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2 Εισαγωγή στο έργο «Vet2Business»
Το έργο «Vet2Business» στοχεύει στη δημιουργία ισχυρών διαπεριφερειακών εταιρικών
σχέσεων στην Ελλάδα και τη Γερμανία με σαφή πρόθεση την εφαρμογή μιας νέας
προσέγγισης σε σχέση με τις νέες δεξιότητες και ικανότητες, οι οποίες απαιτούνται από τις
μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις (ΜΜΕ) που λειτουργούν στον Τομέα του Τουρισμού.
Αυτό θα επιτευχθεί μέσω της δημιουργίας καινοτόμων και καθοδηγούμενων από τη ζήτηση
προγραμμάτων σπουδών στον τομέα της Φιλοξενίας και της Εστίασης, καθώς και μέσω της
ανάπτυξης και του ελέγχου ενός ειδικού προγράμματος επαγγελματικής μάθησης και

προγραμμάτων μαθητείας που αντιπροσωπεύουν τις προσδοκίες των ΜΜΕ. Επιπροσθέτως,
θα δημιουργηθεί ένα καινοτόμο ψηφιακό «ηλεκτρονικό χαρτοφυλάκιο μαθητείας», το
οποίο θα περιλαμβάνει υλικά, αναφορές και τεκμηρίωση των επαγγελματικών ικανοτήτων
και της επαγγελματικής μάθησης. Τέλος, αφού αναγνωριστούν οι σχετικοί εργασιακοί χώροι
στα περιφερειακά και τοπικά δίκτυα, θα αναπτυχθεί μια «Διαδικτυακή πλατφόρμα
παρακολούθησης και ανταλλαγής μαθητευομένων» με στόχο την προώθηση της
προσφοράς των επιχειρήσεων για εργασία μαθητευομένων, η οποία θα υποστηρίζει την
παρακολούθηση της ανάπτυξης των νεαρών συμμετεχόντων στο επιχειρηματικό περιβάλλον.
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3 Τρόπος ανάγνωσης της αναφοράς
Η ακόλουθη αναφορά έχει αναπτυχθεί βάσει της λεπτομερούς Ποιοτικής και ποσοτικής
έρευνας, η οποία πραγματοποιήθηκε από τα μέλη της ομάδας μας. Η ανάλυσή μας βασίζεται
στις κατευθυντήριες οδηγίες και την περιγραφή του έργου της εφαρμογής Έργο
VET2Business (ανατρέξτε στη σελ. 29 και τη σελ. 50 της λεπτομερούς περιγραφής που έχει
κατατεθεί). Στόχος μας σε αυτό το στάδιο εφαρμογής του έργου είναι η λεπτομερής
αποτύπωση των απόψεων των εμπειρογνωμόνων, των εκπαιδευτών, των επιμορφωτών και
των επαγγελματιών στους τομείς των Ξενοδοχείων και της Εστίασης, σχετικά με τις
Δεξιότητες που απαιτούνται για μια επιτυχημένη καριέρα στην αγορά, αλλά και μια κριτική
ανάλυση των υφιστάμενων Προγραμμάτων σπουδών ΕΕΚ.
Στην παρούσα ενότητα, αναλύουμε τα συστήματα ΕΕΚ της Ελλάδας και της Γερμανίας, μέσω
της χρήσης διαφόρων μεθοδολογιών και μηχανισμών, σχετικά με τις Δεξιότητες και τα
Προγράμματα σπουδών ΕΕΚ που αφορούν τους επιχειρησιακούς τομείς των Ξενοδοχείων
και της Εστίασης. Στόχος αυτής της αναφοράς είναι ο προσδιορισμός των βασικών ισχυρών
σημείων και αδυναμιών των υφιστάμενων Προγραμμάτων σπουδών ΕΕΚ, η επισήμανση των
αναντιστοιχιών ως προς τις δεξιότητες και η σύσταση αλλαγών και προσαρμογών με
απώτερο σκοπό ένα εκσυγχρονισμένο σύστημα ΕΕΚ τόσο στην Ελλάδα όσο και στη Γερμανία.
Δίνουμε τη δυνατότητα στους ανθρώπους που αφιερώνουν τις ζωές τους για την πρόοδο και
την ανάπτυξη αυτού του τομέα να αναφέρουν τις απόψεις τους, κάτι που θα μας βοηθήσει
να διαμορφώσουμε καθοδηγούμενες από την αγορά προτάσεις και συστάσεις, αλλά και να
αναλύσουμε τον τομέα υιοθετώντας μια κριτική προσέγγιση μέσω της ανατροφοδότησης
από τους εμπειρογνώμονες. Για να επιτευχθεί αυτό, χρησιμοποιούμε καινοτόμες και
αξιόπιστες μεθοδολογίες, όπως ερωτηματολόγια, ομάδες εστίασης και λεπτομερείς
συνεντεύξεις. Οι πληροφορίες και τα αποτελέσματα που συλλέγονται αναλύονται
λεπτομερώς για να εξαχθούν συμπεράσματα βάσει της γνώμης των ενδιαφερομένων. Με
γνώμονα αυτή την προσπάθεια, εκατοντάδες επαγγελματίες αφιέρωσαν λίγο από τον χρόνο
τους για να απαντήσουν στις ερωτήσεις μας και να συμμετάσχουν στις συνεδρίες μας, ώστε
να μας βοηθήσουν σε αυτή την απόπειρα εκμοντερνισμού της ΕΕΚ.
Βάσει των ευρημάτων και των αποτελεσμάτων που περιγράφονται παρακάτω, θα
συνδέσουμε τις κουκκίδες ώστε να σχηματίσουμε τη μεγαλύτερη εικόνα σχετικά με τα
Προγράμματα σπουδών Επαγγελματικής εκπαίδευσης, τα κύρια ισχυρά σημεία και τις
αδυναμίες τους, καθώς και τις δεξιότητες που πρέπει να αναπτυχθούν περαιτέρω από τους
επίδοξους επαγγελματίες του τομέα. Αυτά θα συνδυαστούν με τα ευρήματα του
Παραδοτέου 2.3 και τα αποτελέσματα που θα προκύψουν θα μας βοηθήσουν στη
διαμόρφωση μιας συνεκτικής και καλά σχεδιασμένης στρατηγικής για τον σχεδιασμό
σύγχρονων και αποτελεσματικών Προγραμμάτων σπουδών κατάρτισης για
εκπαιδευόμενους που επιθυμούν να έχουν μια επιτυχημένη και ικανοποιητική σταδιοδρομία
στον συγκεκριμένο τομέα.
Οι απόψεις και τα σχόλια των ειδικών καθιστούν δυνατή την εξαγωγή συμπερασμάτων
βάσει των πραγματικών συνθηκών και των τάσεων της αγοράς σχετικά με τον τρόπο
ανταπόκρισης στις τελευταίες τάσεις, ανάγκες και εξελίξεις σε αυτόν τον τομέα. Στόχος μας
είναι να χρησιμοποιήσουμε την ανατροφοδότηση ατόμων με εμπειρία και ισχυρό υπόβαθρο
στον τομέα, ώστε να σχεδιάσουμε Προγράμματα σπουδών που θα οδηγούν στη δημιουργία
καλά προετοιμασμένων επαγγελματιών, με δεξιότητες που επί του παρόντος δεν βρίσκονται
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εύκολα στην αγορά εργασία, ώστε να αυξηθεί η αποδοτικότητά τους και να γίνουν ελκυστικό
προσωπικό προς πρόσληψη.
Ζητήθηκε από τους συμμετέχοντες να μοιραστούν τις απόψεις τους σχετικά με πολυάριθμα
θέματα ώστε να μας δώσουν μια λεπτομερή προοπτική του Κλάδου, καθώς και των τάσεων,
των αλλαγών και των κατευθύνσεων που επικρατούν. Ζητήσαμε τις απόψεις τους για
διάφορα ζητήματα που διαδραματίζουν καθοριστικό ρόλο στην ανάλυση των δεξιοτήτων και
την αξιολόγηση των Προγραμμάτων σπουδών ΕΕΚ. Για παράδειγμα, μοιράζονται τις σκέψεις
τους σχετικά με την αποδοτικότητα των Προγραμμάτων σπουδών ΕΕΚ, τις απαιτούμενες
δεξιότητες, τον αντίκτυπο της μεθόδου επαγγελματικής μάθησης, τα προγράμματα
μαθητείας και άλλα ζητήματα κρίσιμης σημασίας της ΕΕΚ στον κλάδο των Ξενοδοχείων και
της Εστίασης.

Σε αυτό το μέρος του έργου, μια ανάλυση σε δεύτερο επίπεδο επικεντρώνεται στο εάν
υπάρχει συμφωνία μεταξύ των απόψεων των επαγγελματιών και των εμπειρογνωμόνων από
τη Γερμανία και την Ελλάδα, τους τομείς όπου υπάρχει συμφωνία, τους τομείς που έχουν
διαφορετικές απόψεις, καθώς και τις πτυχές, τις δεξιότητες και τις αλλαγές που θα ήθελαν
να δουν στα Προγράμματα σπουδών του τομέα. Η συγκεκριμένη διακρατική προσέγγιση μας
προσφέρει μια καλύτερα τεκμηριωμένη και ακριβέστερη αναπαράσταση των τάσεων της
αγοράς σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Αυτά τα αποτελέσματα θα χρησιμοποιηθούν για τον
σχεδιασμό των νέων Προγραμμάτων σπουδών.
Στόχος αυτής της διαδικασίας είναι να προσδιοριστούν συγκεκριμένες δεξιότητες που πρέπει
να αναπτυχθούν και να καλλιεργηθούν μέσω της χρήσης εκσυγχρονισμένων Προγραμμάτων
σπουδών. Θα επισημάνουμε τις βασικές δεξιότητες που παραμένουν ευρέως λιγότερο
ανεπτυγμένες και ανεξερεύνητες σε σχέση με τα υφιστάμενα Προγράμματα σπουδών ΕΕΚ
ώστε να προτείνουμε αλλαγές, μεταρρυθμίσεις και προσαρμογές που θα τα ενισχύσουν και
θα τα υποστηρίζουν. Κάποιους από τους βασικούς τομείς που θα συζητηθούν είναι οι
Ψηφιακές και Διαπολιτισμικές δεξιότητες. Παράλληλα, η εποικοδομητική αναθεώρηση και η
κριτική της υφιστάμενης ΕΕΚ θα μας βοηθήσει να αναπτύξουμε, να επανεξετάσουμε και να
επανασχεδιάσουμε προσεγγίσεις και μεθοδολογίες, οι οποίες θα ενσωματωθούν στα
Προγράμματα σπουδών, αυξάνοντας την αποδοτικότητα και τη συνάφεια προς το σημερινό
περιβάλλον της αγοράς.
Η παρούσα αναφορά, σε συνδυασμό με το Παραδοτέο 2.3 θα μας βοηθήσει να
διαμορφώσουμε Προγράμματα σπουδών ΕΕΚ βάσει των αναγκών των εκπαιδευόμενων, των
εργαζομένων και των εκπαιδευτών στον Τομέα της Φιλοξενίας και της Εστίασης, με μια κοινή
Ευρωπαϊκή προσέγγιση.
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4 Τομέας τουρισμού: Η υφιστάμενη κατάσταση και η
επίδρασή της στις δεξιότητες και τις ικανότητες των
εργαζομένων
Ο τομέας των ταξιδιών και του τουρισμού αποτελεί έναν από τους μεγαλύτερους
οικονομικούς τομείς παγκοσμίως, καθώς αντιπροσωπεύει περίπου το 10,4% του
παγκόσμιου ΑΕΠ και δημιουργεί 313 εκατομμύρια θέσεις εργασίας, σχεδόν το 9,9% της
συνολικής απασχόλησης για το 2017.1 Επιπροσθέτως, οδηγεί σε εξαγωγές, ενισχύοντας την
ευημερία σε ολόκληρο τον κόσμο με σημαντικές οικονομικές επιπτώσεις. Η άμεση συμβολή
του τομέα των Ταξιδιών και του Τουρισμού στην Ευρώπη αναμένεται να αυξάνεται κατά 2,8%
το έτος μέχρι το 2028.2
Η συμβολή του τομέα της Φιλοξενίας στην Ευρώπη είναι επίσης μείζονος σημασίας για την
απασχόληση. Το κυριότερο είναι ότι στην Ευρώπη με τον τουρισμό θα σχετίζονται
περισσότερες από 15 εκατομμύρια άμεσα σχετιζόμενες δουλειές και περισσότερες από 40
εκατομμύρια έμμεσα σχετιζόμενες δουλειές, οι οποίες κατά μέσο όρο αντιστοιχούν σε 1 στις
10 δουλειές.3
Ο αντίκτυπος του τομέα Φιλοξενίας ως προς
την απασχόληση των νέων είναι, επίσης,
μείζονος σημασίας, ειδικά σε μια περίοδο
κατά την οποία τα ποσοστά ανεργίας των
νέων παραμένουν σε υψηλά επίπεδα. Ο
τομέας είναι εξίσου ισχυρός ως προς την
παροχή εργασίας σε άτομα νεαρής ηλικίας. Στη
συνολική οικονομία, το ποσοστό ανεργίας για
άτομα άνω των 25 ετών ήταν 8,2% τον Ιούλιο
του 2018, ενώ το ποσοστό ανεργίας των νέων
(ηλικίας κάτω των 25 ετών) ήταν 14,8% στην
ΕΕ.4 Αντιθέτως, το ποσοστό των ανέργων
ηλικίας κάτω των 25 ετών στον τομέα της
φιλοξενίας ανέρχεται σε 19,6% ενώ στη
συνολική οικονομία το εν λόγω ποσοστό είναι
8,2%. Αυτά τα ποσοστά καταδεικνύουν ότι ο
τομέας της Φιλοξενίας θα μπορούσε να συμβάλει σημαντικά στην καταπολέμηση της
ανεργίας των νέων.
Εικόνα 1. Εργασία νέων στον τομέα της Φιλοξενίας,
Πηγή: https://www.hotrec.eu/facts-figures/

1

Παγκόσμιο Συμβούλιο Ταξιδιών και Τουρισμού, Οικονομικός αντίκτυπος 2018 στην Ευρώπη, για περισσότερες
πληροφορίες ανατρέξτε στο https://www.wttc.org/-/media/files/reports/economic-impact-research/regions2018/europelcu2018.pdf
2 ο.π.
3 ο.π.
4 Eurostat, Ανεργία στην περιοχή της ΕΕ στο 8,2%, 2018, για περισσότερες πληροφορίες ανατρέξτε στο
https://ec.europa.eu/eurostat/documents/2995521/9105310/3-31082018-AP-EN.pdf/772f2449-74be-415db4b0-351f31982720
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Όσον αφορά τις επιχειρήσεις του τομέα, οι περισσότερες από αυτές είναι Μικρές και
Μεσαίες Επιχειρήσεις, με το 99% να έχουν λιγότερους από 50 εργαζόμενους5 και το 92% να
έχουν λιγότερους από 10 εργαζόμενους στη μισθοδοσία τους.
Σε αυτό το πλαίσιο, ο τομέας της Φιλοξενίας αλλάζει συνεχώς και τα υφιστάμενα
Προγράμματα σπουδών δεν θα μπορούσαν να καλύψουν τις ανάγκες και τις προκλήσεις
του εν λόγω τομέα. Η διεύρυνση των τουριστικών εισροών και η επιρροή του τομέα των
ΤΠΕ έχουν διαφοροποιήσει τον τομέα της Φιλοξενίας τα τελευταία χρόνια.
Σύμφωνα με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Τουρισμού6 οι διεθνείς αφίξεις τουριστών στην
Ευρώπη άγγιξαν σχεδόν τα 671 εκατομμύρια το 2017, μια αξιοσημείωτη αύξηση κατά 8%
από το 2016. Η ανάπτυξη προήλθε από τα αποτελέσματα της Νότιας και Μεσογειακής
Ευρώπης (+13%). Η Δυτική Ευρώπη (+7%), η Νότια Ευρώπη και η Κεντρική και Ανατολική
Ευρώπη (μαζί +5%) κατέγραψαν, επίσης, ισχυρή ανάπτυξη. Παγκοσμίως, οι διεθνείς αφίξεις
τουριστών το 2017 ανέρχονταν σε περισσότερα από 1,3 δισεκατομμύρια, μια αύξηση της
τάξης του 6,8%.7
Επιπροσθέτως, καταγράφεται, επίσης, μια διαπολιτισμική προσέγγιση του τουρισμού από
τις χώρες που δαπανούν τα περισσότερα χρήματα στον εξερχόμενο τουρισμό. Ειδικότερα,
οι κορυφαίες 10 χώρες σύμφωνα με το Forbes είναι οι εξής:8











Κίνα: 257,7 δισεκατομμύρια δολάρια
Ηνωμένες Πολιτείες: 135 δισεκατομμύρια δολάρια
Γερμανία: 89,1 δισεκατομμύρια δολάρια
Ηνωμένο Βασίλειο: 71,4 δισεκατομμύρια δολάρια
Γαλλία: 41,4 δισεκατομμύρια δολάρια
Αυστραλία: 34,2 δισεκατομμύρια δολάρια
Καναδάς: 31,8 δισεκατομμύρια δολάρια
Ρωσική Ομοσπονδία: 31,1 δισεκατομμύρια δολάρια
Δημοκρατία της Κορέας: 30,6 δισεκατομμύρια δολάρια
Ιταλία: 27,7 δισεκατομμύρια δολάρια

Η συγκεκριμένη αύξηση των αφίξεων τουριστών από διαφορετικές χώρες του κόσμου στην
Ευρώπη και το διαφορετικό πολιτισμικό υπόβαθρο των χωρών που δαπανούν τα
περισσότερα χρήματα έχουν εντείνει την ανάγκη υιοθέτησης της διαπολιτισμικής
προσέγγισης από τους εργαζομένους. Ο κλάδος της Φιλοξενίας είναι γνωστός για τους
πολιτισμικά διαφορετικούς εργασιακούς χώρους και επιχειρήσεις. Οι οργανισμοί
φιλοξενίας που λειτουργούν σε διεθνές επίπεδο δημιουργούν πραγματικές προκλήσεις για

5 Ευρωπαϊκή Επιτροπή, Ανάπτυξη, Εσωτερική Αγορά, Βιομηχανία, Επιχειρηματικότητα και ΜΜΕ, για περισσότερες

πληροφορίες ανατρέξτε στο http://ec.europa.eu/growth/smes/business-friendly-environment/sme-definition_en
6 UNWTO, 2017 International Tourism Results: the highest in seven years, για περισσότερες πληροφορίες
ανατρέξτε στο http://media.unwto.org/press-release/2018-01-15/2017-international-tourism-results-highestseven-years
7 Eric Rosen, New Rankings of the World’s Fastest –Growing Tourism Destinations, 2018, Forbes, για περισσότερες
πληροφορίες ανατρέξτε στο https://www.forbes.com/sites/ericrosen/2018/09/06/new-rankings-of-the-worldsfastest-growing-tourism-destinations/#7dd729be57ea
8 ο.π.
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τους εργαζομένους τους, οι οποίοι πρέπει να αλληλεπιδρούν και να επικοινωνούν
αποτελεσματικά με ανθρώπους από διαφορετικά πολιτισμικά περιβάλλοντα. Αυτή η νέα
τάση, όπως προκύπτει από τις διεθνείς αφίξεις τουριστών στην Ευρώπη, θα μπορούσε να
δημιουργήσει πολλά προβλήματα στην επικοινωνία μεταξύ εργαζομένων και πελατών.9
Εκτός από τη διαπολιτισμική προσέγγιση και τις χώρες προέλευσης των τουριστών, ο τομέας
του τουρισμού αντιμετωπίζει και άλλες προκλήσεις, οι οποίες αποτελούν τις διαφορετικές
πηγές που θα μπορούσαν να χρησιμοποιούν οι τουρίστες για να αναζητήσουν πληροφορίες
σχετικά με τη διαθεσιμότητα των ξενοδοχείων και άλλα ζητήματα.
Οι νέες πλατφόρμες, όπως οι Booking.com, Expedia.com, Airbnb.com έχουν αλλάξει τον
τρόπο των κρατήσεων σε ολόκληρη την Ευρώπη. Ειδικότερα, μέσω της ιστοσελίδας του
Booking.com πραγματοποιούνται κάθε μέρα περισσότερες από 1.550.000 κρατήσεις
δωματίων 10. Επιπλέον, το 2014 περισσότεροι από 1,6 εκατομμύρια πελάτες της Expedia
έκαναν κράτηση για το ταξίδι τους μέσω ηλεκτρονικού υπολογιστή χρησιμοποίησαν την
εφαρμογή Expedia για κινητά τηλέφωνα για να δουν το δρομολόγιο του ταξιδιού τους,
ποσοστό που έχει διπλασιαστεί και πλέον σε σχέση με το προηγούμενο έτος.11 Όσον αφορά
το Airbnb θα πρέπει να σημειωθεί ότι οι αφίξεις επισκεπτών της Airbnb το 2015 ήταν 80
εκατομμύρια και το 2014 ήταν 40 εκατομμύρια.12 Οι συγκεκριμένες υπηρεσίες έχουν
τροποποιήσει τον τρόπο που ταξιδεύουν εκατομμύρια άνθρωποι σε όλο τον κόσμο,
αλλάζοντας τον παραδοσιακό κλάδο της φιλοξενίας.
Εκτός από τις τρεις προαναφερόμενες πλατφόρμες, το Tripadvisor έχει επίσης σημαντικό
αντίκτυπο στον τομέα της Φιλοξενίας. Το TripAdvisor έχει τεράστια εκτιμώμενη επιρροή που
άγγιξε τα 546 δισεκατομμύρια δολάρια το 2017 μόνο. Σε παγκόσμιο επίπεδο, η διάσημη
ιστοσελίδα επηρέασε περισσότερα από 433 εκατομμύρια ταξίδια το προηγούμενο έτος. Οι
δαπάνες που επηρεάστηκαν από το TripAdvisor παρουσιάζουν αύξηση, με μέσο ετήσιο
ποσοστό της τάξης του 7,4% στη διάρκεια της προηγούμενης δεκαετίας.13 Επιπλέον έχει
σημαντικό αντίκτυπο στην απασχολησιμότητα στους τομείς των ταξιδιών και του
τουρισμού. Σύμφωνα με δεδομένα από το Oxford Economics, έχει καταγραφεί ότι το
Tripadvisor έχει βοηθήσει στη διατήρηση 1,9 εκατομμυρίων δουλειών παγκοσμίως.
Επιπροσθέτως, το Tripadvisor έχει δημιουργήσει άμεσα 900.000 δουλειές στον τομέα του
τουρισμού.14

9

Aleksandra Grobelna, Intercultural Challenges Facing the Hospitality Industry. Implications for Education and
Hospitality Management,2015, Gdynia Maritime University, για περισσότερες πληροφορίες ανατρέξτε στο
https://www.degruyter.com/downloadpdf/j/joim.2015.7.issue-3/joim-2015-0023/joim-2015-0023.pdf
10Booking.com,
About
booking.com,
for
more
ifnromation
please
see
https://www.booking.com/content/about.en-gb.html
11 Expedia, Newsroom, για περισσότερες πληροφορίες ανατρέξτε στο https://newsroom.expedia.com/fast-facts
12 Recode, Airbnb is on track to rack up more than 100 million stays this year-and that’s only the beginning of its
threat
to
the
hotel
industry,
2017,
για
περισσότερες
πληροφορίες
ανατρέξτε
στο
https://www.recode.net/2017/7/19/15949782/airbnb-100-million-stays-2017-threat-business-hotel-industry
13 Tripadvisor, Tripadvisor has a Massive Influence on a $5 Trillion+ (and Growing) Global Travel Economy, New
Oxford Economy Study, 2018, για περισσότερες πληροφορίες ανατρέξτε στο http://ir.tripadvisor.com/newsreleases/news-release-details/tripadvisor-has-massive-influence-5-trillion-and-growing-globa l
14 Tripadvisor, Key findings: The Global Economic Contribution of Tripadvisor study,

ΠΕ 2.2 – Αναφορά ποιοτικής και ποσοτικής ανάλυσης
Σελίδα 10

Επιπλέον, η διαδικτυακή πλατφόρμα του Tripadvisor έχει επηρεάσει τον προγραμματισμό
των ταξιδιών και των κρατήσεων των τουριστών. Ένα σημαντικό εργαλείο για τον τομέα των
Ξενοδοχείων και της Εστίασης που παρέχει το Tripadvisor είναι οι κριτικές και οι γνώμες από

εκατομμύρια τουρίστες σε όλο τον κόσμο. Σύμφωνα με το Oxford Economics, το περιεχόμενο
του TripAdvisor επηρέασε το 13% των διεθνών ταξιδιών. Αξίζει να σημειωθεί ότι το 80% των
χρηστών του Tripadvisor15 θεωρούν τις κριτικές των ταξιδιωτών ένα αποτελεσματικό
εργαλείο για τη λήψη αποφάσεων και τη μείωση του κινδύνου όταν προγραμματίζουν τα
ταξίδια τους.
Σε ευρωπαϊκό επίπεδο, το 2014 τα ενοικιαζόμενα τουριστικά καταλύματα για τα οποία έγινε
κράτηση μέσω διαδικτύου αντιστοιχούσαν στο 55% των ταξιδιών που
πραγματοποιήθηκαν από τους κατοίκους της ΕΕ. Η πλειοψηφία των κρατήσεων αφορούσε
ταξίδια εξωτερικού (59%) σε σχέση με τα ταξίδια εσωτερικού (52%). Οι νεαρότερες
ηλικιακές ομάδες (15 έως 24 ετών) είναι πιο εξοικειωμένες με τις διαδικτυακές κρατήσεις, με
την κοινοποίηση των κρατήσεων μέσω διαδικτύου να υπερβαίνει το 75% για την ηλικιακή
ομάδα 15 έως 24.16
Η σημαντική επίδραση του διαδικτύου στον τομέα του τουρισμού μπορεί επίσης να
αναγνωριστεί από το γεγονός ότι 4 στους 10 Ευρωπαίους αναζητούν ταξιδιωτικές
πληροφορίες στο διαδίκτυο.17 Σύμφωνα με τα δεδομένα του 2015 σχετικά με τη χρήση των
ΤΠΕ για θέματα σχετικά με τον τουρισμό στα νοικοκυριά και από ιδιώτες, το 39 % του
πληθυσμού (ηλικίας 16 έως 74) ανέφερε ότι είχε χρησιμοποιήσει το διαδίκτυο για λόγους
σχετικούς με τα ταξίδια (ή για υπηρεσίες σχετικές με την εύρεση τουριστικών καταλυμάτων).

