ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΣΙΚΗ ΕΞΕΙΔΙΚΕΤΗ
International Diploma in Travel And Tourism

Παπακολούθηση εξ' Αποστάσεωρ

Πποωθήζηε ηην επαγγελμαηική ζαρ εξέλιξη και ανοίξηε νέοςρ δπόμοςρ για
επαγγελμαηική καηαξίωζη ζηον ζςνεσώρ εξελιζζόμενο κλάδο ηος
ηοςπιζμού, αποκηώνηαρ ηην Διεθνώρ Αναγνωπιζμένη Πιζηοποίηζη
ηηρ Vellum.

ΚΟΠΟ ΣΟΤ ΕΜΙΝΑΡΙΟΤ
Η επαγγεικαηηθή εμέιημε, είλαη έλα απφ ηα ζεκαληηθφηεξα δεηήκαηα πνπ απαζρνινχλ ζήκεξα
εθαηνληάδεο ρηιηάδεο πηπρηνχρνπο ΑΔΙ/ΤΔΙ, ν ζπλδπαζκφο ηνπ πςεινχ κνξθσηηθνχ επηπέδνπ ζε
ζπλδπαζκφ κε ηηο γλψζεηο θαη δεμηφηεηεο πνπ ζα απνθηήζνπλ ζηνλ θιάδν ηνπ Τνπξηζκνχ, αλνίγεη λένπο
δξφκνπο επαγγεικαηηθήο θαηαμίσζεο.

Ε ΠΟΙΟΤ ΑΠΕΤΘΤΝΕΣΑΙ
Σο ππόγπαμμα απεςθύνεηαι:







Σε φινπο ηνπο εξγαδφκελνπο ζηνλ θιάδν ηνπ Τνπξηζκνχ θαη ζε φζνπο ζέινπλ λα εξγαζηνχλ
ζηνλ θιάδν ηνπ Τνπξηζκνχ.
Σε πηπρηνχρνπο Τξηηνβάζκηαο εθπαίδεπζεο (θαη θνιιεγίσλ) κε θαιή γλψζε ηνπιάρηζηνλ ηεο
Αγγιηθήο γιψζζαο ή ζε απφθνηηνπο δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο κε ηνπιάρηζηνλ 4εηή
εκπεηξία σο εξγαδφκελνη ζηνλ Τνπξηζηηθφ ηνκέα.
Σε ηδηνθηήηεο κηθξψλ θαη κεγάισλ μελνδνρεηαθψλ κνλάδσλ θαη θαηαιπκάησλ, ηδηνθηήηεο
ηνπξηζηηθψλ γξαθείσλ, απηναπαζρνινχκελνπο ζηνλ ηνπξηζηηθφ ηνκέα θαη εξγαδφκελνπο ή
δπλεηηθά εξγαδφκελνπο ζηνλ ηνκέα ηεο ππνδνρήο, ηεο νξγάλσζεο, ησλ θξαηήζεσλ θαη ηεο
εμππεξέηεζεο πειαηψλ ηνπξηζηηθψλ επηρεηξήζεσλ.
Σε πηπρηνχρνπο ηνπ νηθνλνκηθνχ θιάδνπ, σο πξφγξακκα κεηαπηπρηαθήο εμεηδίθεπζεο ζε
ζέκαηα ηνπξηζηηθήο νηθνλνκίαο, ηνπξηζηηθνχ management θαη marketing.

