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του

ΑΛΦΑ
ΕΠΙΛΟΓΗ

1. Αθλητιςμόσ
Προγράμματα
α. Εκπαίδευςη Λειτουργικήσ Προπόνηςησ – Ταχύρρυθμο
Σηόρνο ηνπ πξνγξάκκαηνο είλαη ε απόθηεζε γλώζεσλ, ηθαλόηεησλ, δεμηόηεησλ γηα ην Σρεδηαζκό , ηελ πινπνίεζε θαη ηελ
παξαθνινύζεζε ηεο πξνεηνηκαζίαο ησλ αζιεηώλ, ηελ επαγγεικαηηθή εθγύκλαζε θαη ηελ ιεηηνπξγηθή πξνπόλεζε νκάδσλ
ή αηόκσλ, κε ζθνπό ηε βειηίσζε ηεο θπζηθήο ηνπο θαηάζηαζεο ώζηε λα πεηύρνπλ ηελ αλώηεξε δπλαηή αζιεηηθή επίδνζε
ζε έλα άζιεκα.

β. Professional Diploma ςτην Αθλητική Φυςικοθεραπεία – Ετήςιο/Διετέσ
Οη ηξαπκαηηζκνί ζηνλ αζιεηηζκό είλαη ζπρλό θαηλόκελν θαη ιόγσ ηεο αλάγθεο ηνπ αζιεηή λα επηζηξέςεη όζν πην γξήγνξα
γίλεηαη ζην αγσληζηηθό ρώξν, θαζηζηά ηελ αζιεηηθή θπζηθνζεξαπεία βαζηθή κέζνδν γηα ηελ απνθαηάζηαζή ηνπ. Από
νηθνλνκηθήο πιεπξάο ν αζιεηηζκόο, είηε επαγγεικαηηθόο είηε εξαζηηερληθόο, ζεκεηώλεη αύμεζε κε απνηέιεζκα ν ηδίξνο ζε
εμνπιηζκνύο, πξνπνλεηηθέο ππεξεζίεο θαη πξνγξάκκαηα απνθαηάζηαζεο λα απμάλεηαη.
Τν Professional Diploma in Sports Physiotherapy είλαη έλα πξόγξακκα επαγγεικαηηθήο εμεηδίθεπζεο πνπ απεπζύλεηαη
ζε όζνπο δξαζηεξηνπνηνύληαη ζην ρώξν ηεο θπζηθνζεξαπείαο (απόθνηηνη ΤΔΗ / ΗΔΚ / ΔΠΑΛ / ΔΠΑΣ / ΚΟΛΔΓΗΑ) θαη
επηζπκνύλ εμεηδίθεπζε θαη επξύηεξν γλσζηηθό ππόβαζξν ζηελ αζιεηηθή θπζηνζεξαπεία.

γ. Executive Diploma in Sports Management – Μετεκπαίδευςησ & Εξειδίκευςησ
Ο αζιεηηζκόο απνηειεί έλα δπλακηθό ρώξν πνπ πξνζειθύεη εθαηνληάδεο εθαηνκκύξηα νπαδώλ ζε όιν ηνλ θόζκν, ελώ από
νηθνλνκηθήο πιεπξάο ε αζιεηηθή βηνκεραλία απνηειεί ζεκαληηθό κνριό ηεο παγθόζκηαο νηθνλνκίαο. Τν Executive
Diploma in Sports Management είλαη έλα πξόγξακκα επαγγεικαηηθήο εμεηδίθεπζεο πνπ απεπζύλεηαη ζε όζνπο
δξαζηεξηνπνηνύληαη ζην ρώξν ηνπ αζιεηηζκνύ (αζιεηέο, πξνπνλεηέο, δηνηθεηηθά ζηειέρε, παξάγνληεο, θ.α.) θαη επηζπκνύλ
λα θαηαιάβνπλ δηνηθεηηθέο ζέζεηο, αιιά δε δηαζέηνπλ ην απαξαίηεην ππόβαζξν ζην αζιεηηθό management.

δ. Αθλητικό Management - Σεμινάριο
Μπνξνύλ λα ην παξαθνινπζήζνπλ όινη όζνη ζέινπλ λα εκπινπηίζνπλ ηηο γλώζεηο ηνπο ζην ρώξν ηνπ Αζιεηηζκνύ θαη λα
εληζρύζνπλ ηηο δπλαηόηεηεο πξόζβαζήο ηνπο ζηελ αγνξά εξγαζίαο, αλεμαξηήησο κνξθσηηθνύ επηπέδνπ θαη ειηθηαθήο
νκάδαο.

ε. Αθλητικό Marketing - Σεμινάριο
Τν πξόγξακκα Αζιεηηθό Marketing Sports Marketing παξνπζηάδεη ηελ εηθόλα ηνπ ξόινπ ηνπ αζιεηηζκνύ ζηε ζπλερή
πξνζπάζεηα ηνπ παγθνζκίνπ κάξθεηηλγθ λα ζπλδεζεί κε ηνπο θαηαλαισηέο. Δμνηθεηώλεη ηνπο ζπκκεηέρνληεο κε ηελ
εθαξκνγή ηνπ κάξθεηηλγθ ζηνλ αζιεηηθό ρώξν, κε ην ζηξαηεγηθό κάξθεηηλγθ ζην αζιεηηθό πξντόλ ή ππεξεζία από ηελ
ηκεκαηνπνίεζε ηεο αγνξάο θαζώο θαη ηελ εθαξκνγή ηεο ζηξαηεγηθήο κέζσ ηεο επηινγήο ηνπ θαηάιιεινπ κίγκαηνο.
Οη ζπνπδαζηέο νινθιεξώλνληαο ηελ ελόηεηα απηή:
 ζα γλσξίδνπλ ηα ηέζζεξα ζηνηρεία ηνπ κίγκαηνο κάξθεηηλγθ θαη πώο απηά ζρεηίδνληαη κε ηνλ αζιεηηζκό
 ζα δηεμάγνπλ θαηάιιειε έξεπλα κάξθεηηλγθ ζηνλ ηνκέα ηνπ αζιεηηζκνύ
 ζα είλαη ζε ζέζε λα αλαπηύμνπλ θαη λα εθαξκόζνπλ κηα ζηξαηεγηθή κάξθεηηλγθ ηνπ αζιεηηζκνύ
 ζα έρνπλ θαηαλνήζεη ηηο ηδηαηηεξόηεηεο ησλ αζιεηηθώλ θαηαλαισηώλ θαη ηη επεξεάδνπλ ηε ζπκπεξηθνξά ηνπο

ςτ. Προπονητήσ Αθλήματοσ – Διετέσ
Οη κεγάιεο πξννπηηθέο απαζρόιεζεο ζην ρώξν ηεο πξνπνλεηηθήο από ην 2000 θαη κεηά, απνηεινύλ ηνλ ζεκαληηθόηεξν
ιόγν γηα λα επηιέμεη θάπνηνο λα ζηαδηνδξνκήζεη σο Πξνπνλεηήο Αζιήκαηνο.
O Πξνπνλεηήο Αζιήκαηνο είλαη ν ππεύζπλνο γηα ηελ εθγύκλαζε θαη ηελ πξνπόλεζε νκάδσλ ή αηόκσλ, κε ζθνπό ηε
βειηίσζε ηεο θπζηθήο ηνπο θαηάζηαζεο, ηεο ηερληθήο θαη ηαθηηθήο ηνπο ζε έλα άζιεκα γηα λα πεηύρνπλ ηελ αλώηεξε
δπλαηή αζιεηηθή επίδνζε.Ο απόθνηηνο ηνπ πξνγξάκκαηνο είλαη ζε ζέζε λα πξνεηνηκάδεη αζιεηέο θαη αζιεηηθέο νκάδεο ζε
ζέκαηα ηαθηηθήο αμηνπνηώληαο ζην κέγηζην ηελ αζιεηηθήο ηνπο απόδνζε.
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2. Εναλλακτικέσ θεραπείεσ
Πρόγραμμα
Θεραπείεσ με τεχνικέσ μαςάζ - Ταχύρρυθμο
Μπνξνύλ λα ην παξαθνινπζήζνπλ: Φνηηεηέο-πηπρηνύρνη Ηαηξηθώλ θαη παξαταηξηθώλ Σρνιώλ, Σπνπδαζηέο Γεκνζίσλ θαη
Ηδησηηθώλ ΗΔΚ κε θαηεύζπλζε ηηο εηδηθόηεηεο ηνπ ηνκέα Υγείαο θαη ηνπ ηνκέα Φαξκάθσλ θαη Καιιπληηθώλ,
Δπαγγεικαηίεο ζε Κέληξα Αηζζεηηθήο θαη Spa, νπνηνζδήπνηε επηζπκεί λα απνθηήζεη γλώζεηο θαη δεμηόηεηεο ζην πεδίν ηεο
ζπλερηδόκελεο εθπαίδεπζεο, δηα βίνπ κάζεζεο θαη εθπαίδεπζεο ελειίθσλ.

3. Μηχανολογία
Πρόγραμμα
Μηχανοτρονική - Διετέσ
Ζ ξαγδαία εμέιημε ησλ ηειεπηαίσλ ρξόλσλ ζηα κεραλνηξνληθά ζπζηήκαηα πνπ ρξεζηκνπνηνύληαη ζηελ
απηνθηλεηνβηνκεραλία θαη ε ζπκβνιή απηώλ ζηελ παγθόζκηα νηθνλνκηθή αλάπηπμε, ηνπνζεηνύλ ηνλ επαγγεικαηία
Μεραλνηξνληθήο ζην επίθεληξν ησλ ηερλνινγηθώλ εμειίμεσλ θαη ηνλ εδξαηώλνπλ σο απαξαίηεην «θξίθν» γηα ηελ
εύξπζκε ιεηηνπξγία ηνπ θιάδνπ ηεο απηνθίλεζεο θαη ησλ κεηαθνξώλ.
Σν πξόγξακκα Μεραλνηξνληθήο ζπλδπάδεη γλώζεηο κεραλνινγίαο, ειεθηξνληθώλ θαη ςεθηαθνύ ειέγρνπ, θαη έρεη σο
αληηθείκελν ην ζρεδηαζκό θαη ηελ θαηαζθεπή ζύγρξνλσλ βηνκεραληθώλ πξντόλησλ, νρεκάησλ θαη κνηνζηθιεηώλ, πνπ
αληαπνθξίλνληαη ζηηο αλάγθεο ηνπ ζύγρξνλνπ αλζξώπνπ.Ο απόθνηηνο ηνπ πξνγξάκκαηνο Μεραλνηξνληθήο θαηέρεη ην
γλσζηηθό ππόβαζξν πνπ ηνπ επηηξέπεη λα επεμεξγάδεηαη θαη λα ζπλαξκνινγεί κεραλνινγηθά, ειεθηξηθά θαη
ειεθηξνινγηθά κέξε ζε κεραλνηξνληθά ζπζηήκαηα απηνθηλήησλ – νρεκάησλ, κνηνζηθιεηώλ θαη κνηνπνδειάησλ, λα ζέηεη
ζε ιεηηνπξγία, λα ρεηξίδεηαη, λα επηζθεπάδεη, λα ζπληεξεί θαη λα πξνγξακκαηίδεη κεραλνηξνληθά ζπζηήκαηα θαη
κεραλνηξνληθέο κνλάδεο απηνθηλήησλ – νρεκάησλ, κνηνζηθιεηώλ θαη κνηνπνδειάησλ θαζώο θαη λα πξαγκαηνπνηεί ην
δηαγλσζηηθό έιεγρν ηεο νξζήο ιεηηνπξγίαο ησλ αλσηέξσ. Ωο απόθνηηνο ηνπ πξνγξάκκαηνο Μεραλνηξνληθήο κπνξείο λα
εξγαζηείο ζε:
 Δπηρεηξήζεηο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ επηζθεπή θαη ζπληήξεζε ηνπ απηνθηλήηνπ θαη ηεο κνηνζπθιέηαο
 Δπηρεηξήζεηο εκπνξίαο πνπ ζρεηίδνληαη κε ην απηνθίλεην θαη ηηο κνηνζπθιέηεο (επίζεκνη εηζαγσγείο)
 Απηνθηλεηνβηνκεραλίεο
 Κέληξα Τερληθνύ Διέγρνπ Ορεκάησλ (ΚΤΔΟ)
 Δπηρεηξήζεηο παξαγσγήο ηζρύνο κε κεραλέο εζσηεξηθήο θαύζεο
 Υπεξεζίεο θαη νξγαληζκνύο ειέγρνπ νρεκάησλ ζε απηνθηλεηνβηνκεραλίεο
 Δηδηθό Τύπν (Πεξηνδηθά κεραλνθίλεζεο)

4. Πληροφορική – Πολυμέςα
Προγράμματα
α. Προγραμματιςτήσ Φορητών Συςκευών ANDROID, iOS & WINDOWS MOBILE Σεμινάριο
Ο ζθνπόο ηνπ πξνγξάκκαηνο «Πξνγξακκαηηζηήο Φνξεηώλ πζθεπώλ Android, iOS θαη Windows Mobile» είλαη λα
απνθηήζεη ν ζπνπδαζηήο ηηο γλώζεηο, ηηο δεμηόηεηεο θαη ηηο επαγγεικαηηθέο ζηάζεηο, νη νπνίεο ηνλ θαζηζηνύλ ηθαλό λα
εξγάδεηαη ζε πάζεο θύζεσο ζρεηηθή επηρείξεζε. Ο απόθνηηνο ηνπ πξνγξάκκαηνο λα είλαη εμεηδηθεπκέλνο ζηελ Αλάπηπμε
Δθαξκνγώλ ζε πάζεο θύζεσο θνξεηέο ζπζθεπέο ρξεζηκνπνηώληαο θαηάιιεια όιν ηνλ εμνπιηζκό πνπ πεξηιακβάλεη ε
θάζε ζπζθεπή.

β. ECDL – Χειριςτήσ Η/Υ & Εφαρμογών Γραφείου – Σεμινάριο
Ο ζθνπόο ηνπ πξνγξάκκαηνο «Υεηξηζηήο Τπνινγηζηώλ θαη Δθαξκνγώλ Γξαθείνπ» είλαη λα απνθηήζεη ν ζπνπδαζηήο
ηηο γλώζεηο, ηηο δεμηόηεηεο θαη ηηο επαγγεικαηηθέο ζηάζεηο, νη νπνίεο ηνλ θαζηζηνύλ ηθαλό λα εξγάδεηαη ζε πάζεο θύζεσο
ζρεηηθή επηρείξεζε. Ο απόθνηηνο ηνπ πξνγξάκκαηνο λα είλαη εμεηδηθεπκέλνο ζην ρεηξηζκό Υπνινγηζηώλ θαη εθαξκνγώλ
γξαθείνπ.
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Οη εθπαηδεπηηθνί ζηόρνη ηεο εηδηθόηεηαο «Φεηξηζηήο Υπνινγηζηώλ θαη Δθαξκνγώλ Γξαθείνπ» είλαη νη ζπνπδαζηέο λα
απνθηήζνπλ γλώζεηο ζην ρεηξηζκό ηνπ ιεηηνπξγηθνύ ζπζηήκαηνο, ησλ πεξηθεξεηαθώλ ζπζθεπώλ θαη ζηελ πιήξε
θαηαλόεζε – ρεηξηζκό ησλ εθαξκνγώλ γξαθείνπ.
Δπίζεο, νη απόθνηηνη ηνπ πξνγξάκκαηνο «Φεηξηζηήο Υπνινγηζηώλ θαη Δθαξκνγώλ Γξαθείνπ» λα απνθηήζνπλ εηδηθέο
επαγγεικαηηθέο ηθαλόηεηεο γηα λα κπνξνύλ λα δξαζηεξηνπνηεζνύλ :
 Σε Δπηρεηξήζεηο παξνρήο ππεξεζηώλ ζρεηηδόκελεο κε ηελ γξακκαηεηαθή ππνζηήξημε.
 Σε Δπηρεηξήζεηο εκπνξίαο ζρεηηδόκελεο κε Υπνινγηζηέο θαη πξνγξάκκαηα απηώλ.
 Σε νπνηαδήπνηε Δπηρείξεζε σο γξακκαηεηαθή ππνζηήξημε.

γ. Προγραμματιςτήσ Εφαρμογών Ιςτού – Web Developer – Σεμινάριο
Ο ζθνπόο ηνπ πξνγξάκκαηνο «Πξνγξακκαηηζηήο Δθαξκνγώλ Ηζηνύ» είλαη λα απνθηήζεη ν ζπνπδαζηήο ηηο γλώζεηο, ηηο
δεμηόηεηεο θαη ηηο επαγγεικαηηθέο ζηάζεηο, νη νπνίεο ηνλ θαζηζηνύλ ηθαλό λα εξγάδεηαη ζε πάζεο θύζεσο ζρεηηθή
επηρείξεζε. Οη εθπαηδεπηηθνί ζηόρνη ηεο εηδηθόηεηαο «Πξνγξακκαηηζηήο Δθαξκνγώλ Ηζηνύ» είλαη νη ζπνπδαζηέο λα
απνθηήζνπλ γλώζεηο θαη δεμηόηεηεο ζηελ αλάπηπμε εθαξκνγώλ Ηζηνύ, ηελ ζπληήξεζε θαη ηελ πξνβνιή απηώλ ζε κεραλέο
αλαδήηεζεο ηνπ Γηαδηθηύνπ. Τελ δεκηνπξγία θαη ηελ ζπληήξεζε Domain, Email Accounts θαη SEO κέζσ εηδηθνύ
ινγηζκηθνύ Γηαρείξηζεο Web Hosting. Οη απόθνηηνη ηνπ πξνγξάκκαηνο «Πξνγξακκαηηζηήο Δθαξκνγώλ Ηζηνύ» κπνξνύλ
λα εξγαζζνύλ ζε:
 Δπηρεηξήζεηο, Οξγαληζκνύο, Υπνπξγεία, θιπ πνπ ρξεζηκνπνηνύλ πξντόληα θαη ππεξεζίεο Πιεξνθνξηθήο.
 Δπηρεηξήζεηο πνπ θαηαζθεπάδνπλ ή ππνζηεξίδνπλ πξντόληα Πιεξνθνξηθήο.
 Δπηρεηξήζεηο πνπ πξνσζνύλ/ πσινύλ πξντόληα ή ππεξεζίεο Πιεξνθνξηθήο.

