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Το Erasmus+ είναι το πρόγραμμα της

Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την εκπαίδευση,

την κατάρτιση, τη νεολαία και τον αθλητισμό,

που στοχεύει στην ενίσχυση των δεξιοτήτων

και της απασχολησιμότητας καθώς και στον

εκσυγχρονισμό των συστημάτων εκπαίδευσης,

κατάρτισης και νεολαίας, σε όλους τους τομείς

της Δια Βίου Μάθησης (Ανώτατη Εκπαίδευση,

Επαγγελματική Εκπαίδευση και Κατάρτιση,

Εκπαίδευση Ενηλίκων, Σχολική Εκπαίδευση,

δραστηριότητες νεολαίας, κτλ).





Το πρόγραμμα Erasmus+ δομείται σε 3 βασικές Δράσεις

(Key Actions) για την εκπαίδευση, την κατάρτιση και τη

νεολαία οι οποίες είναι:

Βασική Δράση 1 (KA1/ΒΔ1): Κινητικότητα των ατόμων

Βασική Δράση 2 (ΚΑ2/ΒΔ2): Συνεργασία για την

καινοτομία και την ανταλλαγή καλών πρακτικών

Βασική Δράση 3 (KA3/ΒΔ3): Ενίσχυση σε θέματα

μεταρρυθμίσεων πολιτικής

Το Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών είναι η Εθνική Μονάδα

διαχείρισης του προγράμματος Erasmus+ πλην του τομέα

της Νεολαίας. Εθνική Μονάδα για τον τομέα της

Νεολαίας είναι το Ίδρυμα Νεολαίας και Δια Βίου

Μάθησης.

http://www.iky.gr/erasmusplus-ka1
http://www.iky.gr/erasmusplus-ka2
http://www.iky.gr/erasmusplus-ka3




ΙΝΕΔΙΒΙΜ
YOUTH AND LIFELONG LEARNING FOUNDATION

15 σπουδαστές με συνοδό

ΟΛΑ ΤΑ ΕΞΟΔΑ ΠΛΗΡΩΜΕΝΑ





ERASMUS+ 2015

Θα συμμετέχουν οι πρώτοι δεκαπέντε 

από κάθε τμήμα με την 

υψηλότερη βαθμολογία

ΑΝΑΜΕΝΟΥΜΕ ΕΓΚΡΙΣΗ ΓΙΑ ΤΑ ΤΜΗΜΑΤΑ:

1) ΒΟΗΘΟΣ ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ

2) ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΜΑΓΕΙΡΙΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ





2014
Κινητικότητα Εκπαιδευόμενων και 

Προσωπικού στη Λεμεσό της Κύπρου

Τίτλος προγράμματος

Students' experience 

in the top hotel 

gastronomy

in Europe





14 σπουδαστές μας απο τα τμήματα Δ1 και Δ2 

της ειδικότητας 

Τεχνικός Μαγειρικής Τέχνης – Αρχιμάγειρας (Chef) 

απασχολήθηκαν στη Λεμεσό στα ξενοδοχεία:

• PARK BEACH HOTEL

• ODYSSIA HOTEL

• LIMASSOL HOTEL

• AJAX

• CROWN PLAZA

• APOLLONIA HOTEL





Για ποιους λόγους πραγματοποιήσαμε το σχέδιο; 

Το επάγγελμα του μάγειρα απαιτεί την εξάσκηση

σε πραγματικές συνθήκες εργασίας. Επιπλέον ο

εμπλουτισμός γνώσεων σε τεχνικές, υλικά,

συσκευές αποτελεί σημαντικό εφόδιο για την

παραπέρα επαγγελματική εξέλιξη. Η εμπειρία που

μπορεί να αποκτηθεί μέσα από την απασχόληση σε

κορυφαίες στο είδος τους επισιτιστικές μονάδες

στην Κύπρο, θα αποτελέσει το επαγγελματικό

εφαλτήριο για τους νέους επαγγελματίες

μαγείρους.





Ποιοι ήταν οι στόχοι του σχεδίου; 

Στόχος ήταν να αποκτηθούν εξειδικευμένες

γνώσεις και δεξιότητες στην μαγειρική τέχνη,

στον τρόπο παρουσίασης και στην ορολογία, σε

περιβάλλον πολυπολιτισμικό όπως ακριβώς έχει

αναπτυχθεί στην Κύπρο την τελευταία 15ετία εξ'

αιτίας της ραγδαίας αύξησης και της ποικιλότητας

του τουρισμού.





Ποια θέματα και ποιες ανάγκες επιδιώξαμε να 

αντιμετωπίσουμε μέσω του σχεδίου;

Μάγειροι και Μαγείρισσες πραγματοποίησαν όλες

τις απαραίτηρες διεργασίες για την παρασκευή

τοπικών παραδοσιακών και διεθνών εδεσμάτων.

