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Επικοινωνήστε μαζί μας

Have we sparked your
interest ?

ΑΚΜΗ Α.Ε.
Ανώνυμη Εκπαιδευτική Εταιρεία
Οδός Κοδριγκτώνος 16
Τ.Κ. 11257 Αθήνα/Ελλάδα
www.iek-akmi.edu.gr
email: gmaratsi@iek-akmi.edu.gr
Τηλέφωνο: +30 210 976 956 0

Haben wir Ihr Interesse
geweckt ?

Δήμος Θεσσαλονίκης
Λεωφόρος Βασιλέως Γεωργίου A‘ 1
Τ.Κ. 54640 Θεσσαλονίκη/Ελλάδα
www.thessaloniki.gr
email: la.panagiotidis@thessaloniki.gr
Τηλέφωνο: +30 231 331 7832

Μήπως κινήσαμε το
ενδιαφέρον σου ;
Περισσότερες πληροφορίες στον
ιστότοπο του Προγράμματος
www.vet2business.eu

Ελληνογερμανικό Εμπορικό και Βιομηχανικό
Επιμελητήριο
Παράρτημα Βορείου Ελλάδος /Θεσσαλονίκη
Βούλγαρη 50
Τ.Κ. 54248 Θεσσαλονίκη/Ελλάδα
www.griechenland.ahk.de/gr
email: ahkthess@ahk.com.gr
Τηλέφωνο: +30 2310 327 733
Κέντρο Καινοτομίας και Τεχνολογίας GmbH
Inselstraße 30/31
D-03149 Forst (Lausitz)/Γερμανία
www.cit-wfg.de
email: schiller@cit-wfg.de
Τηλέφωνο: +49 3562 69 241 10

VET2Business
Συνεργασίες στην Επαγγελματική
Εκπαίδευση και Κατάρτιση με έμφαση στη
μαθητεία

IHK –Projektgesellschaft mbh
Ostbrandenburg
Puschkinstraße 12 b
D-15236 Frankfurt (Oder)/Γερμανία
www.ihk-projekt.de
email: schaefer@ihk-projekt.de
Τηλέφωνο: +49 0335 5621 2100

Χρηματοδοτούμενο από την Ευρωπαϊκή Ένωση στο πλαίσιο του
Προγράμματος Erasmus Plus KA3—
Υποστήριξη για την Πολιτική Μεταρρύθμιση: Συνεργασίες στην
Επαγγελματική Εκπαίδευση και Κατάρτιση και τη μαθητεία
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Υπόβαθρο Έργου
Το έργο στοχεύει να εγκαθιδρύσει μια ισχυρή διαπεριφερειακή συνεργασία σε Ελλάδα και Γερμανία με στόχο την αντιμετώπιση των ελλείψεων που έχουν εντοπιστεί στις δεξιότητες των σπουδαστών στον Τομέα του
Τουρισμού, δημιουργώντας δύο καινοτόμα προγράμματα επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης
(ΕΕΚ) στον Τομέα της Φιλοξενίας και της Εστίασης και
οικοδομώντας ένα ισχυρό δίκτυο με τις μικρομεσαίες
επιχειρήσεις. Ταυτόχρονα ανταποκρίνεται στις ανάγκες
τους μέσω της
εφαρμογής της μάθησης στο χώρο της εργασίας (Work
based Learning - WBL).

Συντονιστής Έργου

Δραστηριότητες Έργου
1η Φάση:

ΑΚΜΗ Α.Ε. Ανώνυμη Εκπαιδευτική Εταιρεία
1.

Εταίροι του Έργου
2.

3.
4.

Ανάγκες και Προκλήσεις
1.

2.

3.

4.

Τα προγράμματα σπουδών ΕΕΚ και Μάθησης στο
χώρο της εργασίας (WBL) δεν ανταποκρίνονται
στις σύγχρονες ανάγκες της βιομηχανίας
Η ψηφιακή αλλαγή και οι τεχνολογικές εξελίξεις
αλλάζουν τον τρόπο με τον οποίο λειτουργεί ο Τομέας του Τουρισμού
Η διαφοροποίηση δεξιοτήτων και μαθησιακών
αναγκών στον Τομέα του Τουρισμού δεν αντιμετωπίζεται επαρκώς
Τα προγράμματα σπουδών επαγγελματικής κατάρτισης στο Τουρισμό δεν είναι αρκετά καινοτόμα

Σε Ποιους Απευθύνεται
1.

Χρήστες: Σπουδαστές, νέοι μαθητές και οι γονείς
τους,
εκπαιδευτές
ΕΕΚ
και
εργοδότες
(Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις στον Τομέα του Τουρισμού)

2.

Ενδιαφερόμενοι: Σύλλογοι εργοδοτών και επαγγελματίες, φορείς χάραξης πολιτικής, τοπικές και
περιφερειακές αρχές, οργανισμοί νεολαίας

Αναπτύσσονται και εισάγονται δύο νέα προγράμματα σπουδών στους Τομείς της Φιλοξενίας και
της Εστίασης
Ανάλυση των τρεχουσών αναγκών για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις που εμπλέκονται στους Τομείς
της Φιλοξενίας και της Εστίασης
Ένας νέος και ενημερωμένος Χάρτης δεξιοτήτων
για τον Τουρισμό
Δύο νέα προγράμματα σπουδών ΕΕΚ στον Τομέα
του Τουρισμού, με επίκεντρο τα προγράμματα
μάθησης στο χώρο της εργασίας (WBL) που ανταποκρίνονται στις προσδοκίες των μικρομεσαίων
επιχειρήσεων και πιλοτική εφαρμογή τους

2η Φάση:

Κοινωνικοί Εταίροι
Σύνδεσμος Γερμανικών
Ξενοδοχείων &
Εστιατορίων
Γενική Συνομοσπονδία Επαγγελματιών, Βιοτεχνών & Εμπόρων
Ελλάδος

Πανελλήνια Ομοσπονδία Εργαζομένων στον Επισιτισμό—Τουρισμό

Θα θεσπιστούν αποτελεσματικές δομές συνεργασίας
μεταξύ καθηγητών ΕΕΚ και ενδο-εταιρικών εκπαιδευτών.
1.

Σύσταση ενός δικτύου ισχυρών εταίρων με στόχο
την ενθάρρυνση της μάθησης στο χώρο της εργασίας (WBL) σε περιφερειακό και τοπικό επίπεδο
2. Οργάνωση τακτικών τομεακών συνεδριάσεων και
εκδηλώσεων μεταξύ σχολών και επιχειρήσεων για
την προώθηση της ενδο-επιχειρησιακής εκπαίδευσης και τη σύνδεση σημαντικών ενδιαφερομένων
μερών
3. Δημιουργία
ηλεκτρονικής
πλατφόρμας
«παρακολούθησης και ενημέρωσης ευκαιριών
μαθητείας » για την προώθηση των προσφορών
εργασίας από επιχειρήσεις
4. Παρακολούθηση της εξέλιξης των νέων συμμετεχόντων στο εργασιακό περιβάλλον

