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Πρόζκληζη ζσμμεηοτής ζηο πρόγραμμα επαγγελμαηικής εκπαίδεσζης και 
καηάρηιζης ηοσ εσρφπαχκού έργοσ ENGINITE 

 
Aθορά νέοσς απόθοιηοσς μητανικούς ζηην Ελλάδα και ζηην Κύπρο 
 
Τν Πνιπηερλείν Κξήηεο θαη ην Τερλνινγηθό Παλεπηζηήκην Κύπξνπ πξνζθαινύλ ηνπο 
ελδηαθεξόκελνπο λένπο απόθνηηνπο κεραληθνύο λα ππνβάινπλ δήιωζε ελδηαθέξνληνο γηα 
ζπκκεηνρή ζε πξόγξακκα επαγγεικαηηθήο εθπαίδεπζεο θαη θαηάξηηζεο, ζην πιαίζην ηνπ 
επξωπαϊθνύ έξγνπ ENGINITE (https://www.enginite.eu/).  
 
Τν πξόγξακκα επαγγεικαηηθήο εθπαίδεπζεο θαη θαηάξηηζεο ζα πινπνηεζεί από ηνλ Οθηώβξην 2018 
έωο ηνλ Μάην 2019 θαη ζα πεξηιακβάλεη 2 δηαθξηηέο θάζεηο: 

1. ηξίκελε εθπαίδεπζε κέζω ζπκκεηνρήο ζε 8 εβδνκαδηαία καζήκαηα (Οθηώβξηνο-Γεθέκβξηνο 
2018) 

2. ηξίκελε πξαθηηθή άζθεζε ζε εηαηξείεο/βηνκεραληθέο κνλάδεο/νξγαληζκνύο (Ιαλνπάξηνο-
Απξίιηνο 2019) 

 
Τν ελ ιόγω πξόγξακκα επαγγεικαηηθήο εθπαίδεπζεο θαη θαηάξηηζεο ζηεξίδεηαη ζηελ πξνβιεκαηηθν-
θεληξηθή κάζεζε (Problem-based Learning). Σπλδπάδεη εθαξκνζκέλα αθαδεκαϊθά ζέκαηα κε 
πξαθηηθέο πηπρέο, πξνθεηκέλνπ λα ζπκβάιεη ζηελ αλάπηπμε ηωλ ηερληθώλ γλώζεωλ ζε θξίζηκνπο 
ηνκείο ηεο κεραληθήο, θαζώο επίζεο θαη ηωλ δεμηνηήηωλ ηωλ λέωλ κεραληθώλ (κεηαμύ άιιωλ: 
θαηλνηνκία θαη δεκηνπξγηθόηεηα, νκαδηθόηεηα, επηρεηξεκαηηθέο δεμηόηεηεο, δηαρείξηζε αζθάιεηαο θαη 
πγείαο, δηαρείξηζε έξγωλ). Απώηεξνο ζθνπόο ηνπ πξνγξάκκαηνο είλαη λα εμνπιίζεη ηνπο 
ζπκκεηέρνληεο κε ηα απαξαίηεηα εθόδηα, ώζηε λα δηεπθνιπλζνύλ ζηελ εμεύξεζε εξγαζίαο ζε 
ηερλνινγίεο θαη ηνκείο αηρκήο ηωλ εηδηθνηήηωλ ηνπο. 
 
Ποιοι μπορούν να ζσμμεηέτοσν 
Σην πξόγξακκα κπνξνύλ λα ζπκκεηέρνπλ κεραληθνί κε δίπιωκα/πηπρίν: 

● Μεραληθνύ νξπθηώλ πόξωλ 
● Μεραληθνύ πεξηβάιινληνο 
● Μεραληθνύ παξαγωγήο θαη δηνίθεζεο 
● Ηιεθηξνιόγνπ κεραληθνύ θαη κεραληθνύ ππνινγηζηώλ 
● Χεκηθνύ κεραληθνύ 
● Μεραλνιόγνπ κεραληθνύ 
● Μεραληθνύ κεηαιιείωλ-κεηαιινπξγνύ 
● Μεραληθνύ επηζηήκεο πιηθώλ 
● Γεωξγηθήο κεραληθήο 
● Μεραλνιόγνπ Μεραληθνύ Βηνκεραλίαο 
● Βηνκεραληθήο δηνίθεζεο θαη ηερλνινγίαο 
● Γηαρείξηζεο ελεξγεηαθώλ πόξωλ 
● Άιιωλ ζπλαθώλ εηδηθνηήηωλ (π.ρ., ρεκηθνί, βηνρεκηθνί, βηνηερλνιόγνη, επηζηήκνλεο θαη 

ηερλνιόγνη ηξνθίκωλ, επηζηήκνλεο πεξηβάιινληνο θαη θπζηθώλ πόξωλ). 