15

Oxford Economics, The Global Economic Contribution of Tripadvisor, 2016,
Eurostat, Statistics on ICT in tourism, 2016, για περισσότερες πληροφορίες ανατρέξτε στο
https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/Statistics_on_ICT_use_in_tourism
17 ο.π.
16
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Επιπροσθέτως, το 2015 το 34% των χρηστών διαδικτύου αγόρασαν ή έκαναν κράτηση
καταλύματος για τις διακοπές ή/και για άλλες υπηρεσίες για το ταξίδι τους, όπως εισιτήρια
μεταφοράς ή ενοικίαση αυτοκινήτου. Σε επίπεδο πληθυσμού, το 39% των χρηστών του
διαδικτύου του πληθυσμύ (ηλικίας 16 έως 74) ανέφερε ότι είχε χρησιμοποιήσει το
διαδίκτυο για λόγους σχετικούς με τα ταξίδια (ή υπηρεσίες σχετικές με τη διαμονή). Το 26%
του συνόλου των χρηστών του διαδικτύου έχει κάνει διαδικτυακή κράτηση καταλύματος για
τις διακοπές και το 24% αυτών έχει κάνει κράτηση για άλλες ταξιδιωτικές υπηρεσίες μέσω
διαδικτύου.18
Αυτή η νέα τάση έχει αλλάξει την προσέγγιση στον κλάδο της φιλοξενίας και οι εργαζόμενοι
θα πρέπει να βελτιώσουν τις δεξιότητες και τις ικανότητές τους στις υπηρεσίες ΤΠΕ. Σε αυτό
το πλαίσιο, σύμφωνα με την έρευνα του Cedefop, έχει παρατηρηθεί ότι το 48% των ενηλίκων
εργαζομένων στον Ξενοδοχειακό κλάδο έχει βιώσει αλλαγές ως προς τις τεχνολογίες που
χρησιμοποιούνται στον εργασιακό χώρο κατά τα τελευταία 5 χρόνια.19
Το επίπεδο των τεχνολογικών αλλαγών στους εργασιακούς χώρους της ΕΕ αυξάνει την
ανάγκη των εργαζομένων στον κλάδο της Φιλοξενίας και της Εστίασης να ενισχύσουν τις
δεξιότητές τους για να αποφευχθεί η πιθανή αποδιοργάνωση που ενδεχομένως να
δημιουργηθεί λόγω της τεχνολογικής και ψηφιακής προόδου. Οι ψηφιακές τεχνολογίες δεν
αλλάζουν μόνο τον τρόπο που οι άνθρωποι μαθαίνουν και εργάζονται, αλλά παράλληλα
τροποποιούν τις κοινωνικές συνήθειες, κάτι που έχει επηρεάσει τον τομέα της Φιλοξενίας.
Οι εργαζόμενοι στον κλάδο της Φιλοξενίας και της Εστίασης θα πρέπει να αλλάξουν τον
τρόπο εργασίας τους, δεδομένων των νέων τάσεων που έχουν προκύψει στον συγκεκριμένο
τομέα. Για παράδειγμα, οι διαδικτυακές κρατήσεις, η προηγμένη γνώση των μέσων
κοινωνικής δικτύωσης20 και οι πλατφόρμες διαχείρισης πελατειακών σχέσεων (CRM)21
είναι μεταξύ των σημαντικότερων αλλαγών που πρέπει να αντιμετωπίσουν οι εργαζόμενοι
στον τομέα της Φιλοξενίας και της Εστίασης. Για αυτό τον λόγο οι εργαζόμενοι θα πρέπει να
εμβαθύνουν στον τομέα των ΤΠΕ και να ενισχύσουν τις ψηφιακές τους δεξιότητες, ώστε να
μπορούν να καλύψουν τις ανάγκες του συνεχώς μεταβαλλόμενου Ξενοδοχειακού κλάδου.
Ειδικότερα, σύμφωνα με την έρευνα του Cedefop σχετικά με τις δεξιότητες και τις δουλειές
στην Ευρώπη με τίτλο «Cedefop’s European Skills and Jobs Survey»22, οι πιο σημαντικές
δεξιότητες για τους επαγγελματίες στον τομέα της φιλοξενίας και της εστίασης είναι οι εξής:






Σχεδιασμός
Εξυπηρέτηση πελατών
Ομαδική εργασία
Επικοινωνία
Επίλυση προβλημάτων

18

ο.π.
Cedefop, Insights into skills shortages and skills mismatch, 2018
20 Eun-Kyong (Cindy) Choi Ph.D, CHE, CHIA, Deborah Fowler Ph.D, Ben Goh Ed.D & Jingxue Jessica Yuan Ph.D.: Social
Media Marketing: Applying the Uses and the Gratifications Theory in the Hotel Industry, Journal of Hospitality
Marketing & Management
21 Marianna Sigala, Customer Relationship Management in Hotels Implementing Customer Relationship
Management in the Hotel Sector: Does “IT” always matter?, 2003, University of South Australia
22 Cedefop,
19
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Όσον αφορά τους σερβιτόρους και τους μάγειρες, οι προκλήσεις ως προς τις δεξιότητες που
πρέπει να αντιμετωπίσουν είναι οι εξής:




Εξυπηρέτηση πελατών
Λήψη αποφάσεων
Επικοινωνία

Ειδικότερα, οι εξελίξεις στον τομέα του τουρισμού και η επιρροή της ψηφιακής τεχνολογίας
έχουν αλλάξει τις απαιτήσεις ως προς τις δεξιότητες των σερβιτόρων και των μαγείρων, οι
οποίοι για να ανταποκριθούν στις νέες προκλήσεις ως προς τις δεξιότητες θα πρέπει να
ενισχύσουν τις ικανότητές τους στους ακόλουθους τομείς:23




Κοινωνικές δεξιότητες, όπως δεξιότητες επικοινωνίας, επίλυση προβλημάτων,
ομαδική εργασία και πολιτισμική επίγνωση
Δεξιότητες ΤΠΕ λόγω των τεχνολογικών εξελίξεων
Όλες οι δεξιότητες θα πρέπει να προσαρμόζονται στις ανάγκες συγκεκριμένων
ομάδων-στόχων (ηλικιωμένα άτομα, άτομα με ειδικές ανάγκες κ.λπ.).

Η σημαντικότητα των ψηφιακών δεξιοτήτων στον εργασιακό χώρο αναφέρεται επίσης στην
αναφορά της Ευρωπαϊκής Επιτροπής «ICT for Work: Digital Skills in the Workplace»24. Η
συγκεκριμένη
μελέτη
επισήμανε ότι οι ψηφιακές
τεχνολογίες
χρησιμοποιούνται ευρέως
στους εργασιακούς χώρους
στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Στο
93% των εργασιακών χώρων
στην
Ευρώπη
χρησιμοποιούνται
επιτραπέζιοι υπολογιστές,
στο 94% χρησιμοποιείται
ευρυζωνική τεχνολογία για
την
πρόσβαση
στο
διαδίκτυο, στο 75% χρησιμοποιούνται φορητοί υπολογιστές και στο 63% άλλες φορητές
συσκευές. Παράλληλα, στο 22% χρησιμοποιείται πλατφόρμα intranet, στο 8%
αυτοματοποιημένα μηχανήματα ή στο 5% προγραμματιζόμενα ρομπότ. Οι μεγαλύτεροι
εργασιακοί χώροι αναφέρουν υψηλότερα ποσοστά χρήσης ψηφιακών τεχνολογικών σε
σύγκριση με τους μικρότερους. Επιπλέον, η χρήση των ΤΠΕ έχει αυξηθεί σημαντικά τα
τελευταία πέντε χρόνια σε ποσοστό που υπερβαίνει το 90% των εργασιακών χώρων, ενώ
η έλλειψη ψηφιακών δεξιοτήτων των εργαζομένων υπολογίζεται ότι αγγίζει το 15% των
εργασιακών χώρων.25
23

Cedefop, Skills Panorama, για περισσότερες πληροφορίες ανατρέξτε στο
https://skillspanorama.cedefop.europa.eu/en/analytical_highlights/personal-and-protective-service-workersskills-opportunities-and-challenges#_who_are_they_
24 European Commission, ICT for Work: Digital Skills in the Workplace, 2017, για περισσότερες πληροφορίες
ανατρέξτε στο https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/news/new-report-shows-digital-skills-are-requiredall-types-jobs
25 ο.π.
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Επιπροσθέτως, σύμφωνα με το Digicomp 2.0 έχουν αναγνωριστεί 5 βασικοί τομείς ως
σημαντικοί για τις απαιτούμενες ψηφιακές δεξιότητες:26






Βασικές γνώσεις για τις πληροφορίες και τα δεδομένα
Επικοινωνία και συνεργασία
Δημιουργία ψηφιακού περιεχομένου
Ασφάλεια
Επίλυση προβλημάτων

Όλες αυτές οι αλλαγές, τα διαφορετικά πολιτισμικά υπόβαθρα των τουριστών και η
διάσταση των ΤΠΕ που κατακλύζει όλο και περισσότερο τον κλάδο των Ξενοδοχείων και
της Εστίασης έχουν εντείνει την ανάγκη για μια νέα προσέγγιση από τους εργαζόμενους.
Απαιτούνται νέες δεξιότητες δεδομένου του ότι τόσο η διαπολιτισμική επικοινωνία όσο και
οι ψηφιακές δεξιότητες είναι ύψιστης σημασίας για τους εργαζόμενους ώστε να είναι
παραγωγικοί και να πληρούν όλες τις ανάγκες στη νέα εποχή στον τομέα των Ξενοδοχείων
και της Εστίασης.

26

European Commission, Digicomp 2.0, The Digital Competence Framework for Citizens, 2016, για περισσότερες
πληροφορίες ανατρέξτε στο
http://publications.jrc.ec.europa.eu/repository/bitstream/JRC101254/jrc101254_digcomp%202.0%20the%20digi
tal%20competence%20framework%20for%20citizens.%20update%20phase%201.pdf
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5 Μεθοδολογική
περιορισμοί

προσέγγιση,

συλλογή

δεδομένων

και

5.1 Η χρήση της Ανάλυσης εκπαιδευτικών αναγκών στην αναφορά
Λαμβάνοντας υπόψη τα ευρήματα της προηγούμενης ενότητας, έχουμε αναγνωρίσει ότι ο
τομέας των Ταξιδιών και του Τουρισμού αλλάζει λόγω της αύξησης των διεθνών αφίξεων
τουριστών και των νέων διαδικτυακών τάσεων. Σε αυτό το πλαίσιο, απαιτείται μια Ανάλυση
των εκπαιδευτικών αναγκών (Training Needs Analysis, TNA) για να αντιμετωπιστούν οι
αναντιστοιχίες ως προς τις δεξιότητες και να ενισχυθούν οι δεξιότητες και οι ικανότητες των
εργαζομένων στον τομέα του τουρισμού.
Η Ανάλυση εκπαιδευτικών αναγκών είναι μια συστηματική προσέγγιση για τον καθορισμό
των εκπαιδευτικών αναγκών που πρέπει να καλυφθούν για να προσδιοριστούν οι τομείς
στους οποίους πρέπει να καταρτιστούν τα άτομα ή γενικότερα για να αποσαφηνιστούν οι
εκπαιδευτικές ανάγκες. Ειδικότερα, η Ανάλυση εκπαιδευτικών αναγκών είναι η διαδικασία
προσδιορισμού των ελλείψεων ως προς την εκπαίδευση των εργαζομένων και των σχετικών
εκπαιδευτικών αναγκών.
Η μεθοδολογική προσέγγιση της Ανάλυσης εκπαιδευτικών αναγκών έχει ως στόχο να
επισημάνει τις καθοριστικές συνιστώσες της ανάλυσης εκπαιδευτικών αναγκών και
επικεντρώνεται κατά κύριο λόγο στη διαδικασία. Εξετάζει τους διάφορους τομείς που
σχετίζονται με την πτυχή της συμβουλευτικής της ανάλυσης εκπαιδευτικών αναγκών και
προσφέρει κατευθυντήριες οδηγίες σχετικά με τον τρόπο χρήσης τους μέσω σεναρίων και
καταλόγων ελέγχου.
Υπάρχουν δύο βασικοί λόγοι για την πραγματοποίηση της ανάλυσης αναγκών:
A. Θα προσδιορίσει συγκεκριμένα βήματα που πρέπει να πραγματοποιηθούν για να
γίνουν βελτιώσεις.
B. Θα προσφέρει τις πληροφορίες για να δικαιολογηθούν τα έξοδα που μπορεί να
προκύψουν ως αποτέλεσμα της εκπαίδευσης.
Η ικανότητα χειρισμού συγκεκριμένων καταστάσεων κατά τη διάρκεια της εργασίας
σύμφωνα με τις απαιτήσεις εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από την προθυμία των ομάδωνστόχων να χρησιμοποιήσουν τις ικανότητες και τους διαθέσιμους πόρους που διαθέτουν.
Ενόψει της ακριβούς αξιολόγησης των εκπαιδευτικών αναγκών των ομάδων-στόχων, θα
συνεχίσουμε με τον προσδιορισμό των διαδικασιών και των βασικών αναμενόμενων
αποτελεσμάτων που σχετίζονται με τη λήψη αποφάσεων για διοικητικά ζητήματα. Πρέπει
να προσδιοριστούν οι ικανότητες και οι δεξιότητες που απαιτούνται για τη σωστή και
διορθωμένη πραγματοποίηση των λειτουργιών του προσωπικού.
Μέσω του καθορισμού των εκπαιδευτικών αναγκών, ένας οργανισμός, φορέας ή διοίκηση
μπορεί να αποφασίσει τις ειδικές γνώσεις, δεξιότητες και στάσεις που απαιτούνται για τη
βελτίωση της απόδοσης των εργαζομένων σύμφωνα με τα πρότυπα της εταιρείας.
3.1.1 Τα βήματα της Ανάλυσης εκπαιδευτικών αναγκών
Το πρώτο βήμα προς την υλοποίηση της Ανάλυσης εκπαιδευτικών αναγκών είναι να
αποσαφηνιστεί ο στόχος της εκπαίδευσης και τα αναμενόμενα αποτελέσματα. Ο στόχος της
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εκπαίδευσης θα πρέπει να αντιστοιχεί σε ένα αντικείμενο που σχετίζεται με την αγορά
εργασίας, η οποία, σε αυτό το πλαίσιο, είναι ο προσδιορισμός των υφιστάμενων αναγκών
απόκτησης δεξιοτήτων των ΜΜΕ που συμμετέχουν στον τομέα των Ξενοδοχείων και της
Εστίασης και, ειδικότερα, ο σχεδιασμός 2 νέων Προγραμμάτων σπουδών.
Εκτός από τον ορισμό των αναμενόμενων αποτελεσμάτων, είναι απαραίτητο να
προσδιοριστούν οι ειδικές ομάδες-στόχοι της Ανάλυσης εκπαιδευτικών αναγκών. Η ομάδαστόχος της παρούσας Ανάλυσης εκπαιδευτικών αναγκών ορίζεται ως εξής:



Τελικοί χρήστες: εκπαιδευόμενοι, νέοι εκπαιδευόμενοι, εκπαιδευτές
επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης και εργοδότες (ΜΜΕ στον Τομέα του
Τουρισμού)
Ενδιαφερόμενα μέρη: ενώσεις εργοδοτών και επαγγελματιών, υπεύθυνοι χάραξης
πολιτικής, τοπικές και περιφερειακές αρχές, οργανώσεις νεολαίας.

Το δεύτερο βήμα είναι ο προσδιορισμός της συμπεριφοράς και των ικανοτήτων που
συνδέονται με τα αναμενόμενα αποτελέσματα. Στο συγκεκριμένο βήμα της διαδικασίας, οι
εργοδότες θα πρέπει να προσδιορίσουν τις επιθυμητές κρίσιμες ικανότητες, δηλ.
συμπεριφορές και σχετικές γνώσεις, δεξιότητες, ικανότητες και προσωπικά χαρακτηριστικά
που συνδέονται με τα επιθυμητά επιχειρησιακά αποτελέσματα. Αυτό συνήθως γίνεται
μέσω της συλλογής πληροφοριών από τους εμπειρογνώμονες. Η συλλογή δεδομένων μπορεί
να πραγματοποιηθεί μέσω συνεντεύξεων, ομάδων εστίασης ή ερευνών. Ανεξάρτητα από τη
μέθοδο που θα χρησιμοποιηθεί, τα δεδομένα θα πρέπει να οδηγήσουν στη σαφή κατανόηση
της σημαντικότητας κάθε ικανότητας για την επίτευξη του επιθυμητού επιχειρηματικού
στόχου.
Μετά την ολοκλήρωση των πρώτων δύο βημάτων, η διαδικασία της Ανάλυσης εκπαιδευτικών
αναγκών θα περιλαμβάνει τον προσδιορισμό των ικανοτήτων με δυνατότητα εκπαίδευσης
στον τομέα των Ξενοδοχείων και της Εστίασης. Η συνένωση εμπειρογνωμόνων και
εκπαιδευτών σε δίκτυα με άλλα θεσμικά όργανα, στα οποία έχουν τη δυνατότητα να
διερευνήσουν το εκπαιδευτικό υλικό, αλλά και να συζητήσουν τις μεθοδολογίες εκπαίδευσης
και τις περαιτέρω εκπαιδευτικές ανάγκες, καθιστά δυνατή τη μετάβαση από την εκπαίδευση
μεμονωμένων διοικητικών υπαλλήλων στην ανάπτυξη των εκπαιδευτικών ικανοτήτων εντός
των ιδρυμάτων. Αυτό θα δώσει στα ιδρύματα τη δυνατότητα να προσφέρουν
δραστηριότητες ανάπτυξης των ικανοτήτων μακροπρόθεσμα.
Επιπροσθέτως, ένα απαραίτητο μέρος της διαδικασίας της Ανάλυσης εκπαιδευτικών
αναγκών είναι ο προσδιορισμός ειδικών ελλείψεων και αναγκών των εργαζομένων του
τομέα των Ξενοδοχείων και της Εστίασης. Αυτό είναι ιδιαίτερα σημαντικό λαμβάνοντας
υπόψη την επεξεργασία και προσαρμογή του προγράμματος κατάρτισης και του
εκπαιδευτικού υλικού.
Στο πέμπτο βήμα της Ανάλυσης εκπαιδευτικών αναγκών θα δοθεί προτεραιότητα στις
εκπαιδευτικές ανάγκες στον τομέα των Ξενοδοχείων και της Εστίασης. Μόλις
προσδιοριστούν οι εκπαιδευτικές ανάγκες σε όλο το δίκτυο, θα πρέπει να αναλυθούν και να
ιεραρχηθούν. Μπορεί να μην είναι δυνατό να φροντίσουμε για όλες τις εκπαιδευτικές
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ανάγκες μέσω του δικτύου. Επίσης θα πρέπει να δοθεί προσοχή ώστε να διασφαλιστεί ότι το
σχέδιο εκπαίδευσης αντικατοπτρίζει τις προτεραιότητες που τίθενται από όσο το δυνατόν
περισσότερες εταιρείες στους τομείς ανάπτυξης που έχουν προσδιοριστεί ως πιθανές
ανάγκες.
Τέλος, απαιτείται η διεξαγωγή της ανάλυσης κόστους-οφέλους, στην οποία θα ληφθούν
υπόψη οι δαπάνες που σχετίζονται με μια συγκεκριμένη εκπαιδευτική μέθοδο και ο
βαθμός στον οποίο είναι δυνατός ο συνδυασμός των ελλείψεων ως προς την απόδοση στην
ίδια εκπαιδευτική εμπειρία.
Ειδικότερα, οι συντελεστές κόστους περιλαμβάνουν τα εξής:










Απαιτούμενος χρόνος εκπαίδευσης
Ανάπτυξη εκπαιδευτικού περιεχομένου
Αξιολόγηση της εκπαίδευσης
Παράδοση του εκπαιδευτικού περιεχομένου
Χαμένη παραγωγικότητα λόγω του χρόνου που δαπανάται για την εκπαίδευση
Έξοδα για ταξίδια και υλικοτεχνικής υποστήριξης
Όσον αφορά τα οφέλη, οι διαφορετικές εκπαιδευτικές μέθοδοι θα έχουν ποικίλους
βαθμούς αποτελεσματικότητας. Για παράδειγμα, παρόλο που τα διαδικτυακά
εκπαιδευτικά προγράμματα μπορεί να έχουν το χαμηλότερο κόστος, ενδεχομένως να
μην αποτελούν τον βέλτιστο τρόπο ανάπτυξης μιας συγκεκριμένης ικανότητας για
τους εργαζόμενους.
Η εκπαίδευση θα πρέπει να αναπτύσσει τις δεξιότητες των εργαζομένων και να
βελτιώνει την απόδοσή τους, να βοηθά στην εξέλιξη των εργαζομένων του τομέα και
να μειώνει τον χρόνο εκμάθησης των εργαζομένων που προσλαμβάνονται,
μετατίθενται ή προάγονται σε νέες δουλειές, αλλά και να διασφαλίζει ότι αποκτούν
ολοκληρωμένες δεξιότητες όσο ταχύτερα γίνεται και με τον οικονομικότερο τρόπο.

5.2 Ανάλυση εκπαιδευτικών αναγκών και Έκθεση αξιολόγησης
αναγκών
Επιλέγουμε το μεθοδολογικό πλαίσιο της Ανάλυσης εκπαιδευτικών αναγκών καθώς
αποτελεί την καταλληλότερη διαδικασία συλλογής πληροφοριών για να καθορίσουμε τις
υφιστάμενες ανάγκες και τα εκπαιδευτικά προγράμματα που θα μπορούσαν να
δημιουργηθούν για να βοηθήσουν τους εργαζόμενους του τομέα των Ξενοδοχείων και της
Εστίασης να μειώσουν τα κενά και τις ελλείψεις που έχουν ως προς τις δεξιότητες ΤΠΕ και να
ανταποκριθούν στη ζήτηση για νέες δεξιότητες. Επιπροσθέτως, μέσω της Ανάλυσης
εκπαιδευτικών αναγκών θα μπορούσαμε να αντιστοιχίσουμε τις εκπαιδευτικές ανάγκες με
το περιεχόμενο της εκπαίδευσης, ώστε να διευκολύνουμε την πραγματοποίηση των
αναμενόμενων αποτελεσμάτων μάθησης.
Η Ανάλυση εκπαιδευτικών αναγκών αποτελεί σημαντικότατο μέρος του παραδοτέου της
Έκθεσης αξιολόγησης αναγκών και περιλαμβάνει 3 μέρη ώστε να είναι πιο ολοκληρωμένη
και να προσδιορίζει τις εκπαιδευτικές προκλήσεις του τομέα των ΤΠΕ για την επερχόμενη
ανάπτυξη καινοτόμων και προσαρμοσμένων Προγραμμάτων σπουδών.
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Τα 3 μέρη που περιλαμβάνουμε στη διαδικασία της Ανάλυσης εκπαιδευτικών αναγκών
είναι τα ακόλουθα:




Βιβλιογραφική ανασκόπηση
Ποιοτική ανάλυση (Ομάδες εστίασης - Λεπτομερείς συνεντεύξεις)
Ποσοτική ανάλυση (Διαδικτυακό ερωτηματολόγιο)

Το πεδίο εφαρμογής της έρευνας σε αυτή την αναφορά, η οποία αποτελεί ένα παραδοτέο
του έργου, είναι να προσδιοριστούν οι ανάγκες και οι προκλήσεις για τους εργαζόμενους.
Αυτό το πλαίσιο θα αποτελέσει τη θεωρητική βάση του ΠΕ3 και τη βάση σχεδιασμού και
ανάπτυξης του Εκπαιδευτικού προγράμματος σπουδών του Έργου VETIT, το οποίο στοχεύει
στην εκπαίδευση των εκπαιδευτών ΕΕΚ ώστε να ενισχύσει τις δεξιότητες των επαγγελματιών
του τομέα των ΤΠΕ.

