Χρήσιμες διευθύνσεις στο
διαδίκτυο

Μερικές ακόμη δυνατότητες
Επαγγελματικά Λύκεια (ΕΠΑ.Λ)



www.ypepth.gr (ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ)

Απόφοιτοι ΓΕ.Λ μπορούν να εγγραφούν
στην Β΄τάξη των ΕΠΑ.Λ σε οποιονδήποτε
τομέα για απόκτηση πτυχίου ειδικότητας
με επαγγελματικά δικαιώματα. Οι
μαθητές αυτοί παρακολουθούν μόνο τα
μαθήματα ειδικότητας.



www.eap.gr (Ελληνικό Ανοιχτό Πανεπιστήμιο)



epagelmata.oaed.gr (Πληροφ. για επαγγέλματα)



www.ucy.ac.cy (Πανεπιστήμιο Κύπρου)

Κολέγια, Κέντρα Ελευθέρων σπουδών

ΙΟΥΛΙΟΣ 2010

www.cut.ac.cy/ (Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου)
www.mysep.gr/?cat=10
πανεπιστημίου εξωτερικού)

(Αναλυτικός

κατάλογος

www.doatap.gr (Οργανισμός αναγνώρισης Τίτλων)

Είναι ιδιωτικές σχολές και λειτουργούν με
διάφορες ειδικότητες.



http://www.otek.edu.gr (Σχολές ΙΕΚ και ΕΠΑΣ
ΟΤΕΚ)

Τα Κέντρα Ελευθέρων Σπουδών
προσφέρουν βεβαιώσεις σπουδών.



www.asfa.gr (Ανώτατη Σχολή Καλών Τεχνών)



www.ydt.gr(ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ)

Το θέμα των κολεγίων , όσον αφορά την
αναγνώριση των πτυχίων και των
επαγγελματικών δικαιωμάτων, βρίσκεται
αυτόν τον καιρό υπό συνεχή εξέλιξη.
Περισσότερες πληροφορίες πρέπει να
αναζητήσετε από το Υπουργείο Παιδείας



www.mod.gr (ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ)



www.hellenicnavy.gr (ΠΟΛΕΜΙΚΟ ΝΑΥΤΙΚΟ)



www.yen.gr (ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ)



Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε την
ενότητα Σχολές εκτός Μηχανογραφικού στο site
του ΚΕΣΥΠ Κέρκυρας

Α γ ο ρ ά
Εργασίας
Προκηρύξεις
ΑΣΕΠ
σε
διαγωνισμού
ς
γ ι α
απόφοιτους
Δευτεροβάθ
μιας Εκπ/σης

Σπουδές στο
εξωτερικό
Για
σπουδές
σε
πανεπιστήμια
του
εξωτερικού οφείλετε να
επικοινωνήσετε με τα
Πανεπιστήμια που σας
ενδιαφέρουν :

 Για

τις προϋποθέσεις
και
τους
όρους
εισαγωγής (κάθε χώρα
ή πανεπιστήμιο έχεις
τις
δικές
του
προϋποθέσεις
εισαγωγής).

Α
ΚΕΣΥΠ ΚΕΡΚΥΡΑΣ
ΒΕΛΙΣΣΑΡΙΟΥ 4 τηλ.
2661039577-39722
E-mail:kesyp@dide.ker.sch.gr
URL:kesyp.ker.sch.gr

π α ρ α ί τ η τ α
δικαιολογητικά

Ε

ι δ ι κ ό τ ε ρ ε ς
πληροφορίες για τα
προγράμματα σπουδών

 Τις

απαιτήσεις που
ορίζουν τα εν λόγω
προγράμματα (π.χ. Full
– Time -Πλήρους
φοίτησης, Part-Time –
Μερικής φοίτησης,
Distance Learning – Εξ
α π ο σ τ ά σ ε ω ς
εκπαίδευση, κτλ.).