https://www.enginite.eu/
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Σπγθεθξηκέλα, ε πξόζθιεζε απηή απεπζύλεηαη ζε: 
(α) Μεραληθνύο πνπ αλαδεηνύλ εξγαζία ή/θαη επηζπκνύλ λα παξαθνινπζήζνπλ έλα πξόγξακκα 
επαγγεικαηηθήο εθπαίδεπζεο θαη θαηάξηηζεο.  
(β) Μεραληθνύο πνπ απαζρνινύληαη κεξηθώο ή/θαη εξγάδνληαη ζε δηαθνξεηηθό ηνκέα θαη επηζπκνύλ 
λα παξαθνινπζήζνπλ έλα πξόγξακκα επαγγεικαηηθήο εθπαίδεπζεο θαη θαηάξηηζεο.  
 
Ο μέγιστος αριθμός σσμμετετόντων είναι εικοσιπέντε (25)  
 
Κριηήρια επιλογής ζσμμεηετόνηφν 
Η επηινγή ηωλ ζπκκεηερόληωλ ζα γίλεη κε βάζε ηα αθόινπζα θξηηήξηα: 
(α) ζπλάθεηα δηπιώκαηνο/πηπρίνπ κε ηηο γλωζηηθέο πεξηνρέο ζηηο νπνίεο εζηηάδεη ην πξόγξακκα. 
(β) δπλαηόηεηα γηα πιήξε θαη ελεξγό ζπκκεηνρή θαη ζηα δύν κέξε ηνπ πξνγξάκκαηνο επαγγεικαηηθήο 
εθπαίδεπζεο θαη θαηάξηηζεο (βι. πεξαηηέξω πιεξνθνξίεο ζηε ζπλέρεηα ηεο πξόζθιεζεο) 
 
Οη ζέζεηο είλαη πεξηνξηζκέλεο γη’ απηό ζα ηεξεζεί απζηεξή ζεηξά πξνηεξαηόηεηαο. 
 
Σύνουη & δομή προγράμμαηος 
Τν πξόγξακκα επαγγεικαηηθήο εθπαίδεπζεο θαη θαηάξηηζεο ENGINITE ζα έρεη ζπλνιηθή δηάξθεηα 6 
κελώλ θαη απνηειείηαη από δύν κέξε.  
 
Μέπορ 1ο (3 μήνερ): Οθηώ εβδνκαδηαία καζήκαηα επαγγεικαηηθήο θαηάξηηζεο κε ζηόρν ηελ αλάπηπμε 
(α) ηωλ ηερληθώλ γλώζεωλ [4 εβδνκαδηαία καζήκαηα] θαη (β) ηωλ δεμηνηήηωλ ηωλ λέωλ απνθνίηωλ 
κεραληθήο [4 εβδνκαδηαία καζήκαηα]. Σπγθεθξηκέλα, ηα καζήκαηα ζα βαζίδνληαη ζην κνληέιν ηεο 
πξνβιεκαηηθό-θεληξηθήο κάζεζεο. Κάζε κάζεκα ζα πινπνηείηαη κέζα από έλα κεηθηό κνληέιν 
κάζεζεο ην νπνίν ζα ζηεξίδεηαη ζηε ρξήζε δηαδηθηπαθήο εθπαηδεπηηθήο πιαηθόξκαο ζε ζπλδπαζκό 
κε δηα δώζεο θαηάξηηζε. Δθπαηδεπηέο ηωλ καζεκάηωλ ζα είλαη εηδηθνί ζηνλ ηνκέα από ην ρώξν ηνπ 
Παλεπηζηεκίνπ θαη ηεο βηνκεραλίαο.  
 