Για να προσδιοριστούν οι ανάγκες και οι προκλήσεις, χρησιμοποιήσαμε την
προαναφερόμενη διαδικασία. Στη βιβλιογραφική ανασκόπηση, εξετάσαμε σχολαστικά ένα
ευρύ φάσμα υφιστάμενων εγγράφων και αναφορών που παραχωρήθηκαν από τις αναφορές
της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Cedefop Skills Panorama, DigiComp 2.0, σχετικά με τις
δεξιότητες στον τομέα του τουρισμού και της εστίασης και άλλους οργανισμούς του
συγκεκριμένου τομέα. Επιπροσθέτως, λάβαμε υπόψη και αναλύσαμε τις απαραίτητες
πληροφορίες σε εθνικό επίπεδο, οι οποίες παρασχέθηκαν από τον Cedefop σχετικά με τον
τομέα του τουρισμού. Εκτός αυτών, στη βιβλιογραφική ανασκόπηση θα λάβουμε υπόψη τα
ευρήματα του Πακέτου Εργασίας 2.3 και τη συλλογή Προγραμμάτων σπουδών ΕΕΚ.
Ακολούθως, η Έκθεση αξιολόγησης αναγκών που συντάξαμε συμπεριλάμβανε μια Ποιοτική
ανάλυση για τον προσδιορισμό των εκπαιδευτικών αναγκών του τομέα των Ξενοδοχείων και
της Εστίασης. Στόχος των 4 ομάδων εστίασης ήταν να προσδιοριστούν οι αντιλήψεις, οι
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προτάσεις και οι απόψεις των βασικών παραγόντων που εμπλέκονται στον τομέα των
Ξενοδοχείων και της Εστίασης σχετικά με τις αναντιστοιχίες των δεξιοτήτων, τις υφιστάμενες
ανάγκες, τις μελλοντικές τάσεις της αγοράς και τις προκλήσεις του συγκεκριμένου Τομέα με
στόχο την ανάπτυξη κατάλληλων προγραμμάτων σπουδών ΕΕΚ, συστημάτων
επαγγελματικής μάθησης, καθώς και εργαλείων και μεθόδων χάραξης πολιτικών.
Η ομάδα-στόχος στις 4 Ομάδες εστίασης ήταν ως εξής:







Εργαζόμενοι στον τομέα των Ξενοδοχείων και της Εστίασης
Πάροχοι υπηρεσιών ΕΕΚ
Οργανώσεις νεολαίας
Τοπικές και περιφερειακές αρχές
Καθηγητές Πανεπιστημίων
Εκπαιδευόμενοι νεαρής ηλικίας.

Εκτός από τις 4 Ομάδες εστίασης με τα ανάλογα ενδιαφερόμενα μέρη, πραγματοποιήσαμε 5
λεπτομερείς συνεντεύξεις με στόχο τον προσδιορισμό και την ερμηνεία των αναγκών ως
προς τις δεξιότητες και ικανότητες σε κάθε χώρα. Στην ποιοτική συνέντευξη συμπεριλάβαμε
ανοιχτές, ουδέτερες και κατανοητές ερωτήσεις, για τις οποίες χρειαζόταν πιο αναλυτική
απάντηση, όχι απλά ένα ναι/όχι.
Η ομάδα-στόχος των εν λόγω 5 λεπτομερών συνεντεύξεων ήταν:









Ενδιαφερόμενα μέρη σε εθνικό επίπεδο
Εκπρόσωποι του κλάδου
Εμπειρογνώμονες/ αναγνωρισμένοι επαγγελματίες
Εργοδότες, κυρίως από ΜΜΕ
Κέντρα επαγγελματικών συμβουλευτικών υπηρεσιών
Άλλοι κοινωνικοί εταίροι
Ιδρύματα ΕΕΚ και εκπαίδευσης (δηλ. εσωτερικοί εκπαιδευτές)
Κυβερνητικά τμήματα και υπηρεσίες.

Επιπροσθέτως, για να προσδιοριστούν επιτυχώς οι εκπαιδευτικές ανάγκες και για να
καλυφθούν όλες οι πτυχές, πραγματοποιήσαμε μια Ποσοτική ανάλυση. Η ποσοτική μας
ανάλυση βασίστηκε στη διαδικτυακή έρευνα μέσω ερωτηματολογίου, από το οποίο
συλλέχθηκαν τα πρωταρχικά δεδομένα. Το ειδικά προσαρμοσμένο ερωτηματολόγιο
περιλάμβανε ανοιχτές και κλειστές ερωτήσεις σχετικά με τις αναντιστοιχίες ως προς τις
δεξιότητες των εργαζομένων στον τομέα των Ξενοδοχείων και της Εστίασης. Αυτές οι
πληροφορίες ήταν απαραίτητες για να βελτιωθεί η σχετικότητα της εκπαίδευσης, καθώς και
για να καλυφθούν οι σύγχρονες ανάγκες της αγοράς εργασίας.
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6 Ποσοτική ανάλυση - Διαδικτυακή έρευνα
Η ποιοτική μας ανάλυση πραγματοποιήθηκε και στη Γερμανία και στην Ελλάδα. Κύριος
στόχος μας ήταν να διασφαλίσουμε ότι οι πληροφορίες που θα συλλέγονταν θα προέρχονταν
από ένα ευρύτερο και ποικιλόμορφο δείγμα ενδιαφερόμενων μερών. Οι ομάδες-στόχοι μας
περιλάμβαναν ειδικότερα τόσο το υφιστάμενο όσο και το μελλοντικό εργατικό δυναμικό των
τομέων, καθώς και ιδιοκτήτες επιχειρήσεων και ανώτερα στελέχη των τομέων της Εστίασης
και των Ξενοδοχείων. Σε αυτό το πλαίσιο, τα ερωτηματολόγια διανεμήθηκαν στο
εκπαιδευτικό προσωπικό, από το οποίο ζητήθηκε να τα συμπληρώσουν, θεωρώντας
ακράδαντα ότι θα μας δώσουν πιο ακριβείς πληροφορίες επί του αντικειμένου. Οι
προσπάθειές μας ανταμείφθηκαν και η έρευνα απευθύνθηκε σε περισσότερους από 600
επαγγελματίες (περίπου 300 ανά χώρα), οι οποίοι εργάζονται ή ευελπιστούν να εργαστούν
(συμπεριλαμβανομένων αποφοίτων) στον τομέα των Ξενοδοχείων και της Εστίασης.
Η πρόσβαση στα ερωτηματολόγια της έρευνας ήταν δυνατή μέσω της χρήσης του
limesurvey27 και διανεμήθηκαν από όλους τους εταίρους στους εκτεταμένους καταλόγους
επαφών των μελών τους μέσω των πλατφορμών κοινωνικής δικτύωσης των εταίρων και
μέσω των δικτύων της επιτροπής των ενδιαφερόμενων μερών.

Σε γενικές γραμμές, η έρευνα κάλυψε τα ίδια θέματα με εκείνα που συμπεριλήφθηκαν στις
προσωπικές συνεντεύξεις και τις ομάδες εστίασης, υιοθετώντας μια πιο στοχευμένη
προσέγγιση, εφόσον στόχος μας ήταν να επικεντρωθούμε στο εάν ήταν δυνατή η κάλυψη της
υπόθεσης εργασίας μας (ελλείψεις δεξιοτήτων στους τομείς των διαπολιτισμικών και
ψηφιακών δεξιοτήτων) ή εάν υπάρχουν άλλοι τομείς, στους οποίους υπάρχουν ελλείψεις
ως προς τις αναγνωρισμένες δεξιότητες με μεγαλύτερη σημασία. Μέσω της διεξαγωγής της
διαδικτυακής έρευνας και των συνεντεύξεων, είχαμε τη δυνατότητα να διασφαλίσουμε ότι

27

https://www.limesurvey.org/
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η μελέτη ήταν πιο αντιπροσωπευτική, ενώ παράλληλα μπορέσαμε να διασταυρώσουμε το
κατά πόσο τα ευρήματα από τις συνεντεύξεις και τη δευτερογενή έρευνα είναι ρεαλιστικά,
καθώς και την υφιστάμενη κατάσταση. Η συγκεκριμένη διασταυρούμενη επικύρωση είναι
σημαντική για τον προσδιορισμό των ελλείψεων ως προς τις δεξιότητες (Παραδοτέο 2.5).
Τα κύρια ευρήματα της διαδικτυακής μας έρευνας παρουσιάζονται παρακάτω:

6.1 Ευρήματα της διαδικτυακής έρευνας
6.1.1 Χαρακτηριστικά των συμμετεχόντων
Λαμβάνοντας υπόψη το γεγονός ότι οι ανάγκες ποικίλουν σύμφωνα με τα χαρακτηριστικά
του εκάστοτε συμμετέχοντα, έχουμε συμπεριλάβει ένα σύνολο ερωτήσεων, οι οποίες μας
δίνουν τη δυνατότητα όχι μόνο να προσδιορίσουμε τα χαρακτηριστικά των συμμετεχόντων
στην έρευνά μας αλλά - το σημαντικότερο - να ευθυγραμμίσουμε τις απαντήσεις στα
ακόλουθα μέρη με τα συγκεκριμένα χαρακτηριστικά.
Σκοπός μας ήταν να προσδιορίσουμε εάν υπάρχουν διαφορές μεταξύ των αναγκών ως προς
τις δεξιότητες και τις ικανότητες των εργαζομένων σε σχέση με το μέγεθος και τον τύπο των
οργανισμών, ενώ μας ενδιαφέρει επίσης να το προσδιορίσουμε σε σχέση με τους
επιχειρηματικούς τομείς. Σε αυτό το πλαίσιο, έχουμε συμπεριλάβει, επίσης, κάποιες
προσωπικές ερωτήσεις, οι οποίες αναφέρονται στη χώρα διαμονής, το εκπαιδευτικό
υπόβαθρο, την ηλικιακή ομάδα και τα έτη εντός του επαγγελματικού κλάδου των
συμμετεχόντων.
Λεπτομερέστερα, οι σχετικές ερωτήσεις που συμπεριλήφθηκαν στην πρώτη ενότητα είναι:
 Μέγεθος και τύπος οργανισμού
 Ηλικία / Φύλο / Έτη εντός του επιχειρηματικού κλάδου
 Ρόλος στην εταιρεία
Τα ευρήματα παρουσιάζονται και σχολιάζονται παρακάτω:
Μέγεθος και τύπος οργανισμού
Από τα ερωτηματολόγια που απαντήθηκαν, οι
συμμετέχοντες
από
Οργανισμούς
που
δραστηριοποιούνται στον Τομέα της Εστίασης,
συγκεντρώσαμε συνολικά 219 ερωτηματολόγια
(32%), ενώ από τον Ξενοδοχειακό Τομέα λάβαμε
267
απαντημένα
ερωτηματολόγια
που
αντιπροσωπεύουν το 39% του συνόλου.

Σχήμα 1: Τύπος οργανισμού

Business Sector
Representation Number
Catering
219
Hotel
267
Other
201
Total
687

%
32%
39%
29%

100%
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Ο στόχος μας να συγκεντρώσουμε τις απαντήσεις από διάφορους εκπροσώπους των βασικών
ενδιαφερόμενων μερών/τομέων επιτεύχθηκε, εφόσον σχεδόν το ένα τρίτο των
συμμετεχόντων ταυτοποιήθηκαν ως οργανισμοί που δραστηριοποιούνται σε άλλους τομείς
εκτός των Ξενοδοχείων και της Εστίασης. Οι συμμετέχοντες μας εκπροσωπούσαν
οργανισμούς από τον Τομέα της
Σχήμα 2: Distribution of responses under "other sector" Εκπαίδευσης / Κατάρτισης (69%), τον Τομέα
Chamber / Public Body 9%
της Συμβουλευτικής (21%) ή ως
εκπρόσωποι
Δημοσίων
Φορέων
/
Consultancy
21%
Επιμελητηρίων (9%), οι οποίοι είχαν στο
σύνολό τους πρακτική εμπειρία στους
Education 69%
ανάλογους κλάδους. Επομένως, οι απόψεις
τους είναι μείζονος σημασίας προς μια πιο
αντιπροσωπευτική και ολοκληρωμένη
κατανόηση
των
τομέων
που
περιλαμβάνονται στο ερωτηματολόγιο.
Όσον αφορά το μέγεθος του οργανισμού οι συμμετέχοντες αντιπροσωπεύουν ένα
ετερόκλητο κοινό, με μικρές επιχειρήσεις στον τομέα των ΜΜΕ αλλά και κάποιες
μεγαλύτερες επιχειρήσεις να έχουν απαντήσει στα ερωτηματολόγια.
Ωστόσο, υπάρχουν μικρές διαφορές ως προς το μέγεθος των οργανισμών που
αντιπροσωπεύουν οι συμμετέχοντες μεταξύ Ελλάδας και Γερμανίας. Στην Ελλάδα έχουμε
υψηλότερη
εκπροσώπηση
Μεγάλων
Σχήμα 3: Μέγεθος οργανισμού για τη Γερμανία
επιχειρήσεων
(12%)
ενώ
στη
Γερμανία
έχουμε
Large
χαμηλότερη
εκπροσώπηση
(4%),
το
οποίο
Enterprises
Small
Medium
4%
Enterprises
Enterprises
δικαιολογείται από το γεγονός ότι στην
17%
11%
περιφέρεια Spree-Neisse επικρατούν οι
επιχειρήσεις μικρού και μεσαίου μεγέθους,
Micro
ενώ στην Ελλάδα γίνονται μεγαλύτερες
Enterprises
16%
επενδύσεις στον ξενοδοχειακό κλάδο.
Σχήμα 4: Μέγεθος οργανισμού για την Ελλάδα

Οι επιχειρήσεις μεσαίου μεγέθους εκπροσωπούν
το 16% των συνολικών απαντήσεων στην
Ελλάδα, αλλά μόνο το 11% στη Γερμανία, ενώ οι
πολύ
μικρές
και
μικρές
επιχειρήσεις
εκπροσωπούν το 58% του συνόλου και για τις
δύο χώρες.

Large
Enterprise
11%

Medium
Enterprise
16%

Small
Enterprise
15%
Micro
Enterprise
10%

Ηλικία / Φύλο / Έτη εντός του επιχειρηματικού κλάδου
Είμαστε ευχαριστημένοι που οι περισσότερες απαντήσεις προέρχονται από ενδιαφερόμενα
μέρη με εμπειρία και σημαντική σταδιοδρομία στον κλάδο. Πράγματι, το 85% των
συμμετεχόντων είναι άνω των 40 ετών και το 60% αυτών έχουν εμπειρία περισσότερα από
6 χρόνια στον κλάδο.
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Πιο αναλυτικά, το 43% των
συμμετεχόντων
υπάγονται Σχήμα 5: Ηλικία συμμετεχόντων
< 20
στην ηλικιακή ομάδα 40-59,
60 > 5%
10%
ενώ το 5% είναι άνω των 60
ετών. Περίπου το 20% των
40 - 59 43%
συμμετεχόντων
υπάγονται
20 - 39 20%
στην ηλικιακή ομάδα 20-39,
ενώ
το
ποσοστό
των
συμμετεχόντων που είναι κάτω
των 20 ετών υπολογίζεται σε
10%. Εκτιμούμε ότι η διαφορά
ως προς την ηλικιακή ομάδα θα αποκαλύψει σημαντικά αποτελέσματα στην έρευνά μας,
κυρίως σχετικά με τις απόψεις τους για τις ελλείψεις και τις ανάγκες που χρειάζονται στον
τομέα των Ξενοδοχείων και της
Σχήμα 6: Φύλο συμμετεχόντων
Εστίασης. Επιπροσθέτως, οι
Other 1%
διαφορετικές ηλικιακές ομάδες
των συμμετεχόντων θα δώσουν
τη δυνατότητα στην έρευνά μας
να
συλλέξει
σημαντικές
πληροφορίες
σχετικά
με τα
Female 48%
Male 51%
χρόνια εμπειρίας.
Όσον αφορά τα χρόνια
εμπειρίας στον τομέα, το
ποσοστό των συμμετεχόντων
με μεσαία έως μεγάλη εμπειρία
υπολογίζεται στο 60%. Το
συγκεκριμένο ποσοστό συνδέεται άμεσα με την ηλικιακή ομάδα και υποδεικνύει ότι τα
δεδομένα που συλλέγονται θα αναδείξουν μια λεπτομερέστερη εικόνα του τομέα που
αναλύεται. Ειδικότερα, το ποσοστό των συμμετεχόντων με μικρή εμπειρία έως και 5 χρόνια
υπολογίζεται ότι είναι 40%, ενώ το ποσοστό των ανώτερων υπαλλήλων του τομέα με
εμπειρία 6-10 χρόνια υπολογίζεται ότι είναι 27% σύμφωνα με την έρευνα και το αντίστοιχο
ποσοστό εκείνων με εμπειρία πάνω από 10 χρόνια υπολογίζεται ότι είναι 33%. Επιπλέον, ο
διαχωρισμός των ποσοστών για τα έτη εμπειρίας σε τρεις βασικές κατηγορίες υπογραμμίζει
ότι τα δεδομένα που συλλέγονται θα εμπλουτιστούν με ποσοτικές πληροφορίες, οι οποίες
θα μας δώσουν τη δυνατότητα να κατανοήσουμε και να αποτυπώσουμε καλύτερα τον
τομέα των Ξενοδοχείων και της Εστίασης στην Ελλάδα και τη Γερμανία.
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Όσον αφορά τα προαναφερόμενα στελέχη του κλάδου, τα αποτελέσματα της έρευνας
αποκαλύπτουν ότι το μεγαλύτερο ποσοστό συμμετεχόντων είναι γυναίκες. Το ποσοστό των
Σχήμα 7: Έτη στον κλάδο
γυναικών υπολογίζεται ότι είναι 53% και το
ποσοστό των ανδρών είναι 47%. Αυτό το
αποτέλεσμα μας εξέπληξε θετικά, καθώς
θεωρούσαμε ότι στον συγκεκριμένο κλάδο
επικρατούν οι άνδρες με υψηλότερα ποσοστά.
Αυτό το μη αναμενόμενο αποτέλεσμα
αποτελεί θετικό στοιχείο της έρευνάς μας και
αποδεικνύει εσφαλμένη την ιδέα σχετικά με
την αδιάψευστη μεγαλύτερη εκπροσώπηση
των ανδρών σε αυτόν τον κλάδο.
Ρόλος στην εταιρεία

Η έρευνα μας έδωσε τη δυνατότητα να αποτυπώσουμε σημαντικά δεδομένα σχετικά με τον
ρόλο των συμμετεχόντων στην εταιρεία.
Σχήμα 8: Ρόλος στην εταιρεία

3%

Other

10%

VET Trainee

11%

VET Trainer / Teacher
7%

Expert/Consultant/Researcher

24%

Employee
6%

In-company trainer

11%

HR Manager

14%

Owner

16%

Manager
0%

5%

10%

15%

20%

25%

Ειδικότερα, ο τύπος του ρόλου με το μεγαλύτερο ποσοστό είναι «εργαζόμενος» και ο τύπος
του ρόλου με το μικρότερο ποσοστό είναι «εκπαιδευτής εντός εταιρείας». Επιπροσθέτως,
σε μια προσπάθεια ομαδοποίησης των δεδομένων που συλλέχθηκαν, διαπιστώνουμε ότι
όλοι οι εκπαιδευτές που συμμετείχαν στην έρευνά μας εκπροσωπούν το 20%. Αυτό το
ποσοστό θα είναι σημαντικό στην έρευνα σχετικά με το επίπεδο της εκπαίδευσης που
παρακολουθείται ή προσφέρεται στον τομέα των Ξενοδοχείων και της Εστίασης τόσο στην
Ελλάδα όσο και στη Γερμανία. Εκτός αυτού, το ποσοστό των συμμετεχόντων που
κατατάσσουν τους ίδιους στο ανώτερο διοικητικό προσωπικό υπολογίζεται ότι είναι σχεδόν
40%, το οποίο υποδεικνύει ότι με ποσοστό λίγο κάτω από το μισό, οι συμμετέχοντες της
έρευνας έχουν συνολική εικόνα σχετικά με τα αναδυόμενα ζητήματα στον προαναφερόμενο
κλάδο.
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Αναλυτικότερα, η έρευνα αποκαλύπτει ότι το 24% των συμμετεχόντων είναι «εργαζόμενοι»,
ενώ ο ρόλος «προϊστάμενος» υπολογίζεται στο 16%. Οι ρόλοι «ιδιοκτήτης» και
«Εκπαιδευτής/διδάσκων ΕΕΚ» μοιράζονται το ίδιο ποσοστό της τάξης του 11%, ενώ οι ρόλοι
«Προϊστάμενος τμήματος Ανθρώπινου Δυναμικού» και «Εκπαιδευόμενος ΕΕΚ»
υπολογίζονται σε 11% και 11% αντιστοίχως.
Επιπροσθέτως, τα αποτελέσματα της έρευνας αποκαλύπτουν ότι οι Έλληνες είναι οι
συμμετέχοντες με το υψηλότερο ποσοστό, το οποίο υπολογίζεται σε 58%. Αντίστοιχα, το
ποσοστό για τους Γερμανούς συμμετέχοντες υπολογίζεται ότι είναι 42%.
Ο συνδυασμός του σχήματος 6 και του σχήματος 7 αποδίδει σημαντικά αποτελέσματα που
πρέπει να αναλυθούν. Οι Έλληνες συμμετέχοντες είναι περισσότεροι από τους Γερμανούς
επειδή στην Ελλάδα γίνονται Σχήμα 9: Χώρα συμμετεχόντων
μεγαλύτερες
επενδύσεις
στον
προαναφερόμενο κλάδο και ως
αποτέλεσμα η έρευνα αποτύπωσε
Germany
μεγαλύτερο
ποσοστό
μεγάλων
45%
επιχειρήσεων.
Greece 55%
Η παρουσία των εν λόγω μεγάλων
επιχειρήσεων προσφέρει μεγαλύτερη
κατανομή και μεγάλο ποσοστό
εργαζομένων από διαφορετικούς
τύπους εργασίας. Αυτά τα ζητήματα
προάγουν τη διεξαγωγή πολλαπλών ποσοτικών συγκεντρωτικών αναλύσεων και επεξηγούν
τα υψηλότερα ποσοστά διαφορετικών θέσεων ανώτερων διοικητικών υπαλλήλων. Το
μεγάλο ποσοστό στην ομάδα «εργαζόμενοι» επιβεβαιώνει, επίσης, αυτή την ανάλυση και
υποδεικνύει ότι μέσω των μεγάλων επιχειρήσεων επιτυγχάνεται καλύτερη και
αναλυτικότερη κατανομή των υπό διερεύνηση ζητημάτων. Εν τω μεταξύ, αυτή η ανάλυση
εξηγεί τον λόγο για τον οποίο οι Γερμανοί συμμετέχοντες αντιπροσωπεύουν μικρότερο
ποσοστό, καθώς στη γερμανική αγορά επικρατούν οι μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις και
ως αποτέλεσμα καταγράφεται μικρότερο ποσοστό απαντήσεων. Η προαναφερόμενη
ανάλυση των ερωτηματολογίων των συμμετεχόντων της έρευνας παρουσιάζει
διαφορετικούς τύπους επαγγελμάτων και συνεπώς προσφέρει βαθύτερη γνώση στον τομέα
των Ξενοδοχείων και της Εστίασης.