δ. Σχεδιαςτήσ Ιςτού – Γραφικών – Web Developer – Graphics Designer – Σεμινάριο
Ο ζθνπόο ηνπ πξνγξάκκαηνο «ρεδηαζηήο Ηζηνύ – ρεδηαζηήο Γξαθηθώλ» είλαη λα απνθηήζεη ν ζπνπδαζηήο ηηο
γλώζεηο, ηηο δεμηόηεηεο θαη ηηο επαγγεικαηηθέο ζηάζεηο, νη νπνίεο ηνλ θαζηζηνύλ ηθαλό λα εξγάδεηαη ζε πάζεο θύζεσο
ζρεηηθή επηρείξεζε.
Οη εθπαηδεπηηθνί ζηόρνη ηεο εηδηθόηεηαο «Σρεδηαζηήο Ηζηνύ – Σρεδηαζηήο Γξαθηθώλ» είλαη νη ζπνπδαζηέο λα απνθηήζνπλ
γλώζεηο θαη δεμηόηεηεο ζηελ αλάπηπμε Templates Ηζηνζειίδσλ θαη εθαξκνγώλ Ηζηνύ, ηελ ζπληήξεζε θαη ηελ πξνβνιή
απηώλ ζε κεραλέο αλαδήηεζεο ηνπ Γηαδηθηύνπ. Καηαζθεπάδεη ινγόηππα θαη εηδηθά γξαθηθά γηα εηαηξείεο θαη ηξνπνπνηεί
ππάξρνπζεο εηθόλεο θαη δηαλπζκαηηθά γξαθηθά ώζηε λα ρξεζηκνπνηεζνύλ ζε θπιιάδηα ή ζε δηαθεκίζεηο ηνπ Ηζηνύ.
Οη απόθνηηνη ηνπ πξνγξάκκαηνο «Σρεδηαζηήο Ηζηνύ – Σρεδηαζηήο Γξαθηθώλ» κπνξνύλ λα εξγαζζνύλ ζε:
 Δπηρεηξήζεηο, Οξγαληζκνύο, Υπνπξγεία, θιπ πνπ ρξεζηκνπνηνύλ πξντόληα θαη ππεξεζίεο Πιεξνθνξηθήο.
 Δπηρεηξήζεηο πνπ θαηαζθεπάδνπλ ή ππνζηεξίδνπλ πξντόληα Πιεξνθνξηθήο.
 Δπηρεηξήζεηο πνπ πξνσζνύλ/ πσινύλ πξντόληα ή ππεξεζίεο Πιεξνθνξηθήο.
 Τππνγξαθεία θαη δηαθεκηζηηθέο εηαηξείεο.

ε. Τεχνικόσ Συςτημάτων Η/Υ & Δικτύων – Ετήςιο/Διετέσ
Ο ζθνπόο ηνπ πξνγξάκκαηνο «Σερληθόο πζηεκάησλ Ζ/Τ θαη Γηθηύσλ» είλαη λα απνθηήζεη ν ζπνπδαζηήο ηηο γλώζεηο,
ηηο δεμηόηεηεο θαη ηηο επαγγεικαηηθέο ζηάζεηο, νη νπνίεο ηνλ θαζηζηνύλ ηθαλό λα εξγάδεηαη ζε πάζεο θύζεσο ζρεηηθή
επηρείξεζε. Οη εθπαηδεπηηθνί ζηόρνη ηεο εηδηθόηεηαο «Τερληθόο Σπζηεκάησλ Ζ/Υ θαη Γηθηύσλ» είλαη νη ζπνπδαζηέο λα
απνθηήζνπλ γλώζεηο θαη δεμηόηεηεο ζηελ εγθαηάζηαζε θαη ζπληήξεζε ηνπ δηθηύνπ θαη ησλ ζπζηεκάησλ κίαο επηρείξεζεο
ή νξγαληζκνύ. Δγθαζηζηά θαη ζπληεξεί ηελ δηθηύσζε κηαο επηρείξεζεο ή ελόο νξγαληζκνύ θαη ξπζκίδεη θαηάιιεια όιν ηνλ
εμνπιηζκό κε ζθνπό ηελ αζθάιεηα ησλ πιεξνθνξηώλ θαη ησλ πξνζσπηθώλ δεδνκέλσλ ησλ ρξεζηώλ.
Οη απόθνηηνη ηνπ πξνγξάκκαηνο «Τερληθόο Σπζηεκάησλ Ζ/Υ θαη Γηθηύσλ» κπνξνύλ λα εξγαζζνύλ ζε:
 Δπηρεηξήζεηο, Οξγαληζκνύο, Υπνπξγεία, θιπ πνπ ρξεζηκνπνηνύλ πξντόληα θαη ππεξεζίεο Πιεξνθνξηθήο.
 Δπηρεηξήζεηο πνπ θαηαζθεπάδνπλ ή ππνζηεξίδνπλ πξντόληα Πιεξνθνξηθήο.
 Δπηρεηξήζεηο πνπ πξνσζνύλ/ πσινύλ πξντόληα ή ππεξεζίεο Πιεξνθνξηθήο.

ςτ. CCNA Security – Ταχύρρυθμο
Τν CCNA Security είλαη έλα πηζηνπνηεκέλν πξόγξακκα ηεο Αθαδεκίαο Γηθηύσλ CISCO. Ζ ύιε πνπ θαιύπηεη
επηθπξώλεη ηηο απαηηνύκελεο δεμηόηεηεο γηα ηελ αλάπηπμε αζθαιώλ δηθηύσλ από έλαλ επαγγεικαηία δηθηύσλ. Καηά ηε
δηάξθεηα ηνπ πξνγξάκκαηνο, νη θνηηεηέο εμεηάδνπλ ηηο βαζηθέο έλλνηεο θαη ηερληθέο αζθάιεηαο , ρξεζηκνπνηώληαο κηα
πνηθηιία από δεκνθηιείο ζπζθεπέο αζθάιεηαο. Ζ εθπαίδεπζε πξαγκαηνπνηείηαη ζε, πηζηνπνηεκέλν από ηε CISCO,
εμεηδηθεπκέλν εξγαζηήξην δηθηύσλ θαη νη θνηηεηέο έξρνληαη ζε επαθή κε πξνζνκνησηέο δηθηύσλ κεγάιεο θιίκαθαο, ελώ
παξάιιεια εμεηάδνπλ πξαθηηθά παξαδείγκαηα. Οινθιεξώλνληαο ην πξόγξακκα κε επηηπρία, νη ζπκκεηέρνληεο είλαη ζε
ζέζε λα αλαγλσξίδνπλ ηα ηξσηά ζεκεία ζηα δίθηπα θαη λα πεξηνξίδνπλ ηηο απεηιέο αζθάιεηαο δηθηύσλ.

4

ζ. Cisco Certified Network Associate (CCNA) – Ταχύρρυθμο
Τα δίθηπα βξίζθνληαη ζήκεξα ζηελ θαξδηά ηεο ιεηηνπξγίαο όισλ ησλ επηρεηξήζεσλ θαη νη θάηνρνη πηζηνπνηήζεσλ
CCNΑ έρνπλ ζηα ρέξηα ηνπο έλα πνιύ δπλαηό ραξηί πνπ πηζηνπνηεί ηηο γλώζεηο ηνπο σο εηδηθνί δηθηύσλ. Οη θάηνρνη
CCNΑ έρνπλ απνθηήζεη ηηο απαηηνύκελεο δεμηόηεηεο γηα λα εξγαζηνύλ ζαλ κεραληθνί δηθηύσλ, κεραληθνί ππνζηήξημεο,
κεραληθνί ζπζηεκάησλ αιιά θαη ηερληθνί δηθηύσλ, όπσο ε CISCO αλαθέξεη. Οη απνθηνύκελεο γλώζεηο θαη δεμηόηεηεο
δξνπλ ζαλ έλα γεξό ππόβαζξν γηα ην κέιινλ, θαζώο ζρεηίδνληαη ηόζν κε ηα ζεκεξηλά δίθηπα κε θπζηθή ππόζηαζε, όζν
θαη κε ηα απξηαλά εηθνληθά (virtual) δίθηπα, θάηη ην νπνίν ε ίδηα ε CISCO αλαθέξεη. Παξάιιεια νη απόθνηηνη κπνξνύλ
λα εξγαζηνύλ ζε επηρεηξήζεηο πνπ απαζρνινύλ κεραληθνύο δηθηύσλ θαη, γεληθά, ζε εηαηξίεο νη πεξηζζόηεξεο από ηηο νπνίεο
ρξεζηκνπνηνύλ ζρεδόλ ακηγώο εμνπιηζκό CISCO όπσο:
 Τειεπηθνηλσληώλ
 Παξνρήο Υπεξεζηώλ Internet
 Κηλεηώλ Τειεπηθνηλσληώλ
 Πιεξνθνξηθήο

5. Υγεία
Προγράμματα
α. Νοηματική γλώςςα – Σεμινάριο
Τν πξόγξακκα εθκάζεζεο Ννεκαηηθήο Γιώζζαο βνεζά ηνπο ελδηαθεξόκελνπο ζπνπδαζηέο λα απνθηήζνπλ βαζηθά ή
πιήξε ζηνηρεία ηεο Διιεληθήο Ννεκαηηθήο Γιώζζαο κέζα από πξόγξακκα ζπνπδώλ πνπ έρεη αλαπηύμεη ην Κέληξν Γηα
Βίνπ Μάζεζεο ΑΛΦΑ ΔΠΗΛΟΓΖ ΠΔΗΡΑΗΑ ζε ζπλεξγαζία κε ηε ρνιή Γηδαζθαιίαο Διιεληθήο Ννεκαηηθήο
Γιώζζαο ΓΛΩΣΣΑ … κε ΝΟΖΜΑ (ΓΛΩκεΝΟ), ζηελ νπνία εξγάδεηαη ν δάζθαινο θαη ε Σρνιή ηνπ ζπλεξγάδεηαη κε ηελ
Οκνζπνλδία Κσθώλ Διιάδνο. Τν νινθιεξσκέλν πξόγξακκα ζπνπδώλ ηεο Διιεληθήο Ννεκαηηθήο Γιώζζαο δηαρσξίδεηαη
ζε 4 θύθινπο, 120 σξώλ έθαζηνο, πνπ νδεγνύλ ζηελ θαηάιιειε πξνεηνηκαζία ησλ ζπνπδαζηώλ γηα λα ζπκκεηάζρνπλ ζηηο
εμεηάζεηο επάξθεηαο ζηελ Διιεληθή Ννεκαηηθή Γιώζζα πνπ δηνξγαλώλεη ε Οκνζπνλδία Κσθώλ Διιάδνο. Οη απόθνηηνη
ηνπ πξνγξάκκαηνο Ννεκαηηθή Γιώζζα είλαη ζε ζέζε λα εξγαζηνύλ ζε:
 Μνλάδεο θηινμελίαο αηόκσλ ΑΜΔΑ δεκνζίνπ θαη ηδησηηθνύ θνξέα
 Κέληξα Δξγνζεξαπείαο – Λνγνζεξαπείαο
 Γεκόζηα θαη ηδησηηθά ζρνιεία όισλ ησλ βαζκίδσλ

β. Professional Diploma ςτην Αθλητική Φυςικοθεραπεία – Ετήςιο
Οη ηξαπκαηηζκνί ζηνλ αζιεηηζκό είλαη ζπρλό θαηλόκελν θαη ιόγσ ηεο αλάγθεο ηνπ αζιεηή λα επηζηξέςεη όζν πην γξήγνξα
γίλεηαη ζην αγσληζηηθό ρώξν, θαζηζηά ηελ αζιεηηθή θπζηθνζεξαπεία βαζηθή κέζνδν γηα ηελ απνθαηάζηαζή ηνπ. Από
νηθνλνκηθήο πιεπξάο ν αζιεηηζκόο, είηε επαγγεικαηηθόο είηε εξαζηηερληθόο, ζεκεηώλεη αύμεζε κε απνηέιεζκα ν ηδίξνο ζε
εμνπιηζκνύο, πξνπνλεηηθέο ππεξεζίεο θαη πξνγξάκκαηα απνθαηάζηαζεο λα απμάλεηαη.
Τν Professional Diploma in Sports Physiotherapy είλαη έλα πξόγξακκα επαγγεικαηηθήο εμεηδίθεπζεο πνπ απεπζύλεηαη
ζε όζνπο δξαζηεξηνπνηνύληαη ζην ρώξν ηεο θπζηθνζεξαπείαο (απόθνηηνη ΤΔΗ / ΗΔΚ / ΔΠΑΛ / ΔΠΑΣ / ΚΟΛΔΓΗΑ) θαη
επηζπκνύλ εμεηδίθεπζε θαη επξύηεξν γλσζηηθό ππόβαζξν ζηελ αζιεηηθή θπζηνζεξαπεία.

6. Αςφάλεια – Security
Προγράμματα
α. Προςωπικό Ιδιωτικήσ Αςφάλειασ – Security – Ταχύρρυθμο
Τν Κέληξν Γηα Βίνπ Μάζεζεο 2 ΑΛΦΑ ΔΠΗΛΟΓΖ δηνξγαλώλεη πξνγξάκκαηα θαηάξηηζεο 105 σξώλ «Πξνζσπηθνύ
Ηδησηηθήο Αζθάιεηαο» Security θαη θαιύπηεη πιήξσο όιεο ηηο ζεκαηηθέο ελόηεηεο πνπ απαηηνύληαη γηα ηελ επηηπρή
ζπκκεηνρή ζηηο εμεηάζεηο. Τν Κέληξν Γηα Βίνπ Μάζεζεο 2 ΑΛΦΑ ΔΠΗΛΟΓΖ (ιεηηνπξγεί ζύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο
ηνπ Υπνπξγείνπ Παηδείαο θαη κε άδεηα ίδξπζεο ηνπ αξκόδηνπ θνξέα Δζληθνύ Οξγαληζκνύ Πηζηνπνίεζεο Πξνζόλησλ &
Δπαγγεικαηηθνύ Πξνζαλαηνιηζκνύ (Δ.Ο.Π.Π.Δ.Π. Αξ. Άδεηαο 2000058). Γηθαίσκα ζπκκεηνρήο ζηηο Δμεηάζεηο
Πηζηνπνίεζεο πνπ δηελεξγνύληαη από ην ΚE.ME.A. ζε ζπλεξγαζία κε ηνλ Δ.Ο.Π.Π.Δ.Π. έρνπλ νη επαγγεικαηίεο νη νπνίνη
έρνπλ εξγαζζεί ή εξγάδνληαη σο κηζζσηό πξνζσπηθό ηδησηηθήο αζθάιεηαο ζε Ηδησηηθέο Δπηρεηξήζεηο Παξνρήο Υπεξεζηώλ
Αζθάιεηαο ή σο πξνζσπηθό ζε Τκήκαηα Δζσηεξηθήο Αζθάιεηαο επηρεηξήζεσλ ή σο ειεύζεξνη επαγγεικαηίεο.
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Δπίζεο, δηθαίσκα ζπκκεηνρήο ζε απηέο ηηο εμεηάζεηο έρνπλ θαη όζνη θαηέρνπλ Βεβαίσζε Καηάξηηζεο θαη Πξαθηηθήο
Άζθεζεο πνπ έρνπλ ρνξεγεζεί από αδεηνδνηεκέλα Κέληξα Γηα Βίνπ Μάζεζεο ύζηεξα από επηηπρή παξαθνινύζεζε
πξνγξάκκαηνο θαηάξηηζεο θαη πξαθηηθήο άζθεζεο, δηάξθεηαο 105 σξώλ, γηα ηελ εηδηθόηεηα «Πξνζσπηθό Ηδησηηθήο
Αζθάιεηαο».