ΠΟΤ ΜΠΟΡΩ ΝΑ ΕΡΓΑΘΩ
Ο ηνπξηζκφο ππνινγίδεηαη φηη ζα δεκηνπξγήζεη ηνπιάρηζηνλ 220.000 ζέζεηο εξγαζίαο -ηηο πεξηζζφηεξεο
απφ θάζε άιιν θιάδν- κέζα ζηελ επφκελε 10εηία (έξεπλα ΣΔΒ - McKinsey).
To αξλεηηθφ ζηνηρείν ηεο «επνρηθφηεηαο» ππάξρνπλ πηζαλφηεηεο λα μεπεξαζηεί, θαζψο βαζηθφο ζηφρνο
ηεο αθνινπζνχκελεο πνιηηηθήο είλαη λα δηεπξπλζεί ε ζεδφλ θαη λα δηαθνξνπνηεζεί ην πξντφλ (ηαηξηθφο,
ζξεζθεπηηθφο ηνπξηζκφο, αγξνηνπξηζκφο θ.ιπ). Η αλάπηπμε έρεη ήδε μεθηλήζεη ζε έλαλ θιάδν ν νπνίνο
είλαη «εληάζεσο εξγαζίαο». Γειαδή, φζν απμάλεη ε δήηεζε γηα ην ειιεληθφ ηνπξηζηηθφ πξντφλ, ηφζν
πεξηζζφηεξεο είλαη θαη νη ζέζεηο πνπ δεκηνπξγνχληαη.
Τα ζηνηρεία ηνπ ζπζηήκαηνο «Δξγάλε» (θαηαγξαθήο πξνζιήςεσλ θαη απνιχζεσλ ηνπ ππνπξγείνπ
Δξγαζίαο) δείρλνπλ φηη νη πξνζιήςεηο ηνπο θαινθαηξηλνχο κήλεο μεπεξλνχλ θαηά ρηιηάδεο ηηο
απνιχζεηο: κφλν ηνλ Ινχιην 2014, ζην ρψξν ηεο εζηίαζεο νη πξνζιήςεηο ήηαλ 16.000 πεξηζζφηεξεο απφ
ηηο απνρσξήζεηο, ελψ ζηα θαηαιχκαηα ππήξμε ζεηηθή δηαθνξά 9.250 ζέζεσλ. Απφ ηε βάζε δεδνκέλσλ
ηνπ kariera.gr πξνθχπηεη φηη κία αγγειία ζηνλ θιάδν ηνπ ηνπξηζκνχ δέρεηαη 50% ιηγφηεξα βηνγξαθηθά
απφ ηνλ κέζν φξν ηεο αγνξάο (ζ.ζ. φζν πην κηθξή είλαη ε πξνζθνξά βηνγξαθηθψλ, ηφζν πεξηζζφηεξεο
νη πηζαλφηεηεο εμεχξεζεο εξγαζίαο).
Μποπείρ να δοςλέψειρ ζηην Ελλάδα και ζηο εξωηεπικό ζε:








Ταμηδησηηθά Γξαθεία
Γξαθεία Έθδνζεο Δηζηηεξίσλ
Ξελνδνρεηαθέο Μνλάδεο
Δπηρεηξήζεηο Παξνρήο Τνπξηζηηθψλ Υπεξεζηψλ (Δλνηθηάζεηο Απηνθηλήησλ, Σθαθψλ,
Αεξνπιάλσλ)
Αεξνπνξηθέο Δηαηξίεο
Ναπηηιηαθέο Δηαηξίεο

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕ ΥΕΣΙΚΑ ΜΕ ΣΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
Η δηάξθεηα ηνπ πξνγξάκκαηνο είλαη ηέζζεξηο (4) κήλεο θαη πεξηέρεη αζχγρξνλε θαη ζχγρξνλε
ηειεθαηάξηηζε κέζσ ηεο νπνίαο ζα ππάξρνπλ ππνρξεσηηθέο ζπλαληήζεηο on-line κε ηνλ θαζεγεηή.
Με ηελ νινθιήξσζε ηνπ πξνγξάκκαηνο ζα ππάξμεη ζπκκεηνρή ζε εμεηάζεηο πηζηνπνίεζεο.
Οη πηζησηηθέο κνλάδεο ECVET νη νπνίεο απνλέκνληαη γηα ην ζπγθεθξηκέλν πξφγξακκα είλαη εηθνζηνθηψ
(28).
Οη ζεκαηηθέο ελφηεηεο ηνπ πξνγξάκκαηνο είλαη νη θάησζη:













Δηζαγσγή ζηνλ Τνπξηζκφ
Καλφλεο ζπκπεξηθνξάο θαη εκθάληζεο ζηνλ ηνπξηζκφ
Δθπαίδεπζε ππνδνρήο
Δμππεξέηεζε πειαηψλ
Γηαρείξηζε παξαπφλσλ
Τειεθσληθή επηθνηλσλία
Κξαηήζεηο
Έθδνζε εηζηηεξίσλ
Τερληθέο αχμεζεο πσιήζεσλ
Οξγάλσζε Σπλεδξίσλ & Δθζέζεσλ
Ηιεθηξνληθφ Δκπφξην ζηνλ Τνπξηζκφ

ΠΟΙΟΙ ΕΥΟΤΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΤΜΜΕΣΟΥΗ ΚΑΙ ΠΟΙΑ
ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΑ ΑΠΑΙΣΟΤΝΣΑΙ
Σπκκεηνρή ζην πξφγξακκα θαηάξηηζεο κπνξνχλ λα δειψζνπλ νη πηπρηνχρνη Τξηηνβάζκηαο εθπαίδεπζεο
(θαη θνιιεγίσλ) κε θαιή γλψζε ηνπιάρηζηνλ κίαο μέλεο γιψζζαο ή απφθνηηνη δεπηεξνβάζκηαο θαη
κεηαδεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο κε ηνπιάρηζηνλ 4εηή εκπεηξία σο εξγαδφκελνη ζηνλ Τνπξηζηηθφ ηνκέα.

