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Στόχοι του προγράµµατος

� Η ενίσχυση των δεξιοτήτων και των ικανοτήτων των 
ατόµων, ιδίως των νέων, που διανύουν περίοδο αρχικής 
επαγγελµατικής κατάρτισης

� Η βελτίωση των γλωσσικών δεξιοτήτων

� Η διευκόλυνση της πρόσβασης στην κατάρτιση

� Η βελτίωση της ποιότητας της συνεχούς επαγγελµατικής 
κατάρτισης

� Η αύξηση της συµβολής της επαγγελµατικής κατάρτισης στη 
διαδικασία της καινοτοµίας. 



Το πρόγραµµα LDV στο ΙΕΚ

Εργαλείο για:

� Υποστήριξη εκπαιδευοµένων και  εκπαιδευτών σε δραστηριότητες  
κατάρτισης για την απόκτηση και τη χρήση γνώσεων, δεξιοτήτων και 
προσόντων που διευκολύνουν την προσωπική εξέλιξη, την 
απασχολησιµότητα και τη συµµετοχή στην ευρωπαϊκή αγορά 
εργασίας.

� Υποστήριξη ποιοτικών βελτιώσεων και καινοτοµιών στον χώρο της 
εκπαίδευσης. 

� Ενίσχυση της ελκυστικότητας της επαγγελµατικής εκπαίδευσης και 
κατάρτισης καθώς και της κινητικότητας. 



Η ∆ράση «Κινητικότητα»

� Παρέχει στους συµµετέχοντες την δυνατότητα για 
επιµόρφωση και ολοκλήρωση της επαγγελµατικής εκπαίδευσης 
και κατάρτισής τους σε άλλη χώρα της Ευρώπης.

� Συµβάλλει στην ανάπτυξη της ευρωπαϊκής αγοράς εργασίας, 
στη βελτίωση της γνώσης και της διαφάνειας των ικανοτήτων 
και στην ενίσχυση της γλωσσοµάθειας. 



Τα οφέλη της συµµετοχής

Τα ΙΕΚ µπορούν να πετύχουν:

� Βελτίωση των διαδικασιών εκπαίδευσης και κατάρτισης

� Βελτίωση των προγραµµάτων σπουδών

� Ανάπτυξη στενότερων σχέσεων και συνεργασία µε 
εκπαιδευτικούς φορείς και επιχειρήσεις του εξωτερικού 



Η συµµετοχή στο πρόγραµµα  
ενισχύει:

� Την ανάπτυξη καινοτόµων πρακτικών και την 
µεταφορά τους από τη µια χώρα στην άλλη 

� Την εκµάθηση ξένων γλωσσών 

� Την ανάπτυξη καινοτόµου περιεχοµένου, υπηρεσιών, 
παιδαγωγικών µεθόδων και πρακτικής

� Τη δυνατότητα εργασίας σε πολυπολιτισµικό 
περιβάλλον



� Την σύγκριση συστηµάτων & µεθόδων εκπαίδευσης, 
την αξιολόγησή τους, την µεταφορά θετικών και την 
απόρριψη αρνητικών στοιχείων

� Την ανταλλαγή ιδεών και εµπειριών

� Την ανάπτυξη προσωπικών γνώσεων και ικανοτήτων

� Τη γνωριµία µε άλλες ευρωπαϊκές χώρες και 
πολιτισµούς



βοηθά τους συµµετέχοντες

� να αναπτύξουν δεξιότητες για οµαδική εργασία

� να αξιολογήσουν ο ίδιοι την εργασία τους 

� να χρησιµοποιήσουν νέες τεχνολογίες

� να παραδειγµατίσουν και να παρακινήσουν 
συναδέλφους τους και συµµαθητές τους

� να αποτελέσει κίνητρο για συµβολή στη βελτίωση της 
εκπαιδευτικής διαδικασίας 



Νέες τάσεις στην κοµµωτική

�Πρόγραµµα LLP-LdV/IVT/2007/EL/309 
�20 καταρτιζόµενοι της ειδικότητας «Κοµµωτής –
Τεχνικός Περιποίησης Κόµης» 
�Τόπος υλοποίησης: Costa del Sol – Malaga Ισπανία
�Περίοδος υλοποίησης: 21/02/2009 έως 13/03/2009 
�Φορέας υποδοχής ο οργανισµός Aztec Hair Academy 
µε υπεύθυνη την κα Helen Brady 
�Περιεχόµενο του προγράµµατος:
θεωρητική και εργαστηριακή κατάρτιση στην Aztec Hair 
Academy και τοποθέτηση για πρακτική άσκηση σε 
κοµµωτήρια της περιοχής. 



Με την επιστροφή διαπιστώσαµε µεταβολή της στάσης των περισσοτέρων 
συµµετεχόντων για το υπόλοιπο διάστηµα της φοίτησής τους στο ΙΕΚ –
«φέρονταν» περισσότερο επαγγελµατικά.



Μία άλλη προσέγγιση

Στο ΙΕΚ λειτουργεί η ειδικότητα «Στέλεχος ∆ιεθνούς Εµπορίου» η 
οποία έχει δηµιουργηθεί µέσα από το πιλοτικό σχέδιο LDV µε την 
ονοµασία Cominter.

Την Τρίτη 15 Ιουνίου 2010, επισκέφθηκαν το ΙΕΚ οι κυρίες 
Helene Le Ster, καθηγήτρια BTS ∆ιεθνούς Εµπορίου στο Maison 
d` Education de la Legion d`Honneur στο Saint-Denis της Γαλλίας 
και Esperance Loumagne-Joanicot, Καθηγήτρια  BTS ∆ιεθνούς 
Εµπορίου στο Λυκείου Maximilien Sorre.



Σκοπός της επίσκεψης ήταν η διερεύνηση των δυνατοτήτων 
συνεργασίας έτσι ώστε Γάλλοι καταρτιζόµενοι της ειδικότητας 
“Στέλεχος ∆ιεθνούς Εµπορίου” να πραγµατοποιήσουν την 
υποχρεωτική και ενταγµένη στο πρόγραµµα σπουδών,
πρακτική τους άσκηση σε Ελληνικές εταιρείες. 

�Το σηµαντικό στοιχείο της υπόθεσης:

Η πρακτική άσκηση γίνεται υποχρεωτικά, 
σε επιχειρήσεις σε διάφορες χώρες 
Ευρωπαϊκές και µη και όχι στην Γαλλία!!!!



Αντί επιλόγου: Τι έγραψε µία 
καταρτιζόµενη

Γεωργία Μπέστια απόφοιτη του ΙΕΚ, συµµετέχουσα σε 
πρόγραµµα LdV:

• Θεωρώ το παραπάνω πρόγραµµα, αρκετά 
επιµορφωτικό για τους συµµετέχοντες.

• Γνώρισα  άτοµα από άλλες χώρες, µε 
διαφορετικό τρόπο ζωής και κουλτούρα. 

• Μου δόθηκε η ευκαιρία να µάθω να δουλεύω 
µέσα σε οµάδα και να αναπτύξω τις 
επικοινωνιακές µου ικανότητες.



Σας ευχαριστώ!