β. Αςφάλεια Προςώπων & Υποδομών – Ετήςιο
Ο απόθνηηνο ηνπ πξνγξάκκαηνο είλαη εηδηθεπκέλνο ζηελ παξνρή ππεξεζηώλ πνπ απνζθνπνύλ ζηελ πξόιεςε θαη
θαηαζηνιή παξαβαηηθώλ ζπκπεξηθνξώλ, ζηελ πξνζηαζία ηεο δσήο θαη ηεο πεξηνπζίαο ησλ αηόκσλ θαη ζηε δηαηήξεζε
ηεο θνηλσληθήο γαιήλεο, όηαλ απηή θηλδπλεύεη λα δηαηαξαρζεί.
 Σπκκεηέρεη ζηελ πξόιεςε θαη ηνλ έιεγρν εγθιεκαηηθώλ δξαζηεξηνηήησλ θαη πξνζηαηεύεη ηε δσή θαη ηελ
πεξηνπζία ησλ πνιηηώλ
 Δπηηεξεί, πεξηπνιεί θαη εμαθξηβώλεη
 Δπεκβαίλεη θνληά ζηελ θνηλόηεηα ζε πεξηπηώζεηο θξίζεσλ, θπζηθώλ θαηαζηξνθώλ, αηπρεκάησλ θ.ι.π.
 Δπεκβαίλεη ζηελ θνηλόηεηα κε ζηόρν ηα πξνιεπηηθά κέηξα θαη ελεκέξσζε

γ. X-Ray Screening – Ανίχνευςη & Εντοπιςμόσ Επικίνδυνων Αντικειμένων – Σεμινάριο
Γεδνκέλεο ηεο παγθόζκηαο νηθνλνκηθήο, πνιηηηθήο θαη θνηλσληθήο αζηάζεηαο θαη επηζθάιεηαο, ν έιεγρνο αιιεινγξαθίαο,
απνζθεπώλ θαη θνξηίσλ γηα αλίρλεπζε όπισλ, εθξεθηηθώλ θαη επηθίλδπλσλ αληηθεηκέλσλ είλαη πην επίθαηξνο θαη
αλαγθαίνο από πνηέ. Σηελ Διιάδα, ηα ζεκεία ειέγρνπ (checkpoints) απμάλνληαη ζπλερώο, κε δεηνύκελν ηελ πξνζηαζία
ησλ δεκόζησλ ρώξσλ θαη νξγαληζκώλ, ησλ δεκόζησλ κεηαθνξώλ, θξίζηκσλ ππνδνκώλ, ηδησηηθώλ επελδύζεσλ θιπ.
Δθηόο από ηελ ύπαξμε ηνπ θαηάιιεινπ εμνπιηζκνύ ειέγρνπ θαη αλίρλεπζεο, είλαη εμίζνπ ζεκαληηθή ε ζσζηή θαη
απνηειεζκαηηθή ρξήζε απηνύ ηνπ εμνπιηζκνύ. Ζ επαγγεικαηηθή εμεηδίθεπζε ζην πξόγξακκα X-Ray Screening παξέρεη
αθξηβώο ηελ θαηάξηηζε πνπ ρξεηάδεηαη θάπνηνο γηα λα εθηειέζεη ζσζηό θαη πνηνηηθό έιεγρν ζε παγηδεπκέλε
αιιεινγξαθία, παθέηα, δέκαηα, ρεηξαπνζθεπέο, απνζθεπέο θαη θνξηία, κε ζηόρν ηελ αλίρλεπζε θαη εληνπηζκό όπισλ,
εθξεθηηθώλ θαη άιισλ επηθίλδπλσλ αληηθεηκέλσλ. Με ηε ρξήζε ηνπ εμνκνησηή X-Ray Tutor, ν εθπαηδεπόκελνο καζαίλεη
θαη αλαιύεη ζηελ νζόλε ελόο ππνινγηζηή ηνπιάρηζηνλ 1.200 εηθόλεο.
Δπίζεο, καζαίλεη λέα είδε όπισλ θαη ζπλδεζκνινγίεο εθξεθηηθώλ από πινύζην πιηθό εηθόλσλ ηνπ εμνκνησηή.
Ο απόθνηηνο ηνπ πξνγξάκκαηνο κπνξεί λα εξγαζηεί σο ειεύζεξνο επαγγεικαηίαο, είηε κε ππαιιειηθή ζρέζε ζε:
 Ηδησηηθέο Δπηρεηξήζεηο Παξνρήο Υπεξεζηώλ Αζθαιείαο
 Τκήκαηα Αζθαιείαο κεγάισλ επηρεηξήζεσλ, όισλ ησλ ηνκέσλ ηεο νηθνλνκίαο

δ. Επόπτησ Αςφαλείασ–Αρχιφυλάκων – Σεμινάριο
Ο Δπόπηεο-Αξρηθύιαθαο είλαη ν πξντζηάκελνο ηνπ Πξνζσπηθνύ Αζθαιείαο, ν νπνίνο θαιείηαη λα ειέγρεη ην Πξνζσπηθό
Αζθαιείαο ηόζν γηα ηελ πηζηή εθηέιεζε ησλ θαζεθόλησλ ηνπ ζην ρώξν επηηήξεζεο όζν θαη γηα ηελ εκθάληζή ηνπ
(πιεξόηεηα, θαηάζηαζε ηεο ζηνιήο). Ο έιεγρνο πεξηιακβάλεη ηελ πιεξόηεηα θαη ιεηηνπξγηθόηεηα ηνπ εμνπιηζκνύ, ηελ
θαλνληθόηεηα θαη νξζόηεηα ησλ εγγξαθώλ ζε βηβιία/έληππα, θαζώο θαη ηελ εθηέιεζε όισλ ησλ απαξαίηεησλ ελεξγεηώλ
κέρξη ηε ζηηγκή ηνπ ειέγρνπ. θνπόο ηνπ πξνγξάκκαηνο είλαη λα θαηαξηίζεη ην πξνζσπηθό αζθαιείαο, ώζηε λα πξναρζεί
θαη λα είλαη ζε ζέζε λα αζθεί θαζήθνληα Αξρηθύιαθα / Δπόπηε (Managers πξώηεο γξακκήο).
Μεηά ην πέξαο ηεο εθπαίδεπζεο νη ζπνπδαζηέο ζα είλαη ζε ζέζε λα:
 Σπκκεηέρνπλ ζηελ πξόιεςε θαη ζηνλ έιεγρν εγθιεκαηηθώλ δξαζηεξηνηήησλ, πξνζηαηεύνληαο ηε δσή θαη ηελ
πεξηνπζία ησλ πνιηηώλ
 Δπηηεξνύλ, πεξηπνινύλ θαη εμαθξηβώλνπλ πεξηζηαηηθά
 Δπεκβαίλνπλ ζε πεξηπηώζεηο θξίζεσλ, θπζηθώλ θαηαζηξνθώλ, αηπρεκάησλ θιπ
 Δπεκβαίλνπλ κε ζηόρν ηε ιήςε πξνιεπηηθώλ κέηξσλ θαη ηελ ελεκέξσζε ησλ πνιηηώλ
 Γλσξίδνπλ βαζηθέο έλλνηεο ηνπ Αζηηθνύ θαη Πνηληθνύ Γηθαίνπ γηα ππνρξεώζεηο θαη δηθαηώκαηα.
Ο απόθνηηνο ηνπ πξνγξάκκαηνο κπνξεί λα εξγαζηεί σο ειεύζεξνο επαγγεικαηίαο, είηε κε ππαιιειηθή ζρέζε ζε:
 Ηδησηηθέο Δπηρεηξήζεηο Παξνρήο Υπεξεζηώλ Αζθαιείαο
 Τκήκαηα Αζθαιείαο κεγάισλ επηρεηξήζεσλ, όισλ ησλ ηνκέσλ ηεο νηθνλνκίαο

7. Επιςιτιςμόσ
Προγράμματα
α. Οινοχόοσ – Sommelier – Ταχύρρυθμο
Ο Sommelier (Οηλνρόνο) είλαη ν ππεύζπλνο γηα ην ζρεδηαζκό θαη ηνλ εκπινπηηζκό ηεο ιίζηαο θξαζηώλ ησλ εζηηαηνξίσλ
θαη ησλ μελνδνρείσλ. Δπίζεο, είλαη ην πξόζσπν ζην νπνίν απεπζύλνληαη νη πειάηεο γηα λα ηνπο πξνηείλεη ην ηδαληθό θξαζί
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πνπ ζα ζπλνδεύζεη ην γεύκα ηνπο. Οη απόθνηηνη ηνπ πξνγξάκκαηνο είλαη ζε ζέζε λα εξγαζηνύλ ζε μελνδνρεία, εζηηαηόξηα,
θξνπαδηεξόπινηα, εηαηξείεο δηνξγάλσζεο εθδειώζεσλ, εηαηξείεο catering θ.ά.

β. Eπαγγελματικό Μπαρ – Bartending – Ταχύρρυθμο
Σην πξόγξακκα απηό:
 Δθπαηδεύεζαη ζε πξαγκαηηθνύο επαγγεικαηηθνύο ρώξνπο από άξηζηα θαηαξηηζκέλν δηδαθηηθό πξνζσπηθό
 Λακβάλεηο πςειήο πνηόηεηαο εθπαίδεπζε κε αληαγσληζηηθά δίδαθηξα
 Σπκκεηέρεηο ηαθηηθά ζε ζεκηλάξηα – παξνπζηάζεηο γλσζηώλ café-bar, μελνδνρείσλ, εζηηαηνξίσλ θαη εηαηξεηώλ
πνηώλ
 Παξαθνινπζείο πξσηνπνξηαθά καζήκαηα, πνπ δηνξγαλώλεη ε Σρνιή «The bartrainingstudies» ηνπ ΚΓΒΜ
ΑΛΦΑ ΔΠΗΛΟΓΖ κε ζθνπό ηελ επαγγεικαηηθή ζνπ θαηάξηηζε θαη ηνλ εκπινπηηζκό ηνπ βηνγξαθηθνύ ζνπ
 Παίξλεηο κέξνο ζηελ εβδνκάδα Δπηζηηηζκνύ-Τνπξηζκνύ ηνπ EDUCATION FESTIVAL, ηνπ κεγαιύηεξνπ
εθπαηδεπηηθνύ θεζηηβάι ζε Διιάδα θαη Δπξώπε, κε πιήζνο δσξεάλ ζεκηλαξίσλ, ζπλεδξίσλ, εκεξίδσλ θαη
workshops
 Έρεηο ηε δπλαηόηεηα απόθηεζεο θνξπθαίαο πηζηνπνίεζεο από ην βξεηαληθό θνξέα απνλνκήο ηίηισλ
ζπνπδώλ NCFE, εληζρύνληαο ην βηνγξαθηθό ζνπ

γ. Παραςκευή Καφέ – Barista – Σεμινάριο
Σην πξόγξακκα απηό:
 Δθπαηδεύεζαη ζε πξαγκαηηθνύο επαγγεικαηηθνύο ρώξνπο από άξηζηα θαηαξηηζκέλν δηδαθηηθό πξνζσπηθό
 Λακβάλεηο πςειήο πνηόηεηαο εθπαίδεπζε κε αληαγσληζηηθά δίδαθηξα
 Σπκκεηέρεηο ηαθηηθά ζε ζεκηλάξηα – παξνπζηάζεηο γλσζηώλ café-bar, μελνδνρείσλ, εζηηαηνξίσλ θαη εηαηξεηώλ
πνηώλ
 Παξαθνινπζείο πξσηνπνξηαθά καζήκαηα, πνπ δηνξγαλώλεη ε Σρνιή «The bartrainingstudies» ηνπ ΚΓΒΜ
ΑΛΦΑ ΔΠΗΛΟΓΖ κε ζθνπό ηελ επαγγεικαηηθή ζνπ θαηάξηηζε θαη ηνλ εκπινπηηζκό ηνπ βηνγξαθηθνύ ζνπ
 Παίξλεηο κέξνο ζηελ εβδνκάδα Δπηζηηηζκνύ-Τνπξηζκνύ ηνπ EDUCATION FESTIVAL, ηνπ κεγαιύηεξνπ
εθπαηδεπηηθνύ θεζηηβάι ζε Διιάδα θαη Δπξώπε, κε πιήζνο δσξεάλ ζεκηλαξίσλ, ζπλεδξίσλ, εκεξίδσλ θαη
workshops
 Έρεηο ηε δπλαηόηεηα απόθηεζεο θνξπθαίαο πηζηνπνίεζεο από ην βξεηαληθό θνξέα απνλνκήο ηίηισλ
ζπνπδώλ NCFE, εληζρύνληαο ην βηνγξαθηθό ζνπ

δ. Αρτοποιίασ Ζαχαροπλαςτικήσ – Pastry & Baker Chef – Ετήςιο/Διετέσ
Ο θιάδνο ηεο Αξηνπνηίαο – Εαραξνπιαζηηθήο αλήθεη ζηνπο βαζηθόηεξνπο ππιώλεο ηεο βηνκεραλίαο ηξνθίκσλ θαη ηεο
ειιεληθήο νηθνλνκίαο. Τν ςσκί θαη ην επηδόξπην απνηεινύλ κέξνο ησλ θαζεκεξηλώλ γεπκάησλ.
Οη απόθνηηνη ηνπ πξνγξάκκαηνο είλαη ζε ζέζε λα εξγαζηνύλ ζε θνύξλνπο, δαραξνπιαζηεία, μελνδνρεία, εζηηαηόξηα,
θξνπαδηεξόπινηα, εηαηξείεο catering, εηαηξείεο ηξνθίκσλ θ.α. Με ηελ νινθιήξσζε ησλ ζπνπδώλ ηνπο, νη ζπνπδαζηέο είλαη
ζε ζέζε λα:
 Αλαιάβνπλ ηελ νξγάλσζε θαη ηε ιεηηνπξγία θνύξλσλ/δαραξνπιαζηείσλ
 Παξαζθεπάδνπλ γιπθά θαη αξηνζθεπάζκαηα από ηελ εγρώξηα θαη ηε δηεζλή θνπδίλα
 Γηαθνζκνύλ γιπθά θαη αξηνζθεπάζκαηα
 Διέγρνπλ ηελ πνηόηεηα ησλ πξώησλ πιώλ
 Κνζηνινγνύλ λέα αξηνζθεπάζκαηα

ε. Μαγειρική – Chef – Ετήςιο/Διετέσ
Ζ ηέρλε ηεο Γαζηξνλνκίαο είλαη άξξεθηα ζπλδεδεκέλε κε ηελ Διιάδα, αιιά θαη κε ηελ πνιηηηζηηθή ηαπηόηεηα ηνπ θάζε
ιανύ θαη εληάζζεηαη ζηα επαγγέικαηα κε ηα κεγαιύηεξα πνζνζηά απνξξόθεζεο ζηελ αγνξά εξγαζίαο, πεηπραίλνληαο
ηδηαίηεξα πςειέο νηθνλνκηθέο απνιαβέο! Οη απόθνηηνη ηνπ πξνγξάκκαηνο Chef, είλαη ζε ζέζε λα εξγαζηνύλ ζε
μελνδνρεία, εζηηαηόξηα, θξνπαδηεξόπινηα, εηαηξείεο catering, εηαηξείεο ηξνθίκσλ θ.α. Με ηελ νινθιήξσζε ησλ ζπνπδώλ
ηνπο, νη ζπνπδαζηέο είλαη ζε ζέζε λα:
 Αλαιάβνπλ ηελ νξγάλσζε θαη ηε ιεηηνπξγία κηαο επαγγεικαηηθήο θνπδίλαο
 Γεκηνπξγνύλ gourmet κελνύ
 Διέγρνπλ ηελ πνηόηεηα ησλ Α’ πιώλ
 Κνζηνινγνύλ λέα πηάηα
 Παξαζθεπάδνπλ θαγεηά, νξεθηηθά θαη εδέζκαηα από ηελ εγρώξηα θαη ηε δηεζλή θνπδίλα
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ςτ. Διοίκηςη Τροφίμων & Ποτών – Ετήςιο/Διετέσ
Σην πξόγξακκα απηό:
 Παξαθνινπζείο εξγαζηεξηαθά καζήκαηα από επαγγεικαηίεο maître, νηλνρόνπο, γεπζηγλώζηεο, F&B managers,
bartenders
 Απνθηάο όιεο ηηο απαξαίηεηεο γλώζεηο θαη δεμηόηεηεο γηα ηελ άξηζηε ιεηηνπξγία θάζε επηζηηηζηηθήο επηρείξεζεο
πνπ πεξηιακβάλεη ηε ζύληαμε ηεο ιίζηαο θαγεηνύ θαη θξαζηνύ, ηελ επίβιεςε ηνπ service, ηνλ πξνγξακκαηηζκό
ησλ θξαηήζεσλ, θνθ.
 Σπκκεηέρεηο ζε γεπζηγλσζίεο νίλνπ θαη αιθννινύρσλ πνηώλ θνξπθαίσλ εηαηξεηώλ ηνπ ρώξνπ
 Παίξλεηο κέξνο ζε εθπαηδεπηηθέο επηζθέςεηοπνπ δηνξγαλώλεη ν Τνκέαο Δπηζηηηζκνύ-Τνπξηζκνύηνπ Κ.Γ.Β.Μ. 2
«ΑΛΦΑ ΔΠΗΛΟΓΖ»
 Δθπαηδεύεζαη από άξηζηα θαηαξηηζκέλν δηδαθηηθό πξνζσπηθό
 Λακβάλεηο πςειήο πνηόηεηαο εθπαίδεπζε κε αληαγσληζηηθά δίδαθηξα
 Παίξλεηο κέξνο ζηελ εβδνκάδα Δπηζηηηζκνύ-Τνπξηζκνύ ηνπ EDUCATION FESTIVAL, ηνπ κεγαιύηεξνπ
εθπαηδεπηηθνύ θεζηηβάι ζε Διιάδα θαη Δπξώπε, κε πιήζνο δσξεάλ ζεκηλαξίσλ, ζπλεδξίσλ, εκεξίδσλ θαη
workshops
 Λακβάλεηο ππνζηήξημε γηα λα θάλεηο ηελ πξαθηηθή ζνπ άζθεζε κέζα από ην δίθηπν 4.000 ζπλεξγαδόκελσλ
εηαηξεηώλ, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ζπλεξγαδόκελσλ μελνδνρείσλ, εζηηαηνξίσλ θαη bars
 Έρεηο ηε δπλαηόηεηα απόθηεζεο θνξπθαίαο πηζηνπνίεζεο από ην βξεηαληθό θνξέα απνλνκήο ηίηισλ
ζπνπδώλ NCFE, εληζρύνληαο ην βηνγξαθηθό ζνπ

