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Ππόζκληζη ζε εκδήλωζη ενημέπωζηρ για ηο ERASMUS+ 

Σο Δ.ΙΕΚ Αγίος Δημηηπίος, ζηο πλαίζιο ςλοποίηζηρ ηος εςπυπαφκού ζσεδίος κινηηικόηηηαρ 

ERASMUS+ με ηίηλο «Co-operation bridges on vocational training», διοπγανώνει 

εκδήλυζη ενημέπυζηρ ηην Πέμπηη 10 Μαπηίος ζηιρ 17:00 ζηο Αμθιθέαηπο ηος κηιπιακού 

ζςγκποηήμαηορ «ηπογγςλό» και πποζκαλεί ζποςδαζηέρ ηυν ειδικοηήηυν: 

- Σεσνικόρ Εθαπμογών Πληποθοπικήρ (ηος 2
ος

 έηοςρ ζποςδών ή απόθοιηοςρ) 

- Σεσνικόρ Σοςπιζηικών Μονάδυν & Επισειπήζευν Φιλοξενίαρ (απόθοιηοςρ) 

- ηέλεσορ Διοίκηζηρ και Οικονομίαρ ζηον Σοςπιζμό (ηος 2
ος

 έηοςρ ζποςδών ή 

απόθοιηοςρ) 

- Εζυηεπική απσιηεκηονική διακόζμηζη και ζσεδιαζμόρ ανηικειμένυν (ηος 2
ος

 έηοςρ 

ζποςδών ή απόθοιηοςρ) 

ηο πλαίζιο ηος ζσεδίος κινηηικόηηηαρ «Co-operation bridges on vocational training» 

πποβλέπονηαι: 

- Μια δπαζηηπιόηηηα διάπκειαρ δεκαηεζζάπυν (14) ημεπών με ηίηλο “Game 

Developing with Java” πος αθοπά δώδεκα (12) ζποςδαζηέρ ηηρ ειδικόηηηαρ 

Σεσνικόρ Εθαπμογών Πληποθοπικήρ και θα ππαγμαηοποιηθεί ζηη Δπέζδη (Μάιορ 

2022), με ζηόσο ηην απόκηηζη γνώζευν και δεξιοηήηυν ζηο ζσεδιαζμό video games 

και ηην εξοικείυζη με ηιρ βαζικέρ δομέρ ηος storytelling 

- Μια δπαζηηπιόηηηα διάπκειαρ δεκαηεζζάπυν (14) ημεπών με ηίηλο «Ανάπηςξη 

δεξιοηήηων ζηον ηομέα ηων επισειπήζεων θιλοξενίαρ» πος αθοπά εννέα (9) 

ζποςδαζηέρ ηηρ ειδικόηηηαρ Σεσνικόρ Σοςπιζηικών Μονάδων & Επισειπήζεων 

Φιλοξενίαρ ή ηέλεσορ Διοίκηζηρ και Οικονομίαρ ζηον Σοςπιζμό 

και θα ππαγμαηοποιηθεί ζηη Λεμεζό (Μάιορ 2022), με ανηικείμενο ηην απόκηηζη 

πολύηιμηρ επγαζιακήρ εμπειπίαρ ζε ςτηλού επιπέδος επισειπήζειρ θιλοξενίαρ ζηην 

Κύππο  

- Μια δπαζηηπιόηηηα διάπκειαρ δεκαηεζζάπυν (14) ημεπών με ηίηλο “3d Modeling for 

Retail Window Design” πος αθοπά εννέα (9) ζποςδαζηέρ ηηρ ειδικόηηηαρ 

Εζωηεπική απσιηεκηονική διακόζμηζη και ζσεδιαζμόρ ανηικειμένων και θα 

ππαγμαηοποιηθεί ζηη Ρίγα (Μάιορ 2022), με διπλό ανηικείμενο καηάπηιζηρ: ηον 

ηπιζδιάζηαηο ζσεδιαζμό μέζυ Η/Τ και ηην εθαπμογή ηυν νέυν γνώζευν και 

δεξιοηήηυν ζε projects ζσεδιαζμού βιηπινών. 
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