 Οικονομικές

απαιτήσεις
π.χ. δίδακτρα
καθώς επίσης και για τα
έξοδα διαβίωσης της
χώρας ή της πόλης
επιλογής των σπουδών.
ΠΡΟΣΟΧΗ :
Εφόσον έχετε επιλέξει το
Πανεπιστήμιο
του
εξωτερικού που σας
ενδιαφέρει καλό είναι να

ΚΕ.ΣΥ.Π Κέρκυρας
Βελισσαρίου 4,1ος όροφος, τηλ 2661039577,39722
E-mail:kesyp@dide.ker.sch.gr URL:kesyp.ker.sch.gr

επικοινωνήσετε με το
Δ . Ο . Α . Τ . Α . Π .
(Διεπιστημονικός
Οργανισμός Αναγνώρισης
Τίτλων Ακαδημαϊκών και
Πληροφόρησης).
Η Διεύθυνση Ενημέρωσης
του Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. παρέχει
πληροφόρηση
και
συμβουλευτική στήριξη
σε επιμέρους ζητήματα
σ π ο υ δ ώ ν
τ ο υ
εξωτερικού.
Πληροφορίες επίσης στις
πρ εσ β εί ες
και
τα
προξενεία της χώρας που
θα επιλέξετε

ΕΠΙΛΟΓΕΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΕΚΤΟΣ
ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΟΥ
Τι κάνουμε τώρα;
Το φυλλάδιο αυτό έχει
σαν
στόχο
να
ενημερώσει κάθε νέονέα που ενδιαφέρεται
να διερευνήσει τις
εναλλακτικές επιλογές
που του δίνονται για
σπουδές σε σχολές, που
δεν περιλαμβάνονται
στο μηχανογραφικό
δελτίο.

στην
ζωή
ενός
ανθρώπου, ούτε είναι
το διαβατήριο που θα
οδηγήσει με σιγουριά
στην επαγγελματική
επιτυχία.
Είναι
πιθανόν επίσης οι
σχολές
που
περιλαμβάνει να μην
είναι
μέσα
στα
ενδιαφέροντα μας

Οι
Πανελλήνιες
εξετάσεις
δεν
αποτελούν μονόδρομο

Με αυτό το σκεπτικό
το ΚΕΣΥΠ ΚΕΡΚΥΡΑΣ
στην προσπάθειά του

να βοηθήσει κάθε νέονέα που βρίσκεται
στην δύσκολη αυτή
καμπή της ζωής του
δημιούργησε αυτό το
φυλλάδιο με σκοπό να
συγκεντρώσει όσο το
δυνατόν περισσότερες
πληροφορίες για τις
εναλλακτικές επιλογές
σπουδών.

 από τις ίδιες τις
σχολές
 Από τις αρμόδιες
υπηρεσίες
 Από επαγγελματικούς
συλλόγους και
σωματεία

Έχεις ταλέντο; Σχολές με ειδικό
σύστημα εισαγωγής
Ανώτατες
Σχολές Α ν ώ τ ε ρ ε ς
Σ χ ο λ έ ς
Καλών Τεχνών
Αθήνα-Θεσσαλονίκη- Δ ρ α μ α τ ι κ ή ς
Φλώρινα
Τέχνης,

Φοίτηση: 10 6μηνα
Εισιτήριες εξετάσεις
τον
Σεπτέμβριο
κατόπιν προκήρυξης.
(εκτέλεση εικαστικών
έργων)
Δικαίωμα
συμμετοχής:
•Απόφοιτοι Λυκείου
• Α π ό φ ο ι τ ο ι
Γυμνασίου
εφόσον
έχουν
ιδιαίτερη
καλλιτεχνική
π ρ ο δ ι ά θ ε σ η
διαπιστωμένη
από
επιτροπή (15% )

Κρατικές: Εθνικού
θεάτρου
και
Κ ρ α τ ι κ ο ύ
θεάτρου Βόρειας
Ελλάδας
Ιδιωτικές
Δ ι ά ρ κ ε ι α
φοίτησης:
3
χρόνια
Αντικείμενο
Εξέτασης: :
Υποκριτική,
απαγγελία
και
τ ρ α γ ο ύ δ ι ,
θεωρητικές
γνώσεις ιστορίας