ζ. Διοίκηςη Εςτιατορίου – Ταχύρρυθμο
Ο Restaurant Manager είλαη ην ζηέιερνο ηνπ εζηηαηνξίνπ, πνπ αλαιακβάλεη ηε δηαρείξηζε, ηελ νξγάλσζε θαη ιεηηνπξγία
ελόο εζηηαηνξίνπ. Σπληάζζεη ηε ιίζηα θαγεηνύ θαη θξαζηνύ, επηβιέπεη ην service, πξνγξακκαηίδεη ηηο θξαηήζεηο θαη είλαη
γεληθόηεξα ππεύζπλνο γηα ηελ άξηζηε ιεηηνπξγία ηεο επηρείξεζεο. Ο απόθνηηνο ηνπ πξνγξάκκαηνο απνθηά ηηο γλώζεηο,
δεμηόηεηεο, ηθαλόηεηεο πνπ απαηηείηαη λα έρεη έλαο επαγγεικαηίαο γηα λα δηνηθήζεη απνηειεζκαηηθά, λα δηαρεηξηζηεί, λα
ειέγμεη, θαη λα επηηύρεη κία θεξδνθόξα αλάπηπμε γηα ην εζηηαηόξην ή ην ηαρπθαγείν ηνπ, θαζώο θαη λα παξέρεη πςεινύ
επηπέδνπ ππεξεζίεο ζηνπο πειάηεο ηνπ. Ωο απόθνηηνο ηνπ πξνγξάκκαηνο Restaurant Management κπνξείο λα εξγαζηείο σο
δηεπζπληηθό ζηέιερνο επηρεηξήζεσλ εζηίαζεο ζε:
 Ξελνδνρεία
 Δζηηαηόξηα
 Εαραξνπιαζηεία
 Catering

8. Μ.Μ.Ε
Προγράμματα
α. Κοινωνική Δικτύωςη & Διαδικτυακή Διαφήμιςη – Social Media & Digital Marketing
– Μετεκπαίδευςησ και Εξειδίκευςησ
Τν πξόγξακκα έρεη ζηόρν λα πξνζθέξεη ηηο γλώζεηο ηνπ ςεθηαθνύ θόζκνπ θαη ησλ ζύγρξνλσλ κνξθώλ ηνπ
Marketing κε ιέμεηο, δεδνκέλα, εηθόλα θαη ήρν , δίλνληαο ηε δπλαηόηεηα εκβάζπλζεο ζηε ζεσξία θαη ζηηο βαζηθέο
πξαθηηθέο ησλ Μέζσλ Κνηλσληθήο Γηθηύσζεο, ηεο ςεθηαθήο δηαθήκηζεο θαη ηνπ Ηληεξλέη Μάξθεηηλγθ.Τν Digital
Μarketing είλαη πιένλ αλαπόζπαζην θνκκάηη ηεο ςεθηαθήο αγνξάο θαη απνηεινύλ ην θπξηόηεξν ίζσο, κέζν πξνβνιήο θαη
πξνώζεζεο. Τν πξόγξακκα θαιύπηεη όιν ην θάζκα ησλ ιεηηνπξγηώλ – ηεο αλαδήηεζεο, ζπγθέληξσζεο θαη αμηνιόγεζεο
πιεξνθνξηώλ, θαζώο θαη ηε ζύλζεζε θαη παξνπζίαζε απηώλ ζύκθσλα κε ηηο ηειεπηαίεο εμειίμεηο ζην ρώξν ησλ social
media networks. Ο ζθνπόο ηνπ πξνγξάκκαηνο Digital Μarketing είλαη λα γλσξίζνπλ νη ζπνπδαζηέο θαηά ηελ
εθπαίδεπζή ηνπο ηελ επηζηήκε θαη ηηο ηερληθέο ησλ λέσλ ηξόπσλ δηαθεκηζηηθήο πξνβνιήο κέζσ ησλ θνηλσληθώλ δηθηύσλ
(facebook, twitter, youtube, pinterest, linkedIn, Google+ θ.ά.) θαη ηνπ δηαδηθηύνπ γεληθόηεξα, ώζηε λα είλαη ζε ζέζε λα
πινπνηήζνπλ απνηειεζκαηηθά ηα πξνγξάκκαηα θαη ηηο απνθάζεηο, πνπ αλαθέξνληαη ζην ζρεδηαζκό θαη ζηελ αλάπηπμε
πξντόλησλ-ππεξεζηώλ, ζηελ πξνώζεζε θαη πξνβνιή ηνπο ησλ πξντόλησλ. Οη απόθνηηνη ηνπ πξνγξάκκαηνο είλαη ζε ζέζε
λα αληαπνθξηζνύλ κε επηηπρία ζηελ ςεθηαθή αγνξά, θαηέρνληαο εμεηδηθεπκέλεο γλώζεηο ζηα social media, Web
Advertising , Ηnternet Marketing πνπ απνηεινύλ ην θπξηόηεξν ίζσο, κέζν πξνβνιήο θαη πξνώζεζεο.
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β. Τεχνικόσ Ήχου (Ηχολήπτησ) – Sound Technician – Ετήςιο/Διετέσ
Ο ζθνπόο ηνπ πξνγξάκκαηνο «Ζρνιήπηε» είλαη λα απνθηήζεη ν ζπνπδαζηήο ηηο γλώζεηο, ηηο δεμηόηεηεο θαη ηηο
επαγγεικαηηθέο ζηάζεηο, πνπ ηνλ θαζηζηνύλ ηθαλό λα εξγαζηεί ζε εμαξηεκέλεο ή κε εξγαζίεο (ξαδηνθσληθνύο ζηαζκνύο,
ηειενπηηθά θαλάιηα, studios ερνγξαθήζεσλ, θέληξα δηαζθέδαζεο, θιπ). Ο Ζρνιήπηεο είλαη έλα εηδηθεπκέλν άηνκν ην
νπνίν έρεη αλεπηπγκέλε ηελ αηζζεηηθή ηεο ηζνξξνπίαο ησλ ππό κίμε ήρσλ. Έρεη γλώζεηο ιεηηνπξγίαο – ρεηξηζκνύ όισλ ησλ
ηύπσλ κηθξνθώλσλ, ηξαπεδώλ κίμεο θαη άιισλ ειεθηξνληθώλ κεηαηξνπέσλ ηνπ ήρνπ πνπ ρξεζηκνπνηνύληαη ζήκεξα ζηελ
ερνιεςία γηα δηζθνγξαθία, ζπλαπιηαθέο, εθδειώζεηο, ξαδηνθσλία, ερνιεςία – κνληάδ γηα θηικ, ηειεόξαζε, δηαθήκηζε
θιπ.

γ. Δημοςιογραφία & Μ.Μ.Ε – Ετήςιο/Διετέσ
Ο ζθνπόο ηνπ πξνγξάκκαηνο «Γεκνζηνγξαθία θαη Μέζα Μαδηθήο Δλεκέξσζεο» είλαη λα βνεζήζεη ηνλ ζπνπδαζηή λα
είλαη ηθαλόο λα εξγαζηεί σο ζπληάθηεο θαζεκεξηλήο ή πεξηνδηθήο έληππεο θαη ξαδηνηειενπηηθήο καδηθήο έθδνζεο. Δπίζεο
λα απνθηήζεη γλώζεηο, δεμηόηεηεο θαη επαγγεικαηηθέο ζπκπεξηθνξέο, νη νπνίεο λα ηνλ αμηώλνπλ λα εκθαλίδεη κε ιόγν θαη
εηθόλα ηε ζπληαθηηθή ηνπ εξγαζία ζην θνηλό.
Ο ζπνπδαζηήο καζαίλεη λα:
 Έρεη ειεύζεξε ζθέςε, πςειό αίζζεκα επζύλεο θαη θπξίσο ζεβαζκό ζηνπο ζεζκνύο θαη ζηνπο θαλόλεο
δενληνινγίαο ζηελ θάιπςε ησλ γεγνλόησλ ζηελ αλάιπζε θαη ζηελ κεηάδνζε ηνπο.
 ρεηξίδεηαη ζσζηά ην ιόγν, λα είλαη δξαζηήξηνο, εηνηκόινγνο, επέιηθηνο, καρεηηθόο θαη ηνικεξόο
 Φεηξίδεηαη κε δηπισκαηία ζνβαξά γεγνλόηα θαη δύζθνιεο θαηαζηάζεηο
 Δμνηθεηώλεηαη, νξγαλώλεηαη θαη λα ιεηηνπξγεί ηηο δεκνζηνγξαθηθέο κνλάδεο ηύπνπ, ξαδηνθσλίαο, ηειεόξαζεο θαη
ην εμειηζζόκελσλ ειεθηξνληθώλ κέζσλ.
Ο απόθνηηνο ηνπ πξνγξάκκαηνο Γεκνζηνγξαθία θαη Μέζα Μαδηθήο Δλεκέξσζεο έρεη απνθηήζεη ηα εθόδηα εθείλα πνπ
ηνπ επηηξέπνπλ λα ζηαδηνδξνκήζεη ζε:
 Δπηρεηξήζεηο έληππεο ή ξαδηνηειενπηηθήο δεκνζηνγξαθίαο (εθεκεξίδεο – πεξηνδηθά, ξαδηνθσληθνύο θαη
ηειενπηηθνύο ζηαζκνύο)
 Σε ειεθηξνληθά ΜΜΔ (ειεθηξνληθέο εθεκεξίδεο – πεξηνδηθά – δηαδηθηπαθνύο ζηαζκνύο, ηζηόηνπνπο),
 Γξαθεία Τύπνπ Οξγαληζκώλ θαη Υπεξεζηώλ,
 Ηδησηηθέο επηρεηξήζεηο.
 Πξαθηνξεία εηδήζεσλ.
 Δθδόζεηο Δμεηδηθεπκέλσλ Δληύπσλ.

δ. Αθλητική Δημοςιογραφία – Ετήςιο/Διετέσ
Ο ζθνπόο ηνπ πξνγξάκκαηνο «Αζιεηηθή Γεκνζηνγξαθία» είλαη λα βνεζήζεη ηνλ ζπνπδαζηή λα είλαη ηθαλόο λα εξγαζηεί
σο Αζιεηηθόο ζπληάθηεο θαζεκεξηλήο ή πεξηνδηθήο έληππεο θαη ξαδηνηειενπηηθήο καδηθήο έθδνζεο. Δπίζεο λα απνθηήζεη
γλώζεηο, δεμηόηεηεο θαη επαγγεικαηηθέο ζπκπεξηθνξέο, νη νπνίεο λα ηνλ αμηώλνπλ λα εκθαλίδεη κε ιόγν θαη εηθόλα ηε
ζπληαθηηθή ηνπ εξγαζία ζην θνηλό.
Ο ζπνπδαζηήο καζαίλεη λα:
 Έρεη ειεύζεξε ζθέςε, πςειό αίζζεκα επζύλεο θαη θπξίσο ζεβαζκό ζηνπο ζεζκνύο θαη ζηνπο θαλόλεο
δενληνινγίαο ζηελ θάιπςε ησλ γεγνλόησλ ζηελ αλάιπζε θαη ζηελ κεηάδνζε ηνπο.
 ρεηξίδεηαη ζσζηά ην ιόγν, λα είλαη δξαζηήξηνο, εηνηκόινγνο, επέιηθηνο, καρεηηθόο θαη ηνικεξόο
 Φεηξίδεηαη κε δηπισκαηία ζνβαξά γεγνλόηα θαη δύζθνιεο θαηαζηάζεηο
 Δμνηθεηώλεηαη, νξγαλώλεηαη θαη λα ιεηηνπξγεί ηηο δεκνζηνγξαθηθέο κνλάδεο ηύπνπ, ξαδηνθσλίαο, ηειεόξαζεο θαη
ην εμειηζζόκελσλ ειεθηξνληθώλ κέζσλ.
Ο απόθνηηνο ηνπ πξνγξάκκαηνο έρεη απνθηήζεη ηα εθόδηα εθείλα πνπ ηνπ επηηξέπνπλ λα ζηαδηνδξνκήζεη ζε:
 Δπηρεηξήζεηο έληππεο ή ξαδηνηειενπηηθήο δεκνζηνγξαθίαο (εθεκεξίδεο – πεξηνδηθά, ξαδηνθσληθνύο θαη
ηειενπηηθνύο ζηαζκνύο)
 Σε ειεθηξνληθά ΜΜΔ (ειεθηξνληθέο εθεκεξίδεο – πεξηνδηθά – δηαδηθηπαθνύο ζηαζκνύο, ηζηόηνπνπο),
 Γξαθεία Τύπνπ Οξγαληζκώλ θαη Υπεξεζηώλ,
 Ηδησηηθέο επηρεηξήζεηο.
 Πξαθηνξεία εηδήζεσλ.
 Δθδόζεηο Δμεηδηθεπκέλσλ Δληύπσλ
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9. Ψυχολογία
Προγράμματα
α. Συμβουλευτική Σχέςεων & Ζευγαριών – Μετεκπαίδευςησ & Εξειδίκευςησ
Τν πξόγξακκα εμεηάδεη ζεσξεηηθέο πξνζεγγίζεηο, ζηξαηεγηθέο, ηερληθέο θαη ζεκαληηθά δεηήκαηα ζηε ζπκβνπιεπηηθή
ζρέζεσλ θαη δεπγαξηώλ. Έρεη σο θύξην ζηόρν λα πξνεηνηκάζεη θαη λα εμνπιίζεη ηνπο ζπνπδαζηέο κε ηελ απαξαίηεηε
ζεσξεηηθή γλώζε, ηηο πξαθηηθέο δεμηόηεηεο θαη ηελ απηνγλσζία πνπ απαηηείηαη ζηνλ ηνκέα ηεο ζπκβνπιεπηηθήο θαη
ζεξαπείαο ζρέζεσλ.

β. Συμβουλευτική Καριέρασ – Μετεκπαίδευςησ & Εξειδίκευςησ
Δλ κέζσ θξίζηκσλ αιιαγώλ ζηελ νηθνλνκία θαη ηελ αγνξά εξγαζίαο δηεζλώο, ε αλάγθε γηα θαιό επαγγεικαηηθό
πξνζαλαηνιηζκό είλαη πξσηαξρηθήο ζεκαζίαο. Τν επάγγεικα ηνπ πκβνύινπ Δπαγγεικαηηθνύ Πξνζαλαηνιηζκνύ
κπνξεί λα ζπλεηζθέξεη ζηελ ςπρηθή πγεία θαη επεκεξία ησλ αηόκσλ, αιιά θαη ηεο θνηλσλίαο καο.
Τν πξόγξακκα απεπζύλεηαη ζε ζπνπδαζηέο θαη επαγγεικαηίεο από πνηθίινπο ηνκείο απαζρόιεζεο, όπσο ζεξαπεπηέο,
ζπκβνύινπο, εθπαηδεπηηθνύο, θιπ. πνπ επηζπκνύλ λα αλαπηύμνπλ ηα πξνζόληα ηνπο ζηε ζπκβνπιεπηηθή θαξηέξαο γηα
δηαθνξεηηθέο πιεζπζκηαθέο νκάδεο, αληαπνθξηλόκελνη άκεζα ζηηο ξαγδαίεο αιιαγέο πνπ πξαγκαηνπνηνύληαη ζηα
εθπαηδεπηηθά θαη επαγγεικαηηθά ζπζηήκαηα ηεο επνρήο καο. Τα καζήκαηα ηνπ πξνγξάκκαηνο ζηόρν έρνπλ λα κεηαδώζνπλ
ηηο βαζηθέο έλλνηεο θαη ηερληθέο ηεο ζπκβνπιεπηηθήο θαξηέξαο, θαη λα δηεξεπλήζνπλ ηνπο παξάγνληεο πνπ επεξεάδνπλ ηελ
επαγγεικαηηθή αλάπηπμε ησλ αηόκσλ, όπσο είλαη ηα θίλεηξα, ε εθπαίδεπζε, νη αηνκηθέο δηαθνξέο θαη ηα ραξαθηεξηζηηθά
ηεο πξνζσπηθόηεηαο, νξγαλσηηθά θαη θνηλσληθά ζέκαηα, θαη ε αγνξά εξγαζίαο.

