης. Το χειμερινό εξάμηνο κατάρτισης αρχίζει τον Οκτώβριο
και τελειώνει το Φεβρουάριο και το εαρινό εξάμηνο κατάρτισης αρχίζει το
Φεβρουάριο και τελειώνει τον Ιούνιο.
Οι καταρτιζόμενοι παρακολουθούν υποχρεωτικά θεωρητικά, εργαστηριακά και
μικτά μαθήματα. Κατά τη διάρκεια της κατάρτισης, η αξιολόγηση των
καταρτιζομένων γίνεται, τόσο με τη διενέργεια εξετάσεων προόδου, κατά τη
διάρκεια του εξαμήνου, όσο και με τη διενέργεια τελικών εξετάσεων στο τέλος
του εξαμήνου.
Οι καταρτιζόμενοι που ολοκληρώνουν επιτυχώς την κατάρτισή τους στα
Δημόσια και Ιδιωτικά Ι.Ε.Κ., λαμβάνουν Βεβαίωση Επαγγελματικής
Κατάρτισης. Η Βεβαίωση αυτή, τους δίνει το δικαίωμα να συμμετέχουν στις

εξετάσεις πιστοποίησης επαγγελματικής κατάρτισης για την απόκτηση
Διπλώματος Επαγγελματικής Κατάρτισης επιπέδου μετα-δευτεροβάθμιας
επαγγελματικής κατάρτισης. Το Δίπλωμα Επαγγελματικής Κατάρτισης είναι
αναγνωρισμένο, τόσο στην Ελλάδα, όσο και στις χώρες της Ευρωπαϊκής
Ένωσης (Π.Δ. 231/29-7-98, με το οποίο ενσωματώθηκε στο ελληνικό δίκαιο η
οδηγία 92/51/ΕΟΚ).
Κατά τη διάρκεια των σπουδών τους, οι καταρτιζόμενοι τυγχάνουν αναβολής
από τη στράτευση. Οι εκπαιδευτές των Ι.Ε.Κ. προέρχονται από την αγορά
εργασίας και την τριτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση.
Η διαδικασία επιλογής καταρτιζομένων στα Δημόσια και Ιδιωτικά Ι.Ε.Κ.
πραγματοποιείται δύο φορές το χρόνο: στις αρχές Σεπτεμβρίου, για το
χειμερινό εξάμηνο κατάρτισης και στα τέλη Ιανουαρίου για το εαρινό εξάμηνο
κατάρτισης. Όσοι ενδιαφέρονται για τα Δημόσια Ι.Ε.Κ., υποβάλλουν αίτηση
στο/στα Ι.Ε.Κ. της προτίμησής τους, προσκομίζοντας τα παρακάτω
δικαιολογητικά:
 Πρωτότυπο τίτλο σπουδών (απολυτήριο ή πτυχίο).
 Δελτίο αστυνομικής ταυτότητας.
 Πιστοποιητικό προϋπηρεσίας στην ειδικότητα που επιθυμούν να επιλεγούν
(εφόσον έχουν).
 Βεβαίωση ιδιότητας τέκνου πολύτεκνης οικογένειας (εφόσον τυγχάνουν
της ιδιότητας αυτής).
Η επιλογή γίνεται μηχανογραφικά, με βάση τη βαθμολογία του τίτλου σπουδών,
την ηλικία, την τυχόν προϋπηρεσία και την ιδιότητα τέκνου πολύτεκνης
οικογένειας. Κάθε εξάμηνο κατάρτισης, καλύπτονται όλες οι προβλεπόμενες
θέσεις καταρτιζομένων στα Δημόσια Ι.Ε.Κ., δεδομένου ότι οι αιτήσεις των
υποψηφίων υπερκαλύπτουν τις προσφερόμενες, από τον Ο.Ε.Ε.Κ., θέσεις.
Κάθε καταρτιζόμενος σε Δημόσιο Ι.Ε.Κ. αρμοδιότητας ΥΠ.Ε.Π.Θ., καταβάλλει
δίδακτρα που, σήμερα, ανέρχονται στο ποσό των 65.000 δρχ. για κάθε εξάμηνο
κατάρτισης.
Ο Ο.Ε.Ε.Κ., στο πλαίσιο της εκπαιδευτικής μέριμνας, καθιέρωσε Κανονισμό
Υποτροφιών για τους καταρτιζομένους στα Δημόσια Ι.Ε.Κ. αρμοδιότητας
ΥΠ.Ε.Π.Θ., προκειμένου να συνδράμει τους κοινωνικά ασθενέστερους και να
συμβάλει στη δημιουργία κινήτρων και στην καλλιέργεια της άμιλλας μεταξύ των
καταρτιζομένων.
Οι καταρτιζόμενοι, στους οποίους χορηγείται υποτροφία, απαλλάσσονται των
διδάκτρων του επόμενου εξαμήνου κατάρτισης και τους χορηγείται το ποσό των
65.000 δρχ. εφάπαξ. Το ποσοστό των υποτρόφων στα Δημόσια Ι.Ε.Κ.
ανέρχεται περίπου στο 14% του συνόλου των καταρτιζομένων κάθε έτους.
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