ΜΗΝΤΜΑ ΔΙΕΤΘΤΝΣΗ Δ.Ι.Ε.Κ. ΠΑΣΡΑ
Καλϊσ ιλκατε ςτθ νζα ιςτοςελίδα του Δθμοςίου Ινςτιτοφτου Επαγγελματικισ Κατάρτιςθσ
Πάτρασ. Καλωςορίηουμε τουσ ενδιαφερόμενουσ, τουσ ςπουδαςτζσ μασ, τουσ εκπαιδευτζσ
μασ και τα δυνθτικά μζλθ του Ινςτιτοφτου μασ και ευχόμαςτε καλι πλοιγθςθ. Το Δ.Ι.Ε.Κ.
Πάτρασ οργανϊνει, ςυντονίηει και παρζχει δωρεάν αρχικι επαγγελματικι κατάρτιςθ (μθ
τυπικι εκπαίδευςθ) με υψθλζσ κεωρθτικζσ γνϊςεισ και δεξιότθτεσ ϊςτε οι ςπουδαςτζσ μασ
(απόφοιτοι Λυκείου, πτυχιοφχοι Α.Ε.Ι., ι και φοιτθτζσ Α.Ε.Ι. με παράλλθλθ φοίτθςθ ςτο
Ι.Ε.Κ.) να αναπτφξουν ι να επαναπροςδιορίςουν δυναμικά το επαγγελματικό τουσ μζλλον.
Μετά τθν αποφοίτθςθ από το Ι.Ε.Κ. με 05 εξάμθνα φοίτθςθσ (04 + 01 εξάμθνο πρακτικισ
άςκθςθσ ι μακθτείασ) οι ςπουδαςτζσ λαμβάνουν τθν Β.Ε.Κ. (Βεβαίωςθ Επαγγελματικισ
Κατάρτιςθσ). Ζπειτα από ςυμμετοχι ςτισ εξετάςεισ πιςτοποίθςθσ του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π., οι
απόφοιτοι Ι.Ε.Κ. λαμβάνουν Δίπλωμα Επαγγελματικισ Ειδικότθτασ, Εκπαίδευςθσ και
Κατάρτιςθσ, επιπζδου πζντε (05) - Ι.Ε.Κ. ςφμφωνα με το Εκνικό και Ευρωπαϊκό πλαίςιο
προςόντων. Το Δ.Ι.Ε.Κ. Πάτρασ ςυμβάλλει ϊςτε οι ςπουδαςτζσ να αποκτιςουν ςτακερά και
δομθμζνα, πιςτοποιθμζνεσ κεωρθτικζσ γνϊςεισ και βιωματικζσ - επαγγελματικζσ δεξιότθτεσ
και τεχνογνωςίεσ, αλλά και ευρφτερθ κοινωνικι γνϊςθ με θκικι διάςταςθ και
ςυμπεριφορά. Το Δ.Ι.Ε.Κ. Πάτρασ ζχει ωσ ςτόχο του τθν ανάπτυξθ ικανϊν ςτελεχϊν
επιπζδου πζντε (05) προκειμζνου να ιδιωτεφςουν αλλά και να ςταδιοδρομιςουν ςτο
ανταγωνιςτικό περιβάλλον των δθμόςιων και ιδιωτικϊν επιχειριςεων και οργανιςμϊν, που
δραςτθριοποιοφνται ςτον Ελλθνικό, Ευρωπαϊκό και Διεκνι χϊρο. Η Διοίκθςθ του Δ.Ι.Ε.Κ., οι
Εκπαιδευτζσ, και το Διοικθτικό Προςωπικό, προωκοφν βζλτιςτα τθν παροχι υψθλισ
ποιότθτασ εκπαιδευτικϊν υπθρεςιϊν ςτο Δ.Ι.Ε.Κ., αλλά και μζςα από τθν ανάπτυξθ
ςυνεργαςιϊν με το Ε.Α.Π., το Τ.Ε.Ι., τα Εργαςτθριακά Κζντρα τθσ Πόλθσ και ειδικά το 2ο
Εργαςτθριακό Κζντρο Πάτρασ, όπωσ και Εξωτερικοφσ Φορείσ Εργαςτθριακισ Κατάρτιςθσ,
Δθμόςιουσ και Ιδιωτικοφσ. Οι Εκπαιδευτζσ μασ είναι υψθλοφ Ακαδθμαϊκοφ και
Επαγγελματικοφ επιπζδου, με άριςτεσ γνϊςεισ, ικανότθτεσ και πλοφςιο διδακτικό και
επαγγελματικό ζργο. Το Δ.Ι.Ε.Κ. Πάτρασ αξιοποιϊντασ τθν εμπειρία χρόνων,
εκςυγχρονίηεται με νζο όραμα προκειμζνου να ανταποκρικεί δυναμικά ςτισ ανάγκεσ του
ευμετάβλθτου εργαςιακοφ περιβάλλοντοσ ςτθν δφςκολθ εποχι τθσ οικονομικισ κρίςθσ. Οι
ειδικότθτζσ μασ με ςυνεχι δυναμικι ανανζωςθ ανά ζτοσ και εξάμθνο ςφμφωνα με τθν
ςτρατθγικι ενόραςθ του Δ.Ι.Ε.Κ. καλφπτουν ευρφτερουσ επαγγελματικοφσ τομείσ ςφμφωνα
με τισ εξειδικευμζνεσ ανάγκεσ τθσ αγοράσ και με το ανανεωμζνο περιεχόμενο των νζων
οδθγϊν Σπουδϊν τθσ Δ.Δ.Β.Μ. Το Δ.Ι.Ε.Κ. ενκαρρφνει τουσ καταρτιηόμενουσ να μθν
αςχολοφνται μόνο με τθν κατάκτθςθ των κεωρθτικϊν γνϊςεων και εργαςτθριακϊν
δεξιοτιτων αλλά να ςυμμετζχουν ενεργά ςε διάφορεσ ευρφτερεσ δράςεισ που ζχουν ωσ
ςτόχο τθν ολοκλθρωμζνθ εκπαιδευτικι τουσ αναβάκμιςθ (ςυμμετοχι ςε ςεμινάρια,
θμερίδεσ, εκπαιδευτικζσ δράςεισ και επιςκζψεισ, πρακτικι άςκθςθ-μακθτεία, ςυμμετοχι
ςτο πρόγραμμα Erasmus+ κ.λ.π). Το Δ.Ι.Ε.Κ. Πάτρασ προωκεί επαγγελματικά τουσ
ςπουδαςτζσ μζςω του 5ου εξαμινου τθσ εξάμθνθσ πρακτικισ άςκθςθσ ι μακθτείασ, ςε
επαφι με το ανάλογο εργαςιακό περιβάλλον με ςτόχο να ςυνδζςει τθ κεωρθτικι και
εργαςτθριακι γνϊςθ των πρϊτων τεςςάρων (04) εξαμινων ςπουδϊν με τθν πρακτικι
εφαρμογι και τισ δεξιότθτεσ. Τελικόσ ςτόχοσ του Δ. Ι.Ε.Κ. Πάτρασ είναι θ επαγγελματικι
αποκατάςταςθ των αποφοίτων μασ και οι προςφερόμενεσ ειδικότθτεσ είναι ανάλογεσ των
αναγκϊν τθσ ανταγωνιςτικισ τοπικισ, εκνικισ και διεκνοφσ αγοράσ εργαςίασ. Ευχόμαςτε ςε
όλουσ, καλζσ επιλογζσ, καλζσ ςπουδζσ, υγεία, πρόοδο, ευθμερία και επαγγελματικι
αποκατάςταςθ.
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