6.1.2 Προσδιορισμός ελλείψεων δεξιοτήτων και αναγκών
Η τεκμηρίωση και ανάλυση των ποιοτικών δεδομένων, τα οποία συλλέχθηκαν μέσω των
ερωτηματολογίων, παρέχει τα απαραίτητα στοιχεία και σημαντικές πληροφορίες για τα
υπόλοιπα δεδομένα της έρευνας. Η παραπάνω ανάλυση των χαρακτηριστικών των
συμμετεχόντων αποτελεί ουσιαστικό πλαίσιο για να μελετήσουμε και να κατανοήσουμε εις
βάθος τα αποτελέσματα των ακόλουθων ερωτήσεων σχετικά με τον προσδιορισμό των
ελλείψεων ως προς τις δεξιότητες και τις ανάγκες στον τομέα των Ξενοδοχείων και της
Εστίασης.
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Στην παρούσα επιμέρους ενότητα στόχος μας είναι να αναλύσουμε τις απαντήσεις των
συμμετεχόντων της έρευνας και να προσδιορίσουμε τα ποιοτικά χαρακτηριστικά. Μέσω μιας
σειράς ερωτήσεων, οι συμμετέχοντες αναφέρουν τις δεξιότητες που λείπουν και
απαιτούνται, επισημαίνουν τις δεξιότητες που είναι πραγματικά σημαντικές για έναν
εργαζόμενο ώστε να αντιμετωπίσει τις αναδυόμενες προκλήσεις και τέλος αναγνωρίζουν τη
σημαντικότητα των ψηφιακών ικανοτήτων στον υπό διερεύνηση τομέα.
Επομένως, παρουσιάζουμε τα ποιοτικά δεδομένα σχετικά με τις δεξιότητες και τις ικανότητες
και παράλληλα αξιολογούμε τις πληροφορίες στο σύνολό τους, λαμβάνοντας υπόψη την
παραπάνω ανάλυση των χαρακτηριστικών των συμμετεχόντων.
Στην παρούσα ενότητα αναλύουμε τα ακόλουθα αποτελέσματα της έρευνας:




Δεξιότητες που λείπουν και απαιτούνται, οι οποίες είναι σημαντικές για τον υπό
διερεύνηση τομέα.
Οι τρεις (3) βασικές δεξιότητες για κάθε νέο άτομο ώστε να εργαστεί επιτυχώς στον
υπό διερεύνηση τομέα.
Ποιες στάσεις και δεξιότητες είναι κρίσιμες για τους εργαζόμενους νεαρής ηλικίας
στον υπό διερεύνηση τομέα και τι ρόλο διαδραματίζουν οι ψηφιακές ικανότητες;

Δεξιότητες που λείπουν και απαιτούμενες δεξιότητες
Οι συμμετέχοντες της έρευνας κλήθηκαν να απαντήσουν σε σημαντικά ζητήματα σχετικά με
τις δεξιότητες στον τομέα των Ξενοδοχείων και της Εστίασης. Ειδικότερα, οι συμμετέχοντες
της έρευνας κλήθηκαν να προσδιορίσουν τις δεξιότητες που λείπουν και τις απαιτούμενες
δεξιότητες, οι οποίες χαρακτηρίζονται ως σημαντικές στον προαναφερόμενο τομέα.
Συνεπώς, κατά τη διάρκεια της έρευνας καταγράφηκαν 8 τύποι δεξιοτήτων ως αυτές που
λείπουν περισσότερο ή απαιτούνται περισσότερο. Οι συγκεκριμένες δεξιότητες
θεωρούνται κρίσιμης σημασίας και, σύμφωνα με τους συμμετέχοντες, τα άτομα νεαρής
ηλικίας που εργάζονται στον τομέα των Ξενοδοχείων και της Εστίασης δεν έχουν αναπτύξει
τις δεξιότητες αυτές για διάφορους λόγους. Αναλυτικότερα, όπως φαίνεται στο Σχήμα 8 (η
μπλε ράβδος αντιπροσωπεύει την απάντηση «ναι» και η κόκκινη ράβδος την απάντηση
«όχι»), το 60% των συμμετεχόντων της έρευνας αναφέρουν ότι η δεξιότητα που λείπει και
απαιτείται περισσότερο είναι η «ελαστικότητα», ενώ μεταξύ των δεξιοτήτων που λείπουν ή
απαιτούνται περισσότερο είναι κοινή χρήση πληροφοριών μεταξύ «ειδικοτήτων» με
ποσοστό 55% και η «αφοσίωση και παροχή κινήτρων» με ποσοστό 54%.
Επιπροσθέτως, το «ενδιαφέρον και η δεκτικότητα» και οι «καλοί τρόποι» αναγνωρίζονται
επίσης ως σημαντικές ανάγκες που λείπουν ή απαιτούνται, με υψηλό ποσοστό της τάξης του
41% και 41% αντίστοιχα. Τέλος, όσον αφορά τον «γραπτό και προφορικό λόγο» και τις
«βασικές αριθμητικές δεξιότητες», οι συμμετέχοντες τις αναγνώρισαν ως δεξιότητες που
λείπουν ή απαιτούνται λιγότερο, με ποσοστά που υπολογίστηκαν ως 31% και 23%
αντίστοιχα.
Δεδομένου του ότι σχεδόν το 40% των συμμετεχόντων έχουν ανώτερη διοικητική θέση
πρέπει να αναλύσουμε με τον κατάλληλο τρόπο τις δεξιότητες που αναγνωρίζονται ως
εκείνες που λείπουν περισσότερο από τους εργαζόμενους νεαρής ηλικίας στον υπό
διερεύνηση τομέα. Οι συμμετέχοντες αναγνωρίζουν ότι ένας εργαζόμενος νεαρής ηλικίας
θα πρέπει να είναι ελαστικός για να είναι πετυχημένος και παραγωγικός στον τομέα των
Ξενοδοχείων και της Εστίασης. Ειδικότερα, οι συμμετέχοντες αναφέρουν ότι ένας
ΠΕ 2.2 – Αναφορά ποιοτικής και ποσοτικής ανάλυσης
Σελίδα 26

εργαζόμενος νεαρής ηλικίας χωρίς εμπειρία θα πρέπει να είναι ελαστικός και θα πρέπει να
βελτιώνει τις ικανότητές του να ανταποκρίνεται στον ανταγωνισμό. Επιπλέον, ο εργαζόμενος
πρέπει να αναπτύξει την ικανότητα να ανακάμπτει γρήγορα από πιθανά σφάλματα,
ενισχύοντας τα ισχυρά του σημεία. Εξίσου σημαντικό είναι να σημειωθεί ότι οι
Σχήμα 10: Δεξιότητες που λείπουν
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περισσότεροι συμμετέχοντες είναι ηλικίας άνω των 40 ετών και, ως εκ τούτου, έχουν
μεγάλη εμπειρία όσον αφορά τις βασικές απαιτήσεις του εργασιακού περιβάλλοντος και
αναγνωρίζουν τις ελλείψεις των νεότερων ατόμων στον συγκεκριμένο κλάδο.
Οι συμμετέχοντες θεωρούν ότι οι νεαροί εργαζόμενοι έχουν, επίσης, ελλείψεις σε σχέση με
την πειθαρχία, την αφοσίωση και την παροχή κινήτρων. Οι συμμετέχοντες αυτής της
έρευνας υπολογίζουν ότι, λόγω έλλειψης εμπειρίας σε εργασιακό περιβάλλον, οι νεαροί
εργαζόμενοι δεν καταφέρνουν να αναπτυχθούν έως το επιθυμητό επίπεδο από άποψη
υπευθυνότητας και ως αποτέλεσμα δεν μπορούν να επιδείξουν πειθαρχία και να
εκπληρώσουν τις απαιτήσεις της εργασιακής τους θέσης.
Επιπροσθέτως, μια εταιρεία στον τομέα των Ξενοδοχείων και της Εστίασης αντιμετωπίζει
συχνά το φαινόμενο της μειωμένης αφοσίωσης από τους εργαζόμενους νεαρής ηλικίας,
ενώ οι συγκεκριμένοι εργαζόμενοι δεν έχουν αρκετά κίνητρα για διάφορους λόγους και δεν
μπορούν να αντιμετωπίσουν τις προκλήσεις που προκύπτουν.
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Τέλος, σχεδόν το 40% των συμμετεχόντων νεαρής ηλικίας αφού έχουν ολοκληρώσει τη
σχολική εκπαίδευση δεν έχουν καταφέρει να αναπτύξουν καλούς τρόπους και στάση στα
πλαίσια του εργασιακού περιβάλλοντος, ενώ παράλληλα δεν επιδεικνύουν την απαραίτητη
δεκτικότητα. Αυτές οι δύο δεξιότητες αφορούν τη συμπεριφορά και γενικότερα τις
δεξιότητες επικοινωνίας των Σχήμα 11: Βασικές δεξιότητες τομέα Ξενοδοχείων και Εστίασης
νεαρών εργαζομένων, ενώ είναι
κρίσιμης σημασίας για τη συνέχεια
της έρευνας.
Organisation;
Οι τρεις (3) βασικές δεξιότητες

23%
Discipline; 25%

Communication
/Intercultural
Skills; 84%

Ακολούθως,
μέσω
του
ερωτηματολογίου σκοπεύουμε να
Diligence; 25%
προσδιορίσουμε
τις
πιο
σημαντικές δεξιότητες που πρέπει
Motivation; 27%
να διακρίνουν έναν εργαζόμενο
νεαρής ηλικίας για να εργάζεται
επιτυχώς
στον
τομέα
των
Ξενοδοχείων και της Εστίασης. Οι
συμμετέχοντες, για να παρέχουν
τις κατάλληλες πληροφορίες, έπρεπε να απαντήσουν σε μια ερώτηση, αναφέροντας
ελεύθερα κάθε τύπο δεξιότητας που θεωρούν ως κρίσιμης σημασίας για τον
προαναφερόμενο τομέα. Τα αποτελέσματα χαρακτηρίζονται ως πολύ ενδιαφέροντα και
βάσει αυτών εξάγονται σημαντικά ποιοτικά χαρακτηριστικά, δεδομένου του ότι οι
συμμετέχοντες δεν έπρεπε να επιλέξουν μεταξύ μιας περιορισμένης σειράς συγκεκριμένων
δεξιοτήτων.
Οι απαντήσεις των συμμετεχόντων μας εξέπληξαν πραγματικά, ενώ παρατηρήθηκε ότι
διαφορετικά άτομα με διαφορετικό επαγγελματικό υπόβαθρο και από διαφορετικές
ηλικιακές ομάδες έχουν τις ίδιες αντιλήψεις σχετικά με τις πιο σημαντικές δεξιότητες. Με
στόχο την εξαγωγή ασφαλών και ποιοτικών συμπερασμάτων προχωρήσαμε στην
κατηγοριοποίηση των δεξιοτήτων. Η συγκεκριμένη κατηγοριοποίηση μας δίνει τη
δυνατότητα να αναλύσουμε κατάλληλα και με επιστημονικό τρόπο το σύνολο των
απαντήσεων με στόχο την πλήρη κατανόηση των αποτελεσμάτων που προέκυψαν.
Ειδικότερα, η κύρια δεξιότητα στην οποία δίνεται προτεραιότητα από το σύνολο των
συμμετεχόντων ως η πιο σημαντική και βασική δεξιότητα στον τομέα των Ξενοδοχείων και
της Εστίασης είναι η «επικοινωνιακή ή διαπολιτισμική δεξιότητα». Αυτή η δεξιότητα
περιλαμβάνει ένα σύνολο ικανοτήτων, οι οποίες θεωρούνται σημαντικές για την
πλειοψηφία των επαγγελμάτων στον τομέα των Ξενοδοχείων και της Εστίασης. Ανεξάρτητα
από τη θέση εργασίας και τα καθήκοντα που ενέχει για κάθε εργαζόμενο, το σύνολο των
συμμετεχόντων αναγνωρίζουν την «επικοινωνιακή ή διαπολιτισμική δεξιότητα» ως την πιο
σημαντική.
Ένας εργαζόμενος με ανεπτυγμένες τις επικοινωνιακές ή διαπολιτισμικές του δεξιότητες,
έχει την ικανότητα να έρθει σε επαφή με διαφορετικά άτομα και διαφορετικούς τύπους
πελατών, ενώ παράλληλα μπορεί να τους προσφέρει τη βέλτιστη εμπειρία εξυπηρέτησης
πελατών. Ο συγκεκριμένος εργαζόμενος έχει μια ικανότητα κρίσιμης σημασίας, η οποία
θεωρείται πραγματικά σημαντική, δεδομένου του ότι σε αυτόν τον τομέα ο εργαζόμενος
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αναπτύσσει διαπροσωπικές επαφές με τους πελάτες και ταυτόχρονα πρέπει να αποκτήσει
τις απαραίτητες γνώσεις σχετικά με τις πολιτισμικές ιδιαιτερότητες κάθε πελάτη.
Επιπλέον, η έρευνά μας αποκαλύπτει την αναγνώριση μιας διαφοράς σχετικά με τη δεύτερη
και την τρίτη πιο σημαντική δεξιότητα. Οι συμμετέχοντες αναγνωρίζουν την «παροχή
κινήτρων» ως τη δεύτερη πιο σημαντική δεξιότητα, ενώ ένα μέρος των συμμετεχόντων
θεωρεί την «πειθαρχία» ως τη δεύτερη πιο σημαντική δεξιότητα σύμφωνα με την
ταξινόμηση.
Το 27% των συμμετεχόντων αναγνωρίζουν ότι ένας εργαζόμενος νεαρής ηλικίας θα πρέπει
να έχει κίνητρα στο εργασιακό του περιβάλλον. Ο εργαζόμενος πρέπει να επιδεικνύει πάθος
προς την εργασία του αλλά και συνεχές ενδιαφέρον για να μπορέσει να αναπτύξει και να
βελτιώσει τις ικανότητές του. Ανεξάρτητα από τον τύπο εργασίας ενός εργαζόμενου, η
πλειοψηφία των συμμετεχόντων αναγνωρίζουν την παροχή κινήτρων ως βασικό
παράγοντα στον τομέα των Ξενοδοχείων και της Εστίασης. Παράλληλα, το 25% των
συμμετεχόντων θεωρούν την «πειθαρχία» ως τη δεύτερη σημαντικότερη δεξιότητα για έναν
εργαζόμενο νεαρής ηλικίας.

Είναι σημαντικό να σημειωθεί ότι η «παροχή κινήτρων» και η «πειθαρχία» καταγράφονται
ως η δεύτερη δεξιότητα που λείπει περισσότερο από τα νεαρά άτομα που ξεκινούν να
εργάζονται στον τομέα των Ξενοδοχείων και της Εστίασης, σύμφωνα με την
προαναφερόμενη ενότητα. Συνεπώς, παρατηρούμε την ιδιαίτερη σημασία αυτών των
δεξιοτήτων και τον βασικό τους ρόλο στον υπό διερεύνηση τομέα.
Επιπροσθέτως, η ανάλυση των αποτελεσμάτων της έρευνας υποδεικνύει ότι στην
προαναφερόμενη ταξινόμηση κατά προτεραιότητα, η «επιμέλεια» θεωρείται ως η τρίτη
βασική δεξιότητα από το 25% των συμμετεχόντων. Οι συμμετέχοντες, βάσει της εμπειρίας
τους στον υπό διερεύνηση τομέα, θεωρούν ότι οι νεαροί εργαζόμενοι μπορούν να είναι πιο
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παραγωγικοί και να επιτύχουν τους στόχους τους στα πλαίσια του ανταγωνισμού, εάν έχουν
ανεπτυγμένο το αίσθημα της επιμέλειας σε ικανοποιητικό επίπεδο. Επομένως, οι
συμμετέχοντες δηλώνουν ότι ένας εργαζόμενος θα πρέπει να αποκτήσει την
προαναφερόμενη δεξιότητα καθώς αποτελεί παράγοντα κρίσιμης σημασίας στο εργασιακό
περιβάλλον του τομέα των Ξενοδοχείων και της Εστίασης.
Εκτός αυτών, η «οργάνωση» θεωρείται ως η τέταρτη πιο σημαντική δεξιότητα από το 23%
των συμμετεχόντων. Ένα ενδιαφέρον στοιχείο που παρατηρήθηκε στην αντίστοιχη ερώτηση
της έρευνας αφορά το γεγονός ότι το σύνολο των συμμετεχόντων ταξινομούν την
«οργάνωση» ως την τέταρτη πιο σημαντική δεξιότητα. Οι συμμετέχοντες της έρευνας έχουν
την ίδια αντίληψη σχετικά με τη σημαντικότητα της οργάνωσης στο εργασιακό περιβάλλον
και ειδικότερα στον τομέα των Ξενοδοχείων και της Εστίασης. Παρόλο που οι συμμετέχοντες
έχουν διαφορετικό υπόβαθρο σε σχέση με τα χρόνια εμπειρίας τους στον κλάδο, την ηλικία
τους και τον ρόλο τους στην εταιρεία, εκτιμούν ότι ένας εργαζόμενος νεαρής ηλικίας θα
πρέπει να υιοθετεί μια οργανωτική στάση κατά την εκτέλεση των εργασιακών του
καθηκόντων για να είναι επιτυχημένος σε αυτόν τον απαιτητικό τομέα. Τέλος, όσον αφορά
τις υπόλοιπες δεξιότητες που καταγράφηκαν κατά τη διάρκεια της έρευνας, μπορούμε να
εξάγουμε σημαντικά συμπεράσματα. Οι συμμετέχοντες εκτιμούν ότι δεξιότητες όπως η
«γνώση μιας ξένης γλώσσας», η «κριτική σκέψη», η «ομαδική εργασία» και οι «ψηφιακές
δεξιότητες» θεωρούνται σημαντικές για την ανάπτυξη των νεαρών εργαζομένων. Στο
ακόλουθο σχήμα παρουσιάζεται ο τρόπος ταξινόμησης των βασικών δεξιοτήτων βάσει των
απαντήσεων των συμμετεχόντων για έναν εργαζόμενο νεαρής ηλικίας σύμφωνα με τις
αντιλήψεις τους και τις εμπειρίες τους στον συγκεκριμένο τομέα.
Σχήμα 12: Ταξινόμηση των βασικών δεξιοτήτων
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Ωστόσο, η ταξινόμηση των συμμετεχόντων υποδεικνύει ότι οι προαναφερόμενες δεξιότητες
δεν θεωρούνται ως οι πιο απαραίτητες δεξιότητες στον υπό διερεύνηση τομέα. Μέσω της
παρούσας έρευνας καταδεικνύουν ότι οι τρεις πιο σημαντικές δεξιότητες, οι οποίες
χαρακτηρίζονται ως βασικές δεξιότητες στον τομέα των Ξενοδοχείων και της Εστίασης είναι
η επικοινωνιακή ή διαπολιτισμική δεξιότητα, η παροχή κινήτρων και η επιμέλεια. Οι
συμμετέχοντες θεωρούν ότι οι εν λόγω δεξιότητες αποτελούν τη θεμελιώδη βάση για ένα
νέο άτομο που επιθυμεί να εισέλθει στον τομέα των Ξενοδοχείων και της Εστίασης.
Είναι σημαντικό να επισημανθεί ότι οι συμμετέχοντες έχουν την ίδια αντίληψη σχετικά με
την πρώτη και την τέταρτη σημαντικότερη βασική δεξιότητα, δεδομένου του ότι οι
συμμετέχοντες εκπροσωπούν διαφορετικές χώρες, ενώ παράλληλα εκπροσωπούν και
διαφορετικά μεγέθη επιχειρήσεων. Εκτός αυτού, οι συμμετέχοντες έχουν διαφορετικές
ηλικίες και διαφορετικό αριθμό ετών εμπειρίας στον υπό διερεύνηση τομέα.
Σύμφωνα με την κοινή αντίληψη, ανεξάρτητα από τις διαφορές μεταξύ των συμμετεχόντων
της έρευνάς μας, οι βασικές δεξιότητες στον τομέα των Ξενοδοχείων και της Εστίασης είναι
οι ίδιες και ως εκ τούτου οι εργαζόμενοι νεαρής ηλικίας που ξεκινούν στον προαναφερόμενο
τομέα θα πρέπει να αποκτήσουν και να κατακτήσουν αυτές τις δεξιότητες για να πετύχουν
στο συγκεκριμένο εργασιακό περιβάλλον, αλλά και για να αντιμετωπίσουν τις αναδυόμενες
προκλήσεις. Αυτό το αποτέλεσμα αποτελεί ένα ποιοτικό χαρακτηριστικό και πρέπει να το
λάβουμε υπόψη στη συνέχεια της έρευνάς μας.
Στάσεις και δεξιότητες κρίσιμης σημασίας για νεαρούς εργαζόμενους
Στη μελέτη μας συμπεριλάβαμε μια σημαντική ερώτηση σχετικά με τις στάσεις και τις
δεξιότητες των εργαζομένων νεαρής ηλικίας. Οι συμμετέχοντες καλούνται να
χαρακτηρίσουν μια σειρά στάσεων και δεξιοτήτων είτε ως πολύ σημαντικές ή ως πολύ
ασήμαντες σε σχέση με τις απαιτήσεις στον τομέα των Ξενοδοχείων και της Εστίασης.
Οι συμμετέχοντες έχουν τη δυνατότητα να επιλέξουν μεταξύ δώδεκα (12) δεξιοτήτων και να
κατηγοριοποιήσουν τη σημαντικότητά τους για την ανάπτυξη ενός νεαρού εργαζόμενου
στον προαναφερόμενο τομέα. Οι εν λόγω δεξιότητες και στάσεις αναγνωρίζονται σε
διάφορα επαγγέλματα και κλάδους και σκοπός μας είναι να εξάγουμε σημαντικά
συμπεράσματα σχετικά με τις απαιτήσεις και τα προσόντα για τον τομέα των Ξενοδοχείων
και της Εστίασης.
Μεταξύ των δώδεκα (12) δεξιοτήτων, οι συμμετέχοντες στο σύνολό τους αναφέρουν ότι η
πιο σημαντική στάση για έναν νεαρό εργαζόμενο είναι η ικανότητα να επικεντρώνεται σε
λύσεις και όχι σε προβλήματα. Είναι σημαντικότατο να επισημανθεί ότι το ποσοστό των
συμμετεχόντων που ανέφεραν αυτόν τον τύπο δεξιότητας υπολογίζεται σε 70%. Τη δεύτερη
θέση σε σχέση με τη σημαντικότερη δεξιότητα βάσει των απαντήσεων των συμμετεχόντων
κατέχουν οι νέες τεχνολογίες, με αντίστοιχο ποσοστό της τάξης του 70%.
Σύμφωνα με τους συμμετέχοντες της έρευνας, ένας νεαρός εργαζόμενος θα πρέπει να
διατηρεί θετική στάση προς τις νέες τεχνολογίες, να είναι πρόθυμος να εξυπηρετήσει τους
επισκέπτες και παράλληλα πρέπει να είναι προσανατολισμένος προς τον πελάτη.
Το ακόλουθο σχήμα παρουσιάζει τα ποσοστά των προαναφερόμενων δεξιοτήτων και
στάσεων που θεωρούνται κρίσιμης σημασίας στον τομέα των Ξενοδοχείων και της Εστίασης.
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Οι απαντήσεις των συμμετεχόντων επισημαίνουν τη σημαντικότητα για έναν εργαζόμενο
στον συγκεκριμένο κλάδο να μπορεί να αναγνωρίζει τις κατάλληλες λύσεις, δεδομένου του
ότι οι αναδυόμενες προκλήσεις μπορούν να δημιουργήσουν πολλά προβλήματα και
εμπόδια. Ως εκ τούτου, ο εργαζόμενος θα πρέπει να έχει αναπτύξει σε ικανοποιητικό βαθμό
την ικανότητά του να παραμένει επικεντρωμένος στις λύσεις, αποφεύγοντας την απόσπαση
της προσοχής του από τα προβλήματα που προκύπτουν.
Σχήμα 13: Σημαντικές ή πολύ σημαντικές δεξιότητες
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Ένα εξίσου σημαντικό στοιχείο που μπορεί να εξαχθεί από τις απαντήσεις είναι ότι οι
συμμετέχοντες αναγνωρίζουν τη σημαντικότητα της τεχνολογίας στον υπό διερεύνηση
τομέα και θεωρούν ότι οι εργαζόμενοι θα πρέπει να μπορούν να ελέγχουν και να
βελτιώνουν τις γνώσεις τους σε τεχνολογικά θέματα, το οποίο μπορεί να αποδειχτεί
ουσιαστικό για μια εταιρεία. Επιπροσθέτως, είναι σημαντικό να σημειωθεί ότι οι
συμμετέχοντες αξιολογούν την καλή γνώση της τεχνολογίας ως εξίσου σημαντική με την
ικανότητα παροχής της καλύτερης δυνατής εμπειρίας στους πελάτες.
Ειδικότερα, οι συμμετέχοντες της έρευνας σημειώνουν ότι η προθυμία εξυπηρέτησης των
επισκεπτών και ο προσανατολισμός προς τον πελάτη έχουν τις ίδιες επιπτώσεις με την
ικανότητα προσαρμογής στις τεχνολογικές εξελίξεις και χρήσης της τεχνολογίας στον τομέα
των Ξενοδοχείων και της Εστίασης. Παράλληλα, διαπιστώνουμε ότι οι διαφορές μεταξύ των
συμμετεχόντων, οι απαιτήσεις για έναν νεαρό εργαζόμενο στον υπό διερεύνηση τομέα, δεν
παρουσιάζουν καμία διαφοροποίηση.
Επιπλέον, πρέπει να επισημάνουμε ότι οι συμμετέχοντες θεωρούν τέσσερις ακόμα στάσεις
ως σημαντικούς παράγοντες για την παρουσία των εργαζομένων νεαρής ηλικίας στον υπό
διερεύνηση κλάδο. Το παρακάτω σχήμα παρουσιάζει αυτές τις τέσσερις δεξιότητες. Οι
συμμετέχοντες θεωρούν ότι ένας εργαζόμενος θα πρέπει να μπορεί να επιλύει προβλήματα
στο πλούσιο τεχνολογικά περιβάλλον και πρέπει να καλλιεργεί τη συγκεκριμένη δεξιότητα.
Η σημαντικότητα αυτής της δεξιότητας δικαιολογείται από το ποσοστό, το οποίο εκτιμάται
ότι είναι 66%.
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Παράλληλα, τεκμηριώνονται υψηλά ποσοστά σχετικά με τις «διαπροσωπικές δεξιότητες»,
οι οποίες υπολογίζονται στο 87%, ενώ η «πολιτισμική επίγνωση και οι διαπολιτισμικές
δεξιότητες» καθώς και η «δημιουργική και καινοτόμος σκέψη» έχουν το ίδιο ποσοστό, της
τάξης του 85%. Ο εργαζόμενος θα πρέπει να αποκτήσει την ικανότητα να επικοινωνεί και
να αλληλεπιδρά εντός του εργασιακού περιβάλλοντος με τους συνεργάτες και τους
προϊσταμένους του, καθώς και με τους πελάτες της εταιρείας. Επιπροσθέτως, οι
συμμετέχοντες εκτιμούν ότι ο νεαρός εργαζόμενος θα πρέπει να μπορεί να επικοινωνεί
εντός του εργασιακού περιβάλλοντος ενώ παράλληλα θα πρέπει να έχει πολιτισμική
επίγνωση και να επιδεικνύει σεβασμό προς τις πολιτισμικές διαφοροποιήσεις. Δεδομένου
του ότι ο τομέας των Ξενοδοχείων και της Εστίασης χαρακτηρίζεται από την παρουσία
διαφορετικών ατόμων με διαφορετικές συνήθειες και πολιτισμικά χαρακτηριστικά, το
προσωπικό αυτού του τομέα θα πρέπει να μπορεί να αναγνωρίσει τις συγκεκριμένες
αλλαγές και να υιοθετεί καλούς τρόπους συμπεριφοράς. Τέλος, οι συμμετέχοντες θεωρούν
ως παράγοντα κρίσιμης σημασίας για το προσωπικό ώστε να επιτύχει σε αυτόν τον τομέα
την ικανότητα να αντιμετώπισης των καθημερινών αναδυόμενων προκλήσεων με τη
δημιουργική και καινοτόμο σκέψη του. Σύμφωνα με τους συμμετέχοντες, για έναν νεαρό
εργαζόμενο είναι σημαντικό να καλλιεργεί τη δημιουργικότητά του και να μπορεί να
υιοθετεί καινοτόμες ιδέες σε αυτό το απαιτητικό εργασιακό περιβάλλον.
Παρατηρώντας τις συγκεκριμένες απαντήσεις σχετικά με τις πιο κρίσιμες στάσεις και
δεξιότητες που απαιτούνται στον τομέα των Ξενοδοχείων και της Εστίασης, μπορούμε να
εξάγουμε μερικά σημαντικά συμπεράσματα, τα οποία θα μας δώσουν τη δυνατότητα να
κάνουμε μια εις βάθος ανασκόπηση και να αποκτήσουμε καλύτερη κατανόηση σχετικά με
τα ποιοτικά χαρακτηριστικά της έρευνας.
Σύμφωνα με την προηγούμενη ερώτηση, στον υπό διερεύνηση τομέα η τεχνολογία
διαδραματίζει σημαντικό ρόλο. Δεδομένου του ότι η εποχή μας χαρακτηρίζεται ως εποχή
τεχνολογικών εξελίξεων, παρατηρούμε ότι οι συμμετέχοντες αναγνωρίζουν τη
σημαντικότητα της τεχνολογίας. Με στόχο την απόκτηση καλύτερης γνώσης επί του
θέματος ζητήθηκε από τους συμμετέχοντες της έρευνας να καταγράψουν τις απαντήσεις
τους σχετικά με τις ψηφιακές ικανότητες και τη σχετικότητά τους με τη δραστηριότητα στον
υπό διερεύνηση τομέα. Το ακόλουθο σχήμα παρουσιάζει τις συγκεκριμένες ικανότητες.
Ζητήσαμε από τους συμμετέχοντες να ταξινομήσουν και να χαρακτηρίσουν έναν κατάλογο
ψηφιακών ικανοτήτων, ώστε να τεκμηριώσουμε τη σημαντικότητα της τεχνολογίας στον
τομέα των Ξενοδοχείων και της Εστίασης και να καθορίσουμε τον ρόλο της τεχνολογίας στις
δραστηριότητες της εταιρείας.
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Σύμφωνα με τις απαντήσεις των συμμετεχόντων, η ψηφιακή δεξιότητα που κατέλαβε την
υψηλότερη θέση (λαμβάνοντας υπόψη τις απαντήσεις «σχετική» και «κρίσιμης σημασίας»)
είναι η ικανότητα διαδικτυακής επικοινωνίας και συνεργασίας (96%). Βάσει της παραπάνω
μεθοδολογίας, η δεύτερη σημαντικότερη ψηφιακή ικανότητα αφορά τις «γνώσεις
πληροφορικής και επεξεργασίας δεδομένων» με ποσοστό της τάξης του 92%. Σύμφωνα με
τη συγκεκριμένη δεξιότητα, ένας νεαρός εργαζόμενος πρέπει να μπορεί να διεξάγει την
κατάλληλη έρευνα και να αναγνωρίζει τα απαραίτητα δεδομένα, ενώ παράλληλα θα πρέπει
να μπορεί να αξιολογεί τα συγκεντρωμένα δεδομένα.
Σχήμα 14: Σχετικές και κρίσιμες ψηφιακές δεξιότητες
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Με ποσοστό 91% οι συμμετέχοντες εκτιμούν ότι το προσωπικό μιας εταιρείας στον τομέα
των Ξενοδοχείων και της Εστίασης θα πρέπει να έχει την ικανότητα να διαχειρίζεται τα μέσα
κοινωνικής δικτύωσης με υψηλό επίπεδο δεξιοτήτων και παράλληλα θα πρέπει να έχει τις
απαραίτητες γνώσεις για την επίλυση των πιθανών επακόλουθων τεχνικών προβλημάτων
ή τουλάχιστον θα πρέπει να ξέρει τις απαιτούμενες ενέργειες για την εύρεση πιθανών
λύσεων. Τέλος, όσον αφορά τις ικανότητες «ασφάλεια» και «δημιουργία ψηφιακού
περιεχομένου», οι συμμετέχοντες θεωρούν ότι αυτές οι ικανότητες δεν είναι τόσο
σημαντικές για μια εταιρεία του συγκεκριμένου κλάδου.
Τα προαναφερόμενα αποτελέσματα οδηγούν σε πιο ενδιαφέροντα συμπεράσματα εάν
παρατηρήσουμε το ποσοστό των εν λόγω ικανοτήτων σε σχέση με την απάντηση «κρίσιμης
σημασίας». Ειδικότερα, οι συμμετέχοντες αξιολογούν την ικανότητα διαδικτυακής
επικοινωνίας και συνεργασίας ως την πιο σημαντική ικανότητα, με ποσοστό που
υπολογίζεται σε 67%.
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Ένα διαφορετικό αποτέλεσμα που θα πρέπει να αναφερθεί εξάγεται σε σχέση με την
ικανότητα «ασφάλεια» και «επίλυση προβλημάτων». Σύμφωνα με τις απαντήσεις των
συμμετεχόντων είναι κρίσιμης σημασίας για το προσωπικό της εταιρείας να μπορεί να
προστατεύει τα δεδομένα και να διαχειρίζεται ψηφιακά στοιχεία ταυτοποίησης, ενώ
παράλληλα το προσωπικό πρέπει να αποκτήσει τις απαιτούμενες γνώσεις για την επίλυση
τεχνικών
προβλημάτων. Οι Σχήμα 15: Μη σχετικές, σχετικές και σημαντικές ψηφιακές δεξιότητες
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τους, παρατηρούμε ότι η δεξιότητα επικοινωνίας διαδραματίζει ζωτικό ρόλο στον τομέα των
Ξενοδοχείων και της Εστίασης. H «επικοινωνιακή ή διαπολιτισμική δεξιότητα»
καταγράφεται ως η πιο σημαντική βασική δεξιότητα για έναν εργαζόμενο και παράλληλα οι
συμμετέχοντες χαρακτηρίζουν τις «διαπροσωπικές δεξιότητες» και τις «δεξιότητες
πολιτιστικής επίγνωσης και διαπολιτισμικότητας» ως τις πιο σημαντικές στάσεις.

