
Studying  to become a Chef in Cyprus' City & Guilds
approved center - Chef Academy, gives you 

a head start in your career
 

BRITISH 
QUALIFICATIONS 
IN HOSPITALITY 
AND CATERING

START A CAREER 
 

Program Accreditation & Recognition
Accredited by City & Guilds, London
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#MakeACareerChoice



Ποιό είναι το City and Guilds, London ;
Το City and Guilds, London είναι ένας διεθνής εκπαιδευτικός οργανισμός ο οποίος
προσφέρει αναγνωρισμένα προγράμματα στον τομέα των επισιτιστικών επιστημών.
Το City and Guilds, London εκπροσωπείτε στην Κύπρο από το  LEDRA COLLEGE και
οι εγκαταστάσεις όπου γίνεται η πρακτική (κουζίνες) και η θεωρία είναι στη σχολή
ALFA CULINARY AND BEVERAGE ACADEMY στη Λευκωσία.
Είμαστε ένα από τα 100 αναγνωρισμένα κέντρα City & Guilds, London με αριθμό
847266.
 
Τι μπορώ να σπουδάσω και πόση διάρκεια έχουν τα προγράμματα;
Τα προγράμματα που προσφέρουμε είναι τα πιο κάτω:
LEVEL 1: Certificate in Food Preparation and Cooking - (8065-01)
LEVEL 2: Diploma in Food Preparation and Cooking (Culinary Arts) –(8065-02)
LEVEL 2 & 3: Diploma in Food Preparation and Cooking (Patisserie)- (8065-03)
Κάθε πρόγραμμα έχει διάρκεια 8 μήνες (31 εβδομάδες) . Οι εξετάσεις γίνονται στην
Κύπρο και αποστέλνονται στην Αγγλία.  Το δίπλωμα που αποκτά ο σπουδαστής είναι
από τον οργανισμό City and Guilds, London και είναι διεθνώς αναγνωρισμένο.
 
Ποιά η διαφορά με τα άλλα κολέγια;
Η διαφορά των προγραμμάτων του City and Guilds, London είναι οι πολλαπλές
ώρες πρακτικής που μέσα από αυτές οι σπουδαστές καταρτίζονται πλήρως και
τελειώνοντας είναι έτοιμοι να μπουν και να δουλέψουν σε κουζίνες. Οι ώρες
πρακτικής εξάσκησης ανέρχονται σε 425 και ΜΟΝΟ τα προγράμματα των  City and
Guilds, London το προσφέρουν αυτό. Επιπλέον, οι σπουδαστές μπορούν να
συνεχίσουν τις σπουδές τους σε οποιοδήποτε πανεπιστήμιο της επιλογής τους μιας
και τα προγράμματα είναι διεθνώς αναγνωρισμένα. 
 
Τι γενικός απολυτηρίου απαιτείται για να μπορώ να εγγραφώ;
Στα προγράμματα City and Guilds, London μπορείς να εγγραφείς ακόμα και ΧΩΡΙΣ
απολυτήριο λυκείου ή τεχνικής σχολής. Η δομή τους είναι έτσι φτιαγμένη που τα
προγράμματα απευθύνονται τόσο σε αρχάριους όσο και σε επαγγελματίες.
 
Πού μπορώ να εργοδοτηθώ μετά;
Η σχολή μας συνεργάζεται με μια πληθώρα χώρων εστίασης όπως ξενοδοχεία,
εστιατόρια, κλινικές . Είμαστε σε θέση μετά το πέρας των εξετάσεων σάς να σας
εξασφαλίσουμε θέση εργασίας.  
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