Λίγα λόγια για το ΙΕΚ (1/2)
❖ Το ΙΕΚ μας λειτούργησε για πρώτη φορά τον Απρίλιο του
2014.
❖ Η διοίκηση του ΔΙΕΚ στεγάζεται στο κτίριο του ΤΕΕ
Ειδικής Αγωγής Β’ Βαθμίδας Ανατολικής Θεσσαλονίκης,
Λεωφ. Γεωργικής Σχολής 95

Λίγα λόγια για το ΙΕΚ (2/2)
❖ Η διάρκεια φοίτησης σε όλες τις ειδικότητες είναι 4 εξάμηνα για τους
κατόχους απολυτήριου όλων των τύπων Λυκείου και 2 εξάμηνα για
πτυχιούχους ΤΕΛ ή ΤΕΕ Β΄ κύκλου ή ΕΠΑΛ της αντίστοιχης μόνον
ειδικότητας
❖ Επιπρόσθετα έχει 1 εξάμηνο πρακτικής άσκησης ώστε να έρθουν οι
καταρτιζόμενοι σε επαφή με την αγορά εργασίας
❖ Οδηγεί στην απόκτηση Κρατικού Διπλώματος, το οποίο χορηγεί το
Υπουργείο Παιδείας και είναι αναγνωρισμένο από τον ΑΣΕΠ

Σε ποιους απευθύνεται
Το ΔΙΕΚ Ειδικής Αγωγής Πυλαίας Χορτιάτη, προς το παρόν, απευθύνεται σε άτομα με:
ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΟΡΑΣΗΣ
Οι σπουδαστές με προβλήματα όρασης καταρτίζονται στο Κέντρο Εκπαίδευσης και Αποκατάστασης
Τυφλών Θεσσαλονίκης σε εγκαταστάσεις με ειδικά διαμορφωμένους χώρους
Κ.Ε.Α.Τ., Λεωφ. Βασιλίσσης Όλγας 32, Θεσσαλονίκη

ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΑΚΟΗΣ
Οι σπουδαστές με προβλήματα ακοής καταρτίζονται στις εγκαταστάσεις του ΤΕΕ Β’ Βαθμίδας
Ανατολικής Θεσ/νίκης, οι οποίες διαθέτουν ειδικά εξοπλισμένους εργαστηριακούς χώρους
ΤΕΕ Β’ Βαθμίδας Ανατολικής Θεσ/νίκης, Λεωφ. Γεωργικής Σχολής 95, Πυλαία

Ειδικότητες
Στο ΔΙΕΚ Ειδικής Αγωγής Πυλαίας Χορτιάτη έχουν εγκριθεί οι παρακάτω ειδικότητες:

ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΟΡΑΣΗΣ

ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΑΚΟΗΣ

Τεχνικός Χειριστής Η/Υ και τηλεφωνικών κέντρων,

παροχής πληροφοριών και εξυπηρέτησης πελατών

Τεχνικός Εφαρμογών Πληροφορικής (Πολυμέσα,
Web Designer/ Developer, Video Games)

Βοηθός Φυσικοθεραπείας

Βοηθός Φυσικοθεραπείας

Απομαγνητοφωνητές πρακτικών και συνομιλιών

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ
Από το 2014 και μέχρι σήμερα το ΔΙΕΚ Ειδικής Αγωγής έχει πετύχει να έχει
μια σταθερή ανοδική πορεία όσον αφορά στην κατάρτιση:
Έχουν αποφοιτήσει συνολικά 7 τμήματα από διαφορετικές ειδικότητες
 Είναι εν ενεργεία 4 τμήματα κατάρτισης

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ
Ενδεικτικά από τους αποφοίτους μας:

Απομαγνητοφωνητές πρακτικών και συνομιλιών εργάζονται:
α. στο Δήμο Θεσ/νίκης, Τμήμα Διοικητικής Υποστήριξης
β. στο Δήμο Θέρμης, Κέντρο Κοινωνικής Πρόνοιας
γ. στη Γραμματεία του Κ.Ε.Α.Τ. Θεσσαλονίκης