Επιπροσθέτως, όσον αφορά τις ψηφιακές ικανότητες, οι συμμετέχοντες αξιολογούν τις
ικανότητες διαδικτυακής επικοινωνίας και συνεργασίας ως τον πιο σημαντικό και κρίσιμο
παράγοντα. Όλα
Σχήμα 16: Ξένες γλώσσες ταξινομημένες κατά σημαντικότητα
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Επομένως, η επικοινωνία θεωρείται ως βασικό στοιχείο στον τομέα των Ξενοδοχείων και
της Εστίασης και οι συμμετέχοντες θεωρούν τη συγκεκριμένη δεξιότητα ως προαπαιτούμενο
για να προσφέρουν τη βέλτιστη δυνατή εμπειρία στους πελάτες, αλλά και για να
αντιμετωπίζουν τον ανταγωνισμό στον προαναφερόμενο κλάδο.
Όπως διαφαίνεται στο αντίστοιχο σχήμα, ακόμα πιο σημαντικό είναι το γεγονός ότι τα
Αγγλικά θεωρούνται πολύ πιο σημαντική γλώσσα στον τομέα, με τα Γερμανικά να
ακολουθούν και τις υπόλοιπες γλώσσες να συγκεντρώνουν ποσοστό ως προς τη
σημαντικότητα κάτω του 50%. Εάν προστεθεί και η πολυγλωσσία, παρατηρούμε ότι υπάρχει
ένα ευρύτερο χαρακτηριστικό πολλαπλών εργασιών και διαφορετικών επιπέδων
ικανοτήτων, τα οποία απαιτούνται για μια επιτυχημένη σταδιοδρομία στον κλάδο.
Συμπεράσματα
Τα δεδομένα που συλλέχθηκαν καταδεικνύουν ότι υπάρχει ένα σύνολο δεξιοτήτων που
θεωρούνται κρίσιμης σημασίας για έναν εργαζόμενο στον τομέα των Ξενοδοχείων και της
Εστίασης. Οι συμμετέχοντες που απάντησαν στα ερωτηματολόγιά μας επισημαίνουν τις πιο
σημαντικές ικανότητες και ταυτόχρονα αναφέρουν τις πιο σημαντικές δεξιότητες που
παρουσιάζουν ελλείψεις.
Μέσω της αξιολόγησης των πληροφοριών που συλλέχθηκαν και των στοιχείων της έρευνας,
αναγνωρίζουμε ότι η πιο σημαντική δεξιότητα είναι η ικανότητα επικοινωνίας και η
διαπολιτισμική επίγνωση. Οι εργαζόμενοι νεαρής ηλικίας στον υπό διερεύνηση τομέα
παρουσιάζουν σημαντικές ελλείψεις σε σχέση με την επικοινωνία, ενώ δεν έχουν
καλλιεργήσει τις κατάλληλες γνώσεις για να κατανοούν τις πολιτισμικές διαφοροποιήσεις
και να προσφέρουν την καλύτερη δυνατή εμπειρία στους πελάτες.
Επιπροσθέτως, οι συμμετέχοντες της έρευνας δήλωσαν ότι αναγνωρίζουν ελλείψεις και
αναντιστοιχίες στους νεαρούς εργαζόμενους σε σχέση με την παροχή κινήτρων, την
πειθαρχεία, την επιμέλεια και την οργάνωση. Θεωρείται κρίσιμης σημασίας για το
προσωπικό να χαρακτηρίζεται ελαστικό και ότι έχει κίνητρα και παράλληλα να υιοθετεί κάθε
πρωτοβουλία με την απαραίτητη ακρίβεια και τυπικότητα.
Σύμφωνα με την έρευνά μας, αυτές οι δεξιότητες διαδραματίζουν ρόλο ζωτικής σημασίας
για έναν εργαζόμενο ώστε να επιτύχει τους στόχους ως προς τη σταδιοδρομία του και να
αναπτύξει τις ικανότητές του στον απαιτητικό κλάδο των Ξενοδοχείων και της Εστίασης.
Τέλος, διαπιστώνουμε τη σημαντικότητα των ψηφιακών δεξιοτήτων στον υπό διερεύνηση
τομέα και επισημαίνουμε τις στάσεις και τις δεξιότητες που χαρακτηρίζονται ως κρίσιμης
σημασίας από τους εμπειρογνώμονες του κλάδου των Ξενοδοχείων και της Εστίασης. Οι
συμμετέχοντες στο σύνολό τους επισημαίνουν ότι ένας εργαζόμενος θα πρέπει να έχει την
ικανότητα διαδικτυακής επικοινωνίας και συνεργασίας. Επιπλέον, ο εργαζόμενος θα πρέπει
να έχει καλές γνώσεις σχετικά με την ικανότητα να επιλύει προβλήματα χρησιμοποιώντας τα
κατάλληλα τεχνολογικά εργαλεία.
Τέλος, το υψηλό επίπεδο γνώσεων ως προς τη χρήση των μέσων κοινωνικής δικτύωσης
θεωρείται πραγματικά σημαντικό στον υπό διερεύνηση τομέα, λόγω του ότι τα τεχνολογικά
εργαλεία αποτελούν το συγκριτικό πλεονέκτημα μιας επιχείρησης σε αυτόν τον ιδιαίτερα
ανταγωνιστικό τομέα. Οι συμμετέχοντες εκτιμούν ότι ο εργαζόμενος θα πρέπει να έχει τη
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δυνατότητα να επεξεργάζεται και να χρησιμοποιεί τις κατάλληλες πληροφορίες και
δεδομένα που λαμβάνει στα πλαίσια του τεχνολογικού περιβάλλοντος.
Το παρακάτω σχήμα παρουσιάζει το σύνολο των σημαντικότερων δεξιοτήτων στον τομέα
των Ξενοδοχείων και της Εστίασης και αποτυπώνει το επίπεδο της αναγκαιότητας σύμφωνα
με τα δεδομένα που συλλέχθηκαν. Επομένως, αυτό το σχήμα περιγράφει τις συνέπειες των
τεκμηριωμένων δεξιοτήτων που θεωρούνται απαραίτητες στον κλάδο, ενώ οι συμμετέχοντες
τις αναγνωρίζουν ως τις πιο σημαντικές δεξιότητες που λείπουν και ελλείψεις των
εργαζομένων νεαρής ηλικίας.

6.1.3 Το σύστημα ΕΕΚ στον Τομέα των Ξενοδοχείων και της
Εστίασης
Στην παρούσα υποενότητα της ποσοτικής ανάλυσης, η οποία βασίζεται στο ερωτηματολόγιο,
κύριο θέμα είναι το σύστημα ΕΕΚ στον Τομέα των Ξενοδοχείων και της Εστίασης. Όσον αφορά
τη σημαντικότητα και την αποτελεσματικότητα του συστήματος ΕΕΚ στον Τομέα των
Ξενοδοχείων και της Εστίασης, τόσο στην Ελλάδα όσο και στη Γερμανία, θα πρέπει να
λαμβάνονται υπόψη οι απαντήσεις των αρμόδιων ενδιαφερόμενων μερών για να είναι
ενημερωμένο και να καλύπτει τις ανάγκες του τομέα.
Οι ερωτήσεις που αφορούσαν το σύστημα ΕΕΚ στον Τομέα των Ξενοδοχείων και της
Εστίασης βασίζονταν στα ακόλουθα ζητήματα κρίσιμης σημασίας:




Αποδοτικότητα του συστήματος ΕΕΚ
Γνώμη σχετικά με τα υφιστάμενα Προγράμματα σπουδών ΕΕΚ
Νέες διδακτικές ενότητες

Αποδοτικότητα του συστήματος ΕΕΚ
Οι συμμετέχοντες στη διαδικτυακή έρευνα απάντησαν ότι το υφιστάμενο σύστημα του
προγράμματος σπουδών ΕΚΚ δεν παρέχει τις απαραίτητες δεξιότητες στους εργαζόμενους
νεαρής ηλικίας για να Σχήμα 17: Αποδοτικότητα του συστήματος ΕΕΚ
μεγιστοποιήσουν
την
αποδοτικότητά τους και να
καλύψουν τις ανάγκες που
υπάρχουν στον Τομέα των
Yes
Ξενοδοχείων
και
της
29%
Εστίασης. Η πλειοψηφία
αυτών απάντησε «Όχι»,
αυξάνοντας
την
No 71%
αναγκαιότητα
νέων,
σύγχρονων, ενημερωμένων
και
προσαρμοσμένων
Προγραμμάτων σπουδών
ΕΕΚ στον Τομέα των
Ξενοδοχείων
και
της
Εστίασης. Οι πιο αρνητικές
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απαντήσεις παρατηρήθηκαν στην Ελλάδα, καθώς ο Τομέας των Ξενοδοχείων και της
Εστίασης ακμάζει στη χώρα και προσεγγίσαμε αρκετά μεγάλο αριθμό αρμόδιων
ενδιαφερόμενων μερών και ιδιοκτητών ξενοδοχείων, οι οποίοι ήταν πρόθυμοι να διαθέσουν
το προσωπικό τους. Αξίζει να σημειωθεί επίσης ότι προτιμούν πιο αποδοτικά Προγράμματα
σπουδών ΕΕΚ για να βελτιώσουν τις δεξιότητές τους σε ένα συνεχώς μεταβαλλόμενο
περιβάλλον.
Γνώμη σχετικά με τα υφιστάμενα Προγράμματα σπουδών ΕΕΚ
Ένας άλλος σημαντικός παράγοντας που θα πρέπει να αναλυθεί για τον σχεδιασμό
καινοτόμων Προγραμμάτων σπουδών στον Τομέα των Ξενοδοχείων και της Εστίασης είναι η
γνώμη των συμμετεχόντων σχετικά με τα υφιστάμενα Προγράμματα σπουδών ΕΕΚ.
Δεδομένου ότι τα Προγράμματα σπουδών κατάρτισης θα απευθύνονται στους εργαζόμενους
του εν λόγω τομέα, είναι απαραίτητο να λάβουμε υπόψη τη γνώμη τους και τις πτυχές που
θεωρούν σημαντικές. Η υιοθέτηση μιας προοπτικής προσανατολισμένης στην αγορά είναι το
κλειδί και θα καταδείξουμε τις διαφορετικές διαστάσεις της αγοράς, καθώς και τις ανάγκες
και τις τάσεις της.
Η ποσοτική μας ανάλυση, μέσω του προσαρμοσμένου ερωτηματολογίου, αποσκοπεί να
εμβαθύνει στο θέμα της γνώμης σχετικά με τα υφιστάμενα Προγράμματα σπουδών ΕΕΚ όσον
αφορά τα ακόλουθα κύρια ζητήματα:










Υφιστάμενα προγράμματα σπουδών και ανάγκες της αγοράς εργασίας
Θεωρία και πρακτική των προγραμμάτων σπουδών ΕΕΚ
Καινοτομία και διδακτικές μέθοδοι
Δημιουργική σκέψη και αυτόνομη μάθηση
Εκπαιδευτικές δομές και εξοπλισμός
Προετοιμασία εκπαιδευόμενων για Επαγγελματική μάθηση (WBL)
Εθνική Νομοθεσία και Μαθητεία
Επαγγελματικής μάθησης και επιχειρηματική εμπειρία
Πληροφορίες για ευκαιρίες σταδιοδρομίας για εκπαιδευόμενους προγραμμάτων ΕΕΚ.

Με στόχο την ενίσχυση των υφιστάμενων Προγραμμάτων σπουδών ΕΕΚ πρέπει να δοθεί
έμφαση στις απαντήσεις των Σχήμα 18: Τα υφιστάμενα προγράμματα σπουδών και το εκπαιδευτικό
συμμετεχόντων
που υλικό καλύπτουν τις ανάγκες της αγοράς
αποτελούν τους τελικούς
No
χρήστες
των
νέων
Neutral
34%
31%
Προγραμμάτων σπουδών ΕΕΚ
στον Τομέα των Ξενοδοχείων
και της Εστίασης. Αυτό που
συνάγεται είναι ότι δεν
υπάρχει σαφής άποψη σχετικά
Yes
με
τα
υφιστάμενα
35%
Προγράμματα σπουδών ΕΕΚ
και την ικανότητά τους να
καλύψουν τις ειδικές ανάγκες
της αγοράς εργασίας. Οι
απαντήσεις
είναι

ΠΕ 2.2 – Αναφορά ποιοτικής και ποσοτικής ανάλυσης
Σελίδα 38

ισορροπημένες, καθώς τα ποσοστά μοιράζονται ως εξής: 35% θετική απάντηση, 31%
ουδέτερη απάντηση και 34% αρνητική απάντηση.
Η ανάλυση των απαντήσεων λαμβάνοντας υπόψη την ηλικία κατέδειξε ότι οι συμμετέχοντες
ηλικίας έως 39 ετών θεωρούν ότι τα υφιστάμενα Προγράμματα σπουδών ΕΕΚ δεν καλύπτουν
τις ανάγκες της αγοράς εργασίας, καθώς αναγνωρίζουν σαφώς την ανάγκη για πιο
καινοτόμα
Προγράμματα
Σχήμα 2: Τα υφιστάμενα προγράμματα σπουδών συνδυάζουν τη
σπουδών ΕΕΚ στον Τομέα των
θεωρία με την πρακτική
Ξενοδοχείων
και
της
Εστίασης. Στην ηλικιακή
ομάδα 40 έως 60 ετών
Neutral
No
29%
παρατηρήθηκαν
πιο
34%
ουδέτερες
απαντήσεις,
καθώς οι συμμετέχοντες
αυτής της ομάδας εργάζονται
Yes
πολλά χρόνια στον Τομέα των
37%
Ξενοδοχείων και της Εστίασης
και
δεν
είναι
τόσο
εξοικειωμένοι με τις νέες
τάσεις που θα πρέπει να
αντιμετωπίσουν.
Ένα εξίσου σημαντικό ερώτημα, το οποίο αφορά τα άτομα που εργάζονται στον σχεδιασμό
του προγράμματος σπουδών ΕΕΚ είναι ο τρόπος με τον οποίο τα εν λόγω προγράμματα
συνδυάζουν τη θεωρία και την πρακτική, προσφέροντας και θεωρητικές γνώσεις αλλά και
πρακτικές δεξιότητες στους ανθρώπους που αναζητούν εργασία. Οι απαντήσεις των
συμμετεχόντων ήταν μοιρασμένες σε αυτό το ζήτημα, καθώς δεν αναγνωρίστηκε κάποια
κυρίαρχη τάση, με τις απαντήσεις να μοιράζονται σχεδόν ίσα μεταξύ των τριών διαθέσιμων
επιλογών. Αναλυτικότερα, Σχήμα 3: Current curricula meet my expectations
το 37% απάντησε θετικά,
το 29% κράτησε ουδέτερη
στάση, ενώ το 34% έδωσε
αρνητική
απάντηση
No
Neutral
σχετικά με αυτό το
38%
38%
ζήτημα. Η επαγγελματική
μάθηση
είναι
μια
μεθοδολογία
που
ανταποκρίνεται
στην
Yes
ανάγκη εισαγωγής ενός
24%
περισσότερο πρακτικού
στοιχείου στον τομέα, κάτι
το οποίο θεωρείται θετικό
από τους επαγγελματίες
του συγκεκριμένου τομέα.
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Ένα μεγάλο ερώτημα που συνδέεται άμεσα με τη γενική στάση των εμπειρογνωμόνων αυτού
του πεδίου είναι η άποψή τους για τα υφιστάμενα προγράμματα σπουδών. Σε αυτό το
στάδιο προσπαθούμε να κατανοήσουμε τις αντιλήψεις τους για τα υφιστάμενα
προγράμματα και εάν θεωρούν ότι καλύπτουν τις προσδοκίες των εμπειρογνωμόνων. Στο
σημείο αυτό, μόνο το 24% απάντησε θετικά, επισημαίνοντας το γεγονός ότι οι περισσότεροι
που δεν είναι σίγουροι έχουν αρνητική στάση προς τα υφιστάμενα προγράμματα σπουδών
και επιζητούν αλλαγές. Ο έντονος σκεπτικισμός επί αυτού του ζητήματος κυριαρχεί στις
απαντήσεις και συνδέεται άμεσα με τις αναντιστοιχίες ως προς τις δεξιότητες που
επισημάνθηκαν στην ποσοτική έρευνα. Αυτό είναι ένα βασικό σημείο εκκίνησης για
περαιτέρω συζητήσεις σχετικά με τον εκσυγχρονισμό των προγραμμάτων σπουδών ΕΕΚ.
Παράλληλα, σχεδόν οι μισοί συμμετέχοντες πιστεύουν ότι υπάρχει έλλειψη καινοτομίας
στα προγράμματα σπουδών, επισημαίνοντας την ανάγκη εστίασης σε καινοτόμες
πρωτοβουλίες προς ενσωμάτωση στα υφιστάμενα προγράμματα. Μόνο 1 στους 5 θα τα
χαρακτήριζε ως καινοτόμα και αυτή η τάση υπάρχει σε γενικές γραμμές σε όλες τις χώρες
που
συμμετέχουν
στην
Σχήμα 214: Current teaching methods are innovative
έρευνα. Πρόκειται για μια
έντονα αρνητική στάση ως
προς το επίπεδο καινοτομίας
που πρέπει να διορθωθεί
47%
μέσω της αλλαγής της τάσης.
NEGATIVE
Το συγκεκριμένο αποτέλεσμα
συνδέεται άμεσα με την
παρακάτω επιλογή, σύμφωνα
32%
NEUTRAL
με την οποία δίνεται έμφαση
στον ψηφιακό τουρισμό, ένα
κομμάτι του κλάδου που είναι
21%
προσανατολισμένο προς την
POSITIVE
καινοτομία κατά κύριο λόγο.
Αυτά τα δύο αποτελέσματα
χρήζουν της κατάλληλης προσοχής, καθώς επισημαίνουν την ανάγκη για ισχυρότερες
δεξιότητες ΤΠΕ στον τομέα. Οι καινοτομίες είναι αλληλένδετες με την οικονομική πρόοδο και
αυτές οι δύο πτυχές πρέπει να αποτελούν θεμέλιο και να διέπουν την κατάρτιση των
μελλοντικών εργαζομένων σε όλους τους τομείς της Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και
Κατάρτισης.
Γίνονται πολλές συζητήσεις σχετικά με τη δημιουργική σκέψη και τον θετικό αντίκτυπο που
έχει στη σταδιοδρομία μας. Παράλληλα, οι ιδέες όπως η αυτόνομη μάθηση είναι ζωτικής
σημασίας και απαραίτητες για τη δια βίου μάθηση. Αυτός ο αντίκτυπος αναλύεται σπάνια
στα προγράμματα σπουδών ΕΕΚ και οι σκέψεις των ανθρώπων επί αυτού του θέματος είναι
σημαντικές για να διαπιστώσουμε τον τρόπο που αντιλαμβάνονται το υφιστάμενο σύστημα.

