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Δελτίο Τύπου 

  Μια υπέροχη διαδρομή έφτασε στο τέλος της. Μια δημιουργική συνεργασία τεσσάρων 
συνολικά ετών με το National Star Specialist College στο Cheltenham του Ηνωμένου Βασιλείου, 
στο  πλαίσιο  του  προγράμματος  Erasmus+  και  στη  Δράση  ΚΑ1 «Κινητικότητα  εκπαιδευομένων 
και  προσωπικού  Επαγγελματικής  Εκπαίδευσης  και  Κατάρτισης»  ολοκληρώθηκε  με  επιτυχία 
δικαιώνοντας, έτσι, τον τίτλο “EmployAble” του σχεδίου κινητικότητας.  
 

 
 
  Το πρόγραμμα, που βασικό του σκοπό είχε την προώθηση των νέων με αναπηρία στην 
αγορά εργασίας και την απασχόληση, περιλάμβανε δύο δράσεις, κατάρτιση εκπαιδευτικών και 
κατάρτιση σπουδαστών. Στην πρώτη δράση συμμετείχαν συνολικά 25 εκπαιδευτικοί της Σχολής 
μας, οι οποίοι καταρτίστηκαν στην επαγγελματική καθοδήγηση και τη μεντορική καθώς και στη 
δομή  και  τη  λειτουργία  των  κοινωνικών  επιχειρήσεων.  Οι  καταρτιζόμενοι  είχαν  την  ευκαιρία 
έρθουν  σε  επαφή  με  τους  εργασιακούς  μέντορες,  να  επισκεφθούν  εργασιακά  περιβάλλοντα, 
όπου  απασχολούνται  σπουδαστές  με  αναπηρία  και  να  παρακολουθήσουν  στην  πράξη    τη 
διαδικασία της υποστήριξης στην εργασία τόσο των νέων όσο και των εργοδοτών.  
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Στη  δεύτερη  δράση  πήραν  μέρος  30  σπουδαστές  μας  που  υποστηρίζονταν  από  15 
συνοδούς  εκπαιδευτικούς  και  οι  οποίοι  τοποθετήθηκαν  σε  θέσεις  εργασίας  στις  κοινωνικές 
επιχειρήσεις του National Star College.  

Οι  νέοι  απασχολήθηκαν  στο  Starprint,  την  επιχείρηση  των  εκτυπώσεων,  όπου 
καταρτίστηκαν  στον  σχεδιασμό  λογοτύπων,  το  τύπωμα  σε  κούπες,  ύφασμα  και  ξύλο, 
εξοικειώθηκαν με τα μηχανήματα, τα εργαλεία  και τα ηλεκτρονικά μέσα και γενικότερα με τον 
τρόπο λειτουργίας της επιχείρησης.  

 

                      
 
Άλλη  ομάδα  σπουδαστών  μας  τοποθετήθηκε  στο  StarBistro,  όπου  οι  νέοι  απέκτησαν 

εργασιακή  εμπειρία στις υπηρεσίες  εστιατορίου,  μπροστά και πίσω από  τον πάγκο,  όπως στη 
μαγειρική,  το  στρώσιμο  των  τραπεζιών,  το  σερβίρισμα,  τις  παραγγελίες,  τον  χειρισμό  της 
μηχανής του καφέ, κτλ.  

                         
 

Οι  σπουδαστές μας  καταρτίστηκαν  επίσης στο Customer Services  μέσω  της  κοινωνικής 
επιχείρησης Starshop,  ένα  κατάστημα όπου πωλούνται  τρόφιμα  και  αναψυκτικά,  αλλά  και  τα 
προϊόντα  που  κατασκευάζονται  στα  επαγγελματικά  εργαστήρια  του  κολεγίου  μαθαίνοντας  με 
τον  τρόπο  αυτό  πώς  λειτουργεί  ένα  εμπορικό  κατάστημα:  χειρισμός  ταμιακής  μηχανής, 
απογραφή,  εφοδιασμός,  έλεγχος της ποιότητας των τροφίμων κτλ. Επίσης τοποθετήθηκαν στη 
Γραμματεία  του  κολεγίου  όπου  προσέφεραν  βοηθητικές  υπηρεσίες,  όπως  διαλογή  της 
αλληλογραφίας  και  διανομή,  χειρισμός  του  φωτοτυπικού  μηχανήματος,  χειρισμός  του 
μηχανήματος που υπολογίζει τα ταχυδρομικά τέλη. 



                             
 
 

                         
 
Τέλος  οι  σπουδαστές  μας  απασχολήθηκαν  στον  τομέα    της  μαγειρικής  από 

επαγγελματίες  chef,  στο  επαγγελματικό  εργαστήριο  του  κολεγίου,  όπου  προετοιμάζονται 
γεύματα  και  γλυκά,  τα  οποία  πωλούνται  σε  καφέ  και  Bistro  της  ευρύτερης  περιοχής  και  το 
οποίο,  όπως  και  οι  κοινωνικές  επιχειρήσεις  που  αναφέρθηκαν  λειτουργεί  σε  πραγματικές 
συνθήκες εργασίας. 

 

                                           



 
  Η  συμμετοχή  στο  πρόγραμμα Erasmus+    ήταν  και  είναι  μια  δυνατή  και  ανεπανάληπτη 
εμπειρία  που  συνέβαλε  σημαντικά  στη  διεύρυνση  του  επαγγελματικού  αλλά  και  του 
προσωπικού ορίζοντα των συμμετεχόντων.  
 

 
 

Κυρίως, όμως προσέφερε στους σπουδαστές μας μια δυνατή ανάσα σιγουριάς, αυτοπεποίθησης 
και αισιοδοξίας φέρνοντάς τους ακόμα πιο κοντά στην πολυπόθητη Αυτονομία. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                     