Αλαιπηηθφηεξα:

Για αποθοίηοςρ ηπιηοβάθμιαρ εκπαίδεςζηρ και κολλεγίων:




Πηπρίν
Φσηνηππία ηαπηφηεηαο
Πηζηνπνηεηηθφ μέλεο γιψζζαο

Για αποθοίηοςρ δεςηεποβάθμιαρ ή μεηαδεςηεποβάθμιαρ εκπαίδεςζηρ:






Απνιπηήξην Λπθείνπ ή ΙΔΚ
Φσηνηππία ηαπηφηεηαο
Πηζηνπνηεηηθφ μέλεο γιψζζαο
Τεηξαεηήο απνδεδεηγκέλε εκπεηξία ζηνλ ηνπξηζηηθφ ρψξν(4 ζεδφλ ζηνλ ηνπξηζηηθφ ηνκέα).

ΣΙ ΔΟΤΛΕΙΑ ΜΠΟΡΩ ΝΑ ΚΑΝΩΜΕ ΣΟ VELLUM
INTERNATIONAL DIPLOMA IN TRAVEL AND TOURISM
Με ην Vellum International Diploma in Travel and Tourism απνθηάηε έλα ζεκαληηθφ πιενλέθηεκα γηα
ηε δηεθδίθεζε ζέζεσλ εξγαζίαο φπσο:









Υπεχζπλνο νξγάλσζεο δξαζηεξηνηήησλ ζηηο δηάθνξεο κνξθέο ηνπξηζκνχ (ηαηξηθφο,
ζξεζθεπηηθφο, αζιεηηθφο, πεξηπαηεηηθφο, αξραηνινγηθφο, ελαιιαθηηθφο).
Υπεχζπλνο θαηαιχκαηνο ή ηαμηδησηηθνχ πξαθηνξείνπ.
Υπεχζπλνο πνιηηηζηηθψλ εθδειψζεσλ γηα ηελ νξγάλσζε εθζέζεσλ, παξαζηάζεσλ θ.ιπ.
Υπεχζπλνο εκπνξίνπ εμεηδηθεπκέλσλ εηδψλ πνπ αθνξνχλ ζην βνπλφ ή ζηε ζάιαζζα.
Σηέιερνο δηαδηθηπαθνχ ηνπξηζηηθνχ marketing.
Υπεχζπλνο Υπνδνρήο ζε μελνδνρεία
Σπλδπαζκφο πξψηνπ πηπρίνπ κε ηελ εμεηδίθεπζε ζηνλ Τνπξηζκφ φπσο γηα παξάδεηγκα
ππεχζπλνο ινγηζηεξίνπ ηνπξηζηηθήο επηρείξεζεο θ.ά.

ΠΟΙΕ ΠΙΣΟΠΟΙΗΕΙ ΘΑ ΑΠΟΚΣΗΩ




Γηεζλψο αλαγλσξηζκέλν Πηζηνπνηεηηθφ απφ ηελ Vellum
Πηζηνπνηεηηθφ Παξαθνινχζεζεο Πξνγξάκκαηνο Δμεηδίθεπζεο
Σπκπιήξσκα Πηζηνπνηεηηθνχ Europass

ΤΣΗΜΑ ΜΕΣΑΦΟΡΑ ΠΙΣΩΣΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ECVET
Τo dp studies σο Κέληξν δηά βίνπ κάζεζεο εθαξκφδεη ην Δπξσπατθφ Σχζηεκα Μεηαθνξάο Πηζησηηθψλ
Μνλάδσλ ζηελ Δπαγγεικαηηθή Δθπαίδεπζε θαη Καηάξηηζε (ECVET). Σε φια καο ηα πξνγξάκκαηα
απνλέκνληαη βαζκνί ECVET, ελψ νη απφθνηηνη, καδί κε ην πηζηνπνηεηηθφ ιακβάλνπλ θαη
ην ςμπλήπωμα Πιζηοποιηηικού Europass.
Σρεηηθέο
πιεξνθνξίεο
κπνξείηε
λα
βξείηε
ζην
link
ηνπ
ΔΟΠΠΔΠ: http://www.eoppep.gr/index.php/el/qualification-certificate/ecvet πνπ αθνξά ην Δζληθφ Σεκείν
Δπαθήο γηα ηελ κεηαθνξά Πηζησηηθψλ Μνλάδσλ.
Tν Εςπωπαϊκό ύζηημα Πιζηωηικών Μονάδων (ECVET) καδί κε ην Δπξσπατθφ Πιαίζην Πξνζφλησλ
απνηεινχλ ζεκαληηθά εξγαιεία ηεο ΔΔ γηα ηελ πξνψζεζε ηεο θηλεηηθφηεηαο, ηεο δηαθάλεηαο θαη
ζπγθξηζηκφηεηαο ησλ ηίηισλ/πξνζφλησλ πνπ ρνξεγνχληαη ζηνλ ηνκέα ηεο επαγγεικαηηθήο εθπαίδεπζεο
θαη θαηάξηηζεο.
Δηδηθφηεξα, ζηφρνο ηνπ ECVET είλαη λα δηεπθνιχλεη ηελ αλαγλψξηζε, κεηαθνξά θαη ζπγθέληξσζε ησλ
καζεζηαθψλ επηηεπγκάησλ πνπ έρνπλ απνθηεζεί ζην πιαίζην εθπαηδεπηηθψλ ζπζηεκάησλ δηαθνξεηηθψλ
ρσξψλ αιιά θαη δηαθνξεηηθψλ εθπαηδεπηηθψλ ζπζηεκάησλ κέζα ζηελ ίδηα ρψξα, ζηελ πξνζπάζεηα ησλ
αηφκσλ λα απνθηήζνπλ έλα ηίηιν/πξνζφλ.
Τν ECVET βαζίδεηαη ζε αξρέο, έλλνηεο θαη δηαδηθαζίεο πνπ αλαπηχρζεθαλ απφ ηα θξάηε κέιε ζε
ζπλεξγαζία κε ηελ Δπξσπατθή Δπηηξνπή θαη έρνπλ ςεθηζηεί απφ ην Δπξσπατθφ Κνηλνβνχιην θαη ην
Σπκβνχιην ζηηο 18 Ινπλίνπ 2009. Γχν αλαγθαίεο πξνυπνζέζεηο γηα ηελ εθαξκνγή ηνπ ECVET είλαη:




