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EUROPASS ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ
1. ΤΙΤΛΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ (EL) (1)

ΓΡΑΦΙΣΤΑΣ ΕΝΤΥΠΟΥ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ
(1)

Στη γλώσσα του πρωτοτύπου.

2. ΜΕΤΑΦΡΑΣΜΕΝΟΣ ΤΙΤΛΟΣ ΤΟΥ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ (EN) (1)

PRINTED AND ELECTRONIC MEDIA GRAPHIC DESIGNER
Η παρούσα µετάφραση δεν έχει νοµική ισχύ.

3. ΠΡΟΦΙΛ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΙΚΑΝΟΤΗΤΩΝ
Ο/ H κάτοχος διπλώματος αυτής της ειδικότητας:
ΓΝΩΣΕΙΣ











Κατονομάζει τις εφαρμογές στις οποίες αναπτύσσεται η τέχνη της γραφιστικής (λογότυπα, έντυπα, οθόνες, συσκευασίες κ.ά.).
Αναγνωρίζει τα στοιχεία του ελεύθερου και γραμμικού σχεδίου, του χρώματος και τις αρχές της σύνθεσης.
Αναγνωρίζει τα είδη των εντύπων και τα κατατάσσει σε κατηγορίες ανάλογα με τη χρήση τους.
Απαριθμεί και περιγράφει τις μεθόδους εκτύπωσης και τα στάδια της παραγωγής για την έντυπη και πολυμεσική παραγωγή.
Ερμηνεύει και αποκωδικοποιεί το χρώμα γραφικών τεχνών και πολυμεσικών εφαρμογών σε σχέση με τα χρωματικά συστήματα, μοντέλα και
καταστάσεις.
Διακρίνει και περιγράφει τα χαρακτηριστικά των γραμματοσειρών, εικόνων και γραφικών κάθε κατηγορίας.
Αναγνωρίζει και περιγράφει τα εργαλεία και το περιβάλλον των ψηφιακών προγραμμάτων που χρησιμοποιούνται για τη δημιουργία και ανάπτυξη
εφαρμογών εντύπου, πολυμέσων και ιστοσελίδας.
Περιγράφει τις τεχνικές που χρησιμοποιούνται για τις ηλεκτρονικές επεξεργασίες κειμένου, εικόνας, μακέτας και κινούμενης εικόνας.
Αναγνωρίζει και περιγράφει τις αισθητικές περιόδους των έργων τέχνης ανεξάρτητα από τη χρονική περίοδο στην οποία ανήκουν.
Κατονομάζει την ορολογία των γραφικών τεχνών και πολυμέσων.

ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ

Σχεδιάζει γραφιστικές λύσεις για επαγγελματικές εφαρμογές (έντυπα, λογότυπα κ.ά.).

Συνθέτει στοιχεία, όπως κείμενα, εικόνες, γραφικά και video για τη δημιουργία μακετών εντύπου και πολυμέσων.

Αιτιολογεί τις επιλογές των εικαστικών λύσεων που προτείνει.

Επεξεργάζεται ψηφιακά κείμενα, εικόνες, κινούμενες εικόνες και γραφικά σε όποια λειτουργικά συστήματα του παρέχονται (Macintosh/PC).

Χειρίζεται περιφερειακά μηχανήματα υποστήριξης του Η/Υ, όπως εκτυπωτής, ψηφιακός σαρωτής, μονάδες μνήμης κ.ά.

Δημιουργεί και αναπτύσσει ιστοσελίδες.

Παρακολουθεί και ελέγχει τα στάδια παραγωγής εντύπου και πολυμέσων.
ΙΚΑΝΟΤΗΤΕΣ

Ακολουθεί οδηγίες καλλιτεχνικού επιμελητή κατά την εκτέλεση των καθηκόντων του, αντιλαμβάνεται τον τρόπο εφαρμογής των οδηγιών του
και φροντίζει για την τήρηση των χρονοδιαγραμμάτων που του έχουν ορίσει.

Εργάζεται αυτόνομα αναλαμβάνοντας την ευθύνη για την ολοκλήρωση και την ποιότητα των εργασιών του.

Συνεργάζεται με άτομα άλλων ειδικοτήτων, όπως κειμενογράφους, εικονογράφους, προγραμματιστές, τυπογράφους κ.ά. για την υλοποίηση
σύνθετων εφαρμογών.

(*) Επεξηγηµατικό σηµείωµα
Σκοπός του παρόντος εγγράφου είναι να συµπληρώσει τις πληροφορίες που προσφέρει το πιστοποιητικό. Το συµπλήρωµα δεν έχει νοµική ισχύ. Το
µορφότυπο της περιγραφής βασίζεται στο ψήφισµα 93/C 49/01 του Συµβουλίου της 3ης ∆εκεµβρίου 1992 σχετικά µε τη διαφάνεια των τυπικών
προσόντων, το ψήφισµα 96/C 224/04 της 15ης Ιουλίου 1996 σχετικά µε τη διαφάνεια των πιστοποιητικών επαγγελµατικής κατάρτισης και στη σύσταση
2001/613/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 10ης Ιουλίου 2001 για την ενδοκοινοτική κινητικότητα των σπουδαστών, των
επιµορφωµένων ατόµων, των εθελοντών, των εκπαιδευτικών και των εκπαιδευτών. Περισσότερες πληροφορίες: http://europass.cedefop.eu.int
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4. ΦΑΣΜΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΣΤΑ ΟΠΟΙΑ ΕΧΕΙ ΠΡΟΣΒΑΣΗ Ο/Η ΚΑΤΟΧΟΣ ΤΟΥ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ (1)
Ο κάτοχος διπλώµατος αυτής της ειδικότητας µπορεί να απασχοληθεί σε εξαρτηµένη ή µη εργασία σε τµήµατα
γραφικών εκδοτικών και διαφηµιστικών επιχειρήσεων, σε δηµιουργικά γραφεία καθώς και σε ιδιωτικές εταιρείες,
Οργανισµούς, Τράπεζες, Υπουργεία και άλλες µονάδες του δηµοσίου τοµέα.
Το ∆ίπλωµα αναγνωρίζεται ως τυπικό προσόν διορισµού στο δηµόσιο τοµέα στην κατηγορία ∆Ε µε το Π.∆. 50/2001
(Φ.Ε.Κ. 39/Α΄/5-3-2001).
(1)

