ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
Στο πλαίσιο του προγράμματος Erasmus+ 2019 το ΙΕΚ Μεταμόρφωσης
πραγματοποίησε τρείς ροές κινητικότητας με σπουδαστές μας στο εξωτερικό.
Αρχικά η Α΄ ροή έγινε στο Βουκουρέστι με τη συμμετοχή σπουδαστών των
τμημάτων Β. Εργοθεραπείας και Β. Φυσικοθεραπείας οι οποίοι είχαν την ευκαιρία
να κάνουν πρακτική: α) στην Κλινική Αποκατάστασης Clinica de Recuperare
Medicala SportCare , β) στην Ειδική Σχολή του Βουκουρεστίου Special School of
Bucharest, γ) στην ΙΑΤΡΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ FIZIOHEALTH MEDICAL CLINIC, δ) στο ΙΑΤΡΙΚΟ
ΚΕΝΤΡΟ BROTAC MEDICAL CENTER, ε) στο κέντρο αποκατάστασης CENTRU de
RECUPERARE pentru COPII στ) στο τμήμα κινησιολογίας του Εθνικού Πανεπιστημίου
του Βουκουρεστίου Universitatea Nationala de Educatie Fisica si Sport din Bucuresti
και ζ) σε δύο Ειδικά Σχολεία Τυφλών και Κωφών του Βουκουρεστίου.
Η Β΄ ροή με σπουδαστές του τμήματος Στελεχών Διοίκησης και Οικονομίας
πραγματοποιήθηκε και αυτή στο Βουκουρέστι. Στο πλαίσιο της πρακτικής τους
άσκησης τοποθετήθηκαν: α) στην Chipita Ρουμανίας, β) στην HERTZ εταιρεία
ενοικιάσεων αυτοκινήτων και μισθώσεων Ρουμανίας, γ) Alpha Bank Ρουμανίας,
δ)στα Πλαστικά ArgoRom, ε) στην IFANTIS S.A Ρουμανίας ,στ) στην Τράπεζα BANCA
ROMANEASCA, ζ) στο Οικονομικό Κολλέγιο ΒουκουρεστίουXENOPOL ECONOMIC
COLLEGE και η) στο Γραφείο Οικονομικών και Εμπορικών Υποθέσεων της Πρεσβείας
της Ελλάδας στο Βουκουρέστι.
Παράλληλα, οι σπουδαστές της Α΄ και της Β΄ Ροής κατά την 14ήμερη παραμονή
τους στο Βουκουρέστι επισκέφθηκαν μουσεία και πολιτιστικούς χώρους για να
γνωρίσουν τον πολιτισμό και την ιστορία της Ρουμανίας.
Η Γ΄ Ροή έγινε στην Πάφο με σπουδαστές των τμημάτων Τεχνολογίας και
Ελέγχου Τροφίμων και Ποτών και Τεχνικών Αμπελουργίας και Οινολογίας. Το
πρόγραμμα περιλάμβανε επισκέψεις και πρακτικές ασκήσεις σε διάφορους φορείς
και επιχειρήσεις: α) Στην πρότυπη φάρμα Μερσίνη β) Στα οινοποιεία Τσαγκαρίδη,
Κολιού και Φικάρδου, με τους βιολογικούς αμπελώνες τους και στις κάβες της
πόλης σχετικά με την προώθηση του Κυπριακού οίνου γ) Στα παραδοσιακά
εργαστήρια γλυκισμάτων «ΑΦΡΟΔΙΤΗ» και «ΜΑΡΙΑ» δ) Στο εργαστήριο παραγωγής
αρτοποιημάτων «ΠΑΝΙΚΟΣ ΗΡΑΚΛΕΟΥΣ» ε) Στον τομέα της παραγωγής και
ποιοτικού ελέγχου της γαλακτοβιομηχανίας «ΖΗΤΑ» και στο τυροκομείο Δρούσια,
μια μονάδα παραγωγής του τυριού Χαλίτζη με Π.Ο.Π.. στ) Στο εργοστάσιο της
«ΚΕΟ» που δραστηριοποιείται στον κλάδο της Ζυθοποιίας και της παραγωγής
φυσικών χυμών. ζ) Στη ζυθοποιία «ΑΦΡΟΔΙΤΗ» η) Στο εργοστάσιο χυμών «ΣΙΤΡΟ»
της Πάφου θ) Στην εταιρεία προβολής και τουριστικής ανάπτυξης Πάφου και ι) Στο
πανεπιστήμιο «ΝΕΑΠΟΛΙΣ».
Η ροή αυτή ολοκληρώθηκε με επισκέψεις στους αρχαιολογικούς και
πολιτιστικούς χώρους της Κύπρου.

