Πειραµατικές ΕΠΑ.Σ. Τουρισµού
Το Ελληνογερµανικό Εµπορικό και Βιοµηχανικό Επιµελητήριο σε συνεργασία µε τον ΟΑΕ∆ και το ΙΝΣΕΤΕ
δηµιούργησαν 7 Πειραµατικές Επαγγελµατικές Σχολές Μαθητείας στον κλάδο του Τουρισµού.
Οι Πειραµατικές ΕΠΑΣ εφαρµόζουν το σύστηµα της διττής επαγγελµατικής εκπαίδευσης, συνδυάζοντας, σε
διάστηµα δύο ετών, τη θεωρητική και εργαστηριακή εκπαίδευση µε τη µαθητεία. Στον πρώτο κύκλο σπουδών,
το θεωρητικό και εργαστηριακό µέρος της εκπαίδευσης θα πραγµατοποιηθεί στις σχολές από Νοέµβριο 2021
έως Απρίλιο 2022, για να ακολουθήσει η υλοποίηση της µαθητείας, που θα λάβει χώρα σε διακεκριµένες
ξενοδοχειακές επιχειρήσεις 4 και 5 αστέρων, σε όλη την Ελλάδα, κατά την τουριστική σεζόν (Μάιος 2022 –
Οκτώβριος 2022). Τον Νοέµβριο 2022 θα αρχίσει το 2ο έτος, ενώ στο τέλος της εκπαίδευσης, οι νέοι θα
έχουν τη δυνατότητα συµµετοχής στις «γερµανικές εξετάσεις», ώστε να λάβουν πιστοποίηση από την
Κεντρική Ένωση Εµπορικών και Βιοµηχανικών Επιµελητηρίων Γερµανίας (DIHK) και το Ελληνογερµανικό
Εµπορικό και Βιοµηχανικό Επιµελητήριο.
Ειδικότητες:
1.
“Τεχνίτης Μαγειρικής Τέχνης”
2.
“Τεχνίτης Επισιτισµού”
3.
“Υπάλληλος υποδοχής πελατών ξενοδοχείου”
Σχολές - Πόλεις:
Τα προγράµµατα θα υλοποιηθούν σε επτά (7) Πειραµατικές ΕΠΑ.Σ (Π. ΕΠΑ.Σ) του ΟΑΕ∆ στις εξής πόλεις:
1) Αθήνα, 2) Ηράκλειο Κρήτης, 3) Θεσσαλονίκη, 4) Πάτρα, 5) Ρόδο, 6) Μυτιλήνη 7) Κέρκυρα.
Συνολική διάρκεια:
2 χρόνια
Ηλικία:
18+
Λειτουργία:
•

θεωρητικά µαθήµατα: κατά τους χειµερινούς µήνες (Νοέµβριο - Απρίλιο)

µαθητεία: κατά τους θερινούς µήνες (Μάιο – Οκτώβριο)
Βασικοί στόχοι:
α) βελτίωση της ποιότητας και αποτελεσµατικότητας των συστηµάτων επαγγελµατικής εκπαίδευσης και
κατάρτισης, σε τρεις σηµαντικές ειδικότητες στον τοµέα του τουρισµού
β) διασφάλιση της προσφοράς κατάλληλα καταρτισµένου και εξειδικευµένου ανθρώπινου δυναµικού, το
οποίο θα ενισχύσει την ανταγωνιστικότητα του τουριστικού τοµέα
γ) οµαλή µετάβαση των εκπαιδευόµενων σε καταξιωµένες επιχειρήσεις στον τοµέα του τουρισµού
Βασικό χαρακτηριστικό του προγράµµατος θα είναι η πλήρης κάλυψη του µισθολογικού κόστους από την
ίδια την επιχείρηση µε ποσοστό 75% επί των νόµιµων αποδοχών και πλήρη ασφαλιστική κάλυψη των
εκπαιδευοµένων.
Η µαθητεία των εκπαιδευοµένων στις ξενοδοχειακές µονάδες είναι εξασφαλισµένη κι η επιλογή τους θα
γίνεται στο πλαίσιο συνεντεύξεων µε εκπροσώπους των ξενοδοχειακών οµίλων, που συµµετέχουν στο
πρόγραµµα εκπαίδευσης.
Αξίζει να σηµειωθεί ότι κατά τα έτη 2013-2017, ο ΟΑΕ∆ και το Ελληνογερµανικό Επιµελητήριο υλοποίησαν
το πιλοτικό πρόγραµµα διττής επαγγελµατικής εκπαίδευσης και κατάρτισης MENDI. Το πρόγραµµα
εφαρµόστηκε σε δύο σχολές του ΟΑΕ∆ στην Αθήνα και το Ηράκλειο Κρήτης µε ιδιαίτερα ενθαρρυντικά
αποτελέσµατα, αφού το 97% των 140 αποφοίτων εργάζεται σήµερα σε υπεύθυνες θέσεις στον ξενοδοχειακό
τοµέα.
Για περισσότερες πληροφορίες αλλά και για υποβολή ενδιαφέροντος, κάθε ενδιαφερόµενος µπορεί να
ανατρέξει στην ιστοσελίδα του Ελληνογερµανικού Επιµελητηρίου:
https://griechenland.ahk.de/gr/ekpaideysi/peiramatikes-epas-toyrismoy
ή να απευθυνθεί στο τηλ. 2170002030 και στην ηλεκτρονική διεύθυνση: info@dual.com.gr.
∆ήλωση ενδιαφέροντος:
•

https://griechenland.ahk.de/gr/ekpaideysi/peiramatikes-epas-toyrismoy/dilosi-symmetochis?no_cache=1#c307551

