Ενεςάρειπ Πιρςξπξίηρηπ απξτξίςωμ ςξσ
Μεςαλσκειακξύ Έςξσπ – Τάνηπ μαθηςείαπ ςωμ
ΕΠΑ.Λ. και ςξ Ποξπαοαρκεσαρςικό Ποόγοαμμα
ποξεςξιμαρίαπ
Την Κςπιακή 17/2/19, ππόκειηαι να διεξασθούν από ηον ΔΟΠΠΔΠ οι εξεηάζειρ
πιζηοποίηζηρ για ηοςρ απόθοιηοςρ ηυν 16 ειδικοηήηυν ηηρ Β΄ θάζηρ
εθαπμογήρ ηος Μεηαλςκειακού Έηοςρ – Τάξηρ Μαθηηείαρ ηυν ΔΠΑ.Λ.
(ζσολικό έηορ 2017 – 2018), ηυν δύο πιλοηικών ηάξευν μαθηηείαρ, καθώρ και
ηυν αποθοίηυν ηηρ Α΄ θάζηρ πος δεν ζςμμεηείσαν ή δεν πέηςσαν ζηιρ
εξεηάζειρ πος ππαγμαηοποιήθηκαν ηο Ιούλιο ηοςρ 2018.
Οι εξεηάζειρ πιζηοποίηζηρ πεπιλαμβάνοςν θευπηηικό και ππακηικό μέπορ ζε
ανηιζηοισία με ηα ππογπάμμαηα ζποςδών ηηρ κάθε ειδικόηηηαρ, οδηγούν ζηη
λήτη Πηςσίος Δπαγγελμαηικήρ Δκπαίδεςζηρ και Καηάπηιζηρ ανηίζηοισηρ
ειδικόηηηαρ Δπιπέδος 5 με βάζη ηο Δθνικό και ηο Δςπυπαφκό Πλαίζιο
Πποζόνηυν.
Οι ςποτήθιοι για ηην καλύηεπη πποεηοιμαζία ηοςρ έσοςν δικαίυμα
ζςμμεηοσήρ ζηο Πποπαπαζκεςζηικό Ππόγπαμμα Πιζηοποίηζηρ (35 ώπερ
καηανεμημένερ ζε επηά 5υπα) πος θα ςλοποιήζει ηο Υποςπγείο Παιδείαρ,
Έπεςναρ και Θπηζκεςμάηυν ζε πεπιθεπειακό επίπεδο. Το ππόγπαμμα αςηό θα
ππαγμαηοποιηθεί με εςθύνη ηυν Πεπιθεπειακών Γιεςθύνζευν Ππυηοβάθμιαρ
και Γεςηεποβάθμιαρ Δκπαίδεςζηρ ζε ζςνεπγαζία με ηα Δπαγγελμαηικά Λύκεια
ή ηα Δπγαζηηπιακά Κένηπα καηά ηο σπονικό διάζηημα από Γεςηέπα 4
Φεβποςαπίος 2019 έυρ Τπίηη 12 Φεβποςαπίος 2019.
Οι ειδικόηηηερ ηος Μεηαλςκειακού Έηοςρ- Τάξηρ Μαθηηείαρ ηυν ΔΠΑ.Λ. για ηιρ
οποίερ θα ππαγμαηοποιηθούν εξεηάζειρ πιζηοποίηζηρ είναι οι παπακάηυ:
1. Τεσνικόρ Τεσνολογίαρ Τποθίμυν και Ποηών
2. Υπάλληλορ Τοςπιζηικών Δπισειπήζευν
3. Γπαθικών Τεσνών

4. Τεσνικόρ Ηλεκηπονικών και Υπολογιζηικών Σςζηημάηυν, Δγκαηαζηάζευν,
Γικηύυν και Τηλεπικοινυνιών
5. Τεσνικόρ Δγκαηαζηάζευν Ψύξηρ Αεπιζμού και Κλιμαηιζμού
6. Βοηθόρ Ιαηπικών –Βιολογικών Δπγαζηηπίυν
7. Βοηθόρ Βπεθονηπιοκόμυν
8. Αιζθηηικήρ Τέσνηρ
9. Βοηθόρ Φςζικοθεπαπεςηή
10. Βοηθόρ Νοζηλεςηή
11. Ηλεκηπολογικέρ εγκαηαζηάζειρ (πιλοηικέρ ηάξειρ)
12. Σσεδιαζηήρ δομικών έπγυν και γευπληποθοπικήρ
13. Τεσνικόρ εθαπμογών πληποθοπικήρ 1
14. Τεσνικόρ ηλεκηπολογικών ζςζηημάηυν, εγκαηαζηάζευν και δικηύυν
15. Τεσνικόρ Οσημάηυν
16. Τεσνικόρ θςηικήρ παπαγυγήρ
17. Σύγσπονη επισειπημαηική γευπγία (πιλοηική ηάξη)
18. Υπάλληλορ διοίκηζηρ και οικονομικών ςπηπεζιών

Για πεπιζζόηεπερ πληποθοπίερ, όζον αθοπά ζηιρ εξεηάζειρ πιζηοποίηζηρ
παπακαλούνηαι οι ενδιαθεπόμενοι (απόθοιηοι ημημάηυν μαθηηείαρ,
εκπαιδεςηικοί διδάζκονηερ ζηο Π.Π.Π. για ηην ςποβοήθηζη ηυν ςποτηθίυν
να ζςμπληπώζοςν ηην αίηηζη ζςμμεηοσήρ, κλπ.) να επιζκέπηονηαι ηην
ιζηοζελίδα ηος Δ.Ο.Π.Π.Δ.Π.
(https://www.eoppep.gr/index.php/el/certification_epal_mathiteia/anakoinwsei
s_exet_epal_mathiteias)
ζηην οποία έσοςν αναπηηθεί οι καηάλογοι θεμάηυν, οι ημεπομηνίερ ςποβολήρ
ηυν αιηήζευν καθώρ και πεπιζζόηεπερ λεπηομέπειερ για ηη διεξαγυγή ηυν
εξεηάζευν πιζηοποίηζηρ.