10. Διοίκηςη Επιχειρήςεων
Προγράμματα
α. Digital Marketing – Ταχύρρυθμο
Τν πξόγξακκα έρεη ζηόρν λα πξνζθέξεη ηηο γλώζεηο ηνπ ςεθηαθνύ θόζκνπ θαη ησλ ζύγρξνλσλ κνξθώλ ηνπ Marketing κε
ιέμεηο, δεδνκέλα, εηθόλα θαη ήρν , δίλνληαο ηε δπλαηόηεηα εκβάζπλζεο ζηε ζεσξία θαη ζηηο βαζηθέο πξαθηηθέο ησλ Μέζσλ
Κνηλσληθήο Γηθηύσζεο, ηεο ςεθηαθήο δηαθήκηζεο θαη ηνπ Internet Marketing. Τν Digital Μarketing είλαη πιένλ
αλαπόζπαζην θνκκάηη ηεο ςεθηαθήο αγνξάο θαη απνηεινύλ ην θπξηόηεξν ίζσο, κέζν πξνβνιήο θαη πξνώζεζεο.
Τν πξόγξακκα θαιύπηεη όιν ην θάζκα ησλ ιεηηνπξγηώλ – ηεο αλαδήηεζεο, ζπγθέληξσζεο θαη αμηνιόγεζεο πιεξνθνξηώλ,
θαζώο θαη ηε ζύλζεζε θαη παξνπζίαζε απηώλ ζύκθσλα κε ηηο ηειεπηαίεο εμειίμεηο ζην ρώξν ησλ social media networks.

β. Executive Diploma in Sports Management – Μετεκπαίδευςησ & Εξειδίκευςησ
Ο αζιεηηζκόο απνηειεί έλα δπλακηθό ρώξν πνπ πξνζειθύεη εθαηνληάδεο εθαηνκκύξηα νπαδώλ ζε όιν ηνλ θόζκν, ελώ από
νηθνλνκηθήο πιεπξάο ε αζιεηηθή βηνκεραλία απνηειεί ζεκαληηθό κνριό ηεο παγθόζκηαο νηθνλνκίαο. Τν Executive
Diploma in Sports Management είλαη έλα πξόγξακκα επαγγεικαηηθήο εμεηδίθεπζεο πνπ απεπζύλεηαη ζε όζνπο
δξαζηεξηνπνηνύληαη ζην ρώξν ηνπ αζιεηηζκνύ (αζιεηέο, πξνπνλεηέο, δηνηθεηηθά ζηειέρε, παξάγνληεο, θ.α.) θαη επηζπκνύλ
λα θαηαιάβνπλ δηνηθεηηθέο ζέζεηο, αιιά δε δηαζέηνπλ ην απαξαίηεην ππόβαζξν ζην αζιεηηθό management.

γ. Αθλητικό Marketing – Σεμινάριο
Τν πξόγξακκα Αζιεηηθό Marketing Sports Marketing παξνπζηάδεη ηελ εηθόλα ηνπ ξόινπ ηνπ αζιεηηζκνύ ζηε ζπλερή
πξνζπάζεηα ηνπ παγθνζκίνπ κάξθεηηλγθ λα ζπλδεζεί κε ηνπο θαηαλαισηέο. Δμνηθεηώλεη ηνπο ζπκκεηέρνληεο κε ηελ
εθαξκνγή ηνπ κάξθεηηλγθ ζηνλ αζιεηηθό ρώξν, κε ην ζηξαηεγηθό κάξθεηηλγθ ζην αζιεηηθό πξντόλ ή ππεξεζία από ηελ
ηκεκαηνπνίεζε ηεο αγνξάο θαζώο θαη ηελ εθαξκνγή ηεο ζηξαηεγηθήο κέζσ ηεο επηινγήο ηνπ θαηάιιεινπ κίγκαηνο.
Οη ζπνπδαζηέο νινθιεξώλνληαο ηελ ελόηεηα απηή:
 ζα γλσξίδνπλ ηα ηέζζεξα ζηνηρεία ηνπ κίγκαηνο κάξθεηηλγθ θαη πώο απηά ζρεηίδνληαη κε ηνλ αζιεηηζκό
 ζα δηεμάγνπλ θαηάιιειε έξεπλα κάξθεηηλγθ ζηνλ ηνκέα ηνπ αζιεηηζκνύ
 ζα είλαη ζε ζέζε λα αλαπηύμνπλ θαη λα εθαξκόζνπλ κηα ζηξαηεγηθή κάξθεηηλγθ ηνπ αζιεηηζκνύ
 ζα έρνπλ θαηαλνήζεη ηηο ηδηαηηεξόηεηεο ησλ αζιεηηθώλ θαηαλαισηώλ θαη ηη επεξεάδνπλ ηε ζπκπεξηθνξά ηνπο
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11. Εφαρμοςμένεσ Τέχνεσ
Προγράμματα
α. Φωτογραφία – Photography – Σεμινάριο
Τν πξόγξακκα απεπζύλεηαη ζε όια ηα επίπεδα. Από αξράξηνπο πνπ ζέινπλ λα απνθηήζνπλ γεξέο βάζεηο ζηε θσηνγξαθία
θαη ηελ επεμεξγαζία εηθόλαο, ζε ελζνπζηώδεηο εξαζηηέρλεο αιιά θαη ζε επαγγεικαηίεο ηνπ ρώξνπ πνπ ζέινπλ λα
επεθηείλνπλ ηηο γλώζεηο ηνπο είηε ζην ηερληθό είηε ζην αηζζεηηθό θαη εθθξαζηηθό κέξνο.
Μεηά ην πέξαο ηνπ πξνγξάκκαηνο ην νπνίν πεξηέρεη ζεσξεηηθέο – ηερληθέο γλώζεηο αιιά θαη πνιιή πξαθηηθή εμάζθεζε,
νη καζεηέο ζα είλαη ηθαλνί λα βγάδνπλ ζε πέξαο ηα πξνζσπηθά ηνπο project ζε αλώηεξν θαη πξνρσξεκέλν πηα επίπεδν θαη
λα ζπλεξγάδνληαη απνηειεζκαηηθά κε άιινπο θσηνγξάθνπο θαη γξαθίζηεο
Ο απόθνηηνο είλαη ζε ζέζε λα:
 Γηελεξγεί εμσηεξηθέο ιήςεηο ζε ρώξνπο εθηόο ηνπ θσηνγξαθηθνύ studio,
 Παξάγεη ηε θσηνγξαθία ζην ζηνύληην ή ζε άιιν θαηάιιειν ρώξν,
 Δπεμεξγάδεηαη θσηνγξαθηθό πιηθό, ςεθηαθήο ή αλαινγηθήο κνξθήο.,
 Σπλζέηεη ηα αξρεία ζε αηζζεηηθά άξηην θαη εληαίν ζύλνιν

β. 3D Studio Max – Σεμινάριο
Ο ζπλδπαζκόο ησλ γλώζεσλ ησλ ηερληθώλ θαη ησλ εθαξκνγώλ, δίλνπλ ζηνλ θαηαξηηδόκελν νινθιεξσκέλε γλώζε
ζύγρξνλνπ επηπέδνπ θαη ηνλ θαζηζηνύλ ηθαλό λα εμεηδηθεπηεί αξγόηεξα ζε ό,ηη επηιέμεη θαη λα πινπνηεί ηξηζδηάζηαηεο
αλαπαξαζηάζεηο κε ηε ρξήζε ηνπ 3D STUDIO MAX.

γ. Σχεδιαςτήσ Εντύπου & Γραφικών – Ετήςιο/Διετέσ
Ο ζθνπόο ηνπ πξνγξάκκαηνο «ρεδηαζηήο Δληύπνπ θαη Γξαθηθώλ» είλαη λα απνθηήζεη ν ζπνπδαζηήο ηηο γλώζεηο, ηηο
δεμηόηεηεο θαη ηηο επαγγεικαηηθέο ζηάζεηο, νη νπνίεο ηνλ θαζηζηνύλ ηθαλό λα εξγάδεηαη ζε πάζεο θύζεσο ζρεηηθή
επηρείξεζε.
Οη εθπαηδεπηηθνί ζηόρνη ηεο εηδηθόηεηαο «Σρεδηαζηήο Δληύπνπ θαη Γξαθηθώλ» είλαη νη ζπνπδαζηέο λα απνθηήζνπλ
γλώζεηο θαη δεμηόηεηεο ζηελ αλάπηπμε γξαθηθώλ, πεξηνδηθώλ, εληύπσλ, αθηζώλ, flyer θιπ. Καηαζθεπάδεη ινγόηππα θαη
εηδηθά γξαθηθά γηα εηαηξείεο θαη ηξνπνπνηεί ππάξρνπζεο εηθόλεο θαη δηαλπζκαηηθά γξαθηθά ώζηε λα ρξεζηκνπνηεζνύλ ζε
θπιιάδηα ή ζε δηαθεκίζεηο ηνπ Ηζηνύ.
Οη απόθνηηνη ηνπ πξνγξάκκαηνο «ρεδηαζηήο Ηζηνύ – ρεδηαζηήο Γξαθηθώλ» κπνξνύλ λα εξγαζζνύλ ζε:
 Δπηρεηξήζεηο, Οξγαληζκνύο, Υπνπξγεία, θιπ πνπ ρξεζηκνπνηνύλ πξντόληα θαη ππεξεζίεο Πιεξνθνξηθήο
 Δπηρεηξήζεηο πνπ θαηαζθεπάδνπλ ή ππνζηεξίδνπλ πξντόληα Πιεξνθνξηθήο
 Δπηρεηξήζεηο πνπ πξνσζνύλ/ πσινύλ πξντόληα ή ππεξεζίεο Πιεξνθνξηθήο
 Τππνγξαθεία θαη δηαθεκηζηηθέο εηαηξείεο

δ. Διακόςμηςη – Interior Design – Ετήςιο/Διετέσ
Ο ζθνπόο ηνπ πξνγξάκκαηνο «Γηαθόζκεζε» είλαη λα βνεζήζεη ηνλ ζπνπδαζηή λα απνθηήζεη όια ηα πξνζόληα πνπ
απαηηνύληαη γηα ηε κειέηε, ηελ θαηαζθεπή θαη ηελ επίβιεςε ηεο δηαθόζκεζεο θαηνηθηώλ, εκπνξηθώλ – επαγγεικαηηθώλ
ρώξσλ θαη εθζεζηαθώλ θέληξσλ.
Ο ζπνπδαζηήο ζηελ εηδηθόηεηα «Γηαθόζκεζεο», καζαίλεη λα:
 πινπνηεί απνηππώζεηο θηεξίσλ ζε όιεο ηηο θιίκαθεο
 αλαπηύζζεη& ζπληάζζεη ζρέδηα θαηόςεσλ, όςεσλ, ηνκώλ, αμνλνκεηξηθά, πξννπηηθά θαη θαηαζθεπαζηηθά ζρέδηα
 αλαπηύζζεη θαη ζπληάζζεη θαηαζθεπαζηηθά ζρέδηα γηα έπηπια θαη εηδηθέο θαηαζθεπέο
 ζπληάζζεη έγρξσκα ζρέδηα παξνπζίαζεο, κε ζθνπό ηελ νινθιεξσκέλε θαη πηζηή απόδνζε ηεο αξρηθήο ηδέαο
θαηαζθεπάδεη έγρξσκεο καθέηεο ηξηώλ δηαζηάζεσλ, ρξεζηκνπνηώληαο ηα θαηάιιεια γηα ηελ πεξίζηαζε πιηθά
(θαηαζθεπή πξνπιαζκάησλ)
 αλαιύεη ηηο εξγαζίεο θαηαζθεπήο, νξγαλώλεη θαη ζπληνλίδεη ηα ζπλεξγεία θαηαζθεπήο, θαηά ηνκέα δνπιεηάο θαη
θαηά θάζε θαηαζθεπήο
 ειέγρεη ηα ζπλεξγεία θαηαζθεπήο σο πξνο ην ρξνληθό πξνγξακκαηηζκό, ηελ πνηόηεηα ησλ εξγαζηώλ θαη ην θόζηνο
 θξνληίδεη γηα ηελ πην πηζηή εθαξκνγή ηεο νξηζηηθήο κειέηεο θαη ην γεληθό πλεύκα ηνπ έξγνπ
 πινπνηεί πξνκεηξήζεηο θαη επηκεηξήζεηο
 ρεηξίδεηαη ηα ζρεδηαζηηθά θαη θνζηνινγηθά πξνγξάκκαηα, κε ηε ρξήζε Ζ/Υ
Ο απόθνηηνο ηνπ πξνγξάκκαηνο Γηαθόζκεζεο, δηαθξίλεηαη γηα ηελ αηζζεηηθή ηνπ αληίιεςε, ηελ άξηηα θαηάξηηζε ζηνλ
ηερληθό ζρεδηαζκό θάλνληαο ρξήζε όισλ ησλ κέζσλ παξαδνζηαθώλ θαη ειεθηξνληθώλ, γηα ηηο νξγαλσηηθέο ηνπ ηθαλόηεηεο
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ζηελ νξγάλσζε όινπ ηνπ θάζκαηνο ηεο εθηέιεζεο ελόο έξγνπ, γηα ηε γλώζε ηνπ γύξσ από κεζόδνπο ηερληθέο θαη πιηθά
γηα ηελ νπζηαζηηθή επίβιεςε ηνπ έξγνπ απηνύ θαη είλαη ηθαλόο λα:
 Αλαιακβάλεη ηελ εθηέιεζε ζρεδίσλ θαηαζθεπήο θαη παξνπζίαζεο πνπ ηνπ δίλνληαη ππό κνξθή πξνζρεδίσλ
 Φξνληίδεη γηα ηελ θαιύηεξε παξνπζίαζε ησλ αξρηθώλ ηδεώλ ρξεζηκνπνηώληαο όιεο ηηο ηερληθέο θαη ηα πιηθά πνπ
πξνζθέξνληαη.
 Παξαθνινπζεί θαη νξγαλώλεη όιεο ηηο θάζεηο εξγαζηώλ ηεο θαηαζθεπήο κέρξη ηεο παξάδνζε ηνπ έξγνπ.
Ο απόθνηηνο ηνπ πξνγξάκκαηνο Γηαθόζκεζεο έρεη απνθηήζεη ηα εθόδηα εθείλα πνπ ηνπ επηηξέπνπλ λα ζηαδηνδξνκήζεη
σο:
 Υπάιιεινο ζε γξαθεία κειεηώλ θαη θαηαζθεπώλ έξγσλ δηαθόζκεζεο
 Υπάιιεινο ζε εηαηξείεο παξαγσγήο ή εθαξκνγήο πιηθώλ θαη ζπζηεκάησλ δηαθόζκεζεο
 Διεύζεξνο επαγγεικαηίαο

12. Τομέασ Παιδαγωγικών
Προγράμματα
α. Ανδρικό κούρεμα & Ξύριςμα προςώπου – Barber – Ταχύρρυθμο
Τν πξόγξακκα Barber’s – Αλδξηθό θνύξεκα & Ξύξηζκα πξνζώπνπ ζπλδπάδεη ηερλνγλσζία θαη κεξάθη θαζηζηώληαο
ηθαλνύο ηνπο ζπνπδαζηέο λα εμεηδηθεπηνύλ ζην επάγγεικα ηνπ παξαδνζηαθνύ θνπξέα, πξνηείλνπλ λέα ζηπι θαη γξακκή
θόκκσζεο πνπ αλαδεηθλύεη ηελ αλδξηθή νκνξθηά. Φξεζηκνπνηώληαο ππεξζύγρξνλεο κεζόδνπο δηδαζθαιίαο θαη ηα
ηειεπηαίαο ηερλνινγίαο εξγαζηήξηα ν εθπαηδεπόκελνο καζαίλεη εύθνια θαη γξήγνξα ηηο ηερληθέο θαη ηα κπζηηθά ηεο
παξαδνζηαθήο Τέρλεο ηνπ Κνπξέα – Barber. Τν απνηέιεζκα είλαη ε δπλαηόηεηα απόθηεζεο γλώζεσλ θαη ηζρπξώλ βάζεσλ
γηα κηα επηηπρεκέλε επαγγεικαηηθή ζηαδηνδξνκία ζηελ αλδξηθή θνκκσηηθή θαη πεξηπνίεζε.

