
Ανάπτυξη «πράσινων» δεξιοτήτων στον 
ξενοδοχειακό και επισιτιστικό κλάδο

(HORECA)



▪ Να σχεδιάσει ένα κατανοητό και σύγχρονο εκπαιδευτικό περιεχόμενο για προγράμματα 
μαθητείας σχετικά με τις περιβαλλοντικά βιώσιμες πρακτικές εργασίας, με σκοπό την 
ενσωμάτωσή του στην Επαγγελματική Εκπαίδευση και  Κατάρτιση (EEK) στον κλάδο HoReCa. 

▪ Να εισάγει σύγχρονους τρόπους εκπαίδευσης στον τομέα HORECA, οι οποίοι θα δώσουν 
στους μαθητευόμενους τη δυνατότητα να εξασκήσουν τη γνώση και τις δεξιότητες που θα 
αποκτήσουν σε πραγματικές εργασιακές συνθήκες, προάγοντας -κατ' αυτόν τον τρόπο- την 
ανάπτυξη «πράσινων» δεξιοτήτων.

▪ Να ενισχύσει τη συνεργασία μεταξύ φορέων EEK και επιχειρήσεων, διευκολύνοντας την 
ενσωμάτωση περιβαλλοντικών στοιχείων στους οδηγούς σπουδών των σχετικών ειδικοτήτων 
του τομέα HORECA, και να εισάγει συστήματα πιστοποίησης και τυποποίησης.

Στόχοι του έργου
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Lombardy Foundation for the Environment, Ιταλία (Συντονιστής Εταίρος)

Εταίροι

Exelia, Ελλάδα

Dalarna University, Σουηδία

Professional College HRC Culinary Academy, Βουλγαρία

Superior Center of Mediterranean Hospitality, Ισπανία
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Φορείς ΕΕΚ και Διά Βίου Μάθησης (π.χ. ΙΕΚ, ΕΠΑΛ, ΕΠΑΣ, ΚΔΒΜ).

Ομάδες-στόχος

Επιχειρήσεις/Εργοδότες στον κλάδο HORECA

Μαθητευόμενοι που επιθυμούν να απασχοληθούν στον κλάδο HORECA

Εκπρόσωποι του κλάδου και σχετικές οργανώσεις

Αρχές εποπτείας της ΕΕΚ και φορείς επαγγελματικής καθοδήγησης.



Κύρια αποτελέσματα

1 2 3 4 5
Γνώσεις και 

δεξιότητες στο 
πλαίσιο 

προγραμμάτων 
μαθητείας (WBL) του 

τομέα HoReCa

Πρόγραμμα σπουδών 
ENVIRECA & Ανοικτοί 
Εκπαιδευτικοί Πόροι

Εκπαιδευτικό παιχνίδι 
προσομοίωσης 

ENVIRECA (Simulation
Game)

Πλαίσιο για την 
ενσωμάτωση 

περιβαλλοντικών στοιχείων 
στους οδηγούς σπουδών 
του τομέα HORECA, και 

προτεινόμενα συστήματα 
πιστοποίησης και 

τυποποίησης.

Ημερίδες 
πληροφόρησης 

για το έργο 
ENVIRECA 



ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

1. Εισαγωγή στις ‘πράσινες’ δεξιότητες

2. ‘Πράσινες΄ εσωτερικές επικοινωνίες

3. Πράσινες αλληλεπιδράσεις με επισκέπτες

4. Διαχείριση αποβλήτων

5. Βιώσιμη συντήρηση και πράσινη αποδοτικότητα

6. ‘Πράσινες’ προμήθειες



Εγχειρίδιο ανάπτυξης δεξιοτήτων

Εγχειρίδιο για την ανάπτυξη πράσινων δεξιοτήτων σε
επικοινωνίες με συνεργάτες η/και καταναλωτές του κλάδου
HORECA

Το παρόν εγχειρίδιο αποτελεί ένα εργαλείο για την στήριξη
των παρόχων εκπαίδευσης και εκπαιδευτών στην εργασία,
αναφορικά με την οργάνωση και διεξαγωγή μαθημάτων στις
πράσινες και βιώσιμες πρακτικές.

