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1. Γερμανικά για τον Τουρισμό (Α1-Α2) 

Σκοπός αυτού του Προγράμματος είναι η πρώτη γνωριμία με τη γερμανική γλώσσα και ταυτόχρονα η 

χρήση της στις πρώτες βασικές επικοινωνιακές καταστάσεις που σχετίζονται με τον τουρισμό. Το 

εκπαιδευτικό υλικό του συγκεκριμένου Προγράμματος (θεωρία, ασκήσεις, δραστηριότητες) 

απευθύνεται τόσο σε άτομα τα οποία υποδέχονται τουρίστες, όσο και σε άτομα τα οποία κάνουν 

τουρισμό στο εξωτερικό. Στο πλαίσιο του συγκεκριμένου Προγράμματος θα μάθετε να συστήνεστε και 

να μιλάτε για σας, την ηλικία, την καταγωγή σας και το επάγγελμά σας. Θα μάθετε ακόμη να κάνετε μία 

κράτηση ή μία επιβεβαίωση κράτησης ενός δωματίου σε ξενοδοχείο ή μία κράτηση ενός τραπεζιού σε 

ένα εστιατόριο. Θα μάθετε λέξεις και φράσεις για την εξυπηρέτηση στο ξενοδοχείο, το εστιατόριο, το 

καφενείο και σε παρόμοιους χώρους διασκέδασης. Επίσης, θα μάθετε να δίνετε πληροφορίες για την 

κατεύθυνση και για τα δρομολόγια μέσων μαζικής μεταφοράς, καθώς και να κατανοείτε και να 

χρησιμοποιείτε πληροφορίες για τη διοργάνωση μίας εκδρομής, για δραστηριότητες στον ελεύθερο 

χρόνο και για τον καιρό.  

2. Ισπανικά για τον Τουρισμό (Α1-Α2) 

Σκοπός αυτού του Προγράμματος είναι η πρώτη γνωριμία με τη ισπανική γλώσσα και ταυτόχρονα η 

χρήση της στις πρώτες βασικές επικοινωνιακές καταστάσεις που σχετίζονται με τον τουρισμό. Το 

εκπαιδευτικό υλικό του συγκεκριμένου Προγράμματος (θεωρία, ασκήσεις, δραστηριότητες) 

απευθύνεται τόσο σε άτομα τα οποία υποδέχονται τουρίστες, όσο και σε άτομα τα οποία κάνουν 

τουρισμό στο εξωτερικό. Στο πλαίσιο του συγκεκριμένου Προγράμματος θα μάθετε να συστήνεστε και 

να μιλάτε για σας, την ηλικία, την καταγωγή σας και το επάγγελμά σας. Θα μάθετε ακόμη να κάνετε μία 

κράτηση ή μία επιβεβαίωση κράτησης ενός δωματίου σε ξενοδοχείο ή μία κράτηση ενός τραπεζιού σε 

ένα εστιατόριο. Θα μάθετε λέξεις και φράσεις για την εξυπηρέτηση στο ξενοδοχείο, το εστιατόριο, το 

καφενείο και σε παρόμοιους χώρους διασκέδασης. Επίσης, θα μάθετε να δίνετε πληροφορίες για την 

κατεύθυνση και για τα δρομολόγια μέσων μαζικής μεταφοράς, καθώς και να κατανοείτε και να 

χρησιμοποιείτε πληροφορίες για τη διοργάνωση μίας εκδρομής, για δραστηριότητες στον ελεύθερο 

χρόνο και για τον καιρό.  



 

3. Δημιουργία Ιστοσελίδας 

Σκοπός αυτού του Προγράμματος είναι η εξοικείωση των εκπαιδευομένων με τις τεχνικές δημιουργίας 

ιστοσελίδων και μικρών ιστοχώρων. Οι εκπαιδευόμενοι/ες, μετά την εμπέδωση της συγκεκριμένης 

θεματικής ενότητας, θα είναι σε θέση να χρησιμοποιήσουν τα σύγχρονα περιβάλλοντα για τη 

δημιουργία ιστοσελίδων και γενικότερα να γνωρίζουν τα τεχνικά, αισθητικά, ηθικά και κοινωνικής 

υφής θέματα που θέτει η δημιουργία και δημοσιοποίηση ιστοσελίδων. Επιπλέον, θα μπορέσουν να 

επιτύχουν μια ατομική βελτίωση, καθώς θα διευρύνουν τους ορίζοντές τους σε θέματα νέων 

τεχνολογιών και πληροφορικής, μια βελτίωση της θέσης τους στο χώρο της εργασίας, αφού θα 

μπορούν πλέον να δημιουργούν ιστοσελίδες σχετικές με το επάγγελμά τους αλλά και μια γενικότερη 

συμμετοχή στα κοινά και στο σύγχρονο τεχνολογικό και κοινωνικό γίγνεσθαι, αν επιλέξουν τη 

δημιουργία ιστοσελίδων στις θεματικές περιοχές που έχουν να κάνουν με πολιτική επικαιρότητα ή 

θέματα κοινωνικού ενδιαφέροντος. 

4. Δημιουργώ τη δική μου επιχείρηση 

Η περίοδος της οικονομικής κρίσης που διανύουμε, καθώς και τα υψηλά ποσοστά ανεργίας 

κατευθύνουν ένα μεγάλο μέρος επαγγελματιών στην εκμετάλλευση ευκαιριών ή στη δημιουργία της 

δικής τους θέσης εργασίας, ανοίγοντας μια επιχείρηση.  