ΠΕ 2.2 – Αναφορά ποιοτικής και ποσοτικής ανάλυσης
Σελίδα 40

Οι απαντήσεις ήταν υπερβολικά αρνητικές. Ειδικότερα, οι αρνητικές απαντήσεις
συγκέντρωσαν ποσοστό της τάξης του 49%, το μεγαλύτερο από οποιαδήποτε ερώτηση
αυτής
της
Σχήμα 5: Οι υφιστάμενες διδακτικές μέθοδοι προάγουν τη δημιουργική σκεψη
κατηγορίας,
και την αυτόνομη εκμάθηση
επισημαίνοντας
το
πρόβλημα.
21%
Positive
Παράλληλα,
οι
θετικές απαντήσεις
συγκέντρωσαν
ποσοστό της τάξης
30%
Neutral
του 21%, το οποίο
ήταν
επίσης
το
χαμηλότερο ποσοστό
στη
συγκεκριμένη
49%
Negative
ομάδα ερωτήσεων,
κάτι που θα πρέπει να
0%
10%
20%
30%
40%
50%
ληφθεί υπόψη όταν
προταθούν
τα
επόμενα βήματα αναθεώρησης των υφιστάμενων προγραμμάτων σπουδών. Φαίνεται ότι οι
περισσότεροι συμμετέχοντες θεωρούν τις υφιστάμενες μεθόδους ως σχετικά παραδοσιακές,
με ελάχιστη διείσδυση της καινοτομίας και την αυτόνομη μάθηση να παραγκωνίζεται από
απαρχαιωμένες μεθοδολογίες εκμάθησης στην αίθουσα διδασκαλίας, οι οποίες
προσφέρουν ελάχιστο ή καθόλου χώρο για αντισυμβατικές ιδέες και εκπαίδευση. Αυτή η
απάντηση
Σχήμα 63: Η εθνική νομοθεσία καθιστά δυνατή την επιτυχή υλοποίηση των
συσχετίζεται με προγραμμάτων μαθητείας
την προηγούμενη
που αφορά την
καινοτομία και τη
27%
Positive
διείσδυσή
της
στην ΕΕΚ στον
τομέα
των
37%
Ξενοδοχείων και
Neutral
της Εστίασης. Και
οι δύο ερωτήσεις
υπογραμμίζουν
37%
Negative
την
ανάγκη
εκσυγχρονισμού
0%
5%
10%
15%
20%
25%
30%
35%
40%
και ενημέρωσης
και των δύο μεθοδολογιών, καθώς και των πόρων που χρησιμοποιούνται στην αίθουσα
διδασκαλίας. Παράλληλα, οι συμμετέχοντες θεωρούν αναγκαίο να γίνουν περαιτέρω βήματα
προς την ψηφιοποίηση της αίθουσα διδασκαλίας, κάτι που υπογραμμίζεται παρακάτω,
καθώς ταξινομούν τις Ψηφιακές δεξιότητες ως βασικά σημεία ενδιαφέροντος για τα άτομα
που επιθυμούν να ακολουθήσουν μια επιτυχημένη σταδιοδρομία στον τομέα αυτό.
Η επόμενη ερώτηση θέτει υπό εξέταση την εθνική νομοθεσία, καθώς ζητείται από τους
συμμετέχοντες να αξιολογήσουν για τις αντίστοιχες χώρες τους το ζήτημα της μαθητείας και
την επιτυχή υλοποίηση και ενσωμάτωσή του στα υφιστάμενα προγράμματα σπουδών.
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Σχεδόν το 27% θεωρεί ότι ενσωματώνεται θετικά στη νομοθεσία και, ενώ ένα μεγάλο
ποσοστό διατηρεί ουδέτερη στάση (36%), οι αρνητικές απαντήσεις συγκεντρώνουν
ελάχιστα μεγαλύτερο ποσοστό (37%). Οι απαντήσεις επισημαίνουν την ανάγκη για
περαιτέρω επικέντρωση της νομοθεσίας σε προγράμματα μαθητείας. Σε γενικές γραμμές,
η νομοθεσία ωριμάζει αργά και αλλάζει σπάνια, κάτι που δυσχεραίνει την προσαρμογή στις
ανάγκες και τις νέες πραγματικότητες της αγοράς. Οι συμμετέχοντες έχουν αναγνωρίσει τη
συγκεκριμένη αδυναμία και υπογραμμίζουν την ανάγκη να γίνουν αλλαγές σύμφωνα με τις
μεταβαλλόμενες τάσεις του κλάδου. Οι εν λόγω προσαρμογές και εξελίξεις που δημιουργούν
αποδιοργάνωση πρέπει να ενσωματωθούν στα προγράμματα μαθητείας ώστε να
προσφέρουν πολύτιμη άμεση εμπειρία στους εμπλεκόμενους.
Τα οπτικοακουστικά μέσα είναι μια σύγχρονη πτυχή του κλάδου και χρησιμοποιούνται σε
διάφορες
εφαρμογές
Σχήμα 84: Οι υφιστάμενες εκπαιδευτικές δομές είναι σύγχρονες,
και
σε
διαφορετικά
ευρύχωρες και διαθέτουν επαρκή οπτικοακουστικό εξοπλισμό
πλαίσια.
Θα
ήταν
ενδιαφέρον
να
διαπιστώσουμε εάν και
Neutral
κατά
πόσο
τα
No
29%
40%
οπτικοακουστικά
εργαλεία,
όπως
προβολείς, οθόνες και
άλλα σχετικά μέσα,
Yes
ενσωματώνονται στις
32%
εκπαιδευτικές
μεθόδους, καθιστώντας
τις πιο σύγχρονες και
ζωντανές
για
τους
εκπαιδευόμενους και
διατηρώντας το ενδιαφέρον και την προσοχή τους. Η χρήση των εν λόγω εργαλείων μπορεί
να είναι ωφέλιμη και έχει ενδιαφέρον να δούμε τον τρόπο που αισθάνονται οι
συμμετέχοντες σχετικά με τη χρήση τους, τις δυνατότητες που προσφέρουν και τη σχετική
υποδομή. Περίπου το 40% των συμμετεχόντων απάντησε αρνητικά, δίνοντας έμφαση στην
έλλειψη της σχετικής υποδομής, Σχήμα 75: Οι διδάσκοντες και οι εκπαιδευτές μπορούν να
ενώ μόνο το 32% έδωσε θετική προετοιμάσουν τους εκπαιδευόμενους για επαγγελματική μάθηση
απάντηση. Αυτό το εύρημα
αποτελεί τροφή για σκέψη σε
σχέση με τις ανάγκες για
Neutral; 29%
Negative; 30%
επενδύσεις
σε
μηχανήματα
υπολογιστών και εξοπλισμό και
οπτικοακουστικά εργαλεία ώστε
να εμπλουτίσουμε τις διδακτικές
μεθόδους και να εκσυγχρονίσουμε
Positive; 41%
την αίθουσα διδασκαλίας.
Επιπροσθέτως, η προετοιμασία
των εκπαιδευόμενων για το
περιβάλλον
επαγγελματικής
μάθησης είναι κρίσιμης σημασίας
ΠΕ 2.2 – Αναφορά ποιοτικής και ποσοτικής ανάλυσης
Σελίδα 42

για την αρχική επιτυχία της επαγγελματικής μάθησης. Παράλληλα, η αξιολόγηση αυτών των
πληροφοριών είναι σημαντική για να διαπιστώσουμε εάν οι εκπαιδευτές διαθέτουν τον
κατάλληλο εξοπλισμό για να είναι παραγωγικοί στο συγκεκριμένο μέρος του προγράμματος
σπουδών. Οι συμμετέχοντες φάνηκε ότι ήταν πολύ πιο ικανοποιημένοι με την απόδοση των
εκπαιδευτών σε αυτόν τον τομέα, καθώς το 41% απάντησε θετικά, ενώ μόνο το 30%
διατήρησε αρνητική στάση. Το συμπέρασμα που εξάγεται είναι ότι οι περισσότεροι
συμμετέχοντες θεωρούν ότι οι εκπαιδευτές και οι δάσκαλοι έχουν την ικανότητα και τις
δεξιότητες που απαιτούνται για την επί τόπου προετοιμασία προς την επαγγελματική
μάθηση. Η συγκεκριμένη απάντηση καταδεικνύει ισχυρή εμπιστοσύνη στον ανθρώπινο
παράγοντα όσον αφορά την εκπαίδευση και την υλοποίηση του προγράμματος σπουδών, το
οποίο αντιτίθεται στην έλλειψη ικανοποίησης σχετικά με τα ζητήματα της καινοτομίας και
της υλικοτεχνικής υποδομής. Σε γενικές γραμμές, η στάση προς τους εκπαιδευτικούς είναι
θετική και υπάρχει εμπιστοσύνη στις ικανότητες και τις δεξιότητές τους σε σχέση με τον
εκσυγχρονισμό.
Ταυτόχρονα, οι περισσότεροι συμμετέχοντες είχαν ιδιαίτερα θετική άποψη σχετικά με την
επαγγελματική μάθηση και τη σημαντικότητά της για την απόκτηση εμπειρίας σε
πραγματικές
Σχήμα 96: Τα υφιστάμενα προγράμματα επαγγελματικής μάθησης προσφέρουν στους
συνθήκες.
εκπαιδευόμενους επαρκή εμπειρία στον επιχειρησιακό τομέα
Είναι
σημαντικό να
σημειωθεί
22%
Neutral
ότι αυτή η
τάση
υπογραμμίζει
51%
Positive
την επιτυχία
της
27%

Negative

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

επαγγελματικής μάθησης ως μεθοδολογία που πρέπει να χρησιμοποιείται. Περίπου το 51%
των συμμετεχόντων είχαν θετική στάση προς την αξία της επαγγελματικής μάθησης με μόνο
το 27% να διατηρεί αρνητική στάση. Σε συνδυασμό με την αντιλαμβανόμενη ικανότητα των
εκπαιδευτών να προετοιμάζουν τους εκπαιδευόμενους για το περιβάλλον επαγγελματικής
μάθησης. Από τις απαντήσεις που δόθηκαν παρατηρούμε ότι, σε γενικές γραμμές, υπάρχει
αρκετά θετική στάση προς την επαγγελματική μάθηση και την εφαρμογή της στο σύγχρονο
περιβάλλον της ΕΕΚ στον τομέα και θα ήταν ασφαλές να δηλώσουμε ότι η μέθοδος είναι
γενικά καλά αποδεκτή μεταξύ της κοινότητας των επαγγελματιών του Τομέα των
Ξενοδοχείων και της Εστίασης.
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Στην τελευταία ερώτηση αυτής της ενότητας τίθεται υπό διερεύνηση η άποψη των
εκπαιδευόμενων, καθώς ζητήθηκε από τους εκπαιδευόμενους να μοιραστούν τις σκέψεις
τους σχετικά με Σχήμα 107: Ο εκπαιδευόμενος έχει επαρκείς πληροφορίες για ευκαιρίες σταδιοδρομίας
το
εάν
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του
επαγγελματικού προσανατολισμού των προγραμμάτων σπουδών, κάτι που αποτελεί τον
κύριο λόγο διατύπωσης της ανάλογης ερώτησης. Οι απαντήσεις των συμμετεχόντων ήταν
μοιρασμένες επί αυτού του θέματος, με το μεγαλύτερο μέρος αυτών να τείνουν προς την
αρνητική απάντηση, ενώ μια σημαντική μειονότητα επέλεξε να απαντήσει θετικά.
Αναλυτικότερα, το 38% θεωρεί ότι οι εκπαιδευόμενοι δεν έχουν επαρκείς πληροφορίες ενώ
το 31% θεωρεί ότι έχουν και το 31% διατηρεί ουδέτερη στάση. Εντούτοις, μπορούμε να
διατυπώσουμε με ασφάλεια το συμπέρασμα ότι υπάρχει ακόμα πολύς χώρος για τη
γεφύρωση της εκπαίδευσης και των επαγγελματικών επιλογών στον κλάδο, καθώς μεγάλο
ποσοστό συμμετεχόντων θεωρεί ότι δεν γίνονται αρκετά στο συγκεκριμένο πεδίο.
Συνδυάζοντας αυτό το συμπέρασμα με τη δημοτικότητα της επαγγελματικής μάθησης
μεταξύ των επαγγελματιών, διαπιστώνουμε ότι οι συμμετέχοντες αναζητούν προγράμματα
σπουδών κατευθυνόμενα από την αγορά, τα οποία θα παρέχουν πρακτικές γνώσεις. Η
γεφύρωση της εκπαίδευσης και της εργασίας αποτελεί έναν από τους βασικούς στόχους των
προγραμμάτων σπουδών του κλάδου, κάτι που ισχύει και για την καλύτερη ενημέρωση.
Νέες διδακτικές ενότητες
Το ερωτηματολόγιο περιλάμβανε προσαρμοσμένες ερωτήσεις για να προσδιορίσουμε τα πιο
σχετικά ζητήματα, ενώ μείζονος σημασίας ήταν το ερώτημα σχετικά με τα μελλοντικά
προγράμματα σπουδών ΕΕΚ και το περιεχόμενό τους. Η γνώμη των αρμόδιων
ενδιαφερόμενων μερών θα έχει σημαντικό αντίκτυπο στη διαδικασία σχεδιασμού ενός νέου,
καινοτόμου και προηγμένου τεχνολογικά προγράμματος σπουδών, το οποίο θα ενισχύσει τις
δεξιότητες των εργαζομένων στον Τομέα των Ξενοδοχείων και της Εστίασης.
Οι νέες διδακτικές ενότητες θα πρέπει να περιλαμβάνουν ζητήματα που θεωρούνται
σημαντικά από τα ενδιαφερόμενα μέρη. Σύμφωνα με τις απαντήσεις τους, αυτό που
θεωρούν σημαντικότερο τα αρμόδια ενδιαφερόμενα μέρη είναι η ψηφιοποίηση και η χρήση
των μέσων κοινωνικής δικτύωσης. Η επιρροή και ο αντίκτυπος του Διαδικτύου και των
ψηφιακών μέσων στον Τομέα των Ξενοδοχείων και της Εστίασης έχουν δημιουργήσει την
ανάγκη για πιο ικανό προσωπικό στον συγκεκριμένο κλάδο. Ο ψηφιακός τομέας και τα μέσα
κοινωνικής δικτύωσης προσφέρουν το έδαφος για ευρύ φάσμα δραστηριοτήτων σχετικών με
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τον τομέα του Τουρισμού, όπως οι νέες πλατφόρμες Tripadvisor, Expedia, Booking, οι οποίες
έχουν αυξήσει τη ζήτηση δεξιοτήτων πληροφορικής στις εταιρείες που δραστηριοποιούνται
στον τομέα των Ξενοδοχείων και της Εστίασης. Επιπλέον, υπάρχουν πολλές δυνατότητες στην
οικονομία διαμοιρασμού, η οποία μπορεί να συνδυαστεί με τον τομέα του τουρισμού που
κατευθύνεται μέσω ψηφιακών μέσων σε μεγάλο βαθμό. Για παράδειγμα, οι εταιρείες
διαχείρισης του Airbnb έχουν αρχίσει να αυξάνονται και διεκδικούν ένα σημαντικό μερίδιο
της αγοράς, ενσωματώνοντας τη διαδικτυακή και την πραγματική διάσταση στην αγορά των
Ξενοδοχείων. Είναι σημαντικό να επισημανθεί ότι η ψηφιοποίηση κυριάρχησε στις
προτιμήσεις των συμμετεχόντων σε κάθε επιμέρους ομάδα βάσει των δημογραφικών
χαρακτηριστικών.
Σχήμα 28: Νέες διδακτικές ενότητες
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Ο γαστρονομικός τουρισμός αποτελεί τη δεύτερη επιλογή, καθώς η γαστρονομία γίνεται όλο
και πιο σημαντική, όχι μόνο ως ανάγκη ή πολιτισμικό στοιχείο, αλλά και ως εμπειρία και σήμα
κατατεθέν ενός μέρους. Ορισμένα στιλ ταξιδιών χρήζουν συγκεκριμένες γαστρονομικές
επιλογές (όπως πρόχειρο φαγητό ή τοπική κουζίνα), καθιστώντας αυτή την επιλογή όλο και
πιο σημαντική. Επιπλέον, παρατηρείται μια αυξανόμενη τάση ως προς τη ζήτηση στον
γαστρονομικό τουρισμός λόγω της αυξανόμενης κοινότητας των χρηστών μέσων κοινωνικής
δικτύωσης που μοιράζονται τις εμπειρίες τους και τους προορισμούς τους βάσει των
επιλογών εστίασης.
Η διοίκηση επιχειρήσεων θεωρείται εξίσου πολύ σημαντική για τους συμμετέχοντες, κάτι
που θα πρέπει να συμπεριληφθεί στα μελλοντικά προγράμματα σπουδών ΕΕΚ. Για τη
βελτίωση των κοινωνικών δεξιοτήτων απαιτούνται, επίσης, διοικητικές δεξιότητες, όπως η
διοίκηση επιχειρήσεων και οι επιχειρηματικές δεξιότητες, για τους εργαζόμενους στον Τομέα
των Ξενοδοχείων και της Εστίασης. Σε αυτό το πλαίσιο, το 71% των συμμετεχόντων θεωρεί
ΠΕ 2.2 – Αναφορά ποιοτικής και ποσοτικής ανάλυσης
Σελίδα 45

αυτή τη δεξιότητα ως ένα από τα σημαντικότερα ζητήματα που θα πρέπει να
περιλαμβάνονται στα μελλοντικά προγράμματα σπουδών ΕΕΚ. Ορισμένα πεδία, όπως ο
τουρισμός υγείας ή ο προσβάσιμος τουρισμός, επισημαίνουν τη μετάβαση προς ένα
περιβάλλον χωρίς αποκλεισμούς, λαμβάνοντας υπόψη τις ανάγκες ειδικών ομάδων του
πληθυσμού με συγκεκριμένα δημογραφικά χαρακτηριστικά που χρειάζονται διαφορετικές
υπηρεσίες και τρόπο διαχείρισης. Και τα δύο πεδία λαμβάνουν την έγκριση του 60% και
πλέον των συμμετεχόντων.
Τα νέα προγράμματα σπουδών ΕΕΚ θα πρέπει να λαμβάνουν επίσης υπόψη, σύμφωνα με
τους συμμετέχοντες, τα δημογραφικά χαρακτηριστικά, δεδομένου του ότι η αύξηση των
διεθνών αφίξεων τουριστών συσχετίζεται απόλυτα με τα δημογραφικά χαρακτηριστικά. Η
εισροή τουριστών από το εξωτερικό καθιστά απαραίτητη για τους εργαζόμενους στον τομέα
των Ξενοδοχείων και της Εστίασης τη βελτίωση της διαπολιτισμικής επικοινωνίας ώστε να
καλύπτουν τις απαιτούμενες ανάγκες των εν λόγω τουριστών.
Αυτό είναι κάτι που θεωρείται λιγότερο σημαντικό από τους περισσότερους συμμετέχοντες
σε σχέση με τις άλλες επιλογές, καθώς το ταξινομούν στις χαμηλότερες κατηγορίες του
πίνακα. Παρατηρούμε ότι αυτές οι ικανότητες βρίσκονται στο κάτω μισό μέρος με τις
λιγότερο δημοφιλείς απαντήσεις, το οποίο μας εκπλήσσει, αλλά παράλληλα συνάδει με την
προτεραιότητα που δίνεται στις πρακτικές έναντι των θεωρητικών δεξιοτήτων. Ο παραπάνω
πίνακας καταδεικνύει τα διαφορετικά επίπεδα που υπάρχουν στον κλάδο και την ανάγκη
ύπαρξης συγκεκριμένων δεξιοτήτων και ικανοτήτων για μια σταδιοδρομία σε αυτόν τον
ποικιλόμορφο και ταχέως μεταλλασσόμενο κλάδο.
Αποτελεσματικότητα υφιστάμενου συστήματος ΕΕΚ
Σχεδόν τα τρία τέταρτα του συνόλου Σχήμα 119: Βελτίωση της διαπολιστισμικής επικοινωνίας
των συμμετεχόντων που απάντησαν
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ερωτηματολόγιο
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No; 44%
είτε αρνητικά ή ουδέτερα σχόλια
στις προηγούμενες ερωτήσεις,
κριτικάροντας
τα
υφιστάμενα
προγράμματα σπουδών ΕΕΚ για
διάφορους λόγους, όπως η έλλειψη
καινοτομίας, η πολύ μικρή επικέντρωση σε πρακτικά ζητήματα της εκπαίδευσης, η έλλειψη
διείσδυσης της ψηφιακής τεχνολογίας στο πρόγραμμα, σε συνδυασμό με ανεπαρκή
υλικοτεχνική υποδομή ως προς τη δυνατότητα χρήσης οπτικοακουστικών και άλλων
σύγχρονων μέσων για των εμπλουτισμό των δραστηριοτήτων στην αίθουσα διδασκαλίας.
Ο συνδυασμός αυτής της αντίληψης με άλλους παράγοντες, όπως η περιορισμένη
κατανόηση των δυνατοτήτων ως προς τη σταδιοδρομία, οδηγεί στο συμπέρασμα ότι η
συντριπτική πλειοψηφία των συμμετεχόντων πιστεύουν ότι το υφιστάμενο σύστημα ΕΕΚ
στον κλάδο των Ξενοδοχείων και της Εστίασης χρήζει αναθεώρησης και επανασχεδιασμού
για να συνάδει με τις τεχνολογικές εξελίξεις και προόδους τόσο σε γενικό πλαίσιο όσο και σε
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άμεση σύνδεση με την αγορά και τη συνεχώς μεταβαλλόμενη φύση της. Καθώς εμφανίζονται
πολυάριθμες τεχνολογίες που δημιουργούν αποδιοργάνωση και εταιρείες, όπως το Airbnb ή
το Tripadvisor, το σύστημα ΕΕΚ πρέπει να παρακολουθεί όλες τις αλλαγές να αλλάξει ριζικά
ώστε να εξυπηρετεί τόσο τις ανάγκες της αγοράς όσο και τις ανάγκες των εκπαιδευόμενων.
Συμπεράσματα
Σε ορισμένα ζητήματα υπάρχει ομοφωνία, με την πλειοψηφία των συμμετεχόντων να
δηλώνουν έντονες γνώμες. Οι περισσότεροι θεωρούν τα υφιστάμενα προγράμματα
σπουδών και συστήματα ΕΕΚ ως ανεπαρκή. Θεωρούν ότι υπάρχει πολύ σημαντική έλλειψη
καινοτομίας στα προγράμματα σπουδών ΕΕΚ και ιδιαίτερη αδυναμία του υφιστάμενου
συστήματος. Επισημαίνουν ότι η ΤΠΕ και η Ψηφιοποίηση αποτελούν απαραίτητους τομείς
προς ανάπτυξη στον κλάδο, αλλά και μια βασική δεξιότητα που πρέπει να βελτιωθεί και να
ενσωματωθεί στις σύγχρονες διδακτικές μεθόδους. Υποδεικνύουν την ευκαιρία
επαγγελματικού προσανατολισμού ως βασική αδυναμία της υφιστάμενης ΕΕΚ και επιζητούν
την ενίσχυση του ρόλου των οπτικοακουστικών μέσων στα συστήματα ΕΕΚ.
Εκτιμούν την επαγγελματική μάθηση και εμπιστεύονται τους εκπαιδευτικούς για την
προετοιμασία των εκπαιδευόμενων ώστε να ακολουθήσουν τη συγκεκριμένη εκπαιδευτική
Σχήμα 30: Τομείς βελτίωσης για τον εκσυγχρονισμό των προγραμμάτων σπουδών ΕΕΚ
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μεθοδολογία, ενώ παράλληλα θεωρούν ότι υπάρχει έλλειψη δημιουργικής σκέψης και
προσανατολισμού σε πρακτικά ζητήματα στα υφιστάμενα προγράμματα σπουδών. Οι
συμμετέχοντες της έρευνας εξέφρασαν κυρίως αρνητική ή αβέβαιη άποψη σχετικά με τα
υφιστάμενα προγράμματα σπουδών ΕΕΚ, ενώ όσον αφορά την αποτελεσματικότητά τους και
τις συνιστώμενες αλλαγές, περιλαμβάνεται η διείσδυση μεθόδων που αναπτύσσουν,
ενισχύουν και υποστηρίζουν θέματα όπως αυτά που παρουσιάζονται στο παραπάνω σχήμα.
Συνοψίζοντας τις ποσοτικές λύσεις, βασικό σημείο αποτελεί η επικέντρωση σε πρακτικά
ζητήματα, στην καινοτομία και την ενσωμάτωση της ψηφιακής τεχνολογίας στις διδακτικές
διαδικασίες και αποτελέσματα ώστε να επιτευχθεί βελτίωση, εκσυγχρονισμός και
προσανατολισμός του προγράμματος σπουδών ΕΕΚ προς την αγορά, με παράλληλη ενίσχυση
της αποδοτικότητάς του.
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7 Αποτελέσματα ποιοτικής ανάλυσης για την Ελλάδα και τη
Γερμανία
Η προσέγγισή μας για την εφαρμογή ποιοτικής έρευνας στις υφιστάμενες αναντιστοιχίες των
δεξιοτήτων και τις πραγματικές δεξιότητες και ικανότητες που απαιτούνται στους Τομείς της
Φιλοξενίας και της Εστίασης έχει αναλυθεί ήδη στο Παραδοτέο 2.1 (ανατρέξτε στη σελ. 11),
βάσει των κατευθυντήριων οδηγιών που παρουσιάστηκαν στην Αίτησή μας (ανατρέξτε στην
Αναλυτική περιγραφή στη σελ. 40).
Σύμφωνα με τη μεθοδολογία μας, πραγματοποιήσαμε τα ακόλουθα (σε κάθε χώρα):




Πέντε (5) λεπτομερείς συνεντεύξεις σε διάφορα ενδιαφερόμενα μέρη,
συμπεριλαμβανομένων των εξής:
o Εκπαιδευτικοί που συμμετέχουν στην εφαρμογή του προγράμματος σπουδών
o Εργαζόμενοι στον τομέα του Τουρισμού και της Εστίασης
Δύο (2) ομάδες εστίασης με συνεντεύξεις σε διάφορα ενδιαφερόμενα μέρη,
συμπεριλαμβανομένων των εξής:
o Εκπαιδευτικοί που συμμετέχουν στα εκπαιδευτικά προγράμματα στον τομέα
της φιλοξενίας και στον τομέα της εστίασης
o Εκπρόσωποι ΜΜΕ από τους συγκεκριμένους κλάδους.