Μέπορ 2ο (3 μήνερ): Γνκεκέλε πξαθηηθή άζθεζε ζην πιαίζην ηεο νπνίαο νη ζπκκεηέρνληεο ζα 
ηνπνζεηεζνύλ ζε ζπλαθείο εηαηξείεο, βηνκεραληθέο κνλάδεο ή νξγαληζκνύο κε ζηόρν ηελ εκπέδωζε 
ηωλ ηερληθώλ γλώζεωλ θαη ηωλ δεμηνηήηωλ πνπ ζα απνθνκίζνπλ θαηά ην πξώην κέξνο ηνπ 
πξνγξάκκαηνο. Σπγθεθξηκέλα, θαηά ηε δηάξθεηα ηεο πξαθηηθήο άζθεζεο νη ζπκκεηέρνληεο ζα έρνπλ 
ηελ επθαηξία (α) λα εμνηθεηωζνύλ θαη λα κάζνπλ πεξηζζόηεξα γηα ηηο εγθαηαζηάζεηο, ηνλ εμνπιηζκό 
θαη ηηο δηαδηθαζίεο πνπ αθνινπζνύληαη ζηελ εηαηξεία/βηνκεραληθή κνλάδα/νξγαληζκό πνπ ζα 
ηνπνζεηεζνύλ, (β) λα εξγαζηνύλ ζε κηθξήο θιίκαθαο κειέηεο (projects) νη νπνίεο ζα ηνπο αλαηεζνύλ 
από ηνλ κέληνξά ηνπο ή/θαη ηνλ επηβιέπνληά ηνπο ζηελ εηαηξεία/βηνκεραληθή κνλάδα/νξγαληζκό πνπ 
ζα ηνπνζεηεζνύλ, είηε (γ) λα εξγαζηνύλ ζε κηθξήο θιίκαθαο κειέηεο (projects) ηηο νπνίεο ζα 
πξνηείλνπλ νη ίδηνη ζηνλ επηβιέπνληά ηνπο. 
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Διάρκεια & ενδεικηικό τρονοδιάγραμμα προγράμμαηος  
Τν πξόγξακκα επαγγεικαηηθήο εθπαίδεπζεο θαη θαηάξηηζεο ζα ηεζεί ζε εθαξκνγή από ηνλ Οθηώβξην 
2018 κέρξη ηνλ Μάην 2019, ζηηο εγθαηαζηάζεηο ηνπ Πνιπηερλείνπ Κξήηεο (γηα ηελ Διιάδα) θαη ηνπ 
Τερλνινγηθνύ Παλεπηζηεκίνπ Κύπξνπ (γηα ηελ Κύπξν) ωο εμήο: 

● Η ελαξθηήξηα ζπλάληεζε ηνπ πξνγξάκκαηνο ζα πξαγκαηνπνηεζεί ζηηο αξρέο Οθηωβξίνπ 
2018 κε ζηόρν ηελ πεξαηηέξω ελεκέξωζε ηωλ ζπκκεηερόληωλ. 

● Καηά ηελ πεξίνδν Οθηωβξίνπ-Γεθεκβξίνπ 2018 ζα πξαγκαηνπνηεζνύλ όιεο νη εβδνκαδηαίεο 
ζπλαληήζεηο ζην πιαίζην πινπνίεζεο ηωλ καζεκάηωλ. Όιεο νη ζπλαληήζεηο ζα 
πξαγκαηνπνηεζνύλ ζε απνγεπκαηηλέο ώξεο (π.ρ. 17:00-20:00). 

● Πεξί ηα κέζα Ιαλνπαξίνπ 2019 ζα πξαγκαηνπνηεζεί ελεκεξωηηθή ζπλάληεζε γηα ηε 
δνκεκέλε πξαθηηθή άζθεζε. 

● Από ηα κέζα Ιαλνπαξίνπ έωο ηα κέζα Απξηιίνπ 2019 ζα πινπνηεζεί ε δνκεκέλε πξαθηηθή 
άζθεζε. 

● Πεξί ηα ηέιε Μαΐνπ/αξρέο Ινπλίνπ 2019 ζα πξαγκαηνπνηεζεί θαηαιεθηηθή δεκόζηα 
εθδήιωζε, ζην πιαίζην ηεο νπνίαο ζα δηαρπζνύλ ηα απνηειέζκαηα ηνπ πξνγξάκκαηνο θαη 
ζα απνλεκεζνύλ ηα πηζηνπνηεηηθά παξαθνινύζεζεο ζηνπο ζπκκεηέρνληεο. 

 
*Οι ακπιβείρ ημεπομηνίερ και σώποι διεξαγωγήρ ηος ππογπάμμαηορ επαγγελμαηικήρ εκπαίδεςζηρ 
και καηάπηιζηρ θα κοινοποιηθούν ζε μεηαγενέζηεπο σπόνο.  
 
Η ζπκκεηνρή ζε όια ηα παξαπάλω είλαη ππνρξεωηηθή. Η κε ζπκκεηνρή ζπλεπάγεηαη απνθιεηζκό 
από ην πξόγξακκα. 
 
Γιαηί να ζσμμεηάζτεις… 
Η ζπκκεηνρή ζνπ ζην πξόγξακκα ENGINITE ζα ζνπ παξέρεη έλα αληαγωληζηηθό πιενλέθηεκα, 
εμνπιίδνληάο ζε κε ηα απαξαίηεηα εθόδηα γηα θαιύηεξε επαγγεικαηηθή απνθαηάζηαζε. 
Σπγθεθξηκέλα, κέζα από ηε ζπκκεηνρή ζνπ ζην πξόγξακκα ζα έρεηο ηελ επθαηξία λα: 

