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ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΕΊΤΕ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΘΕΊΤΕ
ΜΕ ΕΥΡΩΠΑΪΚΉ ΑΝΑΓΝΏΡΙΣΗ!

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΊΑ ΚΑΙ ΠΑΡΆΘΕΣΗ ΚΑΦΈ
INTERMEDIATE BARISTA

13, 16 & 20.05.2019
Το Πρόγραμμα εγκρίθηκε από την ΑνΑΔ.
Οι επιχειρήσεις που συμμετέχουν με
εργοδοτούμενους τους, οι οποίοι ικανοποιούν
τα κριτήρια της ΑνΑΔ, θα τύχουν της σχετικής
επιχορήγησης.

09:00 – 14:45
Διάρκεια: 15 ώρες

IHE Academy
Limassol

ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Ο καφές αποτελεί πλέον ένα σημαντικό κομμάτι κάθε μενού στους
χώρους μαζικής εστίασης και φυσικά σε καφετέριες. Η τέχνη του
καλού καφέ χρειάζεται ιδιαίτερες γνώσεις και δεξιότητες έτσι ώστε να
παρέχεται ένα ποιοτικό ρόφημα.
Σκοπός αυτού του προγράμματος είναι να δημιουργήσει - μέσω
θεωρητικής εκπαίδευσης και πρακτικής εξάσκησης – καταρτισμένους
επαγγελματίες Barista οι οποίοι θα παρέχουν υψηλής ποιότητας
υπηρεσίες και προϊόντα στους πελάτες τους καθώς και να εμπλουτίσει
τις γνώσεις τους για τον εξοπλισμό καφέ τελευταίας τεχνολογίας
(μηχανές, μύλοι άλεσης).

ΣΤΟΧΟΙ
Με την ολοκλήρωση του ευρύτερου προγράμματος οι
καταρτιζόμενοι θα είναι σε θέση να:
• διακρίνουν τις διάφορες ποικιλίες, αλέσματα
και γεύσεις καφέ
• αναγνωρίζουν παράγοντες που επηρεάζουν την ποιότητα
του καφέ
• αναλύουν, συντηρούν και ρυθμίζουν τον
εξοπλισμό καφέ
• χρησιμοποιούν με ευχέρεια τις μηχανές καφέ και
τους μύλους άλεσης
• χρησιμοποιούν τις βασικές αρχές παρασκευής
espresso -cappuccino,latte art
• χρησιμοποιούν τις βασικές τεχνικές παρασκευής
καφέ φίλτρου
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• εφαρμόζουν τις βασικές αρχές υγιεινής και ασφάλειας
στο χώρο εργασίας
• εφαρμόζουν τεχνικές για αντιμετώπιση και επίλυση
προβλημάτων με τους πελάτες μειώνουν το χρόνο
εξυπηρέτησης πελατών

ΣΕ ΠΟΙΟΥΣ ΑΠΕΥΘΥΝΕΤΑΙ

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε επαγγελματίες Βarista,
άτομα που ασχολούνται με την ετοιμασία καφέ σε
ξενοδοχεία, χώρους μαζικής εστίασης και καφετέριες.