 Τεχνικοί Εφαρμογών Πληροφορικής εργάζονται:
α. στο Δήμο Θεσ/νίκης, Δ/νση Επιχειρησιακού Προγραμματισμού και ΤΠΕ
β. στο Ιπποκράτειο Νοσοκομείο Θεσ/νίκης, Τμήμα Πληροφορικής
γ. στα εκπαιδευτήρια Άγιος Παύλος
δ. σε ιδιωτικές επιχειρήσεις

 Βοηθοί Φυσικοθεραπείας εργάζονται:
α. στην Εταιρεία Σπαστικών Βορείου Ελλάδος
β. στο Χαρίσειο Γηροκομείο
γ. στο ΚΕ.Κ.Π.Α.Π. Δήμου Πυλαίας Χορτιάτη
δ. σε ιδιωτικά Φυσικοθεραπευτήριο

 Τεχνικοί Χειριστές Η/Υ & Τηλεφωνικών κέντρων, παροχής π ληροφοριών και
εξυπηρέτησης πελατών εργάζονται:
α. στο Ιπποκράτειο Νοσοκομείο Θεσ/νίκης, Τμήμα Εξυπηρέτησης
β. στο Κ.Ε.Α.Τ. Θεσσαλονίκης
γ. σε Δήμους
δ. σε ιδιωτικές επιχειρήσεις

Ειδικότητες κωφών
Τεχνικός Εφαρμογών Πληροφορικής (1/2)
(Πολυμέσα, Web Designer/ Developer, Video Games)
Οι απόφοιτοι της ειδικότητας «ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ» με τις εξειδικευμένες
γνώσεις τους μπορούν να εργαστούν στο δημόσιο ή στον ιδιωτικό τομέα και να αναλάβουν αρμοδιότητες
όπως :
• Εγκατάσταση, ρύθμιση, έλεγχο, χρήση εφαρμογών λογισμικού Η/Υ & δικτύων και υποστήριξη χρηστών
και συγκεκριμένα στην εγκατάσταση, ρύθμιση, έλεγχο της ορθής λειτουργίας και χρήσης, αναβάθμιση και
επικαιροποίηση εφαρμογών λογισμικού και υποστήριξη των αντιστοίχων χρηστών των εφαρμογών
λογισμικού-δικτύων,
• Συντήρηση υπολογιστικών συστημάτων και δικτύων και συγκεκριμένα στη συντήρηση υπολογιστικών
συστημάτων, στη ρύθμιση-συντήρηση δικτύων υπολογιστών,

Ειδικότητες κωφών
Τεχνικός Εφαρμογών Πληροφορικής (2/2)
(Πολυμέσα, Web Designer/ Developer, Video Games)
Οι απόφοιτοι της ειδικότητας «ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ» με τις εξειδικευμένες
γνώσεις τους μπορούν να εργαστούν στο δημόσιο ή στον ιδιωτικό τομέα και να αναλάβουν αρμοδιότητες
όπως :
• Πώληση προϊόντων συνδεδεμένων με την πληροφορική τεχνολογιών (hardware, software, προϊόντα
ψηφιακών τεχνολογιών).
• Αξιολόγηση σε επίπεδο εφαρμογής - υλοποίηση - συντήρηση εφαρμογών λογισμικού εφαρμόζοντας
υφιστάμενες αναλύσεις και σχέδια ανάπτυξης.

Ειδικότητες κωφών
Βοηθός Φυσικοθεραπείας (1/2)
Οι απόφοιτοι της ειδικότητας μπορούν να απασχοληθούν στο δημόσιο και ιδιωτικό τομέα, σε κατάλληλους
χώρους όπου παρέχεται φυσικοθεραπεία, με τη συνεργασία φυσικοθεραπευτή. Το επάγγελμα είναι
παραϊατρικό και έχει σχέση με την αποκατάσταση παθήσεων.
Εξειδικεύονται στις παρακάτω επαγγελματικές δραστηριότητες:
• Αντιμετώπιση παθήσεων και κακώσεων του νευρικού και του μυοσκελετικού συστήματος
• Παροχή υπηρεσιών στην αντιμετώπιση ατυχημάτων και περιστατικών σε αθλητικούς χώρους και
καθοδήγηση μη ειδικών για την ορθή μεταφορά ασθενών με προβλήματα αποκατάστασης
• Εκμάθηση κανόνων συμπεριφοράς και επικοινωνίας με τους ασθενείς καθώς και των εργασιακών κανόνων
και συμβολή στην οργάνωση της εργασίας
• Εκμάθηση τεχνικών αποκατάστασης εγκεφαλικής παράλυσης
• Συμβολή στην εκτέλεση αποκατάστασης ρευματολογικών, καρδιοαγγειακών και αναπνευστικών παθήσεων