Υπεύθυνος εταίρος



Εγχειρίδιο πρακτικών οδηγιών για παρόχους
επαγγελματικής κατάρτισης

Εγχειρίδιο με πρακτικές οδηγίες για παρόχους
επαγγελματικής κατάρτισης(ΕΕΚ) και εργοδότες του κλάδου
HORECΑ

To παρόν εγχειρίδιο παρέχει στους εκπαιδευτές
επαγγελματικής εκπαίδευσης (ΕΕΚ) και εργοδότες χρήσιμες
πληροφορίες για να βοηθήσουν και να στηρίξουν τους
εργαζόμενους τους στην κατανόηση και εφαρμογή της
περιβαλλοντικής βιωσιμότητας στα πλαίσια της εργασίας τους.

Υπεύθυνος εταίρος



Μεθοδολογία παροχής εκπαίδευσης

Gamification

Η εφαρμογή τυπικών 

στοιχείων παιγνίου σε 

εκπαιδευτικές 

δραστηριότητες με 

στόχο την 

ενθάρρυνση και 

βελτιστοποίηση της 

μαθησιακής 

διαδικασίας 

Μεθοδολογία παροχής εκπαίδευσης με 
βάση την προσομοίωση για σπουδαστές 
του κλάδου HORECA

Το παρόν εγχειρίδιο περιέχει οδηγίες για 
τη δημιουργία και εφαρμογή ενός 
εκπαιδευτικού παιχνιδιού προσομοίωσης 
με σκοπό την ευκολότερη κατανόηση και 
χρήση των περιβαλλοντικών και βιώσιμων 
δεξιοτήτων από τους σπουδαστές και 
εργαζόμενους του κλάδου HORECA.

Υπεύθυνος εταίρος



Η κοινοπραξία του έργου ENVIRECA δημιούργησε 5 σενάρια βασισμένα στην
εκμάθηση στον εργασιακό χώρο. Τα σενάρια θα χρησιμοποιηθούν σε όλους τους
τύπους επιχειρήσεων HORECA και θα προωθήσουν την ανάπτυξη πράσινων
δεξιοτήτων. Κύρια χαρακτηριστικά αυτών των σεναρίων είναι:

▪ Η δυνατότητα για επιτόπια χρήση στα πλαίσια εκπαιδευτικών σεμιναρίων.

▪ Η πολλαπλασιαστική αξία τους σε συνδυασμό με τα υπόλοιπα εκπαιδευτικά 
εργαλεία του έργου ENVIRECA.

▪ Η ανάπτυξη/διατήρηση του ενδιαφέροντος των συμμετεχόντων.

Πρακτικά σενάρια



Οδηγός Μέντορα

Η μαθητεία(mentoring) έχει γίνει μια πολύ δημοφιλής πρακτική
κατάρτισης στις σύγχρονες επιχειρήσεις, δεδομένου ότι
διευκολύνει την απόδοση, και την πρόοδο των νεοεισερχομένων,
και των μειονοτικών πληθυσμών που στερούνται αρκετά
προφανή πρότυπα ρόλου.

Ο Οδηγός του Μέντορα ENVIRECA βοηθά τους εκπαιδευτές να

παράσχουν μαθήματα κατάρτισης σχετικά με τη βιωσιμότητα και

τις περιβαλλοντικές δεξιότητες για τους μαθητευόμενους
HORECA, χρησιμοποιώντας προγράμματα καθοδήγησης και
μάθησης με βάση την προσομοίωση.

Ο Οδηγός περιγράφει τους τρόπους με τους οποίους μπορούν να
αναπτυχθούν πρακτικά σενάρια, ανάλογα με τις ανάγκες της
εκπαίδευσης ή του τύπου επιχείρησης HORECA.

Υπεύθυνος εταίρος



Στοιχεία Επικοινωνίας 

EXELIA E.E

E-mail:info@exelia.gr

Τηλέφωνο: 210 6443684

Επισκεφθείτε το website του έργου:

www.envireca.eu

Ακολουθήστε μας στα Social Media:

ENVIRECA project στο Facebook

ENVIRECA project στο Linkedin

ENVIRECA project στο Twitter

Επικοινωνία:

Το σχέδιο αυτό χρηματοδοτήθηκε με την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Η παρούσα δημοσίευση (ανακοίνωση) δεσμεύει μόνο τον συντάκτη της και η Επιτροπή δεν ευθύνεται για τυχόν χρήση των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτήν.

mailto:info@exelia.gr
http://www.envireca.eu/
https://www.facebook.com/envirecaproject2018/
https://www.linkedin.com/company/envirecaproject/
https://twitter.com/envirecaeu