Στην Ελλάδα αποφασίσαμε να υλοποιήσουμε δύο επιπλέον Ομάδες εστίασης σε μια
προσπάθεια να προσδιορίσουμε εάν υπάρχουν διαφορετικές προσεγγίσεις και ανάγκες σε
σχέση με τις δεξιότητες και τις ικανότητες στην Ελλάδα. Λαμβάνοντας υπόψη το γεγονός ότι η
Ελλάδα έχει διαφορετικό εισερχόμενο τουρισμό στο Βόρειο τμήμα της χώρας (δηλ. Θεσαλλονίκη /
Χαλκιδική) σε σχέση με τις άλλες περιοχές (νησιά και Αθήνα) αποφασίσαμε ότι είναι αρκετά
σημαντικό να εξακριβώσουμε εάν υπάρχει συνέπεια στην ανάλυση αναγκών σε ολόκληρη τη χώρα
ή εάν υπάρχουν διαφοροποιήσεις ανάλογα με τη γεωγραφική περιοχή.

Επιλέξαμε να μην συμπεριλάβουμε εκπαιδευόμενους μεταξύ των συμμετεχόντων στην
ποιοτική ανάλυση, εφόσον θεωρούμε ότι θα πρέπει να δώσουμε έμφαση στην ανάλυση
αναγκών και την κατανόηση των πραγματικά απαιτούμενων δεξιοτήτων για τον τομέα του
τουρισμού και της εστίασης. Επομένως στο επίκεντρο της ποιοτικής μας έρευνας ήταν οι
ΜΜΕ και οι Εκπαιδευτές.
Κατά τη διάρκεια υλοποίησης της Ποιοτικής μας ανάλυσης, δημιουργήσαμε μια δομημένη
σύντομη αναφορά των λεπτομερών αναλύσεων και των ομάδων εστίασης. Η δομή κάθε
αναφοράς επιλέχθηκε ώστε να είναι απλή και εύκολη ως προς τη συμπλήρωση, δίνοντας
έμφαση στις βασικές πληροφορίες και εμβαθύνοντας στα κύρια ευρήματα.
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Η πρώτη αναφορά καλύπτει την ταυτότητα κάθε Ομάδας εστίασης / Συνέντευξης και
παρέχει σημαντικές πληροφορίες Πίνακας 1: Identity Πίνακας for each Focus / InDepth Interview
σχετικά με την ημερομηνία και ώρα,
τον χώρο, την ομάδα στόχο και τον
αριθμό
των
συμμετεχόντων.
Επιπροσθέτως,
έχουμε
συμπεριλάβει
ως
φυσικό
αποδεικτικό στοιχείο το όνομα και
τα στοιχεία επικοινωνίας των
διαμεσολαβητών μας, οι οποίοι
έπρεπε, επίσης, να υπογράψουν.
Τέλος υποδεικνύεται η διάρκεια
κάθε ομάδας.
Ο συντονιστής κάθε ομάδας ήταν υπεύθυνος για τη συμπλήρωση των βασικών ευρημάτων,
τα οποία είναι κρίσιμης σημασίας για να υπάρχει συνεπής κατανόηση και προσέγγιση των
υφιστάμενων ελλείψεων ως προς τις δεξιότητες και τις ικανότητες των εργαζομένων στους
τομείς του τουρισμού και της εστίασης.
Για να επισημάνουμε αυτή τη σημαντική πληροφορία, έχουμε προετοιμάσει μια δεύτερη
περιοχή στην αναφορά μας, η οποία αποτελείται από τρία διαφορετικά μέρη με ειδικά
ερωτήματα που πρέπει να απαντηθούν βάσει του προκαθορισμένου μήκους.
Πίνακας 2: Περιοχή περιγραφής κύριων ευρημάτων με προκαθορισμενες ερωτήσεις
Part 1: Introductory Questions Findings
Key findings (20-30 lines)

 Characteristics of the new model in Hotel and Catering industry that
is being shaped.
 Please describe possible changes in incoming tourism (different
countries, different age groups, different behavior).
 How has new technology affected operations of tourism industry
(changes in search / booking procedure, trip advisor etc).
 Has sharing economy affected the tourism sector?
 How the organisation/company will be affected/is affected?
Description:

Part 2: Exploratory Questions Findings
Key findings (30-35 lines)

 Please provide in brief what is the ideal profile of an employee in
the Hotel and Catering industry
 Description of the main skills that are missing from current
employees
 What is the opinion on the current offered VET Curricula
Description:

Part 3: Conclusions/Recommendations
Key findings (25-30 lines)

 What are the 5 main conclusions of the discussion
 What are the 3 challenges the sector is facing
 Decribe in 3 words the profile of an ideal employee in the sector
Description:



Μέρος 1, η εισαγωγική φάση για να «σπάσει ο πάγος» περιλαμβάνει ερωτήσεις (πέντε
ερωτήσεις) που θα βοηθήσουν κάθε συμμετέχοντα στη συνέντευξη να καθορίσει εάν
υπάρχουν αλλαγές στον τομέα του τουρισμού και εάν υπάρχουν επιδράσει από τα νέα
επιχειρηματικά μοντέλα, ακριβώς όπως συμβαίνει με την «οικονομία διαμοιρασμού».
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Μέρος 2, η διερευνητική φάση περιλαμβάνει ερωτήσεις (συνολικά τρεις) που
επικεντρώνονται στην επεξεργασία των υφιστάμενων και επιθυμητών δεξιοτήτων
στον τομέα.
Μέρος 3, η καταληκτική φάση περιλαμβάνει ερωτήσεις (συνολικά τρεις) που θα
παρέχουν ανατροφοδότηση στην ομάδα σχεδιασμού του προγράμματος σπουδών.

Σε όλες οι αναφορές και από τις δύο χώρες πραγματοποιήθηκε δευτερογενής ανάλυση. Η
εν λόγω δευτερογενής ανάλυση είναι απαραίτητη για την κωδικοποίηση των αποτελεσμάτων
και την προετοιμασία του παραδοτέου με συνέπεια, ώστε να περιλαμβάνει όλα τα ευρήματα
ομαδοποιημένα κατά τρόπο που καθιστά δυνατή τη σύγκριση.
Στο δεύτερο επίπεδο ανάλυσης ακολουθήσαμε τη συγκριτική προσέγγιση βάσει τριών
διαφορετικών μεταβλητών υπό τη μορφή συμπερασμάτων:






Σε πρώτο επίπεδο, επισημαίνουμε τις θεμελιώδεις αλλαγές στον τομέα του τουρισμού
όπως προσδιορίστηκαν από κάθε συμμετέχοντα. Στόχος μας ήταν η κατανόηση του
τρόπου που αυτές οι αλλαγές επηρεάζουν την αγορά σε λειτουργικό επίπεδο και σε
επίπεδο μάρκετινγκ.
Σε δεύτερο επίπεδο, επικεντρωνόμαστε στις δεξιότητες και τις ικανότητες που
απαιτούνται από τους εργαζόμενους στους τομείς της φιλοξενίας και της εστίασης.
Στόχος μας ήταν η κατανόηση των νέων δεξιοτήτων, ενώ αγγίζουμε θέματα όπως η
διαπολιτισμικότητα και οι ψηφιακές δεξιότητες, λαμβάνοντας παράλληλα υπόψη την
έλλειψη άλλων κοινωνικών δεξιοτήτων. Σε αυτό το επίπεδο προσπαθούμε να
προσδιορίσουμε εάν οι συμμετέχοντες έχουν την ίδια προσέγγιση σχετικά με τις
αναντιστοιχίες ως προς τις δεξιότητες, όπως η προσέγγιση που διαπιστώθηκε από τη
δευτερογενή έρευνα, και εάν υπάρχουν επιπλέον δεξιότητες που ζητούνται και δεν
έχουν αναγνωριστεί ακόμα. Στόχος είναι να καθοριστεί το τελικό διάγραμμα
δεξιοτήτων (ανατρέξτε στο Παραδοτέο 2.4) με τις επιθυμητές δεξιότητες και
ικανότητες που ζητούνται από τον τομέα της φιλοξενίας και της εστίασης,
εμπλουτίζοντας τα υφιστάμενα ευρήματα που έχουν συμπεριληφθεί στις αναφορές,
όπως προσδιορίστηκαν κατά το στάδιο της έρευνας και αναλύθηκαν στα πλαίσια της
δευτερογενούς έρευνας.
Σε τρίτο επίπεδο, εξετάζουμε αναλυτικότερα τα υφιστάμενα προσφερόμενα
προγράμματα σπουδών και συστήματα επαγγελματικής μάθησης / μαθητείας, καθώς
και την ικανότητά τους να καλύπτουν τις σύγχρονες ανάγκες του κλάδου. Στόχος μας
είναι να επαληθεύσουμε εάν οι εργαζόμενοι έχουν ξεκάθαρη εικόνα των
προσφερόμενων προγραμμάτων σπουδών και εάν αισθάνονται ότι προσφέρουν στους
εκπαιδευόμενους και μελλοντικούς εργαζόμενους τις απαραίτητες δεξιότητες και
ικανότητες για να εργαστούν στον κλάδο. Αυτό το βήμα είναι απαραίτητο τόσο για τον
προσδιορισμό των προγραμμάτων σπουδών που θεωρούνται άξια σεβασμού από την
αγορά όσο και για την κατανόηση των πιθανών ανισορροπιών μεταξύ των
προσφερόμενων υφιστάμενων προγραμμάτων σπουδών και των πραγματικών
αναγκών της αγοράς.

Σύμφωνα με αυτή την προσέγγιση έχουμε δημιουργήσει έναν πίνακα βάσει δύο αρχικών
δεδομένων για κάθε χώρα, όπως φαίνεται στους ακόλουθους πίνακες:
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Πίνακας 3: Λεπτομερείς συνεντεύξεις (1 από 4) Ανάλυση για τη Γερμανία
#

InDepthDE01

InDepthDE02

InDepthDE03

InDepthDE04

Germany

Date Conducted: 19.07.2018
Name: Mrs Lange
Position: Owner
Business: Guest-House
"Shillenbold"

Basic Changes identified
- The hospitality sector is under change where larger hotels have a
competitive advantage through perchuasion of digitized equipment
- This market transformation has provided new opportunities for smaller /
medium size sectoral enterprises that now can reach a larger market of
possible guests through social media and on-line booking systems.
- Digitization should not narrow the ability of independent task excecution
by employees.
- Training effort of current employees should be increased by the
organization of more -tailored- training sessions
- Digital Skills have been aquired with personal efforts from younger
employees and not through a training course

Skills and Competences needed

Social competences and Soft Skills including:
- Communication with guests
- Motivation
- Respect towards the clients
- Complaint management
- Spatial digital skills not aquired through a
training course

Social competences and Soft Skills including:
- Communication with guests
Date Conducted: 19.07.2018
- Motivation
Name: Mr O. Lucke
- Respect towards the clients
Position: Chief Executive
- Complaint management
Officer (CEO)
- Punctuality
Business: DEHOGA - Spatial digital skills not aquired through a
Brandenburg
training course
- Mental calculation
- English terminology
- The hospitality sector is under change where the consumer expectations
Social competences and Soft Skills including:
are changing fast and the SMEs cannot address these changes.
- Focus/target-orientation
Date Conducted: 12.07.2018
- Dificult to identify skilled workers
- Technical competences
Name: Mr P. Krause
- The role of Region regarding the necessary infrastrucure and the
- Problem solving
Position: Managing Director
importance of digital solutions
- Openness, curiosity and
Business: Tourism Association
- For SMEs the cost of training and the management of human resources are thirst for knowledge
main obstacles
- Communication with guests
- The hospitality sector is under change where larger hotels have a
competitive advantage through perchuasion of digitized equipment
- This market transformation has provided new opportunities for smaller /
medium size sectoral enterprises that now can reach a larger market of
possible guests through social media and on-line booking systems.
- Training effort of current employees should be increased by the
organization of more -tailored- training sessions
- Digital Skills have been aquired with personal efforts from younger
employees and not through a training course

Date Conducted: 16.07.2018
- The hospitality sector is under change where the consumer aims different
Name: Mr B. Gewohn
types of tourism regarding the health and nature, while the role of
Position: employee
digitization is crucial.
Business: TMB
- Digitization of processes on the customers and hotel/catering side
Tourismusmarketing GmbH in - The technical infrastructure in schools should be guaranteed
Potsdam
- Synchronizing VET school training and WBL

ΠΕ 2.2 – Αναφορά ποιοτικής και ποσοτικής ανάλυσης

Social competences and Soft Skills including:
- Intercultural competences
- Good command of languages
- Digitalization and decrease of digital
obstacles
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Opinion on current Curricula

- Current Training Curricula are not matching
the actual skills needed in the tourism and
catering sector. Current employees lack of soft
and other digital skills.
- Not adequate short term flexible courses are
being provided for the development of soft
skills and digital skills.

- Current Training Curricula are not matching
the actual skills needed in the tourism and
catering sector. Current employees lack of soft
and other digital skills.
- Not adequate short term flexible courses are
being provided for the development of soft
skills and digital skills.

- Current Training Curricula are not matching
the actual skills needed in the tourism and
catering sector. Current employees lack of soft
and other digital skills
- Lack practical approach and link to practical
problems
- Current Training Curricula are well
synchronized providing important results both
in school learning phase and in-company
training
- Prepare learner for the future labour market
challenges

Πίνακας 4: Λεπτομερείς συνεντεύξεις (5) και Ομάδες εστίασης (2) Ανάλυση για τη Γερμανία
#

InDepthDE05

FocusDE01

FocusDE02

Germany
Date Conducted: 01.08.2018
Name: Mr S. Goertz and F.
Spaeth
Position: training
consultant and marketing
expertise
Business: Chamber of
commerce and Industry Ulm

Date Conducted: 12.07.2018
Name: 1st Focus Group Burg
(Spreewald)

Basic Changes identified

Skills and Competences needed

Opinion on current Curricula

- The hospitality sector is under change where the consumer uses digital
tools, while at the same time the combined offers are rising, aiming in
intercultural competences.
- Tourist enterprises need to find their niche or unique selling point
- Training regulations for in-company training
- Creation of common core training modules and further elective modules

Social competences and Soft Skills including:
- Organizing
- Customer orientation
- Communication with guests
- Mental calculation
- Digital skills
- Good command of languages
- Respect towards the clients
- Communication between employer and
employee

- Current offered curricula regarding dual
training in the sectors Hotel and Catering are
satisfactory.
- Fit the needs of employers, except the
training of some social skills such as
communication.
- Apprenticeships should be geographically
flexible
- Training actions regarding intercultural
competences should be introduced

- The hospitality sector is under change where larger hotels have a
competitive advantage through perchuasion of digitized equipment
- This market transformation has provided new opportunities for smaller /
medium size sectoral enterprises that now can reach a larger market of
possible guests through social media and on-line booking systems.
- Training effort of current employees should be increased by the
organization of more -tailored- training sessions

Social competences and Soft Skills including:
- Punctuality
- Appearance
- Reliability
- Communication
- Customer orientation
- Comand of English language and terminology

- Current Training Curricula are not matching
the actual skills needed in the tourism and
catering sector. Current employees lack of soft
and other digital skills
- Curricula should include a well balanced mix
of digitalization and the conventional methods
to the real needs of hospitality industry

Social competences and Soft Skills including:
- Punctuality
- Appearance
- Reliability
- Communication
- Customer orientation
- Mental calculation

- Current Training Curricula should introduce
courses regarding work-life-balance
- The curricula should imporve their quality
and should promote innovation
- The curricula should provide education in the
field of digitalization

- The hospitality sector is under change where larger hotels have a
Date Conducted: 19.07.2018 competitive advantage through perchuasion of digitized equipment
Name: 2nd Focus Group Peitz - This market transformation has provided new opportunities for smaller /
medium size sectoral enterprises that now can reach a larger market of
possible guests through social media and on-line booking systems.
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Πίνακας 5: Ομάδες εστίασης (1 από 3) Ανάλυση για την Ελλάδα
#

Greece

Basic Changes identified

Skills and Competences needed

Opinion on current Curricula

FocusGR01

- The technological trends shoud be the base for the design and
Date Conducted: 08.06.2018 development of up-dated Tourism/Hospitality Programmes
- A great demand for specialized staff in hotels
Name: Focus Group 1:
- The use of technology in the hospitality and tourism industry speeds up
Professors from VET
operations, reduce costs, enhance operational efficiency
institutions
Position: Experts in Vocational - The increase of sharing economy (airbnb etc).
- Need for enhanced “digital reflexes” regarding the employees
Educational Training and
- Changes regarding the current educational system
professional experience
- Re-shaping current VET curricula
Business: Public and private
- Re-evaluating and re-assesing the current VET curricula
sector
- Re-thinking of the skills set

Social competences and Soft Skills including:
- Discipline
- Professional consciousness
- Dress code, appearance
- Cultural management
- Neurophysiology-complaint Management
- Foreign languages

- Current Training Curricula are outdated (at
least 15 years)
- They do not match with the requirements of
the market
- The teaching methods are outdated
- Lack of effective feedback loops in the VET
provision

FocusGR02

Date Conducted: 14.06.2018
Name: Focus Group 2: Dual
education /Career orientation
specialists
Position: Specialists with
expertise in dual education
system, as well as in career
orientation
Business: DUAL Hellas

- Different types of vacation are rising, providing personalized activities and
alternatives. The touristic industry promotes the "specialiazation" in the
tourism sector
- The increase of sharing economy has affected hospitality sector (airbnb)
- Emerging different types of tourism

Social competences and Soft Skills including:
- Communication skills
- Critical thinking
- Creativity
- Customer service
- Flexibility and problem solving
- Arithmetic skills
- Digital skills
- Cross-cultural skills
- Cultural awareness
- Multicultural education

- Current Training Curricula are outdated
- They do not reflect the current trends in the
Tourism sector
- Currently offered VET Curricula fail to
become the liaison between the educational
process and business sector
- Career orientation and coaching are not
provided

FocusGR03

Date Conducted: 20.06.2018
Name: Focus Group 3:
Representatives of education
(private and public sector)
from North Greece region
Position: Professors and
trainers
Business: Public and private
sector

- Different types of vacation are rising, as agrotourism and housekeeping are
currently in high demand
Social competences and Soft Skills including:
- Emerging sectors with high dynamics for the development of the Greek
economy have not been brought to the “touristic” context in which they are - Inter-cultural skills
- Communication skills
being shaped
- Gaps in the public education regarding curriculum design and intersections - Interpersonal skills
- Work-ethics and passion for work
between departments
- Lack of communication and interconnection between agencies/bodies from
private and public sector

- Current Training Curricula are outdated
- Current Training Curricula are unable to take
into consideration current industry needs
- Need to restructure academic programmes
- Evaluation of requirements of teaching staff
- Evaluation of training material

3
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Πίνακας 6: Ομάδες εστίασης (4) και Λεπτομερείς συνεντεύξεις (2) Ανάλυση για την Ελλάδα
#

Greece

FocusGR04

Date Conducted: 20.06.2018
Name: Focus Group 4:
Professionals and experts from
North Greece
Position: Experts in Catering
and Hospitality Sector and in
Small and Medium Businesses
Business: Public and private
sector

InDepthGr01

Date Conducted: 19.07.2018
Name: Mr. Giouzelis
Position: Professor / Incompany trainer with
specialization in the
development of leadership
and communication skills
Business: Metropolitan
College (AMC)

InDepthGr02

Date Conducted: 27.08.2018
Name: Mr. Kavathas
Position: President
Business: Panhellenic
Federation of Restaurants &
Associated Professions /
Hellenic Confederation of
Professionals, Craftsmen &
Merchants (GSEVEE)

Basic Changes identified

- Technological developments affect the Catering and Hospitality sector
- Sharing economy
- Needs and shortages of labour market
- Need for high skilled staff
- Customer service orientation

Skills and Competences needed
Social competences and Soft Skills including:
- Digital skills
- Knowledge and use of social media and
advertising platforms
- Organisation skills
- Customer orientation skills
- Good command of foreign languages
- Intercultural competences
- Communication skills

Opinion on current Curricula
Current Training Curricula need to:
- Be updated
- Meet the emergent industry needs
- Use of advanced technology tools
- Provide and train learners to acquire
customer service orientation

- Technological development has shaped a new model where changes occur
in a high-speed level
- The Tourism/Hotel industry has witnessed large changes in corporate
Social competences and Soft Skills including:
- Current Training Curricula do not reflect the
structure, with essentially all of the major hotel corporations pursuing a multi- - Emotional intelligence
current trends in the Tourism sector
brand strategy
- Use emotional information to guide thinking - Need to restructure academic programmes
- Different types of vacation are rising, providing personalized activities and and behavior
- Develop early career orientation
alternatives. The touristic industry promotes the "specialiazation" in the
- Perception of space and time
- Development of a “Personal Development
tourism sector
- Development of leadership skills
Plan PDP” for students
- Artificial intelligence developments are changing the way Tourism industry - Communication
- Development of a“Continuous Professional
will operate in the near future (travel experience enhancers, concierge
- A good set of digital skills
Development Plan CPD”
robots, voice-activated services).

- Competition in the Catering sector has increased dramatically
- Customers thrive for differentiation of products/offering services
- Catering industry is thriving for more personalized customer experience
- Providing high-quality services and alternative ideas that can offer unique
experiences to tourists
- A successful catering operation must be precisely organized
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Social competences and Soft Skills including:
- Organisation skills
- Creativity
- Advanced customer service skills
- Complaint handling
- Problem solving
- Diplomacy
- Care
- Interpersonal skills
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- The interviewee did not provide any specific
information regarding the VET curricula

7.1 Αποτελέσματα των λεπτομερών συνεντεύξεων
Όπως αναφέρθηκε στην αρχή του Κεφαλαίου 6, κατά τη διάρκεια της ποιοτικής έρευνας
πραγματοποιήσαμε πέντε (5) λεπτομερείς συνεντεύξεις στη Γερμανία και την Ελλάδα με
διάφορα ενδιαφερόμενα μέρη από τον Τομέα του Τουρισμού και της Εστίασης, τα οποία
επιλέχθηκαν προσεκτικά για να προσδιορίσουμε τις πραγματικές ανάγκες του κλάδου με
ιδιαίτερη επικέντρωση στις ανάγκες των ΜΜΕ.
Το παρόν επιμέρους κεφάλαιο είναι αφιερωμένο στη σύνοψη των ευρημάτων των
λεπτομερών συνεντεύξεων και στις δύο χώρες, ενώ επικεντρωνόμαστε ιδιαίτερα στις
παρακάτω παραμέτρους:
1.
2.