Ειδικότητες κωφών
Βοηθός Φυσικοθεραπείας (2/2)
Ειδικότερα, οι διπλωματούχοι της ειδικότητας μπορούν να εργαστούν ως στελέχη σε:
Φυσικοθεραπευτήρια (Εργαστήρια Φυσικοθεραπείας)
Ιδρύματα και Κέντρα Αποθεραπείας και Αποκατάστασης ΑΜΕΑ (κινητικές αναπηρίες)
Κ.Α.Π.Η.
Ιατρεία θεραπευτικών λουτροπηγών
Ειδικά Κέντρα Αποκατάστασης
Νοσοκομεία, Κλινικές και Θεραπευτήρια που διαθέτουν ανάλογα τμήματα
Αθλητικά Κέντρα και Χώρους Αθλήσεως (π.χ. Γυμναστήρια)

ΝΕΕΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ ΓΙΑ ΚΩΦΟΥΣ ΚΑΙ
ΒΑΡΗΚΟΟΥΣ
Οι ειδικότητες σε όλα τα δημόσια ΙΕΚ λειτουργούν με το νόμο της
προσφοράς και ζήτησης.
Συνεπώς οι ειδικότητες που θα λειτουργήσουν κάθε εξάμηνο εξαρτώνται από τις
εκάστοτε αιτήσεις/προτιμήσεις των υποψηφίων καταρτιζόμενων κατόπιν έγκρισης
από τη Γενική Γραμματεία Δια Βίου Μάθησης και Νέας Γενιάς.
Σε αυτό το κομμάτι ζητάμε τη συμβολή τη δική σας.
Τι ειδικότητες πιστεύετε εσείς ότι θα ήταν επιθυμητές και παράλληλα εφικτές για τα
άτομα με προβλήματα κώφωσης και βαρηκοΐας;

Βοηθήστε μας να επεκταθούμε και να
δημιουργήσουμε μαζί νέες διεξόδους για τα
παιδιά μας!
Ελάτε να μας γνωρίσετε και να μας δώσετε τη δική
σας οπτική γωνία.

Ο απώτερος στόχος του ΔΙΕΚ
που ελπίζουμε κάποια μέρα να γίνει πραγματικότητα;

Ενοποίηση όλων των ομάδων με αναπηρία
Μετά από συναντήσεις με συλλόγους και ιδρύματα καταβάλλουμε έντονη
προσπάθεια για φοίτηση στο ΔΙΕΚ ατόμων με:
Προβλήματα όρασης
Προβλήματα ακοής
Κινητικά προβλήματα
Προβλήματα σύνθετων γνωστικών και κοινωνικών δυσκολιών, νοητικής
στέρησης, αυτισμού

Για να το πετύχουμε λοιπόν και να
ανθίσει αυτός ο σημαντικός θεσμός
πρέπει να συνεργαστούμε όλοι μαζί.

ΙΕΚ
ΕΙΔΙΚΗΣ
ΑΓΩΓΗΣ

ΑΤΟΜΑ ΜΕ
ΑΝΑΠΗΡΙΑ

ΤΟΠΙΚΟΙ
ΦΟΡΕΙΣ

This is a slide title
Για αυτό και εμείς στο ΔΙΕΚ Ειδικής Αγωγής Πυλαίας
Χορτιάτη προσπαθούμε για την καλύτερη δυνατή
παροχή υπηρεσιών, συντελώντας αποτελεσματικά στην
ποιοτική αναβάθμιση των σπουδών του.
Η ορθολογική και επιτυχημένη ένταξη των αποφοίτων
μας στην αγορά εργασίας αποτελεί κύριο μέλημά μας.

Στοιχεία επικοινωνίας
Μπορείτε να μας βρείτε στο:
2310471524

iek.eid.agogis@gmail.com
http://iek-eid-pylaias.thess.sch.gr

