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✓Δωρεάν εκπαίδευση και κατάρτιση
στα επαγγέλματα τουρισμού, φιλοξενίας και εστίασης 

✓Χρόνος φοίτησης (4) εξάμηνα θεωρητικής και 
εργαστηριακής κατάρτισης συνολικής διάρκειας έως 
1.200 διδακτικές ώρες ειδικότητας 

✓Ένα εξάμηνο πρακτικής άσκησης ή μαθητείας, 
συνολικής διάρκειας 960 ωρών. 

✓Αναγνωρισμένες σπουδές στην Ελλάδα και στην 
Ευρώπη



Έλα να εξερευνήσουμε μαζί τον κόσμο του 
τουρισμού και της φιλοξενίας και γίνε 

καταρτισμένος επαγγελματίας του 
σημαντικότερου κλάδου της χώρας μας. 



Γνώρισε τις Τεχνικές Οργάνωσης των 
Ξενοδοχειακών Επιχειρήσεων και τις 

Λειτουργίες των Σημαντικότερων Τμημάτων  



Εξειδικεύσου στην Υποδοχή και στην 
Εξυπηρέτηση των Επισκεπτών του 

Ξενοδοχείου



Εκπαιδεύσου στα Σύγχρονα Συστήματα 
Κρατήσεων, Property Management 
Systems και Online Booking Engines 



Μάθε Ξένες Γλώσσες



Εξερεύνησε τους Δρόμους του Κρασιού 
και τη Φιλοσοφία της Οινολογίας 



Γνώρισε τα Αλκοολούχα Ποτά, τα πιο 
Διάσημα Κοκτέιλ, την Τέχνη του Καφέ και 

του Service. 



Μπες κι Εσύ στον Ιδιαίτερο Κόσμο των 
Γεύσεων και της Εστίασης



Έλα στην ομάδα μας και:
✓ Εκπαιδεύσου από  έμπειρους και ακαδημαϊκά 

καταρτισμένους καθηγητές/τριες.

✓ Έλα μαζί μας σε εκπαιδευτικές επισκέψεις σε ξενοδοχεία, 
εκθέσεις, ξεναγήσεις, χώρους εστίασης κ.α.

✓ Γνώρισε αναγνωρισμένους επαγγελματίες του κλάδου της 
φιλοξενίας και της εστίασης.

✓Παρακολούθησε δωρεάν τις παράλληλες επιμορφωτικές 
δράσεις του ΔιεκΚηφισιάς και εμπλούτισε τις γνώσεις και το 
βιογραφικό σου.

✓ Συνεργάσου με το τμήμα σου και με άλλες ειδικότητες σε 
δημιουργικά projects.

✓Προετοιμάσου για τις εξετάσεις πιστοποίησης του ΕΟΠΠΕΠ.



Διεκ Κηφισιάς… ένα παράθυρο στη γνώση

• Δημιουργούμε συνθήκες μάθησης μέσω 
ομαδοσυνεργατικώνενεργητικών 
δραστηριοτήτων.

• Εφαρμόζουμε τις τεχνικές εκπαίδευσης 
ενηλίκων, σε ένα περιβάλλον όπου 
καλλιεργείται η αποδοχή, ο σεβασμός και 
δίνεται βήμα διαλόγου και ανάπτυξης 
πρωτοβουλίας σε όλους. 

• Με την εκπαίδευση που παρέχεται από 
έμπειρους και καταξιωμένους εκπαιδευτές, οι 
καταρτιζόμενοι αποκτούν στέρεηθεωρητική 
βάση. Ταυτόχρονα, καλλιεργούνται γενικές 
προεπαγγελματικέςδεξιότητες 
(αυτοπαρουσίαση, σύνταξη βιογραφικού 
σημειώματος κ.λ.π.) αλλά και εξειδικευμένες 
δεξιότητες ανά ειδικότητα κατάρτισης.



• Μέσω στοχευμένωνεκπαιδευτικών 
επισκέψεων και της πρακτικής 
άσκησης/μαθητείας, οι καταρτιζόμενοι 
εισάγονται στην αγορά εργασίας, έχοντας τη 
δυνατότητα να εφαρμόσουν τις γνώσεις και 
δεξιότητες που απέκτησαν κατά τη διάρκεια 
των σπουδών τους.

• Επιπλέον, η συμμετοχή εκπαίδευση που 
εφαρμόζεται, αποσκοπεί στην καλλιέργεια 
θετικής στάσης για την επαγγελματική 
κατάρτιση και την εργασία σε ομαδικά 
περιβάλλοντα, σε ανθρώπους που είτε τώρα 
ξεκινούν την επαγγελματική τους ζωή, είτε 
αναζητούν ένα αναπροσανατολισμό 
επαγγέλματος, είτε αναζητούν την 
περαιτέρω εμβάθυνση στο επάγγελμα που 
ήδη εξασκούν, είτε αναζητούν «ένα 
παράθυρο στη γνώση».



Κάνε σήμερα την εγγραφή σου στο τμήμα Τεχνικός 
Τουρισμού και Φιλοξενίας του Διεκ Κηφισιάς!
κάνε κλικ εδώ και ξεκίνα
Για ό,τι χρειαστείς: Τηλ. & Fax: 210-6253119
grammateia@iek-kifiss.att.sch.gr

http://iek-kifiss.att.sch.gr/wp/εγγραφές-2020-νέο
mailto:grammateia@iek-kifiss.att.sch.gr