Σ΄αυτές συμπεριλαμβάνονταν χειροτεχνικές

δεξιότητες και η χρήση επαγγελματικών

συσκευών καθώς επίσης ο σχεδιασμός και ο

υπολογισμός των γευμάτων. Οι εκπαιδευτικές

υποχρεώσεις συμπεριλάμβαναν την επεξεργασία

προτάσεων για τα γεύματα καθώς επίσης και την

παροχή γαστρονομικών συμβουλών στους

πελάτες.



Ποιες ικανότητες (π.χ. γνώσεις, δεξιότητες και 

αντιλήψεις/συμπεριφορές) απόκτησαν/βελτίωσαν οι 

συμμετέχοντες μέσω του σχεδίου;

Το σχέδιο αυτό συνέβαλε κατά πολύ στην κατάρτιση και

επαγγελματική εξέλιξη των μαθητών, καθώς τους έδωσε

τη δυνατότητα να γνωρίσουν τις καινοτομίες ανά

ειδικότητα που δεν καλύπτονται ακόμη από το επίσημο

πρόγραμμα σπουδών τους. Οι μαθητές είχαν την

ευκαιρία απασχολούμενοι να γνωρίσουν από κοντά και

να συγκρίνουν τις πραγματικές συνθήκες εργασίας των

επαγγελματιών του κλάδου τους και τα προσόντα που

είναι απαραίτητο να διαθέτουν, πράγμα που πιστεύουμε

ότι θα αποτελέσει κίνητρο και για τη δική τους

προσωπική και επαγγελματική βελτίωση





Πιστεύουμε λοιπόν πως το σχέδιο
αυτό θα αποτελέσει για τους
συμμετέχοντες – καταρτιζόμενους
μαθητές και μια μορφωτική και
κοινωνική εμπειρία που θα ενισχύσει
την αυτοπεποίθησή τους και θα τους
δώσει κίνητρο να θέσουν
υψηλότερους στόχους για την
προσωπική και επαγγελματική τους
βελτίωση και εξέλιξη.



Ποιος είναι ο αναμενόμενος αντίκτυπος του σχεδίου για τους
συμμετέχοντες, τους συμμετέχοντες οργανισμούς και τις ομάδες-
στόχο;

Μέσα από την υλοποίηση του σχεδίου οι μαθητές/τριες είχαν την
ευκαιρία να:

-Αποκτήσουν ικανότητες και χαρακτηριστικά όπως η
υπευθυνότητα, η ανάληψη πρωτοβουλιών, η εφευρετικότητα, η
δημιουργικότητα και η δέσμευση στην επίτευξη στόχων και
εργασιών.

-Αναπτύξουν εκείνες τις ικανότητες ευελιξίας και προσαρμογής
που θα τους επιτρέπουν να ανταποκριθούν με επιτυχία στις
ανάγκες μιας τόσο απαιτητικής ειδικότητας.

-Αντιμετωπίσουν τυχόν επαγγελματικούς φόβους, αναστολές ή
ανασφάλειες.

-Διαμορφώσουν τεχνικές-επαγγελματικές δεξιότητες ή
ικανότητες (που έχουν πλέον ιδιαίτερη σημασία στο πλαίσιο της
διά βίου μάθησης)

Με την υλοποίηση αυτού του σχεδίου επιδιώκουμε να
απαντήσουμε θετικά σε θεμελιώδη προβλήματα που θα κληθούν
να αντιμετωπίσουν στο μέλλον οι εκπαιδευόμενοι όπως:

-Την ανάγκη απόκτησης δεξιοτήτων που θα επιτρέψουν την
χρήση των νέων τεχνικών στο σύνολο των επαγγελματικών
δραστηριοτήτων.

-Την ανάγκη για βελτίωση της αποτελεσματικότητας τους σαν
μάγειρες/μαγείρισσες



Το πρόγραμμα :

1 ημέρα: Άφιξη, γνωριμία με τον Εταίρο Υποδοχής,        

καθοδηγητική συνάντηση, συνεντεύξεις,

2 ημέρα: Κατανομή σπουδαστών στις θέσεις εργασίας,   

γνωριμία με τους εργοδότες και τους  

υπευθύνους κατάρτισης, γνωριμία με την          

πόλη της Λεμεσού, 

3-5 ημέρα: 08:00 - 14:00 Πρακτική εξάσκηση,  

16:00 - 18:00 Θεωρητική κατάρτιση, 

6 ημέρα: πολιτιστική επίσκεψη στην Πάφο, 

7 ημέρα:  είναι ελεύθερη,

8-11 ημέρα:  08:00 - 14:00 Πρακτική εξάσκηση,  

16:00 - 18:00 Θεωρητική κατάρτιση,

12 ημέρα: εξέταση και αξιολόγηση του προγράμματος,

13 ημέρα: πολιτιστική επίσκεψη στην Λευκωσία, 

14 ημέρα: αναχώρηση.