Η πηνζέηεζε ηεο πξνζέγγηζεο ησλ καζεζηαθψλ απνηειεζκάησλ ζην ζρεδηαζκφ ησλ ηίηισλ θαη
ησλ πξνγξακκάησλ ζπνπδψλ.
Η δηάξζξσζε ησλ πξνγξακκάησλ ζπνπδψλ κε βάζε ηε ινγηθή ησλ ελνηήησλ καζεζηαθψλ
απνηειεζκάησλ/ ζπνλδχισλ.

Αλ θαη ε εθαξκνγή ηνπ ECVET είλαη πξναηξεηηθή, πνιιέο ρψξεο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο έρνπλ ήδε
ελζσκαηψζεη ζηα εζληθά ηνπο ζπζηήκαηα απνλνκήο ηίηισλ ηηο βαζηθέο αξρέο θαη έλλνηεο ηνπ
Δπξσπατθνχ Σπζηήκαηνο.
Ο Δ.Ο.Π.Π.Δ.Π. νξίδεηαη σο ην Εθνικό ημείο Επαθήρ για ηη Μεηαθοπά Πιζηωηικών Μονάδων
(ECVET) ζηελ Διιάδα.

TO ΤΜΠΛΗΡΩΜΑ ΠΙΣΟΠΟΙΗΣΙΚΟΤ EUROPASS.
Τν ζπκπιήξσκα πηζηνπνηεηηθνχ Europass είλαη έλα έγγξαθν πνπ ζπλνδεχεη ην πηζηνπνηεηηθφ
επηκφξθσζεο πνπ απνλέκεηαη κε ηελ νινθιήξσζε ηνπ πξνγξάκκαηνο θαη ην νπνίν πεξηγξάθεη
αλαιπηηθά ην πξφγξακκα επηκφξθσζεο (καζήκαηα, δηάξθεηα, βαζκνί ECVET, πξνυπνζέζεηο
εηζαγσγήο, δηαδηθαζία αμηνιφγεζεο). Τν ζπκπιήξσκα πηζηνπνηεηηθνχ Europass ζπκβάιεη ζηελ αμία ηνπ
ρνξεγνχκελνπ πηζηνπνηεηηθνχ θαη κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί απφ ηνπο απφθνηηνπο γηα ηελ εχξεζε
εξγαζίαο ή ηε ζπλέρηζε ησλ ζπνπδψλ ηνπο.

ΣΟΠΟ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ


dpstudies – Κεληξηθφ Κηίξην

Κνξσλαίνπ 4, 71 201 Ηξάθιεην
Τει.: 2810-24.00.24
Fax : 2810-285.627
Email:center@dp.gr



dpstudies – Παξάξηεκα Θεξίζνπ

Μειίλαο Μεξθνχξε 64, 71 305 Ηξάθιεην
Τει.: 2810-313.603
Fax : 2810-313.625
Email: therisos@dp.gr

Web: www.dpstudies.gr
www.facebook.com/dpstudies
https://plus.google.com/+dpstudies

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕ - ΕΓΓΡΑΦΕ
Για περιζζόηερες πληροθορίες επικοινωνήζηε με ηον Εκπαιδεσηικό Όμιλο dp studies ζηα
ηηλέθωνα: 2810-24.00.24, 2810-285.627, 2810.313.603 ή επιζκεθηείηε
ηο www.dpstudies.gr .