Σε κάθε περίπτωση οι
ενδιαφερόμενοι
θα
πρέπει να αναζητούν
π ε ρ ι σ σ ό τ ε ρ ε ς
πληροφορίες για τις
σχο λ ές
που
τ ο υς
ε ν δ ι α φ έ ρ ο υ ν
( μ α θ ή μ α τ α ,
επαγγελματικά
δικαιώματα, προοπτικές,
κόστος φοίτησης και
διαβίωσης)

του Θεάτρου
Λογοτεχνίας

 Από το διαδίκτυο

και

Ανώτερες
Σχολές
(Χορευτές,
Χορού
Καθηγητές Χορού)
Κρατική
Σχολή
Ορχηστρικής Τέχνης Ιδιωτικές
Διάρκεια φοίτησης: 3
χρόνια
Αντικείμενο Εξέτασης:
:
•Κλασικό μπαλέτο
•Σύγχρονο χορό
•Ρυθμική
•Γ ραπ τή
έκθε ση
( μόνο για το τμήμα
καθηγητών χορού )

Ωδεία-Μουσικές Σχολές
Κρατικό
Ωδείο
Θεσσαλονίκης
Κατατακτήριες εξετάσεις
- Ιδιωτικά και Δημοτικά
Ωδεία
Δ υ ν α τ ό τ η τ ε ς
απασχόλησης:
Ωδείο-Ορχήστρεςκαθηγητές οργάνων σε
μουσικά
σχολεία
(απόφοιτοι Λυκείου)
ΙΕΚ (διάφορες ειδικότητες)
Ιδιωτικές
σχολές
κινηματογράφου-τηλεόρασης
Σκηνοθεσία-σκηνογραφίαενδυματολογία
Εικονοληπτών-φωτογράφωνηχοληπτών (αποφ. Γυμνασίου)

Στρατιωτικές Σχολές, Σώματα Ασφαλείας, ΑΕΝ
(με ειδικό σύστημα εισαγωγής).
Ακαδημίες Εμπορικού
Ναυτικού
Ποσοστό που
ανακοινώνεται στην
προκήρυξη για
αποφοίτους με
απολυτήριο ΓΕ.Λ.,
ΕΠΑ.Λ. ή Τ.Ε.Ε. με
κριτήρια.
Φοίτηση εσωτερική
( εξωτερική στον
Ασπρόπυργο) 4
χρόνια, τα 2 εξάμηνα
σε θαλάσσια
υπηρεσία.
Πρέπει

να

που σε ενδιαφέρει. Μπορεί
υ π ά ρ χ ο υ ν

προϋποθέσεις, όπως ηλικία
ή ύψος.
Ο βαθμός του απολυτηρίου
Λυκείου

καθώς

και

τα

πτυχία ξένων γλωσσών είναι
κάποια

από

τα

αντικειμενικά κριτήρια που
μοριοδοτούνται σε πολλές
σχολές αλλά κάθε σχολή
μπορεί να βάζει και κάποια
άλλα κριτήρια

Μετά την
συμπλήρωση της
υποχρεωτικής θητείας
(5 ή 7 έτη
αντίστοιχα), υπάρχει η
δυνατότητα μόνιμης
παραμονής στο σώμα,
μετά από αίτησή
τους, εφόσον κριθούν
ικανοί .
Σωφρονιστικοί
υπάλληλοι (Υπ.
Δικαιοσύνης )
ανάλογος τρόπος
πρόσληψης με
προκήρυξη.

διαβάσεις

προσεκτικά την προκήρυξη

ν α

Συνοριοφύλακες,
Επαγγελματίες Οπλίτες
Εισαγωγή με
προκήρυξη θέσεων.
Μοριοδοτούνται
αντικειμενικά κριτήρια
Ψυχοτεχνικές
δοκιμασίες,
Υγειονομικές εξετάσεις,
αθλητικές δοκιμασίες.
Αφού προσληφθούν,
ακολουθεί βασική
εκπαίδευση .