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΣ
Χρίστος Παρουξής
Ο κ. Χρίστος Παρουξής είναι Διευθυντής στην Innovative Business Services και Innovative Hospitality Education. Σπούδασε
στην Ολλανδία στη SVH Academy in Hotel and Catering industry. Ξεκίνησε την καριέρα του στην ξενοδοχειακή και
επισιτιστική βιομηχανία της Ολλανδίας το 1985 με κύρια κατεύθυνση τα τμήματα τροφίμων και ποτών. Στη πολύχρονη
καριέρα του αποκόμισε εμπειρίες απ όλα τα επίπεδα ιεραρχίας μέχρι διευθυντικές θέσεις σε πολυτελή ξενοδοχεία του
εξωτερικού και της Κύπρου όπως το Four Seasons Hotel και Le Méridien Limassol Spa & Resort. Το 1997 αρχίζοντας
εργασία στο Four Seasons ως υπεύθυνος εστιατορίων,
δεξιώσεων και υπηρεσίας δωματίων και συνεχίζοντας μετά
στο Le Meridien ως Food and Beverage Service Manager.
Ένα από τα κυρίως καθήκοντα του ήταν και η εκπαίδευση του
προσωπικού.Το 2010 ίδρυσε την Parouxis consultants Ltd με
όραμα την πλήρη αφοσίωση στην επαγγελματική ανάπτυξη
του ανθρώπινου δυναμικού και την ευρύτερη προσφορά στην
ανάπτυξη της ξενοδοχειακήs και επισιτιστικήs βιομηχανίαs
της Κύπρου. Είναι ιδρυτικό μέλος του Παγκύπριου Συνδέσμου
Οινοχόων και δημιούργησε και ανάπτυξε την ομάδα
Οινοχόων στα ξενοδοχεία Four Seasons και Le Meridien
Παράλληλα είναι και εξωτερικός συνεργάτης της Αρχής
Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού ως εξωτερικός εξεταστής
και επαληθευτής για τα πρότυπα επαγγελματικής κατάρτισης.
Σημειώνετε ότι ο κ. Χρίστος Παρουξής θα
εφαρμόσει το πρόγραμμμα σε συνεργασία με την
εταιρεία Coffee Care και εξιδικευμένους Barista.

ΠΟΥ ΚΑΙ ΠΟΤΕ

13, 16 & 20.05.2019
09:00 – 14:45
Διάρκεια: 15 ώρες

IHE Academy
Λεμεσός

108 Nikou Patichi, 3070, Limassol, Cyprus
P.O Box 53638, 3317, Limassol, Cyprus
25 736 999
iheducation.eu
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ΚΟΣΤΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ & ΕΠΙΔΟΤΗΣΗ

€240,00 (+ ΦΠΑ) ανά συμμετέχοντα
Από το ποσό των €240,00, το πόσο €180,00 είναι επιδοτημένο. Άρα η κάθε
επιχείρηση θα πληρώσει το μη επιδοτημένο μέρος δηλαδή €60,00 συν, το
ΦΠΑ €45,60 = €105,60 (Ο ΦΠΑ υπολογίζεται στο πραγματικό κόστος
του σεμιναρίου που είναι €240,00).

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ
Δευτέρα 13.05.2019

Πέμπτη 16.05.2019

1. Ιστορική Αναδρομή του καφέ
2. Επεξεργασία και ταξινόμηση του καφέ
3. Καβούρδισμα καφέ
4. Μηχανή και μύλος άλεσης καφέ
Πρακτική εφαρμογή: Ρύθμιση της μηχανής
και του μύλου άλεσης
5. Πρακτική Εφαρμογή: Καθαρισμοί
Μηχανημάτων

6. Αναδρομή του espresso
Πρακτική Εφαρμογή: Τεχνικές παρασκευής
τέλειου espresso
7. Γαλά και Latte Art, Γευστικές Δοκιμίες
Πρακτική Εφαρμογή: Παρασκευή
του καφέ Latte
8. Εκπαίδευση ταχύτητας και στήσιμο bar
Πρακτική εξάσκηση σε ρεαλιστικές
συνθήκες εργασίας

Δευτέρα 20.05.2019
9. Θεωρία του νερού
10. Καφές Φίλτρου
Πρακτική εφαρμογή στις
μεθόδους: FRENCH PRESS,
AEROPRESS, V60, CHEMEX
11. Εξuπηρέτηση Πελατών
Παίξιμο Ρόλων: Αντιμετώπιση και
επίλυση προβλημάτων

ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
1. Ένας καταρτιζόμενος για να πληροί τις προϋποθέσεις για καταβολή του χορηγήματος, θα πρέπει:
•
•
•
•
•
•