β. Δερματοςτιξία – Tattoo – Ετήςιο/Διετέσ
Με ην πξόγξακκα απηό:
 Δθπαηδεύεζαη κε βησκαηηθό ηξόπν εθαξκόδνληαο ηελ ηέρλε ζνπ ζε ηερλεηά δέξκαηα
 Σπκκεηέρεηο ζε κεγάιεο εκπνξηθέο εθζέζεηο όπνπ δίλνπλ ην «παξώλ» όινη νη εηζαγσγείο πξντόλησλ θαη
κεραλεκάησλ Αηζζεηηθήο θαη Γεξκαηνζηημίαο
 Παξαθνινπζείο κεγάια ζπλέδξηα ηνπ ρώξνπ
 Έρεηο ζηε δηάζεζή ζνπ ππεξζύγρξνλα θαη πιήξσο εμνπιηζκέλα εξγαζηήξηα Tattoo Art
 Παξαθνινπζείο εμεηδηθεπκέλα ζεκηλάξηα
 Λακβάλεηο ζπκκεηνρή ζηελ εβδνκάδα Beauty ηνπ EDUCATION FESTIVAL, ηνπ κεγαιύηεξνπ εθπαηδεπηηθνύ
θεζηηβάι ζε Διιάδα θαη Δπξώπε, κε πιήζνο δσξεάλ ζεκηλαξίσλ, ζπλεδξίσλ, εκεξίδσλ θαη workshops
 Έρεηο ηε δπλαηόηεηα απόθηεζεο θνξπθαίαο πηζηνπνίεζεο από ην βξεηαληθό θνξέα απνλνκήο ηίηισλ
ζπνπδώλ NCFE, εληζρύνληαο ην βηνγξαθηθό ζνπ

γ. Θεραπείεσ με Τεχνικέσ Μαςάζ – Ταχύρρυθμο
Με ην πξόγξακκα απηό:
 Σπκκεηέρεηο ζε εμεηδηθεπκέλα ζεκηλάξηα θαη εκεξίδεο ηνπ ρώξνπ από θαηαμησκέλνπο επαγγεικαηίεο ηεο αγνξάο
 Παίξλεηο κέξνο ζε κεγάιεο εκπνξηθέο εθζέζεηο
 Παξαθνινπζείο κεγάια ζπλέδξηα Υγείαο θαη Δπεμίαο, ζηελ Διιάδα θαη ην εμσηεξηθό
 Λακβάλεηο ζπκκεηνρή ζηελ εβδνκάδα Υγείαο ηνπ EDUCATION FESTIVAL, ηνπ κεγαιύηεξνπ εθπαηδεπηηθνύ
θεζηηβάι ζε Διιάδα θαη Δπξώπε, κε πιήζνο δσξεάλ ζεκηλαξίσλ, ζπλεδξίσλ, εκεξίδσλ θαη workshops
 Έρεηο ηε δπλαηόηεηα απόθηεζεο θνξπθαίαο πηζηνπνίεζεο από ην βξεηαληθό θνξέα απνλνκήο ηίηισλ
ζπνπδώλ NCFE, εληζρύνληαο ην βηνγξαθηθό ζνπ

δ. Αιςθητική Άκρων & Ποδολογία – Podology & Nail Care – Ετήςιο/Διετέσ
Ο επαγγεικαηίαο Πνδνινγίαο αζρνιείηαη κε ηηο βιάβεο ησλ θάησ άθξσλ, κέζσ ηεο εμέηαζεο, δηάγλσζεο, ζεξαπείαο
θαη πξόιεςεο ησλ παζήζεσλ θαζώο επίζεο θαη κε ηηο δπζιεηηνπξγίεο ηνπ άθξνπ πόδα θαη ησλ ηζηώλ ηνπ. Ωο απόθνηηνο
Πνδνινγίαο θαη ζε ζπλεξγαζία κε εμεηδηθεπκέλνπο γηαηξνύο (δεξκαηνιόγνπο, δηαβεηνιόγνπο, νξζνπεδηθνύο),
ζπκβάιιεηο ζηε ζεξαπεία θαη ηελ απνθαηάζηαζε ησλ θάησ άθξσλ.

ε. Αιςθητική Νυχιών – Nail Care and Design – Ταχύρρυθμο
Με ην πξόγξακκα απηό:
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Σπκκεηέρεηο ζε παλεπξσπατθνύο θαη παλειιαδηθνύο δηαγσληζκνύο NailArt θαη Ολπρνπιαζηηθήο, όπνπ νη
ζπνπδαζηέο ηνπ ΚΓΒΜ ΑΛΦΑ ΔΠΗΛΟΓΖ απνζπνύλ πιήζνο κεηαιιίσλ θαη δηαθξίζεσλ
Παίξλεηο κέξνο ζε κεγάιεο εκπνξηθέο εθζέζεηο, όπνπ δίλνπλ ην «παξώλ» όινη νη εηζαγσγείο πξντόλησλ θαη
κεραλεκάησλ πεξηπνίεζεο άθξσλ
Παξαθνινπζείο κεγάια ζπλέδξηα ηνπ θιάδνπ, ζηελ Διιάδα θαη ην εμσηεξηθό
Έρεηο ζηε δηάζεζή ζνπ ηα ππεξζύγρξνλα εξγαζηήξηα Αηζζεηηθήο Άθξσλ ηνπ ΚΓΒΜ ΑΛΦΑ ΔΠΗΛΟΓΖ
Παξαθνινπζείο εμεηδηθεπκέλα ζεκηλάξηα από θαηαμησκέλνπο επαγγεικαηίεο ηεο αγνξάο
Σπκκεηέρεηο ζε εκεξίδεο, ζπλεδξία & δηαιέμεηο -Δλδεηθηηθά αλαθέξνπκε: «Γπλαίθα: Έλα ζώκα ρίιηα πξόζσπα»,
«Οκνξθηά, Δπεμία, Δπηρεηξεκαηηθόηεηα», «Γηαηξνθή: Μύζνη & Πξαγκαηηθόηεηεο»
Λακβάλεηο ζπκκεηνρή ζηελ εβδνκάδα Beauty ηνπ EDUCATION FESTIVAL, ηνπ κεγαιύηεξνπ εθπαηδεπηηθνύ
θεζηηβάι ζε Διιάδα θαη Δπξώπε, κε πιήζνο δσξεάλ ζεκηλαξίσλ, ζπλεδξίσλ, εκεξίδσλ θαη workshops
Έρεηο ηε δπλαηόηεηα απόθηεζεο θνξπθαίαο πηζηνπνίεζεο από ην βξεηαληθό θνξέα απνλνκήο ηίηισλ
ζπνπδώλ NCFE, εληζρύνληαο ην βηνγξαθηθό ζνπ

ςτ. Καλλιτεχνικό μακιγιάζ – Μake Up Artist – Ταχύρρυθμο
Με ην πξόγξακκα απηό:
 Σπκκεηέρεηο ζε παλεπξσπατθνύο θαη παλειιαδηθνύο δηαγσληζκνύο Αηζζεηηθήο – Δπαγγεικαηηθνύ Μαθηγηάδ, όπνπ
νη ζπνπδαζηέο ηνπ ΚΓΒΜ2 ΑΛΦΑ ΔΠΗΛΟΓΖ απνζπνύλ πιήζνο κεηαιιίσλ θαη δηαθξίζεσλ
 Παίξλεηο κέξνο ζε κεγάιεο εκπνξηθέο εθζέζεηο, όπνπ δίλνπλ ην «παξώλ» όινη νη εηζαγσγείο πξντόλησλ θαη
κεραλεκάησλ Αηζζεηηθήο
 Παξαθνινπζείο κεγάια ζπλέδξηα Κνζκεηνινγίαο, ζηελ Διιάδα θαη ην εμσηεξηθό
 Έρεηο ζηε δηάζεζή ζνπ ηα ππεξζύγρξνλα εξγαζηήξηα Αηζζεηηθήο ηνπ ΚΓΒΜ2 ΑΛΦΑ ΔΠΗΛΟΓΖ
 Παξαθνινπζείο εμεηδηθεπκέλα ζεκηλάξηα από θαηαμησκέλνπο επαγγεικαηίεο-MakeUpArtist ηεο αγνξάο
 Σπκκεηέρεηο ζε εκεξίδεο, ζπλεδξία & δηαιέμεηο -Δλδεηθηηθά αλαθέξνπκε: «Γπλαίθα: Έλα ζώκα ρίιηα πξόζσπα»,
«Οκνξθηά, Δπεμία, Δπηρεηξεκαηηθόηεηα», «Γηαηξνθή: Μύζνη & Πξαγκαηηθόηεηεο», «3D MakeUp: Τν καθηγηάδ
ηεο επόκελεο γεληάο», «Οη ηάζεηο ηεο παγθόζκηαο παζαξέιαο ζε καιιηά & καθηγηάδ», θ.ά.
 Λακβάλεηο ζπκκεηνρή ζηελ εβδνκάδα Beauty ηνπ EDUCATION FESTIVAL, ηνπ κεγαιύηεξνπ εθπαηδεπηηθνύ
θεζηηβάι ζε Διιάδα θαη Δπξώπε, κε πιήζνο δσξεάλ ζεκηλαξίσλ, ζπλεδξίσλ, εκεξίδσλ θαη workshops
 Έρεηο ηε δπλαηόηεηα απόθηεζεο θνξπθαίαο πηζηνπνίεζεο από ην βξεηαληθό θνξέα απνλνκήο ηίηισλ
ζπνπδώλ NCFE, εληζρύνληαο ην βηνγξαθηθό ζνπ

ζ. Κoμμωτική – Hair styling – Ετήςιο/Διετέσ
Με ην πξόγξακκα απηό:
 Σπκκεηέρεηο ζε παλεπξσπατθνύο θαη παλειιαδηθνύο δηαγσληζκνύο Κνκκσηηθήο, όπνπ νη ζπνπδαζηέο ηνπ ΚΓΒΜ
ΑΛΦΑ ΔΠΗΛΟΓΖ απνζπνύλ πιήζνο κεηαιιίσλ θαη δηαθξίζεσλ
 Παίξλεηο κέξνο ζε κεγάιεο εκπνξηθέο εθζέζεηο, όπνπ δίλνπλ ην «παξώλ» όινη νη εηζαγσγείο πξντόλησλ θαη
κεραλεκάησλ Κνκκσηηθήο
 Παξαθνινπζείο κεγάια ζπλέδξηα Κνκκσηηθήο, ζηελ Διιάδα θαη ην εμσηεξηθό
 Έρεηο ζηε δηάζεζή ζνπ ηα ππεξζύγρξνλα εξγαζηήξηα Κνκκσηηθήο ηνπ ΚΓΒΜ ΑΛΦΑ ΔΠΗΛΟΓΖ
 Παξαθνινπζείο εμεηδηθεπκέλα ζεκηλάξηα από θαηαμησκέλνπο επαγγεικαηίεο ηεο αγνξάο
 Σπκκεηέρεηο ζε εκεξίδεο, ζπλεδξία & δηαιέμεηο -Δλδεηθηηθά αλαθέξνπκε: «Γπλαίθα: Έλα ζώκα ρίιηα πξόζσπα»,
«Οκνξθηά, Δπεμία, Δπηρεηξεκαηηθόηεηα», «Γηαηξνθή: Μύζνη & Πξαγκαηηθόηεηεο», «Τερληθέο βαθήο», «Νέεο
ηάζεηο ζην Undercut / Barbershop», «Inspirational haicut», θ.ά.
 Λακβάλεηο ζπκκεηνρή ζηελ εβδνκάδα Beauty ηνπ EDUCATION FESTIVAL, ηνπ κεγαιύηεξνπ εθπαηδεπηηθνύ
θεζηηβάι ζε Διιάδα θαη Δπξώπε, κε πιήζνο δσξεάλ ζεκηλαξίσλ, ζπλεδξίσλ, εκεξίδσλ θαη workshops
 Έρεηο ηε δπλαηόηεηα απόθηεζεο θνξπθαίαο πηζηνπνίεζεο από ην βξεηαληθό θνξέα απνλνκήο ηίηισλ
ζπνπδώλ NCFE, εληζρύνληαο ην βηνγξαθηθό ζνπ

η. Αιςθητική – Beauty Τherapy – Ετήςιο/Διετέσ
Ο επαγγεικαηίαο ηεο Αηζζεηηθήο Σέρλεο αζρνιείηαη κε ηελ πεξηπνίεζε θαη ηελ αλάδεημε ηεο νκνξθηάο ηνπ πξνζώπνπ θαη
ηνπ ζώκαηνο. Δίλαη ππεύζπλνο γηα ηε ζπλνιηθή εκθάληζε ηνπ πειάηε ηνπ θαη πξνθεηκέλνπ λα επηηύρεη ην ζηόρν ηνπ,
ρξεζηκνπνηεί ηα πην πξόζθαηα κεραλήκαηα θαη πξντόληα πεξηπνίεζεο, ζε ζπλδπαζκό κε ηηο ηερληθέο θαηαπνιέκεζεο ηεο
θπηηαξίηηδαο θαη ηηο κεζόδνπο απνηξίρσζεο πξνζώπνπ θαη ζώκαηνο.
Ωο επάγγεικα ε Αηζζεηηθή, ραξαθηεξίδεηαη ηδηαίηεξα επηθεξδέο, θαζώο αλεμαξηήησο ησλ άζρεκσλ νηθνλνκηθώλ
ζπλζεθώλ, παξαηεξείηαη ζηαζεξή δήηεζε εμεηδηθεπκέλσλ ζηειερώλ ζηελ αγνξά εξγαζίαο.
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13. Διατροφή & Διαιτολογία
Προγράμματα
α. Συμπληρώματα Διατροφήσ – Σεμινάριο
Όζν ν ζύγρξνλνο ηξόπνο δσήο σζεί ηνπο αζθνύκελνπο όιν θαη πεξηζζόηεξν ζηε ρξήζε ζπκπιεξσκαηηθώλ θαη
ελαιιαθηηθώλ δηαηξνθηθώλ ζθεπαζκάησλ, ηόζν πεξηζζόηεξα ζθεπάζκαηα ζα εκθαλίδνληαη θαζεκεξηλά ζην εκπόξην, ζε
ζεκείν όπνπ πιένλ ε ζύγρπζε θαη ε παξαπιεξνθόξεζε γύξσ από απηά λα απνηειεί ζύλεζεο θαηλόκελν. Μέζα από έλα
νινθιεξσκέλν θαη πεξηεθηηθό ζεκηλάξην, αλαθαιύςηε ηηο πξαγκαηηθέο αιήζεηεο πίζσ από ηα ζθεπάζκαηα θαη
εθπαηδεπηείηε ζην λα δηαθξίλεηε κε ζαθήλεηα ηα είδε, ηε ρξήζε ηνπο αλάινγα κε ηελ πεξίπησζε θαζώο θαη ηηο
ηδηαηηεξόηεηεο ηνπο.

β. Σύμβουλοσ Διατροφήσ – Ετήςιο/Διετέσ
O ύκβνπινο Γηαηξνθήο έρεη ηηο γλώζεηο, δεμηόηεηεο θαη ηθαλόηεηεο (επαγγεικαηηθή ζπκπεξηθνξά), πνπ είλαη
απαξαίηεηεο γηα λα θαζνδεγεί θαη λα πξνζαλαηνιίδεη αζζελείο ή πγηή άηνκα ζηνλ νξζό ηξόπν δηαηξνθήο.
Ζ ζεσξεηηθή θαη πξαθηηθή θαηάξηηζε ηνπ δίλεη ηε δπλαηόηεηα λα απαζρνιεζεί σο βνεζόο ζπκβνύινπ δηαηξνθήο ζε
καδηθά θέληξα δηαηξνθήο (π.ρ. Οίθνη επγεξίαο, εζηηαηόξηα, μελνδνρεία, ηλζηηηνύηα – θέληξα αδπλαηίζκαηνο, αζιεηηθά
θέληξα, βηνκεραλίεο παξαζθεπήο θαγεηώλ) θαη σο βνεζεηηθό πξνζσπηθό ζε ηλζηηηνύηα – θέληξα αδπλαηίζκαηνο ππό ηηο
νδεγίεο δηαηηνιόγνπ. Θα είλαη ζε ζέζε λα δηεθπεξαηώζεη ζε ζπλεξγαζία κε Γηαηηνιόγν:
 Τήξεζε αξρείνπ πειαηώλ
 Σύληαμε δηαηηνινγίσλ πγηώλ αηόκσλ / παρύζαξθσλ / αζζελώλ – παζρόλησλ από δηάθνξα λνζήκαηα / αζιεηώλ, κε
εληνιή θαη αλάιεςε επζύλεο δηαηηνιόγνπ ΑΔΗ –ΤΔΗ
 Παξαζθεπή θαγεηώλ πγηώλ αηόκσλ / αηόκσλ κε εηδηθέο δηαηξνθηθέο ζπλήζεηεο
 Παξνρή ςπρνινγηθήο ππνζηήξημεο ζε άηνκα παρύζαξθα ή άηνκα πνπ ππνρξενύληαη ζε εηδηθά δηαηηνιόγηα
 Παξνρή ζπκβνπιώλ ζε άηνκα κε εηδηθέο κεηαβνιηθέο αλάγθεο.

14. Δομικών Έργων
Προγράμματα
α. Autocad 2D/3D – Σεμινάριο
Τν πξόγξακκα έρεη σο ζθνπό ηελ εθκάζεζε ζρεδηαζκνύ ηερληθώλ ζρεδίσλ κε απόιπηε αθξίβεηα. Δίλαη ην απόιπην
«εξγαιείν» εξγαζίαο γηα εξγαδόκελνπο ζε γξαθεία κειεηώλ, Μεραληθνύο, Αξρηηέθηνλεο, Μεραλνιόγνπο θαη
Γηαθνζκεηέο. Τν Autocad 2D/3D, είλαη έλα πξόγξακκα γεληθήο ζρεδίαζεο. Με ηε ρξήζε ηνπ κπνξνύλ λα δεκηνπξγεζνύλ
εύθνια ηερληθά ζρέδηα θάζε ηύπνπ, γξήγνξα θαη κε απόιπηε αθξίβεηα, Μπνξνύλ λα αλαπαξαρζνύλ ζρέδηα, λα δηνξζσζνύλ
ή λα ηξνπνπνηεζνύλ κειέηεο. Τν 2D AutoCad έρεη ηε κνλαδηθή δπλαηόηεηα ζρεδηαζκνύ θαηόςεσλ, όςεσλ, ηνκώλ,
ηνπνγξαθηθώλ θαη ζύλζεησλ κεραλνινγηθώλ ζρεδίσλ, ππό θιίκαθα αθξηβείαο, γξήγνξσλ δηνξζώζεσλ θαη εύθνισλ
κεηαηξνπώλ. Σρέδηα πνπ έρνπκε ζρεδηάζεη ζε δηδηάζηαηε κνξθή πνιύ εύθνια λα ηηο κεηαηξέςνπκε ζε ηξηδηάζηαηε. Τν 3D
AutoCAD δίλεη ηε δπλαηόηεηα δεκηνπξγίαο εληππσζηαθώλ θσηνξεαιηζηηθώλ απνηειεζκάησλ. Μπνξνύλ λα
δεκηνπξγεζνύλ πξννπηηθά κε θσηηζκό πιηθά θαη θίλεζε, κε πάξα πνιύ θαιά απνηειέζκαηα.