Σχολή Πυροσβεστών,
Σχολή Λιμενοφυλάκων
Εισαγωγή με
προκήρυξη
Διάρκεια σπουδών: 6
μήνες
Άνδρες 1.70, Γυναίκες
1,65
Αθλητικές δοκιμασίες,
Γραπτές εξετάσεις,
Ψυχοτεχνικές
δοκιμασίες,
Υγειονομικές εξετάσεις
Ειδικοί Φρουροί,

Άλλες Σχολές με ειδικό σύστημα εισαγωγής
Σχολή Ξεναγών
Φοίτηση: 5 6μηνα
Εισαγωγικές
εξετάσεις συνήθως
κάθε 2 ή 3 χρόνια
ΕΑΠ

Βασίζεται στην εξ
αποστάσεως
διδασκαλία και
παρέχει πτυχίο ισότιμο
με το πτυχίο των
«παραδοσιακών»

πανεπιστημίων. Οι
φοιτητές καταβάλλουν
δίδακτρα.
Εισαγωγή με κλήρωση
(άνω των 23 ετών)

Σπουδές στο Πανεπιστήμιο της Κύπρου
Οι
Έλληνες
υποψήφιοι γίνονται
δεκτοί σε ποσοστό
ίσο με το 10% του
συνολικού αριθμού
των
Κυπρίων
εισακτέων. Η επιλογή
τους γίνεται με βάση
τα
αποτελέσματα
των
Πανελληνίων
Εξετάσεων. (Βαθμός
Πρόσβασης)
Απαιτείται να έχουν
ελάχιστο
βαθμό
πρόσβασης τη

βάση (10/20)
Δικαίωμα υποβολής
αίτησης έχουν όλοι
οι υποψήφιοι οι
οποίοι εξετάστηκαν
σε εθνικό επίπεδο
στα μαθήματα της
τελευταίας
τάξης
του Ενιαίου Λυκείου
το 2010 καθώς και
οι υποψήφιοι οι
οποίοι εξετάστηκαν
σε εθνικό επίπεδο
στα μαθήματα της
τελευταίας
τάξης

του Ενιαίου Λυκείου
μέχρι δυο (2)
προγενέστερων ετών
από
αυτό
που
υποβάλλουν
την
αίτηση
Πληροφορίες για την
φετινή προκήρυξη
καθώς και περσινές
βάσεις
στην
ιστοσελίδα
του
ΚΕΣΥΠ ΚΕΡΚΥΡΑΣ
στην
ενότητα
Τριτοβάθμια
Εκπαίδευση

Ι.Ε.Κ. Μεταλυκειακά και Μεταγυμνασιακά
Τα Ινστιτούτα
Επαγγελματικής
Εκπαίδευσης και
Κατάρτισης (ΙΕΚ)
ανήκουν στη
μεταδευτεροβάθμια
εκπαίδευση και
παρέχουν
επαγγελματική
επιμόρφωση και
εξειδίκευση σε
αποφοίτους
Δευτεροβάθμιας
Εκπαίδευσης (ΓΕΛ και
ΕΠΑ.Λ). Υπάρχουν
δημόσια και ιδιωτικά
ΙΕΚ.
Τα
δημόσια
ΙΕΚ
ανήκουν:

στο

Σε όλη την Ελλάδα
λειτουργούν Ι.Ε.Κ
διαφόρων ειδικοτήτων
που προσφέρουν
εξειδίκευση σε
διάφορους τομείς
(πληροφορικής,
διοικητικών υπηρεσιών,
τουρισμού, υγείας,
αισθητικής, Μ.Μ.Ε,
εφαρμοσμένων τεχνών
κ.α)

Υπουργείο

Παιδείας

στο

Υπουργείο
Εργασίας (Ο.Α.Ε.Δ.)