● Απνθνκίζεηο πνιύηηκεο εκπεηξίεο θαη επαγγεικαηηθή θαζνδήγεζε από επαγγεικαηίεο θαη 
εηδηθνύο ζηνλ ηνκέα από ην ρώξν ηεο βηνκεραλίαο θαη ηνλ αθαδεκαϊθό ρώξν 

● Δληζρύζεηο ηηο ηερληθέο ζνπ γλώζεηο, ηηο δεμηόηεηέο θαη ηελ πξαθηηθή ζνπ εκπεηξία  
● Σπκκεηέρεηο ζε κηα αλαδπόκελε θνηλόηεηα ε νπνία ζα θέξεη ηε βηνκεραλία θαη ηνπο λένπο 

απόθνηηνπο κεραληθνύο πην θνληά 
● Απμήζεηο ηηο πηζαλόηεηέο ζνπ γηα απαζρόιεζε θαη επαγγεικαηηθή απνθαηάζηαζε ζηνλ 

ηνκέα ζνπ 
 
Πιζηοποιηηικό ζσμμεηοτής 
Με ηελ νινθιήξωζε ηνπ πξνγξάκκαηνο ζα δνζνύλ πηζηνπνηεηηθά παξαθνινύζεζεο ζηνπο 
ζπκκεηέρνληεο.  
 
Αίηηζη ζσμμεηοτής 
Σπκπιεξώζηε ηελ αίηεζε ζπκκεηνρήο κέρξη ηελ Κσριακή, 30 Σεπηεμβρίοσ 2018. Η δήιωζε κπνξεί 
λα ζπκπιεξωζεί ειεθηξνληθά ζην:  
https://goo.gl/forms/A64ZNWQRwEvEh5Fs1 

https://goo.gl/forms/A64ZNWQRwEvEh5Fs1
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Κόζηος ζσμμεηοτής  
Τν πξόγξακκα πξνζθέξεηαη εληειώο δωξεάλ, ρωξίο θακία απνιύηωο νηθνλνκηθή επηβάξπλζε εθ 
κέξνπο ηωλ ζπκκεηερόληωλ θαη ηωλ εηαηξεηώλ/βηνκεραληθώλ κνλάδωλ/νξγαληζκώλ. Η ζπκκεηνρή ηωλ 
λέωλ απνθνίηωλ κεραληθώλ θαη ηωλ εηαηξεηώλ/βηνκεραληθώλ κνλάδωλ/νξγαληζκώλ είλαη ζε 
εζεινληηθή θαη ακηζζί βάζε.  
 
Επιπρόζθεηες πληροθορίες 
Γηα πεξηζζόηεξεο πιεξνθνξίεο γηα ην πξόγξακκα κπνξείηε λα επηζθεθζείηε ηε ζειίδα ηνπ 
επξωπαϊθνύ έξγνπ ENGINITE ζην https://www.enginite.eu/ 
Γηα ζπλερή ελεκέξωζε γηα ην πξόγξακκα κπνξείηε επίζεο λα αθνινπζήζεηε ηε ζειίδα ηνπ 
πξνγξάκκαηνο ζην Facebook ζην https://www.facebook.com/EnginiteErasmus/. 
 
Γηα νπνηεζδήπνηε εξωηήζεηο ή δηεπθξηλίζεηο κπνξείηε λα επηθνηλωλήζεηε καδί καο. 
 
Πολσηετνείο Κρήηης 
Γξ Κωλζηαληίλνο Κνκλίηζαο 
Καζεγεηήο, Σρνιή Μεραληθώλ Οξπθηώλ Πόξωλ 
Ηιεθηξνληθό ηαρπδξνκείν: komni@mred.tuc.gr 
Τειέθωλν: 28210-37686 
 
Γξ Νίθνο Ξεθνπθνπιωηάθεο 
Δπίθνπξνο Καζεγεηήο, Σρνιή Μεραληθώλ Πεξηβάιινληνο 
Ηιεθηξνληθό ηαρπδξνκείν: nikos.xekoukoulotaki@enveng.tuc.gr, nikosxek@gmail.com  
Τειέθωλν: 28210- 37772 
 
Τετνολογικό Πανεπιζηήμιο Κύπροσ 
Γξ Άληξε Ιωάλλνπ 
Δπίθνπξε Καζεγήηξηα, Τκήκα Πνιπκέζωλ θαη Γξαθηθώλ Τερλώλ 
Ηιεθηξνληθό ηαρπδξνκείν: andri.i.ioannou@cut.ac.cy 
Τειέθωλν: +357 25002276 
 
Γξ Γηάλλεο Γεωξγίνπ 
Μεηαδηδαθηνξηθόο εξεπλεηήο, Τκήκα Πνιπκέζωλ θαη Γξαθηθώλ Τερλώλ 
Ηιεθηξνληθό ηαρπδξνκείν: ioannis.georgiou@cut.ac.cy 
Τειέθωλν: +357 25002084 
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