Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα ERASMUS+ Μαθησιακή Κινητικότητα Ατόμων
με αριθμό 2017-1-ΚΑ102-026624
Ανάμεσα σε σειρά δράσεων που στοχεύουν στην αναβάθμιση των Προγραμμάτων Σπουδών που
προσφέρονται από τη Δημόσια Σχολή Ανώτερης Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης ΜΙΕΕΚ ενθαρρύνει και στηρίζει τη συμμετοχή στα ευρωπαϊκά προγράμματα ERASMUS+.
Το παράρτημα ΜΙΕΕΚ Λευκωσίας είχε εγκριθεί για να συμμετάσχει στο Ευρωπαϊκό πρόγραμμα
Erasmus+ με κωδική ονομασία 2017-1-ΚΑ102-026624 με επτά ροές συνολικού κόστους 93480
ευρώ.
Η πρώτη ροή έγινε στην Πόλη Πράγκα της Πορτογαλίας με 15 σπουδαστές του Προγράμματος
Σπουδών «Αρτοποιία – Ζαχαροπλαστική» και η διάρκεια του προγράμματος ήταν 16 ημέρες. Ο
κυριότερος σκοπός της πιο πάνω δράσης ήταν η παροχή ατομικών ευκαιριών εκπαίδευσης,
κατάρτισης και απόκτησης εργασιακής εμπειρίας στον τομέα της Αρτοποιίας και Ζαχαροπλαστικής.
Οι σπουδαστές εργάστηκαν σε διάφορα ξενοδοχεία και εστιατόρια της πόλης.

Η δεύτερη ροή έγινε στη Θεσσαλονίκη με 12 σπουδαστές/σπουδάστριες και 2 εκπαιδευτές του
Προγράμματος Σπουδών «Γαλακτοκομία – Τυροκομία». Ο κυριότερος σκοπός της πιο πάνω
δράσης ήταν η παροχή ατομικών ευκαιριών εκπαίδευσης, κατάρτισης και απόκτησης εργασιακής
εμπειρίας. Οι σπουδαστές μας τοποθετήθηκαν στη γαλακτοβιομηχανία σε εταιρείες που
ειδικεύονται στην παραγωγή ελληνικών τυριών.

Η τέταρτη ροή έγινε στο Reggio Emilia στην Ιταλία. Πιο συγκεκριμένα δώδεκα
σπουδαστές/σπουδάστριες μας και ένας εκπαιδευτής της ειδικότητας της Γαλακτοκομίας
εκπαιδεύτηκαν στην παραγωγή πατροπαράδοτων Ιταλικών τυριών. Ο κυριότερος σκοπός της πιο
πάνω δράσης ήταν η βελτίωση των δεξιοτήτων των συμμετεχόντων στη χρήση νέων μεθόδων και
υλικών στη ειδικότητα τους.

Το πρόγραμμα στέφθηκε με επιτυχία και η ικανοποίηση ήταν πολύ μεγάλη τόσο για τους
εκπαιδευτές όσο και για τους σπουδαστές μας.
Μέσω των σχεδίων κινητικότητας, οι σπουδαστές/σπουδάστριες μας μπορούν να αποκτήσουν νέες
γνώσεις και να ενισχύσουν δεξιότητες και ικανότητες με στόχο την προσωπική τους ανάπτυξη.
Επίσης, έχουν την ευκαιρία να βελτιώσουν τις γνώσεις και τις δεξιότητες σε ξένες γλώσσες.
Επιπλέον, μπορούν να έρθουν σε επαφή με διαφορετικές κουλτούρες, να γνωρίσουν τους τοπικούς
πολιτισμούς και να αναπτύξουν το αίσθημα της ευρωπαϊκής ταυτότητας.

Κατά την επιλογή των σπουδαστών/σπουδαστριών έχουν τηρηθεί τα πιο κάτω κριτήρια :
1.
Διαγωγή του/της σπουδαστή/σπουδάστριας μέχρι τη στιγμή της διεξαγωγή του
προγράμματος
2.

Χαρακτήρα και ήθος

3.

Επίδοση στα μαθήματα κατά τη φοίτηση

4.

Συμμετοχή του/της σπουδαστή/σπουδάστριας σε προηγούμενα προγράμματα

5.

Δυνατότητα προσαρμογής του/της σπουδαστή/σπουδάστριας στην ομαδική ζωή

6.

Τακτική φοίτηση

7.

Επιμέλεια, προσπάθεια και ενδιαφέρον για τα μαθήματα.

Με την κινητικότητα αυτή θέλαμε να δώσουμε στους/στις σπουδαστές/σπουδάστριες μας τη
δυνατότητα να εκπαιδευτούν σε θέματα της ειδικότητας τους, να έρθουν σε επαφή και να
εκπαιδευτούν σε εστιατόρια, ξενοδοχεία και γαλακτοκομεία που εξειδικεύονται σε θέματα
ευρωπαϊκής κουζίνας και τυροκομίας και να γνωρίσουν σύγχρονα υλικά, μηχανήματα και τεχνικές
που χρησιμοποιούνται σε ολόκληρη την Ευρώπη.
Στόχος μας είναι η απόκτηση εξειδικευμένων γνώσεων και η ανταλλαγή εμπειριών και παράλληλα
η επαφή με νέες κουλτούρες και πολιτισμούς.
Σημαντικό επίσης θεωρείται το γεγονός ότι κάποιοι από τους/τις σπουδαστές/σπουδάστριες που
συμμετείχαν στο πρόγραμμα, είχαν για πρώτη φορά την ευκαιρία να ταξιδέψουν εκτός Κύπρου,
καθώς προέρχονται από χαμηλά οικονομικά στρώματα.

Γενικά
Το πρόγραμμα κατάρτισης Erasmus+ αποτελεί ένα σημαντικό μέσο-εφόδιο για τους σπουδαστές
και εκπαιδευτές μας. Αφενός, τους δίνει την ευκαιρία να απασχοληθούν και να γνωρίσουν από
κοντά το επάγγελμα και τις δυσκολίες του, μέσα από πραγματικές συνθήκες εργασίας και
αφετέρου συμβάλλει αποφασιστικά στην κατάρτιση και τη μετέπειτα επαγγελματική τους εξέλιξη,
αφού τους δίνει τη δυνατότητα να κατανοήσουν τις ιδιαιτερότητες της ειδικότητας που έχουν
επιλέξει, κάτι που δεν θα είχαν την ευκαιρία να γνωρίσουν μέσα στα στενά πλαίσια της φοίτησης
στη Σχολή.
Τα οφέλη που αποκομίζουν οι συμμετέχοντες από το σχέδιο είναι πολλά και σημαντικά όπως η
συναναστροφή με ντόπιους, η γνωριμία με την τοπική κουλτούρα και τον πολιτισμό της χώρας που
τους φιλοξένησε.
Σημαντικό επίσης το γεγονός ότι σπουδαστές και εκπαιδευτές, θα αποκτήσουν το Europass
Κινητικότητας, το οποίο θα αποτελέσει αποδεικτικό πιστοποίησης των δεξιοτήτων και γνώσεων
που αποκτήθηκαν.
Γιάννος Παπαγεωργίου