στο

Υπουργείο
Τουριστικής
Ανάπτυξης (Ο.ΤΕ.Κ.
–
Τουριστικά
Επαγγέλματα)
σε άλλα Υπουργεία
(π.χ. Ι.Ε.Κ. Ε.Κ.Α.Β. –
Υπουργείο Υγείας)
Μεταγυμνασιακά: 2
6μηνα,
Μεταλυκειακά: 4
6μηνα, Απόφοιτοι
Τ.Ε.Ε. β΄ κύκλου και
ΕΠΑ.Λ. αντίστοιχης
ειδικότητας: 2
6μηνα

Για περισσότερες
πληροφορίες σχετικά με
τις ειδικότητες, την
οργάνωση και
λειτουργία των ΙΕΚ στην
ιστοσελίδα του Ο.Ε.Ε.Κ.

Επαγγελματικές Σχολές ΕΠΑ.Σ
Οι ΕΠΑ.Σ.
απευθύνονται σε
μαθητές-μαθήτριες
που έχουν τελειώσει
την Α΄Λυκείου (ΓΕΛ ή
ΕΠΑΛ), αλλα αφορά
και τους αποφοίτους
της Γ¨Λυκείου που
ενδιαφέρονται να
αποκτήσουν κάποια
ειδικότητα
Οι απόφοιτοι
εξασφαλίζουν Πτυχίο
επιπέδου 3 που τους
δίνει την δυνατότητα
να λάβουν άδεια
ασκήσεως
επαγγέλματος ή να
εγγράφονται στα ΙΕΚ.
Δεν αντιστοιχεί με το
Απολυτήριο ΓΕΛ και
ΕΠΑΛ

Η φοίτηση διαρκεί 2
χρόνια
Οι ΕΠΑ.Σ του
Υπ.Π.Δ.Μ.Θ
λειτουργούν με
διάφορες ειδικότητες
σε όλη την Ελλάδα που
μπορείτε να
πληροφορηθείτε και
από την ιστοσελίδα του
Υπουργείου. Στην
Κέρκυρα λειτουργούν
οι ειδικότητες:
-Θερμοϋδραυλικών
Εγκαταστάσεων &
Συντηρητών Κεντρικής
Θέρμανσης
-Τεχνιτών
Ηλεκτρολογικών
Εγκαταστάσεων
-Αμαξωμάτων
-Σχεδιασμού
Εσωτερικών Χώρων

Ενημερωθείτε και για τις
ειδικότητες που
λειτουργούν στην
ΚΕΡΚΥΡΑ

-Αισθητικής Τέχνης
-Κομμωτικής Τέχνης
-Σχεδίαση και παραγωγή
ενδύματος
Οι Σχολές του ΟΑΕΔ ,
των βοηθών
Νοσηλευτών καθώς και
η Σχολή Τουριστικών
Επαγγελμάτων που
λειτουργούν στην
Κέρκυρα, λειτουργούν
με ειδικότητες που
αντιστοιχούν στις ΕΠΑΣ,
υπό την αρμοδιότητα
άλλων υπουργείων

ΠΡΟΣΟΧΗ
Για κολέγια, δημόσια
και ιδιωτικά ΙΕΚ, ΕΠΑ.Σ
και Κέντρα Ελευθέρων
Σπουδών πρέπει να
φροντίζουμε
να
π ά ρουμ ε
έγ κυ ρε ς
πληροφορίες για τα
επαγγελματικά
δικαιώματα
Όλα
τα
ΙΕΚ,
ανεξάρτητα από το αν
είναι
δημόσια
ή
ι διω τ ικ ά
κα ι
το
Υπουργείο στο οποίο
ανήκουν, επιβλέπονται
από τον Οργανισμό
Επαγγελματικής
Εκπαίδευσης
και
Κατάρτισης (Ο.Ε.Ε.Κ.).
Ο
Ο.Ε.Ε.Κ.
είναι
υπεύθυνος και για την
έκδοση και επίβλεψη
των επαγγελματικών
δικαιωμάτων όλων των
εκπαιδευτικών
οργανισμών
προ
τριτοβάθμιας
εκπαίδευσης.