Εφόσον ισχύει.

5. ΕΠΙΣΗΜΗ ΒΑΣΗ ΤΟΥ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ
Τίτλος και θέση του φορέα που εκδίδει το πιστοποιητικό
Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.
(Εθνικός Οργανισμός Πιστοποίησης Προσόντων
& Επαγγελματικού Προσανατολισμού)
Εθνικής Αντιστάσεως 41, Τ.Κ. 142 34 Ν. Ιωνία.
Επίπεδο (εθνικό ή διεθνές) του τίτλου σπουδών

Επίπεδο 5

Τίτλος και θέση της κρατικής ή τοπικής αρχής που είναι
αρµόδια για την επικύρωση ή αναγνώριση του
πιστοποιητικού
ΥΠ.ΠΟ.ΠΑΙ.Θ.
(Υπουργείο Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευµάτων)
Α. Παπανδρέου 37, Μαρούσι 151 80
Κλίµακα βαθµολόγησης / απαιτήσεις επιτυχίας
α) επιτυχής ολοκλήρωση της φοίτησης στο Ι.Ε.Κ. και
απόκτηση βεβαίωσης επαγγελµατικής κατάρτισης
β) επιτυχία στο θεωρητικό µέρος των τελικών εξετάσεων
(κλίµακα βαθµολόγησης 1-20, µε βάση το 10)
γ) επιτυχία στο πρακτικό µέρος των τελικών εξετάσεων
(επιτυχών / αποτυχών)

Πρόσβαση σε επόµενη βαθµίδα εκπαίδευσης ή κατάρτισης ∆ιεθνείς συµφωνίες
ΟΧΙ

ΟΧΙ

Νοµική βάση
Νόµος 2009/1992 περί Εθνικού Συστήµατος Επαγγελµατικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης
Νόμος 4186/2013 περί Αναδιάρθρωσης της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και λοιπές διατάξεις

6. ΕΠΙΣΗΜΑ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΜΕΝΟΙ ΤΡΟΠΟΙ ΑΠΟΚΤΗΣΗΣ ΠΙΣΤΟΠΟHΤΙΚΟΥ
Συνολική διάρκεια της εκπαίδευσης / κατάρτισης που οδηγεί στην
απόκτηση του πιστοποιητικού

4 εξάµηνα (έως τον ν.4186/2013)
5 εξάμηνα (μετά τον ν.4186/2013)

Πρόσθετες πληροφορίες
Προϋποθέσεις εισαγωγής: Απολυτήριο Γενικού ή Επαγγελματικού Λυκείου ή ισότιμου τίτλου σπουδών.
Πρακτική άσκηση:
 Έως την ψήφιση του ν.4186/2013: Η πρακτική άσκηση είναι προαιρετική και έχει διάρκεια 1 εξαμήνου.
 Μετά την ψήφιση του ν.4186/2013: Η πρακτική άσκηση είναι υποχρεωτική και έχει διάρκεια από 1 εξάμηνο
έως 1 έτος.
∆ιδασκόµενα µαθήµατα: Εισαγωγή στην τεχνολογία πολυµέσων, Επιχειρηµατικότητα, Τέχνη και αισθητική, Ιστορία
της τέχνης, Χρώµα γραφικών τεχνών και πολυµέσων, Σχέδιο – Χρώµα - Σύνθεση, Τυπογραφικός σχεδιασµός εντύπων
και εφαρµογών πολυµέσων, Τεχνολογία εκτυπώσεων και αναπαραγωγής πολυµέσων, Γραφιστική Ι & ΙΙ, Ηλεκτρονική
επεξεργασία μακέτας, Ηλεκτρονική επεξεργασία σελίδας Ι & ΙΙ, Ηλεκτρονική επεξεργασία εικόνας, Σχεδιασµός και
ανάπτυξη ιστοσελίδων Ι & ΙΙ, Γραφιστική για πολυµέσα Ι & ΙΙ, Εφαρµογές ψηφιακών μέσων, Γραφιστική µε Η/Υ,
Αγγλικά, Χρήση Η/Υ.
Εθνικό Κέντρο Europass:
Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.
(Εθνικός Οργανισμός Πιστοποίησης Προσόντων & Επαγγελματικού Προσανατολισμού)
Εθνικής Αντιστάσεως 41, 142 34, Ν. Ιωνία, Αθήνα
Τηλ. (0030) 210 2709000, 210 2709110
http://europass.eoppep.gr,
www.eoppep.gr
2

