Ημερίδα διάδοσης αποτελεσμάτων προγραμμάτων Erasmus+ του ΔΙΕΚ
Πάτρας
Την Παρασκευή 16 Ιουνίου σε Εργαστήριο Πληροφορικής πρακτικής άσκησης του Δ.ΙΕΚ
Πάτρας , διοργανώθηκε με επιτυχία ημερίδα με θέμα: «Ημερίδα διάχυσης αποτελεσμάτων
για το Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα Erasmus+ 2015-2017 του ΔΙΕΚ Πάτρας».
Ο Διευθυντής του ΔΙΕΚ Πάτρας κ. Αναγνώστου Παναγιώτης, έκανε εκτενή αναφορά και
παρουσίαση των ευρωπαϊκών προγραμμάτων και ειδικότερα των αποτελεσμάτων του
κινητικότητας Erasmus+ με κωδικό προγραμμάτων ευρωπαϊκής κινητικότητας: 2015-1EL01-KA102-013481 «Sharing the Mediterranean Culture in Europe : Developing,
Exchanging and Spreading professional skills in tourism management through
professional practicing in Mediterannean Companies» το οποίο υλοποιήθηκε σε 3
ροές με μεγάλη επιτυχία στην Ισπανία & 2016?1?EL01?KA102?023338 με τίτλο
«Facing the Economic Crisis by Enhancing Professional Practicing Exchanges in
Europe», το οποίο υλοποιήθηκε σε 3 ροές με μεγάλη επιτυχία στην Ισπανία και την
Πορτογαλία. Στιγμιότυπα, αναλύσεις και εμπειρίες από τα ευρωπαϊκά ταξίδια παρουσίασαν
οι συνοδοί εκπαιδευτές, καθώς και οι καταρτιζόμενοι που συμμετείχαν στο πρόγραμμα .
Ο Διευθυντής του ΔΙΕΚ ΠΑΤΡΑΣ ευχαρίστησε τους σπουδαστές και τους εκπαιδευτικούς του
ΔΙΕΚ Πάτρας για την άψογη συμπεριφορά τους κατά τη διάρκεια της παραμονής τους
τόσο στην Μπράγκα της Πορτογαλίας όσο και στην Kόρδοβα και Γρανάδα της
Ισπανίας και να τους ευχήθηκε να μεταφέρουν κομμάτι της εμπειρίας, που αποκόμισαν,
στην καθημερινή τους ζωή πίσω στην Ελλάδα, τονίζοντας χαρακτηριστικά: «Η εμπειρία σας
όλων όσων συμμετείχατε σε αυτά τα Ευρωπαϊκά προγράμματα Κινητικότητας του ΔΙΕΚ
ΠΑΤΡΑΣ,

πρέπει να μεταλαμπαδευτεί στους συν – σπουδαστές τους και στον

κοινωνικό τους περίγυρο. Σας

ευχόμαστε καλή σταδιοδρομία και γρήγορα να

ξαναζήσετε και εσείς και οι υπόλοιποι συνάδελφοί σας παρόμοιες εμπειρίες. Εμείς
από την πλευρά μας, ως διοικητικό και εκπαιδευτικό προσωπικό του ΔΙΕΚ Πάτρας, θα
συνεχίσουμε την προσπάθειά μας να βελτιωνόμαστε και να παρέχουμε στους
σπουδαστές μας όλο και υψηλότερου επιπέδου μάθηση και ευκαιρίες επαγγελματικής
αποκατάστασης, προσδίδοντας τους Ευρωπαϊκή διάσταση και κουλτούρα».
Την εκδήλωση τίμησαν με την παρουσία τους εκπαιδευτικοί, σπουδαστές και φίλοι του ΔΙΕΚ
ΠΑΤΡΑΣ, καθώς και εκπρόσωποι τοπικών φορέων και μέσων μαζικής ενημέρωσης της
Πάτρας, στους οποίους μοιράστηκαν φυλλάδια σχετικά με τις Ευρωπαϊκές δράσεις του ΔΙΕΚ
ΠΑΤΡΑΣ στα πλαίσια των προγραμμάτων Erasmus τα τελευταία δυο χρόνια. Η εκδήλωση
έκλεισε με «δεξίωση» την οποία επιμελήθηκαν τα τμήματα Αρχιμαγείρων ? chef του ΔΙΕΚ
Πάτρας.

