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Τι είναι τα Ι.Ε.Κ.
Τα Ινστιτούτα Επαγγελματικής Κατάρτισης Ι.Ε.Κ. εντάσσονται στη λεγόμενη
μεταδευτεροβάθμια εκπαίδευση. Τα Ι.Ε.Κ. υπάγονται διοικητικά στο υπουργείο Παιδείας, το
οποίο, μέσω της Γενικής Γραμματείας Δια Βίου Μάθησης και Νέας Γενιάς, εποπτεύει τη
λειτουργία τους.
Κύριοι στόχοι – Έργο των Ι.Ε.Κ.
Έργο των Ι.Ε.Κ. είναι η παροχή επαγγελματικής κατάρτισης μέσω επιστημονικών, τεχνικών,
επαγγελματικών και πρακτικών γνώσεων με κύριο στόχο την ένταξη των καταρτιζομένων
στην αγορά εργασίας.
Ποιους αφορά – Πρόσβαση :
Δικαίωμα εγγραφής στα Ι.Ε.Κ. έχουν οι απόφοιτοι κάθε τύπου Λυκείου (ΓΕΛ – ΕΠΑΛ – ΤΕΕ)
χωρίς όριο ηλικίας
Φοίτηση
Η φοίτηση είναι ΔΩΡΕΑΝ και διαρκεί 4 ή 5 εξάμηνα (με το εξάμηνο πρακτικής άσκησης).
Κάθε εξάμηνο περιλαμβάνει 15 εβδομάδες κατάρτισης. Τα μαθήματα πραγματοποιούνται τις
απογευματινές ώρες. Με την ολοκλήρωση της κατάρτισής τους οι καταρτιζόμενοι
λαμβάνουν βεβαίωση, που τους δίνει το δικαίωμα να συμμετέχουν στις εξετάσεις
πιστοποίησης για την απόκτηση Διπλώματος Επαγγελματικής Κατάρτισης επιπέδου 5
Ειδικότητες των Ι.Ε.Κ.
Τα Δημόσια Ι.Ε.Κ. προσφέρουν δυνατότητα επαγγελματικής κατάρτισης σε περισσότερες από
100 ειδικότητες.
Επαγγελματικά δικαιώματα
Οι απόφοιτοι των Ι.Ε.Κ. με το Δίπλωμα Επαγγελματικής Κατάρτισης μπορούν να εργασθούν
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στον ιδιωτικό τομέα, να ιδρύσουν την δική τους επιχείρηση ή να διεκδικήσουν πρόσληψη στο
δημόσιο με σημαντική πριμοδότηση (150 μόρια)
Επί πλέον παροχές των Ι.Ε.Κ.
Τα Δημόσια Ι.Ε.Κ. εκτός της παροχής έγκυρης, αναγνωρισμένης και υψηλού επιπέδου
κατάρτισης παρέχουν επίσης στους καταρτιζόμενους μαθητεία σε πραγματικούς χώρους
εργασίας, εκπαιδευτικές επισκέψεις σε φορείς, επιχειρήσεις, μουσεία κ.λπ., ημερίδες
συμβουλευτικής και σταδιοδρομίας, αναβολή στράτευσης, σπουδαστικό πάσο.
Εγγραφές και έναρξη μαθημάτων
Οι ειδικότητες της νέας χρονιάς ανακοινώνονται μετά τις 20 Αυγούστου, οι εγγραφές
γίνονται από αρχές Σεπτεμβρίου και τα μαθήματα αρχίζουν αρχές Οκτωβρίου.
© 2017, . Για την αναδημοσίευση της είδησης από άλλες ιστοσελίδες είναι απαραίτητη η
αναφορά του link προς το άρθρο του sep4u.gr
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