ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

το πλαίςιο του προγράμματοσ Erasmus+2018 το ΙΕΚ Μεταμόρφωςθσ
πραγματοποίθςε τρείσ ροζσ κινθτικότθτασ με ςπουδαςτζσ μασ ςτο εξωτερικό.
Αρχικά θ Αϋ ροι ζγινε ςτο Βουκουρζςτι με τθ ςυμμετοχι ςπουδαςτϊν του
τμιματοσ Β. Εργοκεραπείασ οι οποίοι είχαν τθν ευκαιρία να κάνουν πρακτικι: α)
ςτθν Aqualife Pool, όπου εκπαιδεφτθκαν ςτο κεραπευτικό πρόγραμμα που
εφαρμόηεται από ειδικοφσ ςε άτομα με νοθτικι ςτζρθςθ και αυτιςμό ςτθ
“κεραπευτικι πιςίνα”, β) ςτο περίφθμο Εκνικό Ινςτιτοφτο Φυςικισ Ιατρικισ και
Αποκατάςταςθσ I.N.R.M.F.B., γ) ςτο Κζντρο Αποκατάςταςθσ Ιπποκράτθσ, δ) ςτθ
Ρουμανικι Ομοςπονδία Φυςικισ Αγωγισ και Ακλθτιςμοφ και ε) ςε δφο Ειδικά
χολεία Συφλϊν και Κωφϊν του Βουκουρεςτίου.
Η Βϋ ροι με ςπουδαςτζσ του τμιματοσ Β. Βρεφονθπιοκόμων
πραγματοποιικθκε και αυτι ςτο Βουκουρζςτι. το πλαίςιο τθσ πρακτικισ τουσ
άςκθςθσ τοποκετικθκαν: α) ςτο μοντεςςοριανό ςχολείο Βουκουρεςτίου, β) ςε
Ειδικό χολείο για τθ νοθτικι ςτζρθςθ και τον αυτιςμό και γ) ςε Βρεφονθπιακοφσ
τακμοφσ.
Παράλλθλα, οι ςπουδαςτζσ τθσ Αϋ και τθσ Βϋ Ροισ κατά τθν 14ιμερθ
παραμονι τουσ ςτο Βουκουρζςτι επιςκζφκθκαν μουςεία και πολιτιςτικοφσ χϊρουσ
για να γνωρίςουν τον πολιτιςμό και τθν ιςτορία τθσ Ρουμανίασ.
Η Γϋ Ροι ζγινε ςτθν Πάφο με ςπουδαςτζσ του τμιματοσ τελεχϊν Διοίκθςθσ
και Οικονομίασ. Σο πρόγραμμα περιλάμβανε επιςκζψεισ και πρακτικζσ αςκιςεισ ςε
διάφορουσ φορείσ και επιχειριςεισ: α)ςτο Εμπορικό και Βιομθχανικό Επιμελθτιριο
β) ςε καινοτόμεσ μικρζσ επιχειριςεισ αγροτουριςμοφ και παραδοςιακϊν
προϊόντων. γ) ςτο ξενοδοχείο ¨Saint George” το οποίο αποτελεί βαςικι μονάδα
ςτον τουριςτικό τομζα τθσ Πάφου. δ) ςτισ μθχανολογικζσ εγκαταςτάςεισ ¨ΖΗΝΩΝ
– ΠΑΝΑΡΕΣΟΤ¨ με τθν υψθλι τεχνολογία και το άρτια καταρτιςμζνο προςωπικό.
ε)ςτα φυτϊρια ‘GREEN FOREST’ μια πρωτοποριακι επιχείρθςθ παραγωγισ και
εμπορίασ φυτϊν. ςτ) ςτον οργανιςμό
EUROPE DIRECT και τα γραφεία
Εκπαιδευτικϊν υμβοφλων UNILINK και η) ςτον τομζα ανάπτυξθσ τθσ Ιδιωτικισ
Σριτοβάκμιασ Εκπαίδευςθσ εντάςςεται και θ επίςκεψθ ςτο C.D.A College και ςτο
Πανεπιςτιμιο ¨ΝΕΑΠΟΛΙ¨. Είχαν επίςθσ τθν ευκαιρία να εκπαιδευτοφν ςτθν
κατάςτρωςθ ενόσ επιχειρθματικοφ πλάνου.
Η ροι αυτι ολοκλθρϊκθκε με επιςκζψεισ ςτουσ αρχαιολογικοφσ και
πολιτιςτικοφσ χϊρουσ τθσ Κφπρου.

