ΣΧΟΛΕΣ
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ
ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ (Σ.Ε.Κ.)
Σκοπός της Σχολής Επαγγελματικής Κατάρτισης είναι η παροχή υπηρεσιών αρχικής
επαγγελματικής κατάρτισης, διάρκειας τριών ετών, σε αποφοίτους της
υποχρεωτικής τυπικής εκπαίδευσης. Μαθητές άνω των είκοσι (20) ετών
εγγράφονται στις Εσπερινές Σ.Ε.Κ..
Η φοίτηση στις δημόσιες Σχολές Επαγγελματικής Κατάρτισης παρέχεται δωρεάν.
Στην Α΄ τάξη εγγράφονται οι κάτοχοι απολυτηρίου Γυμνασίου
Στην Α΄& Β΄ τάξη 30 ώρες εβδομαδιαίως:
2 μαθήματα Γενικής Παιδείας: Ελληνική Γλώσσα 2 ώρες Μαθηματικά 2
ώρες &
26 ώρες για μαθήματα Ειδικότητας
Τάξη Μαθητείας (Γ΄ τάξη): εγγράφονται οι προαγόμενοι από τη Β΄ τάξη της Σ.Ε.Κ.
εργαστηριακά μαθήματα 7 ώρες &
28 ώρες πρόγραμμα εκπαίδευσης στο χώρο εργασίας

Προαγωγή και απόλυση στις ΣΕΚ
 Οι γραπτές προαγωγικές εξετάσεις στην Α΄, Β΄ Τάξητης Σχολής
Επαγγελματικής
Κατάρτισης
διεξάγονται
ενδοσχολικά
και
περιλαμβάνουν όλα τα διδασκόμεναμαθήματα, γενικής παιδείας και
ειδικότητας με κοινάθέματα για όλα τα τμήματα του ίδιου σχολείου,
πουκαθορίζονται από τον διδάσκοντα ή τους διδάσκοντες.
 Τα γραπτά διορθώνονται από τον οικείο διδάσκοντα.
 Ο γενικός βαθμός της Α΄ Τάξης και της Β΄ Τάξηςπροκύπτει από το μέσο
όρο της προφορικής ή και της γραπτής, εφόσον αυτό εξετάζεται
γραπτώς, επίδοσηςτου μαθητή σε κάθε μάθημα.

 Απαραίτητη προϋπόθεση για την προαγωγή του μαθητή αποτελεί η
επίτευξη γενικού βαθμού ίσου ή ανώτερουτου δέκα (10).
 Στους προαγόμενουςαπό τη Β΄ Τάξη των Σ.Ε.Κ. χορηγείται Βεβαίωση
Επαγγελματικής Κατάρτισης Επιπέδου 2, που τους αποδίδει αυτοδίκαια
το δικαίωμασυμμετοχής στην Τάξη Μαθητείας.
 Μετά την επιτυχή ολοκλήρωση της Τάξης Μαθητείας χορηγείται στο
μαθητή Βεβαίωση Επαγγελματικής Κατάρτισης επιπέδου 3.
 Απαραίτητη προϋπόθεση για την απόλυση του μαθητή που
εγγράφεται στην Τάξη Μαθητείας είναι η επιτυχής εξέταση στις
εξετάσεις πιστοποίησης. Με την επιτυχή εξέταση χορηγείται το Πτυχίο
Ειδικότητας.
 Οι απόφοιτοι της Σ.Ε.Κ. δεν έχουν δικαίωμα πρόσβασης στην
Τριτοβάθμια Εκπαίδευση

ΠΡΟΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ
Κάθε χρόνο 1η έως 15 Σεπτεμβρίου, οι απόφοιτοι του ίδιου έτους, εφόσον το
επιθυμούν μπορούν να παρακολουθήσουν το Προπαρασκευαστικό Πρόγραμμα
Πιστοποίησης, διάρκειας συνολικά εβδομήντα ωρών (70 ωρών), για την
αρτιότερη προετοιμασία τους για τη συμμετοχή τους στις διαδικασίες
πιστοποίησης προσόντων, απόκτησης Πτυχίου Ειδικότητας, του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.,
οι οποίες διεξάγονται κάθε χρόνο το τελευταίο τρίμηνο του έτους.
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