β. Δομικά Έργα – Ετήςιο/Διετέσ
Ο απόθνηηνο ζα θαηέρεη επαγγεικαηηθέο γλώζεηο θαη δεμηόηεηεο γηα ηελ ππνζηήξημε ηερληθνύ γξαθείνπ κεραληθνύ,
ηερληθήο εηαηξίαο κειεηώλ θαη θαηαζθεπώλ, ηερληθήο ππεξεζίαο. Σηνλ ηνκέα απηό απαηηείηαη ε ζπλεξγαζία πνιιώλ
αηόκσλ κε δηαθνξεηηθέο γλώζεηο γηα ηελ ππεύζπλε θαη ζσζηή θαηαζθεπή ηνπ έξγνπ. έξγσλ απνηειεί ελδηάκεζε θαηεγνξία
αλάκεζα ζηνπο κειεηεηέο, ηνπο θαηαζθεπαζηέο θαη ην εξγνηερληθό πξνζσπηθό πνπ κεηέρεη ζηελ θαηαζθεπή ηνπ έξγνπ.
Σήκεξα ε δνπιεηά ηνπ ηερληθνύ δνκηθώλ έξγσλ επεξεάδεηαη ζεκαληηθά από ηελ ειεθηξνληθή επεμεξγαζία δεδνκέλσλ,
θαζώο ηα αξρηηεθηνληθά, νηθνδνκηθά θαη ηνπνγξαθηθά ζρέδηα θαη νη ζηαηηθέο κειέηεο παξάγνληαη κε ηε βνήζεηα Ζ/Υ.
Σην ζρεδηαζκό, ηε κειέηε θαη ηελ θαηαζθεπή ησλ έξγσλ ν κεραληθόο πξέπεη απαξαίηεηα λα έρεη ηνλ βνεζό ηνπ, πνπ είλαη
ν δνκηθόο. Ο απόθνηηνο ζα κπνξεί λα:
 Καηαξηίδεη ιεπηνκεξή θαηαζθεπαζηηθά ζρέδηα
 Γίλεη νδεγίεο ζηνλ θαηαζθεπαζηή
 Να θάλεη πξνηάζεηο γηα κεξηθή κεηαηξνπή ησλ ζρεδίσλ ζηελ πξάμε όηαλ ην θξίλεη αλαγθαίν
 Κξαηάεη επηκεηξεηηθά ζηνηρεία
 Μειεηά θα επεμεξγάδεηαη ηα δεδνκέλα θαη ηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ έξγνπ
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Δπηβιέπεη θαη ζπληνλίδεη ηα ζπλεξγεία πνπ θαηαζθεπάδνπλ ην έξγν.

15. Παιδαγωγικά
Προγράμματα
α. Νοηματική γλώςςα – Σεμινάριο
Τν πξόγξακκα εθκάζεζεο Ννεκαηηθήο Γιώζζαο βνεζά ηνπο ελδηαθεξόκελνπο ζπνπδαζηέο λα απνθηήζνπλ βαζηθά ή
πιήξε ζηνηρεία ηεο Διιεληθήο Ννεκαηηθήο Γιώζζαο κέζα από πξόγξακκα ζπνπδώλ πνπ έρεη αλαπηύμεη ην Κέληξν Γηα
Βίνπ Μάζεζεο ΑΛΦΑ ΔΠΗΛΟΓΖ ΠΔΗΡΑΗΑ ζε ζπλεξγαζία κε ηε ρνιή Γηδαζθαιίαο Διιεληθήο Ννεκαηηθήο
Γιώζζαο ΓΛΩΣΣΑ … κε ΝΟΖΜΑ (ΓΛΩκεΝΟ), ζηελ νπνία εξγάδεηαη ν δάζθαινο θαη ε Σρνιή ηνπ ζπλεξγάδεηαη κε ηελ
Οκνζπνλδία Κσθώλ Διιάδνο. Τν νινθιεξσκέλν πξόγξακκα ζπνπδώλ ηεο Διιεληθήο Ννεκαηηθήο Γιώζζαο δηαρσξίδεηαη
ζε 4 θύθινπο, 120 σξώλ έθαζηνο, πνπ νδεγνύλ ζηελ θαηάιιειε πξνεηνηκαζία ησλ ζπνπδαζηώλ γηα λα ζπκκεηάζρνπλ ζηηο
εμεηάζεηο επάξθεηαο ζηελ Διιεληθή Ννεκαηηθή Γιώζζα πνπ δηνξγαλώλεη ε Οκνζπνλδία Κσθώλ Διιάδνο. Οη απόθνηηνη
ηνπ πξνγξάκκαηνο Ννεκαηηθή Γιώζζα είλαη ζε ζέζε λα εξγαζηνύλ ζε:
 Μνλάδεο θηινμελίαο αηόκσλ ΑΜΔΑ δεκνζίνπ θαη ηδησηηθνύ θνξέα
 Κέληξα Δξγνζεξαπείαο – Λνγνζεξαπείαο
 Γεκόζηα θαη ηδησηηθά ζρνιεία όισλ ησλ βαζκίδσλ

β. Professional Diploma ςτισ Σύγχρονεσ Εφαρμογέσ Ειδικήσ Αγωγήσ –
Μετεκπαίδευςησ & Εξειδίκευςησ
Τν πξόγξακκα παξέρεη έλα πιαίζην εθπαίδεπζεο θαη επαγγεικαηηθήο εηδίθεπζεο θαη θαηάξηηζεο ζε ζύγρξνλεο εθαξκνγέο
ηεο εηδηθήο αγσγήο. Γίλεη ηε δπλαηόηεηα ζηνλ ζπνπδαζηή λα αλαπηύμεη επαξθείο ζεσξεηηθέο γλώζεηο θαη έλα εύξνο
δεμηνηήησλ θαη ηερληθώλ ζηνλ ηνκέα ησλ εηδηθώλ εθπαηδεπηηθώλ αλαγθώλ, νη νπνίεο είλαη απαξαίηεηεο γηα επηηπρή
κεηάβαζε θαη απαζρόιεζε ζηελ εθπαίδεπζε θαη ζε άιινπο ζπλαθείο ηνκείο ηεο εηδηθήο αγσγήο, εθόζνλ βξίζθνπλ
εθαξκνγή ζε κηα πιεζώξα πιαηζίσλ, νκαδηθώλ θαη αηνκηθώλ, δεκνζίσλ θαη ηδησηηθώλ.

γ. Μουςικοκινητική Αγωγή – Σεμινάριο
Τν πξώην βήκα γηα ηελ έκπξαθηε αηζζεηηθή αγσγή ηνπ παηδηνύ, απνηειεί ε εηζαγσγή ηεο κνπζηθήο αγσγήο ζην
λεπηαγσγείν θαη ζηνλ παηδηθό ζηαζκό. Με ηνλ ηξόπν απηό ην παηδί επαηζζεηνπνηείηαη σο πξνο ηε κνπζηθή, αξρίδεη λα
αληηιακβάλεηαη δηαηζζεηηθά ηα ζηνηρεία ηεο κνπζηθήο π.ρ ην ξπζκό, ηελ έληαζε, ηε δηάξθεηα ησλ ήρσλ, ην ηνληθό ύςνο, ηα
ερνρξώκαηα θιπ, αλαπηύζζεη ηελ ελεξγεηηθή αθνή ηνπ θαη εμνηθεηώλεηαη κε ηηο κνπζηθέο έλλνηεο.
Δηδηθά κε ηα κνπζηθνθηλεηηθά παηρλίδηα έρεη ηελ επθαηξία λα εθθξαζηεί ειεύζεξα, λα ραιαξώζεη, λα εθηνλσζεί, λα
ζπλεξγαζηεί κε ηα άιια παηδηά θαη λα αλαπηύμεη απηνπεηζαξρία κέζσ ηεο θαιιηέξγεηαο ηνπ ειέγρνπ θαη ηνπ ζπληνληζκνύ
ησλ θηλήζεσλ. Δπίζεο, βαζηθόο ζηόρνο καο είλαη ε επραξίζηεζε πνπ παίξλνπλ ηα παηδηά από ηελ κνπζηθή, ε επαηζζεζία
πνπ αλαπηύζζνπλ κέζσ ηεο κνπζηθήο πνπ έρνπλ σο απνηέιεζκα λα ηα βνεζήζνπλ λα κεγαιώζνπλ πεξηζζόηεξν
επηπρηζκέλα, πεξηζζόηεξν ώξηκα θαη έηνηκα λα πξάμνπλ ην ξόιν ηνπο ζηελ θνηλσλία.
Σηόρνο ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ πξνγξάκκαηνο είλαη λα πξνζθέξεη ηα εθόδηα θαη ηηο γλώζεηο πνπ ζα ρξεηαζηνύλ νη
εθπαηδεπηηθνί κέζα ζηελ ηάμε γηα λα αμηνπνηήζνπλ ηελ κνπζηθή κε ηνλ θαιύηεξν δπλαηό ηξόπν θαη λα πξνζθέξνπλ ζηνπο
καζεηέο ηνπο γλώζεηο κε ελαιιαθηηθέο δηαδηθαζίεο, θαζώο θαη λα θαιιηεξγήζνπλ ηε δεκηνπξγηθόηεηα θαη ηε θαληαζία
ηνπο κέζα από πνηθίιεο κνπζηθέο δξαζηεξηόηεηεο.

δ. Θεατρικό Παιχνίδι – Σεμινάριο
Υπάξρνπλ άλζξσπνη πνπ κπνξεί λα γεκίζνπλ ηελ ςπρή ζνπ νινθιεξσηηθά ρσξίο λα ζε έρνπλ αγγίμεη, όπσο ιέεη
ραξαθηεξηζηηθά ν πνηεηήο καο Τάζνο Λεηβαδίηεο. Απηό ινηπόλ είλαη ην ζεαηξηθό παηρλίδη, έλα άγγηγκα ςπρήο, κηα
γέθπξα επηθνηλσλίαο ηεο ηέρλεο κε ηελ θαζεκεξηλόηεηά καο, ηε γλώζε θαη ην παηρλίδη. Πνιύηηκε πξνζθνξά, ηδηαίηεξα ζηηο
κέξεο καο, πνπ έρεη ραζεί ν ρξόλνο εηδηθόηεξα γηα ην ειεύζεξν παηρλίδη. Ζ ρξήζε ηνπ ζεαηξηθνύ παηρληδηνύ θξίλεηαη
αλαγθαία όρη κόλν γηα ιόγνπο παηδαγσγηθνύο, αιιά θαη γηα θνηλσληθνύο θαη αηζζεηηθνύο:
 Σπκβάιιεη απνηειεζκαηηθά ζηελ ζπλαηζζεκαηηθή θαη γλσζηηθή αλάπηπμε
 Αλαπηύζζεη ηε θαληαζία
 Απνηειεί εξγαιείν επηθνηλσλίαο γηα παηδηά, εθήβνπο, ελειίθνπο θαη εηδηθέο νκάδεο (ΑΜΔΑ θιπ.)
 Καιιηεξγεί ηε γισζζηθή έθθξαζε
 Δμνηθεηώλεη ηηο αηζζήζεηο καο κε ην σξαίν
 Βειηηώλεη ηηο δηαπξνζσπηθέο καο ζρέζεηο σο εθπαηδεπηηθνί, γνλείο, θίινη, κέιε κηαο νκάδαο θαη κηαο νηθνγέλεηαο
γεληθόηεξα
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Ωο απόθνηηνο ηνπ πξνγξάκκαηνο Θεαηξηθό Παηρλίδη κπνξείο λα εξγαζηείο σο ζθελνζέηεο ζεαηξηθώλ παηδηθώλ νκάδσλ,
παηδαγσγόο ζεαηξηθνύ παηρληδηνύ, ζπγγξαθέαο παξακπζηώλ θαη ζεαηξηθώλ έξγσλ γηα παηδηά ζε:
 Ηδησηηθά θαη δεκόζηα ζρνιεία
 Σπιιόγνπο

ε. Διαταραχέσ Λόγου – Λογοθεραπεία – Μετεκπαίδευςησ & Εξειδίκευςησ
Ο Λνγνζεξαπεπηήο εμεηδηθεύεηαη ζηελ πξόιεςε θαη ζεξαπεία ηεο νκηιίαο, ηνπ πξνθνξηθνύ θαη ηνπ γξαπηνύ ιόγνπ, ηεο
θσλήο θαη ηεο θαηάπνζεο. Καιείηαη λα πξνηείλεη ιύζεηο θαη λα αληηκεησπίζεη νπνηαδήπνηε κνξθή δηαηαξαρήο ηνπ ιόγνπ
θαη λα δεκηνπξγήζεη ηηο θαηάιιειεο ζπλζήθεο αλάπηπμεο θαη εμέιημεο ελόο θνηλσληθά πγηνύο αηόκνπ.
Ζ ινγνζεξαπεία απνηειεί έλα από ηα ζεκαληηθόηεξα θεθάιαηα ηεο ζύγρξνλεο εθπαίδεπζεο θαη εληάζζεηαη ζηα
επαγγέικαηα κε ηα κεγαιύηεξα πνζνζηά απνξξόθεζεο ζηελ αγνξά εξγαζίαο κε ηδηαίηεξα πςειέο νηθνλνκηθέο απνιαβέο!
Οη απόθνηηνη ηνπ πξνγξάκκαηνο Λνγνζεξαπείαο είλαη ζε ζέζε λα εξγαζηνύλ ζε:
 Πξνγξάκκαηα Πξώηκεο Παξέκβαζεο
 Ηδησηηθά Σρνιεία
 Ηδησηηθέο Κιηληθέο
 Κέληξα Απνθαηάζηαζεο
 Δηδηθεπκέλεο εγθαηαζηάζεηο Ννζειεπηηθήο
 Δηαηξείεο / επηρεηξήζεηο
 Άιια θαη ζε θεξδνθόξνπο ή κε θεξδνζθνπηθνύο θνξείο πνπ παξέρνπλ ππεξεζίεο νκηιίαο θαη ιόγνπ

16. Τουριςμόσ
Προγράμματα
α. Digital Marketing – Ταχύρρυθμο
Τν πξόγξακκα έρεη ζηόρν λα πξνζθέξεη ηηο γλώζεηο ηνπ ςεθηαθνύ θόζκνπ θαη ησλ ζύγρξνλσλ κνξθώλ ηνπ Marketing κε
ιέμεηο, δεδνκέλα, εηθόλα θαη ήρν , δίλνληαο ηε δπλαηόηεηα εκβάζπλζεο ζηε ζεσξία θαη ζηηο βαζηθέο πξαθηηθέο ησλ Μέζσλ
Κνηλσληθήο Γηθηύσζεο, ηεο ςεθηαθήο δηαθήκηζεο θαη ηνπ Internet Marketing. Τν Digital Μarketing είλαη πιένλ
αλαπόζπαζην θνκκάηη ηεο ςεθηαθήο αγνξάο θαη απνηεινύλ ην θπξηόηεξν ίζσο, κέζν πξνβνιήο θαη πξνώζεζεο
Τν πξόγξακκα θαιύπηεη όιν ην θάζκα ησλ ιεηηνπξγηώλ – ηεο αλαδήηεζεο, ζπγθέληξσζεο θαη αμηνιόγεζεο πιεξνθνξηώλ,
θαζώο θαη ηε ζύλζεζε θαη παξνπζίαζε απηώλ ζύκθσλα κε ηηο ηειεπηαίεο εμειίμεηο ζην ρώξν ησλ social media networks.

β. Executive Diploma in Hotel & Tourism Management – Μετεκπαίδευςησ &
Εξειδίκευςησ
Ο θιάδνο ηεο θηινμελίαο απνηειεί ηνλ ηαρύηεξα αλαπηπζζόκελν θιάδν παγθνζκίσο, ελώ ζηελ Διιάδα ν ηνπξηζκόο
αληηπξνζσπεύεη ην 20% ηνπ ΑΔΠ, πξνζθέξνληαο πνιιαπιέο επθαηξίεο απαζρόιεζεο. Τν Executive Diploma in Hotel
and Tourism Management είλαη έλα πξόγξακκα επαγγεικαηηθήο εμεηδίθεπζεο πνπ απεπζύλεηαη ζε όζνπο
δξαζηεξηνπνηνύληαη ζην ρώξν ηνπ ηνπξηζκνύ (ηδηνθηήηεο θαη εξγαδόκελνπο ζε μελνδνρεία, ηνπξηζηηθά πξαθηνξεία,
αεξνπνξηθέο εηαηξίεο, εζηηαηόξηα, ηνπηθή απηνδηνίθεζε, θ.ά.) θαη επηζπκνύλ λα θαηαιάβνπλ αλώηεξεο δηνηθεηηθέο ζέζεηο ή
λα εμειηρζνύλ επαγγεικαηηθά, αιιά δε δηαζέηνπλ ην απαξαίηεην ζεσξεηηθό ππόβαζξν ζην management.