Άλλοι/ες έχουν μια καλή επιχειρηματική ιδέα και έχοντας εντοπίσει ένα κενό στην αγορά βλέπουν μια 

ευκαιρία να ανοίγεται μπροστά τους. Παρόλο που ο ενθουσιασμός και το πάθος στην 

επιχειρηματικότητα είναι απαραίτητα, δεν αρκούν μόνο αυτά. Υπάρχουν πολλές γνώσεις που πρέπει να 

αποκτηθούν και δεξιότητες να καλλιεργηθούν προκειμένου το εγχείρημα του νέου επιχειρηματία να 

στεφθεί με επιτυχία. Οι συνεχώς μεταβαλλόμενες συνθήκες και ο διεθνής ανταγωνισμός απαιτούν τη 

συνεχή ενημέρωση και τη χρήση δοκιμασμένων εργαλείων διοίκησης ώστε να παίρνονται εγκαίρως οι 

κατάλληλες αποφάσεις.  

Το συγκεκριμένο Πρόγραμμα στοχεύει στο να εισάγει κάθε συμμετέχοντα/ουσα σε βασικές έννοιες και 

τεχνικές δημιουργίας της δικής του επιχείρησης.  

Υπό αυτή την έννοια είναι χρήσιμο ο/η κάθε/καθεμία εκπαιδευόμενος/η να εστιάσει στο σχεδιασμό 

ενός πραγματικού επιχειρηματικού εγχειρήματος και να ακολουθήσει τα βήματα του Προγράμματος.  

Ως επιμέρους θέματα του Προγράμματος αυτού συμπεριλαμβάνονται και παρουσιάζονται με πρακτικό 

τρόπο τα εξής: οι τεχνικές ανεύρεσης της αρχικής ιδέας, η δοκιμή και αξιολόγησή της πριν την έναρξη 

της επιχείρησης, η παροχή γνώσεων για τη διαμόρφωση επιχειρηματικών σχεδίων, η επιλογή νομικής 

μορφής, η εκτίμηση των απαιτούμενων πόρων, καθώς και η εύρεση σύγχρονων μορφών 

χρηματοδότησης.  



 

 

6. Επιχειρηματικότητα και Τουριστική - Πολιτιστική Ανάπτυξη 

Σκοπός αυτού του Προγράμματος είναι η απόκτηση βασικών γνώσεων και δεξιοτήτων για την 

επιχειρηματικότητα, την τουριστική – πολιτιστική ανάπτυξη, την αναζήτηση και την αναγνώριση 

καινοτόμων επιχειρηματικών ιδεών στους τομείς αυτούς, που θα αναβαθμίσουν το τουριστικό 

«προϊόν», αυξάνοντας την πιθανότητα επιτυχίας. 

Οι εκπαιδευόμενοι/ες θα έρθουν σε επαφή με τις έννοιες της επιχειρηματικότητας, της τουριστικής και 

πολιτιστικής ανάπτυξης, των εναλλακτικών μορφών τουρισμού, των καινοτόμων ιδεών, του 

επιχειρηματικού κύκλου και της διαμόρφωσης επιχειρησιακού σχεδίου. 

Το συγκεκριμένο Πρόγραμμα δίνει τη δυνατότητα στους συμμετέχοντες να κατανοήσουν την 

επιχειρηματικότητα και την τουριστική πολιτιστική ανάπτυξη, με σκοπό να υιοθετήσουν καινοτόμες 

ιδέες και να δημιουργήσουν τη δική τους επιχείρηση στον τομέα του τουρισμού. 

7. Επαγγελματική ενεργοποίηση ανέργων γυναικών 

Το συγκεκριμένο Πρόγραμμα απευθύνεται σε γυναίκες άνεργες που αναζητούν ευκαιρίες για εργασία. 

Γυναίκες οι οποίες πιθανόν χρειάζεται να στηρίξουν οικονομικά την οικογένειά τους, αλλά είτε δεν 

έχουν δουλέψει στο παρελθόν είτε έχουν απομακρυνθεί από την αμειβόμενη εργασία για αρκετά 

χρόνια.  

Απευθύνεται ακόμα σε γυναίκες οι οποίες είναι επιφορτισμένες με το διπλό φορτίο των οικογενειακών 

και επαγγελματικών υποχρεώσεων, που ίσως δεν έχουν αρκετά ή «φρέσκα» εκπαιδευτικά και 

επαγγελματικά προσόντα ή εργασιακή εμπειρία. Απευθύνεται, τέλος, σε γυναίκες οι οποίες δεν 

μπορούν να συνειδητοποιήσουν ή και να αξιοποιήσουν τις δεξιότητες τις οποίες έχουν αποκτήσει 

φροντίζοντας τους γονείς, τα παιδιά και το νοικοκυριό τους, που δεν τις έχουν ενθαρρύνει να 

εργαστούν, χρειάζονται στήριξη για να πιστέψουν στον εαυτό τους και στις δυνάμεις τους, ώστε να 

βγουν στον επαγγελματικό στίβο σε εποχές κατά τις οποίες η αγορά εργασίας, λόγω οικονομικής 

κρίσης, είναι δύσκολη κι απαιτητική.  

Εκτιμάται ότι η εξοικείωση των εκπαιδευομένων με το διδακτικό υλικό του συγκεκριμένου 

Προγράμματος θα συμβάλει, ώστε αυτές να προβληματιστούν και να ξαναδούν κριτικά τον εαυτό τους 

και τον κόσμο της εργασίας προσπαθώντας να βρουν τη «χρυσή» ισορροπία ανάμεσα στην 

οικογενειακή και την επαγγελματική ζωή. Ακόμα, θα τους δώσει εργαλεία και πρακτικές συμβουλές για 

το πώς μπορούν να ξεκινήσουν τη δημιουργία μιας δικής τους επιχειρηματικής δράσης ακολουθώντας 

συγκεκριμένα πρακτικά βήματα, ειδικά όσον αφορά στις κοινωνικές επιχειρήσεις. 



 