Να μην είναι αυτοτελώς εργαζόμενος ή δημόσιος υπάλληλος.
Να καλύπτεται από την περιγραφή υποψηφίων.
Να λάβει μέρος στο πρόγραμμα με τη συγκατάθεση του εργοδότη του.
Να μη βρίσκονται σε ισχύ κυρώσεις αποκλεισμού συνεργασίας του με την Αρχή.
Να είναι παρών στο πρόγραμμα και να υπογράφει σε κάθε συνάντηση το παρουσιολόγιο.
Να συμπληρώσει με επιτυχία το πρόγραμμα δηλαδή να έχει παρακολουθήσεις τουλάχιστον το
75% του προγράμματος.

Σε διαφορετική περίπτωση θα πρέπει η επιχείρηση να καταβάλει προς τον εκπαιδευτικό οίκο το
ποσό το οποίο θα επιχορηγείται από την ΑνΑΔ.
2. Στους συμμετέχοντες δίδονται σημειώσεις οι οποίες περιλαμβάνουν τις διαφάνειες του εκπαιδευτή,
τυχόν ασκήσεις και άλλα βοηθήματα.
3. Σε κάθε διάλειμμα προσφέρονται διάφορα ροφήματα, αλμυρά ή/και γλυκά. Για τα ολοήμερα
εκπαιδευτικά προγράμματα προσφέρεται γεύμα.
4. Για να θεωρηθεί ότι ένας συμμετέχοντας συμπλήρωσε με επιτυχία το πρόγραμμα, πρέπει να έχει
παρακολουθήσει τουλάχιστον το 75% του προγράμματος. Όσοι συμμετέχοντες αποπερατώσουν
με επιτυχία ένα πρόγραμμα λαμβάνουν πιστοποιητικό παρακολούθησης.
Οι συμμετοχές που ακυρώνονται μέχρι και 7 ημέρες πριν την έναρξη του προγράμματος δεν έχουν
οικονομική επιβάρυνση. Ακυρώσεις σε λιγότερες από 7 ημέρες χρεώνονται.
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ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΕΊΤΕ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΘΕΊΤΕ!
ΜΕ ΕΥΡΩΠΑΪΚΉ ΑΝΑΓΝΏΡΙΣΗ!

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΊΑ ΚΑΙ ΠΑΡΆΘΕΣΗ ΚΑΦΈ
INTERMEDIATE BARISTA

13, 16 & 20.05.2019
09:00 – 14:45
Διάρκεια: 15 ώρες

Πολυεπιχειρησιακό Σεμινάριο
IHE Academy

Όνομα εταιρείας:
Διεύθυνση:
Υπεύθυνος
Προσωπικού:

E-mail:

Τηλέφωνο:

Φάξ:

Δραστηριότητα
εταιρείας:

Ονόματα συμμετεχόντων

Τηλέφωνο

Θέση Εργασίας / Καθήκοντα

1
2
3
4
5

Οι συμμετοχές που ακυρώνονται μέχρι και 7 ημέρες πριν την έναρξη του προγράμματος δεν έχουν οικονομική επιβάρυνση. Ακυρώσεις σε
λιγότερες από 7 ημέρες χρεώνονται.
Μέγιστο 10 άτομα ανά επιχείρηση.

Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνείτε με το τηλέφωνο 25736999 ή 25878747.
Άτομο επικοινωνίας κα. Αναστασία Κατσούρη.
Παρακαλώ στείλετε τη δήλωση συμπληρωμένη στο φάξ 25878755 ή στο e-mail: training@iheducation.eu

Υπογραφή και σφραγίδα

Ημερομηνία

iheducation.eu
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IHE Academy
108 Nikou Patichi, 3070, Limassol, Cyprus - P.O Box 53638, 3317, Limassol, Cyprus
70 00 10 20, +357 25 736 999
+357 25 730 763
info@iheducation.eu