γ. Οινοχόοσ - Sommelier – Ταχύρρυθμο
Ο Sommelier (Οηλνρόνο) είλαη ν ππεύζπλνο γηα ην ζρεδηαζκό θαη ηνλ εκπινπηηζκό ηεο ιίζηαο θξαζηώλ ησλ εζηηαηνξίσλ
θαη ησλ μελνδνρείσλ. Δπίζεο, είλαη ην πξόζσπν ζην νπνίν απεπζύλνληαη νη πειάηεο γηα λα ηνπο πξνηείλεη ην ηδαληθό θξαζί
πνπ ζα ζπλνδεύζεη ην γεύκα ηνπο. Οη απόθνηηνη ηνπ πξνγξάκκαηνο είλαη ζε ζέζε λα εξγαζηνύλ ζε μελνδνρεία, εζηηαηόξηα,
θξνπαδηεξόπινηα, εηαηξείεο δηνξγάλσζεο εθδειώζεσλ, εηαηξείεο catering θ.ά.

δ. Eπαγγελματικό Μπαρ – Bartending – Ταχύρρυθμο
Σην πξόγξακκα απηό:
 Δθπαηδεύεζαη ζε πξαγκαηηθνύο επαγγεικαηηθνύο ρώξνπο από άξηζηα θαηαξηηζκέλν δηδαθηηθό πξνζσπηθό
 Λακβάλεηο πςειήο πνηόηεηαο εθπαίδεπζε κε αληαγσληζηηθά δίδαθηξα
 Σπκκεηέρεηο ηαθηηθά ζε ζεκηλάξηα – παξνπζηάζεηο γλσζηώλ café-bar, μελνδνρείσλ, εζηηαηνξίσλ θαη εηαηξεηώλ
πνηώλ
 Παξαθνινπζείο πξσηνπνξηαθά καζήκαηα, πνπ δηνξγαλώλεη ε Σρνιή «The bartrainingstudies» ηνπ ΚΓΒΜ
ΑΛΦΑ ΔΠΗΛΟΓΖ κε ζθνπό ηελ επαγγεικαηηθή ζνπ θαηάξηηζε θαη ηνλ εκπινπηηζκό ηνπ βηνγξαθηθνύ ζνπ
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Παίξλεηο κέξνο ζηελ εβδνκάδα Δπηζηηηζκνύ-Τνπξηζκνύ ηνπ EDUCATION FESTIVAL, ηνπ κεγαιύηεξνπ
εθπαηδεπηηθνύ θεζηηβάι ζε Διιάδα θαη Δπξώπε, κε πιήζνο δσξεάλ ζεκηλαξίσλ, ζπλεδξίσλ, εκεξίδσλ θαη
workshops
Έρεηο ηε δπλαηόηεηα απόθηεζεο θνξπθαίαο πηζηνπνίεζεο από ην βξεηαληθό θνξέα απνλνκήο ηίηισλ
ζπνπδώλ NCFE, εληζρύνληαο ην βηνγξαθηθό ζνπ

ε. Παραςκευή Καφέ – Barista – Ταχύρρυθμο
Σην πξόγξακκα απηό:
 Δθπαηδεύεζαη ζε πξαγκαηηθνύο επαγγεικαηηθνύο ρώξνπο από άξηζηα θαηαξηηζκέλν δηδαθηηθό πξνζσπηθό
 Λακβάλεηο πςειήο πνηόηεηαο εθπαίδεπζε κε αληαγσληζηηθά δίδαθηξα
 Σπκκεηέρεηο ηαθηηθά ζε ζεκηλάξηα – παξνπζηάζεηο γλσζηώλ café-bar, μελνδνρείσλ, εζηηαηνξίσλ θαη εηαηξεηώλ
πνηώλ
 Παξαθνινπζείο πξσηνπνξηαθά καζήκαηα, πνπ δηνξγαλώλεη ε Σρνιή «The bartrainingstudies» ηνπ ΚΓΒΜ
ΑΛΦΑ ΔΠΗΛΟΓΖ κε ζθνπό ηελ επαγγεικαηηθή ζνπ θαηάξηηζε θαη ηνλ εκπινπηηζκό ηνπ βηνγξαθηθνύ ζνπ
 Παίξλεηο κέξνο ζηελ εβδνκάδα Δπηζηηηζκνύ-Τνπξηζκνύ ηνπ EDUCATION FESTIVAL, ηνπ κεγαιύηεξνπ
εθπαηδεπηηθνύ θεζηηβάι ζε Διιάδα θαη Δπξώπε, κε πιήζνο δσξεάλ ζεκηλαξίσλ, ζπλεδξίσλ, εκεξίδσλ θαη
workshops
 Έρεηο ηε δπλαηόηεηα απόθηεζεο θνξπθαίαο πηζηνπνίεζεο από ην βξεηαληθό θνξέα απνλνκήο ηίηισλ
ζπνπδώλ NCFE, εληζρύνληαο ην βηνγξαθηθό ζνπ

ςτ. Διοίκηςη Τροφίμων & Ποτών – Ταχύρρυθμο
Σην πξόγξακκα απηό:
 Παξαθνινπζείο εξγαζηεξηαθά καζήκαηα από επαγγεικαηίεο maître, νηλνρόνπο, γεπζηγλώζηεο, F&B managers,
bartenders
 Απνθηάο όιεο ηηο απαξαίηεηεο γλώζεηο θαη δεμηόηεηεο γηα ηελ άξηζηε ιεηηνπξγία θάζε επηζηηηζηηθήο επηρείξεζεο
πνπ πεξηιακβάλεη ηε ζύληαμε ηεο ιίζηαο θαγεηνύ θαη θξαζηνύ, ηελ επίβιεςε ηνπ service, ηνλ πξνγξακκαηηζκό
ησλ θξαηήζεσλ, θνθ.
 Σπκκεηέρεηο ζε γεπζηγλσζίεο νίλνπ θαη αιθννινύρσλ πνηώλ θνξπθαίσλ εηαηξεηώλ ηνπ ρώξνπ
 Παίξλεηο κέξνο ζε εθπαηδεπηηθέο επηζθέςεηοπνπ δηνξγαλώλεη ν Τνκέαο Δπηζηηηζκνύ-Τνπξηζκνύηνπ Κ.Γ.Β.Μ. 2
«ΑΛΦΑ ΔΠΗΛΟΓΖ»
 Δθπαηδεύεζαη από άξηζηα θαηαξηηζκέλν δηδαθηηθό πξνζσπηθό
 Λακβάλεηο πςειήο πνηόηεηαο εθπαίδεπζε κε αληαγσληζηηθά δίδαθηξα
 Παίξλεηο κέξνο ζηελ εβδνκάδα Δπηζηηηζκνύ-Τνπξηζκνύ ηνπ EDUCATION FESTIVAL, ηνπ κεγαιύηεξνπ
εθπαηδεπηηθνύ θεζηηβάι ζε Διιάδα θαη Δπξώπε, κε πιήζνο δσξεάλ ζεκηλαξίσλ, ζπλεδξίσλ, εκεξίδσλ θαη
workshops
 Λακβάλεηο ππνζηήξημε γηα λα θάλεηο ηελ πξαθηηθή ζνπ άζθεζε κέζα από ην δίθηπν 4.000 ζπλεξγαδόκελσλ
εηαηξεηώλ, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ζπλεξγαδόκελσλ μελνδνρείσλ, εζηηαηνξίσλ θαη bars
 Έρεηο ηε δπλαηόηεηα απόθηεζεο θνξπθαίαο πηζηνπνίεζεο από ην βξεηαληθό θνξέα απνλνκήο ηίηισλ
ζπνπδώλ NCFE, εληζρύνληαο ην βηνγξαθηθό ζνπ

ζ. Διοίκηςη Ξενοδοχειακών Μονάδων – Hotel Management – Ταχύρρυθμο
Ο Σνπξηζκόο απνηειεί ηελ βαξηά βηνκεραλία ηεο Διιάδαο θαη γλσξίδεη δηαξθή αλάπηπμε. Σύκθσλα κε ηελ ηειεπηαία
εηήζηα έθζεζε ηνπ Παγθνζκίνπ Σπκβνπιίνπ Τνπξηζκνύ θαη Ταμηδίσλ (W.T.T.C) νη ηνπξίζηεο πνπ επηζθέπηνληαη ηελ
Διιάδα από 18 εθαηνκκύξηα ζα απμεζνύλ ζηα 28 εθ. ελώ νη ζέζεηο εξγαζίαο ζηνλ ηνπξηζκό από 963 ρηιηάδεο ζα απμεζνύλ
ζηηο 1.349.000 ζέζεηο. Ο Hotel Manager αλαιακβάλεη ηελ νξγάλσζε θαη δηνίθεζε ησλ μελνδνρεηαθώλ κνλάδσλ, κε ηξόπν
άξηην θαη απνηειεζκαηηθό, όπσο απαηηεί ν έληνλνο αληαγσληζκόο πνπ επηθξαηεί ζηνλ ρώξν ηνπ Τνπξηζκνύ. Oαπόθνηηνο
ηνπ πξνγξάκκαηνο Hotel Management απνθηά όιεο ηηο απαξαίηεηεο γλώζεηο, δεμηόηεηεο θαη ηθαλόηεηεο πνπ ρξεηάδεηαη,
ώζηε λα κπνξεί λα αληαπεμέιζεη ζηηο απμεκέλεο απαηηήζεηο ηεο δηνίθεζεο ηνπξηζηηθώλ νξγαληζκώλ. Σπγθεθξηκέλα,
Μαζαίλεη ηηο βαζηθέο ιεηηνπξγίεο κηαο ηνπξηζηηθήο επηρείξεζεο, κε έκθαζε ζην Food and Beverage Management θαη ζην
Marketing, ώζηε λα κπνξνύλ λα αλαπηύζζνπλ δηαδηθαζίεο, πνιηηηθέο θαη αιιαγέο ζε κεηαβαιιόκελεο επηρεηξεζηαθέο
ζπλζήθεο. Αλαπηύζζεη θξηηηθή θαη αλαιπηηθή ζθέςε κέζσ ηεο εθαξκνγήο ηεο γλώζεο ηνπο ζε πνιύπινθεο ζπλζήθεο θαη
δηαθνξεηηθά επηρεηξεζηαθά ζελάξηα. Δίλαη ζε ζέζε λα βξίζθεη ιύζεηο ζε πνιύπινθα δεηήκαηα πνπ αθνξνύλ ζηε δηνίθεζε
μελνδνρεηαθώλ κνλάδσλ. Ωο απόθνηηνο ηνπ πξνγξάκκαηνο Hotel Management κπνξείο λα εξγαζηείο από Πξντζηάκελνο
ηκήκαηνο έσο θαη Γηεπζπληήο μελνδνρείνπ.
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η. Διοίκηςη Εςτιατορίου – Ταχύρρυθμο
Ο Restaurant Manager είλαη ην ζηέιερνο ηνπ εζηηαηνξίνπ, πνπ αλαιακβάλεη ηε δηαρείξηζε, ηελ νξγάλσζε θαη ιεηηνπξγία
ελόο εζηηαηνξίνπ. Σπληάζζεη ηε ιίζηα θαγεηνύ θαη θξαζηνύ, επηβιέπεη ην service, πξνγξακκαηίδεη ηηο θξαηήζεηο θαη είλαη
γεληθόηεξα ππεύζπλνο γηα ηελ άξηζηε ιεηηνπξγία ηεο επηρείξεζεο. Ο απόθνηηνο ηνπ πξνγξάκκαηνο απνθηά ηηο γλώζεηο,
δεμηόηεηεο, ηθαλόηεηεο πνπ απαηηείηαη λα έρεη έλαο επαγγεικαηίαο γηα λα δηνηθήζεη απνηειεζκαηηθά, λα δηαρεηξηζηεί, λα
ειέγμεη, θαη λα επηηύρεη κία θεξδνθόξα αλάπηπμε γηα ην εζηηαηόξην ή ην ηαρπθαγείν ηνπ, θαζώο θαη λα παξέρεη πςεινύ
επηπέδνπ ππεξεζίεο ζηνπο πειάηεο ηνπ. Ωο απόθνηηνο ηνπ πξνγξάκκαηνο Restaurant Management κπνξείο λα εξγαζηείο σο
δηεπζπληηθό ζηέιερνο επηρεηξήζεσλ εζηίαζεο ζε:
 Ξελνδνρεία
 Δζηηαηόξηα
 Εαραξνπιαζηεία
 Catering

θ. Οργάνωςη & Διοίκηςη Εκδηλώςεων Ξενοδοχείων – Σεμινάριο
Ζ δηνξγάλσζε εθδειώζεσλ απνηειεί έλα από ηα πην ελδηαθέξνληα αληηθείκελα κηαο μελνδνρεηαθήο κνλάδαο, θαζώο
απαηηείηαη ε θαζεκεξηλή ζπλαιιαγή κε πιεζώξα πειαηώλ νη νπνίνη έρνπλ δύζθνιεο θαη δηαθνξεηηθέο θαηά πεξίπησζε
αλάγθεο θαη απαηηήζεηο. Ο απόθνηηνο ηνπ πξνγξάκκαηνο ζα είλαη ζε ζέζε λα θαηεπζύλεη βήκα-βήκα ηε δηνξγάλσζε κίαο
εθδήισζε από ηελ ζηηγκή πνπ ζα ιάβεη ην request κέρξη ηελ ηειηθή εθηίκεζε ηεο εθδήισζεο ή ζπλεδξίνπ.
Ωο απόθνηηνο ηνπ πξνγξάκκαηνο HOTEL EVENT MANAGEMENT κπνξείο λα εξγαζηείο σο δηεπζπληηθό ζηέιερνο
επηρεηξήζεσλ εζηίαζεο ζε Ξελνδνρεία πνπ δηαζέηνπλ αίζνπζεο εθδειώζεσλ/ ζπλεδξίσλ.

17. Ναυτιλιακά
Προγράμματα
α. Τουριςτική Ναυτιλία – Touristic Shipping – Ετήςιο/Διετέσ
Να γίλεη ν ζπνπδαζηήο ηθαλόο λα ζηειερώζεη κία λαπηηιηαθή επηρείξεζε πνπ δξαζηεξηνπνηείηαη ζην ρώξν ηνπ ηνπξηζκνύ
(πρ. θξνπαδηεξόπινηα, καξίλεο θιπ) έρνληαο ζεσξεηηθή θαη πξαθηηθή ζαθήο θαη νινθιεξσκέλε θαηαλόεζε ησλ ζεκάησλ
ηεο επηβαηεγνύ λαπηηιίαο, ησλ θνξέσλ πνπ παξέρνπλ θαη δεηνύλ κεηαθνξηθέο ππεξεζίεο ζε επηβάηεο, ηε δηνίθεζε ελόο
θξνπαδηεξνπινίνπ θαη ηελ πνιηηηθή πνπ αθνινπζείηαη ζην πιαίζην ηεο Δ.Δ.

β. Executive Diploma in Global Operations & Logistics – Μετεκπαίδευςησ &
Εξειδίκευςησ
Τν Executive Diploma in Global Operations and Logistics είλαη έλα πξόγξακκα επαγγεικαηηθήο εμεηδίθεπζεο πνπ έρεη
σο ζηόρν λα θαηαξηίζεη θαη λα εθπαηδεύζεη θηιόδνμα, δπλακηθά ζηειέρε επηρεηξήζεσλ ζηε ζεσξία, ζηηο εθαξκνγέο αιιά
θαη ζηα ζύγρξνλα ζπζηήκαηα δηαρείξηζεο Logistics θαη Δθνδηαζηηθήο Αιπζίδαο, πξνζθέξνληάο ηνπο εμεηδηθεπκέλεο,
ζηνρεπκέλεο, εθαξκόζηκεο γλώζεηο θαη δεμηόηεηεο πξνθεηκέλνπ λα αλειηρζνύλ θαη λα θαηαιάβνπλ ζέζεηο επζύλεο ζηε
ζύγρξνλε αγνξά εξγαζίαο.

γ. Executive Diploma in Shipping – Μετεκπαίδευςησ & Εξειδίκευςησ
Τν Executive Diploma in Shipping είλαη έλα πξόγξακκα επαγγεικαηηθήο εμεηδίθεπζεο πνπ έρεη σο ζηόρν λα θαηαξηίζεη
θαη λα εθπαηδεύζεη θηιόδνμα, δπλακηθά ζηειέρε επηρεηξήζεσλ ζηε ζεσξία θαη ηα πεδία ηεο Γηνίθεζεο Ναπηηιηαθώλ
Δπηρεηξήζεσλ θαη ηεο Ναπηηιίαο γεληθόηεξα. Καιύπηεη όιεο ηηο βαζηθέο πεξηνρέο ηνπ Shipping, από ζέκαηα ιηκέλσλ θαη
κεηαθνξώλ κέρξη λαπηαζθαιίζεηο θαη ζπλαιιαγέο, πξνζθέξνληαο ζηνπο εθπαηδεπόκελνπο εμεηδηθεπκέλεο, ζηνρεπκέλεο,
εθαξκόζηκεο γλώζεηο θαη δεμηόηεηεο, πξνθεηκέλνπ λα αλειηρζνύλ θαη λα θαηαιάβνπλ ζέζεηο επζύλεο ζηε ζύγρξνλε αγνξά
εξγαζίαο.
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