3.

Χαρακτηριστικά του νέου μοντέλου που διαμορφώνεται στον κλάδο των Ξενοδοχείων
και της Εστίασης (προκλήσεις, τεχνολογικές εξελίξεις, διαφορετική συμπεριφορά).
Ποιο είναι το ιδανικό προφίλ ενός εργαζομένου στον τομέα των Ξενοδοχείων και της
Εστίασης (απαιτούμενες δεξιότητες για κάλυψη των υφιστάμενων αναγκών του
Κλάδου, υφιστάμενες αναντιστοιχίες).
Ποια είναι η γνώμη των εμπειρογνωμόνων για τα υφιστάμενα προτεινόμενα
προγράμματα σπουδών ΕΕΚ.

Όσον αφορά τα χαρακτηριστικά του νέου μοντέλου στον τομέα των Ξενοδοχείων και της
Εστίασης, υπάρχει ομοφωνία μεταξύ των συμμετεχόντων στις συνεντεύξεις από τις δύο
χώρες ότι η τεχνολογική ανάπτυξη έχει διαμορφώσει το νέο μοντέλο, στο οποίο υπάρχουν

αλλαγές σε υψηλό επίπεδο, ενώ παράλληλα παρατήρησαν μια διαφοροποίηση ως προς τα
προϊόντα/ τις προσφερόμενες υπηρεσίες. Αυτό σημαίνει ότι σε εταιρικό επίπεδο ο κλάδος
του Τουρισμού/των Ξενοδοχείων έχει βιώσει μεγάλες αλλαγές ως προς την εταιρική δομή,
με ουσιαστικά όλες τις μεγάλες ξενοδοχειακές επιχειρήσεις να ακολουθούν μια στρατηγική
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πολλαπλών εμπορικών σημάτων, το οποίο συνάδει σε μεγάλο βαθμό με τη μεγαλύτερη
κατηγοριοποίηση των πελατών και τη διαφοροποίηση του εμπορικού σήματος.
Τα παραπάνω ευρήματα συνδέονται, σύμφωνα με τους συμμετέχοντες στις συνεντεύξεις, με
την ανάπτυξη της λεγόμενης «εμπειρίας των πελατών»: Ο τουριστικός κλάδος αναζητά πιο
εξατομικευμένες εμπειρίες, με τους ταξιδιώτες να επιθυμούν υπηρεσίες υψηλότερης
ποιότητας και εναλλακτικές ιδέες που μπορούν να τους προσφέρουν μοναδικές εμπειρίες.
Τελευταίο αλλά εξίσου σημαντικό είναι το γεγονός ότι οι συμμετέχοντες στις συνεντεύξεις
και από τις δύο χώρες συμφώνησαν σχετικά με την αύξηση του ανταγωνισμού: η εμφάνιση
νέων ξενοδοχειακών επιχειρήσεων ως αποτέλεσμα της υψηλότερης ζήτησης από τους
πελάτες που παρατηρείται και στις δύο χώρες έχει αυξήσει τον ανταγωνισμό και την ανάγκη
προσφοράς προϊόντων και υπηρεσιών υψηλής ποιότητας στον Τομέα της Φιλοξενίας.
Όσον αφορά το «ιδανικό προφίλ» ενός εργαζομένου σε αυτούς τους τομείς αναγνωρίσαμε
τα εξής:
Καταρχάς, υπάρχει ομοφωνία και στις δύο χώρες ότι η κύρια ομάδα βασικών δεξιοτήτων που
πρέπει να αναπτυχθούν αφορούν τις «κοινωνικές δεξιότητες», οι οποίες αφορούν:
Α. «επικοινωνιακές δεξιότητες»
Β. «ψηφιακές δεξιότητες»
Γ. «διαπολιτισμικές δεξιότητες»
Οι προαναφερόμενες δεξιότητες συνδέονται με τις δεξιότητες επίλυσης προβλημάτων,
γνώσης και χρήσης των μέσων κοινωνικής δικτύωσης και των διαφημιστικών πλατφορμών,
τις διαπολιτισμικές ικανότητες, την ανάπτυξη των δεξιοτήτων ηγεσίας και τις δεξιότητες
διοίκησης.
Όσον αφορά τα ευρήματα για κάθε χώρα ειδικά, παρατηρούμε ότι η Γερμανία
επικεντρώνεται ιδιαίτερα στην «τυπικότητα» και τον «σεβασμό προς τους πελάτες», καθώς
και στις «οργανωτικές ικανότητες», ενώ η Ελλάδα αναγνωρίζει την ανάγκη για περισσότερη
«δημιουργικότητα», «συναισθηματική νοημοσύνη και «αυτογνωσία και κοινωνική
επίγνωση», χαρακτηριστικά που είναι αλληλοσυνδεόμενα με μια σειρά διαπολιτισμικών
δεξιοτήτων.
Όσον αφορά τα υφιστάμενα προσφερόμενα προγράμματα σπουδών ΕΕΚ, η πλειοψηφία
των συμμετεχόντων και από τις δύο χώρες αναφέρουν τα εξής:




Τα υφιστάμενα προγράμματα σπουδών κατάρτισης δεν αντιστοιχούν με τις
πραγματικές απαιτούμενες ανάγκες στον τομέα της εστίασης. Επί του παρόντος, οι
εργαζόμενοι έχουν ελλείψεις ως προς τις κοινωνικές και ψηφιακές δεξιότητες.
Τα υφιστάμενα προγράμματα σπουδών δεν προσφέρουν επαρκή ευέλικτα
εκπαιδευτικά προγράμματα σύντομης διάρκειας για την ανάπτυξη των κοινωνικών
δεξιοτήτων και των ψηφιακών δεξιοτήτων.
Παρατηρείται έλλειψη περισσότερο πρακτικών προσεγγίσεων και διασύνδεσης με
τα πρακτικά προβλήματα.

Από την άλλη, οι μισοί εκ των συμμετεχόντων στις συνεντεύξεις από τη Γερμανία ανέφεραν
ότι τα υφιστάμενα προσφερόμενα προγράμματα σπουδών που αφορούν τη διπλή
εκπαίδευση στον τομέα των Ξενοδοχείων και της Εστίασης είναι ικανοποιητικά, καλά
συγχρονισμένα και προσφέρουν σημαντικά αποτελέσματα τόσο στη φάση εκμάθησης στη
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σχολή όσο και στη φάση κατάρτισης στην εταιρεία. Από την πλευρά της Ελλάδας, υπάρχει
ευρύτερη ομοφωνία ότι τα υφιστάμενα προγράμματα σπουδών κατάρτισης δεν
αντικατοπτρίζουν τις υφιστάμενες τάσεις στον Τουριστικό κλάδο και υπάρχει ανάγκη
επαναδόμησης των ακαδημαϊκών προγραμμάτων, καθώς και ανάγκη ανάπτυξης πρώιμων
προγραμμάτων επαγγελματικού προσανατολισμού.
Τα προαναφερόμενα ευρήματα οδηγούν στα κύρια ευρήματα για τους συμμετέχοντες στις
συνεντεύξεις από την Ελλάδα και τη Γερμανία. Όπως παρατηρήθηκε, η πλειοψηφία των
συμμετεχόντων έχουν αναγνωρίσει μια σειρά νέων τάσεων και προκλήσεων στην αγορά, με
κύριο χαρακτηριστικό την «υψηλή ταχύτητα» των παρατηρούμενων τάσεων.
Το συγκεκριμένο εύρημα οδηγεί σε μια ειδική ανάγκη για την ανάπτυξη των
επονομαζόμενων «κοινωνικών δεξιοτήτων» για να μπορέσουν οι εργαζόμενοι να
αποδώσουν στο νέο περιβάλλον που διαμορφώνεται. Για να επιτευχθεί αυτό, οι εργαζόμενοι
θα πρέπει να είναι καλά προετοιμασμένοι από τα πρώιμα στάδια του επαγγελματικού
προσανατολισμού, με τους καθηγητές και τους εκπαιδευτές στα ιδρύματα ΕΕΚ να
διαδραματίζουν σημαντικότατο ρόλο.

7.2 Αποτελέσματα των Ομάδων εστίασης
Κατά τη διάρκεια της ποιοτικής έρευνας οργανώσαμε δύο (2) ομάδες εστίασης στη
Γερμανία, καθώς και δύο (2) ομάδες εστίασης για τη Βόρεια Ελλάδα και δύο (2) ομάδες
εστίασης για τη Νότια Ελλάδα.
Όπως προαναφέρθηκε, λαμβάνοντας υπόψη το γεγονός ότι η Ελλάδα έχει διαφορετικό
εισερχόμενο τουρισμό στο Βόρειο τμήμα της χώρας (δηλ. Θεσσαλονίκη / Χαλκιδική) σε σχέση
με τις άλλες περιοχές (νησιά και Αθήνα) αποφασίσαμε ότι είναι αρκετά σημαντικό να
εξακριβώσουμε εάν υπάρχει συνέπεια στην ανάλυση αναγκών σε ολόκληρη τη χώρα ή εάν
υπάρχουν διαφοροποιήσεις ανάλογα με τη γεωγραφική περιοχή. Και στις δύο χώρες, το
ενδιαφέρον επικεντρώθηκε ειδικά στις ανάγκες των ΜΜΕ.
Το παρόν επιμέρους κεφάλαιο είναι αφιερωμένο στη σύνοψη των ευρημάτων των ομάδων
εστίασης και στις δύο χώρες, ενώ επικεντρωνόμαστε ιδιαίτερα στις παρακάτω παραμέτρους:
1. Χαρακτηριστικά του νέου μοντέλου που διαμορφώνεται στον κλάδο των
Ξενοδοχείων και της Εστίασης (προκλήσεις, τεχνολογικές εξελίξεις, διαφορετική
συμπεριφορά).
2. Ποιο είναι το ιδανικό προφίλ ενός εργαζομένου στον τομέα των Ξενοδοχείων και
της Εστίασης (απαιτούμενες δεξιότητες για κάλυψη των υφιστάμενων αναγκών του
Κλάδου, υφιστάμενες αναντιστοιχίες).
3. Ποια είναι η γνώμη των εμπειρογνωμόνων για τα υφιστάμενα προτεινόμενα
προγράμματα σπουδών ΕΕΚ.
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Όσον αφορά τα χαρακτηριστικά του νέου μοντέλου στον τομέα των Ξενοδοχείων και της
Εστίασης, υπάρχει ομοφωνία μεταξύ των συμμετεχόντων στις συνεντεύξεις από τις δύο
χώρες ότι η χρήση της τεχνολογίας στον κλάδο της φιλοξενίας και του τουρισμού έχει
βοηθήσει στην επιτάχυνση των διαδικασιών, στη μείωση των δαπανών και στην ενίσχυση
της λειτουργικής αποδοτικότητας, ενώ παράλληλα προκύπτει η ανάγκη βελτίωσης των
«ψηφιακών αντανακλαστικών» από τους εργαζόμενους, τα οποία περιλαμβάνουν το
Διαδίκτυο και το Μάρκετινγκ, τα Υπολογιστικά συστήματα και την Επικοινωνία μέσω
κινητών συσκευών.

Οι συμμετέχοντας ανέφεραν ότι σήμερα, ο τουριστικός κλάδος αναζητά ιδιαίτερα την
«εξειδίκευση» καθώς εμφανίζονται όλο και περισσότεροι τύποι διακοπών, ενώ οι ταξιδιώτες
αναζητούν πιο εξατομικευμένες δραστηριότητες και εναλλακτικές σε σχέση με αυτά που
προσφέρονταν μέχρι τώρα από τον κλάδο της Φιλοξενίας. Αναφέρθηκαν στην οικονομία
διαμοιρασμού και τον τρόπο που έχει επηρεάσει τον τομέα της φιλοξενίας, τον εναλλακτικό
τουρισμό ως απάντηση στον μαζικό τουρισμό (από τον δραστήριο τουρισμό και τα ταξίδια
περιπέτειας έως τον οικοτουρισμό και τη γευσιγνωσία κρασιού) καθώς και την εμφάνιση
υπηρεσιών φύλαξης παιδιών από τα ξενοδοχεία.
Οι συμμετέχοντες στις συνεντεύξεις από τη Γερμανία παρατηρούν ότι η συγκεκριμένη
μετάλλαξη της αγοράς έχει προσφέρει νέες ευκαιρίες για τις μικρές / μεσαίες επιχειρήσεις
του κλάδου που τώρα μπορούν να προσεγγίσουν μεγαλύτερο μέρος της αγοράς των
δυνητικών επισκεπτών μέσω των μέσων κοινωνικής δικτύωσης και των συστημάτων
διαδικτυακών κρατήσεων.
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Όσον αφορά το «ιδανικό προφίλ» ενός εργαζομένου σε αυτούς τους τομείς αναγνωρίσαμε
τα εξής:
Καταρχάς, υπάρχει ομοφωνία και στις δύο χώρες ότι η κύρια ομάδα βασικών δεξιοτήτων που
πρέπει να αναπτυχθούν τα εξής:




«επικοινωνιακές δεξιότητες»
«δεξιότητες προσανατολισμού προς τον πελάτη»
«επαγγελματική συνείδηση και πειθαρχία»

Η παραπάνω ομάδα δεξιοτήτων συνδέεται με την «τυπικότητα», την «αξιοπιστία», τον
«ενδυματολογικό κώδικα», την «εμφάνιση», την «εξυπηρέτηση πελατών» και την «επίλυση
προβλημάτων».
Όσον αφορά τα ευρήματα για κάθε χώρα ειδικά, παρατηρούμε ότι η Γερμανία
επικεντρώνεται ιδιαίτερα στην «τυπικότητα» και την «αξιοπιστία», καθώς και στην
«επαγγελματική εμφάνιση», ενώ η Ελλάδα αναγνωρίζει την ανάγκη για επικέντρωση του
προσανατολισμού «στην εξυπηρέτηση πελατών», καθώς και την ανάπτυξη των
«διαπολιτισμικών» δεξιοτήτων.
Όσον αφορά τα υφιστάμενα προσφερόμενα προγράμματα σπουδών ΕΕΚ, η πλειοψηφία
των συμμετεχόντων και από τις δύο χώρες αναφέρουν τα εξής:





Τα υφιστάμενα προγράμματα σπουδών κατάρτισης δεν αντιστοιχούν με τις
πραγματικές απαιτούμενες ανάγκες στον τομέα του τουρισμού και της εστίασης. Επί
του παρόντος, οι εργαζόμενοι έχουν ελλείψεις ως προς τις κοινωνικές και ψηφιακές
δεξιότητες.
Τα προγράμματα σπουδών θα πρέπει να περιλαμβάνουν μια καλά ισορροπημένη
μίξη ψηφιοποιημένων και συμβατικών μεθόδων για να καλύπτουν τις πραγματικές
ανάγκες του κλάδου της εστίασης.
Τα υφιστάμενα προσφερόμενα προγράμματα σπουδών ΕΕΚ δεν είναι επιτυχή ως
σύνδεσμοι μεταξύ της εκπαιδευτικής διαδικασίας και του επαγγελματικού τομέα.

Όσον αφορά τους συμμετέχοντες στις συνεντεύξεις από την Ελλάδα, ανέφεραν ότι τα
υφιστάμενα προγράμματα σπουδών κατάρτισης είναι απαρχαιωμένα (κατά τουλάχιστον 15
χρόνια), καθώς και ότι στις διδακτικές μεθόδους δεν χρησιμοποιούνται οι τελευταίες
τεχνολογικές εξελίξεις και τάσεις στην εκπαίδευση. Επίσης, αναφέρθηκαν στην έλλειψη
αποτελεσματικών δικτύων ανατροφοδότησης στα συστήματα ΕΕΚ. Από την άλλη, οι
συμμετέχοντες στις συνεντεύξεις από τη Γερμανία ανέφεραν ότι τα υφιστάμενα
προγράμματα σπουδών θα πρέπει να περιλαμβάνουν διδακτικές ενότητες σχετικά με την
ισορροπία μεταξύ επαγγελματικής και προσωπικής ζωής και τη βελτίωση της ποιότητας με
παράλληλη ενίσχυση της καινοτομίας.
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7.3 Συμπέρασμα και συστάσεις βάσει της Ποιοτικής έρευνας
Τα κύρια συμπεράσματα και οι συστάσεις ως προς την πολιτική σύμφωνα με τα
αποτελέσματα από την Ελλάδα παρουσιάζονται παρακάτω:














Η προαγωγή του διπλού εκπαιδευτικού συστήματος στην Ελλάδα και η
προσαρμογή του στις ειδικές ανάγκες βάσει του συγκεκριμένου πλαισίου της
Ελλάδας θα μπορούσε να διασφαλίσει ότι τα προσόντα, τα οποία αποκτώνται κατά
τη διάρκεια της επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης, είναι σύμφωνα με τις
ανάγκες τις αγοράς. Ένα στοιχείο που θα πρέπει να λαμβάνεται υπόψη σε σχέση με
την ελληνική πραγματικότητα είναι ότι η εκπαίδευση μέσω της εργασίας δεν
αμείβεται επαρκώς από τον ξενοδοχειακό κλάδο στην Ελλάδα, κάτι που δεν δίνει τη
δυνατότητα ούτε στα ξενοδοχεία ούτε στους εκπαιδευόμενους να εκμεταλλευτούν
στο έπακρο τις δυνατότητές τους.
Η επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση θα πρέπει να δίνει στους
εκπαιδευόμενους τη δυνατότητα να αναπτύξουν πολύπλευρη κατανόηση της
εργασίας τους ώστε να διαμορφώσουν επαγγελματικές πνευματικές ικανότητες και
όχι μόνο τεχνικές γνώσεις προερχόμενες από απαρχαιωμένες προσεγγίσεις. Αυτό το
στοιχείο είναι σημαντικό για έναν εργαζόμενο στον τομέα του Τουρισμού ώστε να
μπορεί να εργάζεται στο πολυπολιτισμικό περιβάλλον, στο οποίο η πολιτισμική
διάσταση των πελατών θα πρέπει να βρίσκεται στο επίκεντρο της προσοχής.
Η δέσμευση στη δια βίου μάθηση αποτελεί σημαντική δεξιότητα που πρέπει να
αναπτύξει ένας εργαζόμενος, είτε πρόκειται για αυτόνομη μάθηση είτε για επίσημα
εκπαιδευτικά προγράμματα. Αυξάνει την ανταγωνιστικότητα και την δυνατότητα
εύρεσης εργασίας, ενώ παράλληλα αναπτύσσει και βελτιώνει τα κοινωνικά
αντανακλαστικά.
Σήμερα στον τομέα της φιλοξενίας απαιτείται υψηλό επίπεδο ευελιξίας του
εργατικού δυναμικού ως στοιχείο ζωτικής σημασίας για να είναι δυνατή η κάλυψη
των απαιτήσεων της αγοράς και η επιτυχής ανάπτυξη ανταγωνιστικού
περιβάλλοντος. Οι γυναίκες συνεχίζουν να αποτελούν την ομάδα που είναι
πιθανότερο να ζητήσει πιο ευέλικτο ωράριο εργασίας. Τα αιτήματα για ευέλικτα
ωράρια εργασίας προέρχονται από γυναίκες που προσπαθούν να συνδυάσουν την
εργασία με τη φροντίδα των παιδιών μετά την άδεια μητρότητας.
Ανάγκη ανανέωσης των προγραμμάτων εκπαίδευσης με επικέντρωση στην
εξυπηρέτηση πελατών, την επικοινωνία, τις κοινωνικές δεξιότητες, τις πολιτισμικές
ιδιότητες, τη γλώσσα του σώματος και τη διαχείριση του κόστους. Οι εκπαιδευτές θα
πρέπει να γνωρίζουν καλά την αγορά εργασίας και να βρίσκονται σε συνεχή διάλογο
με τους εκπροσώπους της αγοράς, παρακολουθώντας παράλληλα τις υφιστάμενες
τεχνολογικές και πολιτισμικές εξελίξεις.
Σημασία της εκπαίδευσης στην εργασία και ανάγκη εξάλειψης των νομικών
περιορισμών (αναγνώριση των διδακτικών μονάδων κ.λπ.).
Αναθεώρηση του συστήματος αξιολόγησης των εκπαιδευτών.
Υπάρχει ανάγκη προσδιορισμού των μοναδικών σημείων πώλησης (Unique Selling
Points, USP) στην τουριστική εκπαίδευση στην Ελλάδα, όπως ο σαφής διαχωρισμός
της επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης στον τομέα του τουρισμού από
τους υπόλοιπους τομείς επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης.

Τα κύρια συμπεράσματα βάσει των αποτελεσμάτων της Γερμανίας συνοψίζονται στα
παρακάτω βασικά σημεία:
 Το γενικό πρόγραμμα σπουδών ΕΕΚ θεωρείται ότι ταιριάζει στις ανάγκες των
εργοδοτών, εκτός από την εκπαίδευση σχετικά με ορισμένες κοινωνικές δεξιότητες,
όπως η επικοινωνία. Το σχολείο θεωρείται ότι επηρεάζει τις θεμελιώδεις γνώσεις και
WP 2.2 - Αναφορά ποιοτικής και ποσοτικής ανάλυσης sis
Page 60














δεξιότητες, ενώ οι εταιρείες εκπαίδευσης θα πρέπει να είναι αρμόδιες για τη
διδασκαλία όλων των σχετικών πρακτικών δεξιοτήτων.
Υπάρχει μια αντιλαμβανόμενη ανάγκη για πιο πρακτικά στοιχεία στον σχεδιασμό
του προγράμματος σπουδών, ενώ παράλληλα προτείνεται τα τμήματα τουριστικής
εκπαίδευσης να αναθεωρήσουν τη δομή των προγραμμάτων σπουδών τους με στόχο
την εισαγωγή περισσότερης πρακτικής εργασίας, περισσότερων εκπαιδευτικών
επισκέψεων σε εταιρείες, καθώς και πρακτική άσκηση μεγαλύτερης διάρκειας.
Ο σχεδιασμός και η οργάνωση της εκπαίδευσης που προσφέρεται στον τομέα του
τουρισμού θα πρέπει να συνδέεται με τα χαρακτηριστικά, τις εξελίξεις και τις
πραγματικές ανάγκες των τουριστικών επιχειρήσεων.
Η ψηφιοποίηση αποτελεί την κύρια τάση και, υπό αυτή την έννοια, πρέπει να
επανεξεταστούν όλα τα στοιχεία που αφορούν την εξυπηρέτηση ώστε να
καλύπτονται οι ανάγκες των επισκεπτών.
Οι διεθνείς τάσεις, όπως η διεθνής μετακίνηση των επισκεπτών, η διεθνής κουζίνα
και άλλα πρέπει να μεταφραστούν σε εκπαιδευτικές ενέργειες για τους
εργαζόμενους, δηλ. διαπολιτισμικές ικανότητες.
Λόγω του πιο ανταγωνιστικού περιβάλλοντος, οι επιχειρήσεις πρέπει να
ανακαλύψουν το κορυφαίο ή μοναδικό σημείο πώλησης (usp) κάτι που σημαίνει ότι
πρέπει να προσαρμοστούν ανάλογα και οι κανονισμοί ως προς την εκπαίδευση (=
προγράμματα σπουδών για εκπαίδευση εντός της εταιρείας), τα οποία θα
επικεντρώνονται σε νέα θέματα, όπως η βιώσιμη κουζίνα και η βιολογική παραγωγή
προϊόντων, μεταξύ άλλων. Εξάλλου, είναι λογικό να δημιουργηθούν κοινές βασικές
διδακτικές ενότητες και επιπλέον διδακτικές ενότητες επιλογές από τις οποίες θα
είναι δυνατή η επιλογή με στόχο τη μελλοντική εξειδίκευση του εκπαιδευόμενου.
Σε εναλλακτικά συστήματα εκπαίδευσης (στο σχολείο και στον εργασιακό χώρο), τα
σχολεία μπορεί να μεταφέρουν βασικές, πιο γενικές γνώσεις εάν ο πάροχος/ η
εταιρεία που προσφέρει την πρακτική άσκηση αποτελεί «πραγματικό» μέρος όπου
είναι δυνατή η εκμάθηση όλων όσων χρειάζονται για το συγκεκριμένο επάγγελμα.
Ακόμα και εάν η σχολή ΕΕΚ περιλαμβάνει πιο θεωρητική εκπαίδευση, υπάρχουν
ακόμα επιλογές για τον εμπλουτισμό της εκπαίδευσης ώστε να επικεντρώνεται σε
πιο πρακτικά θέματα και να είναι πιο αρεστή στους εκπαιδευόμενου, δηλ. μέσω
εκπαιδευτικών εκδρομών, ομαδικές εργασίες, παιχνίδια ρόλων.
Μία βασική πρόκληση είναι να συγχρονιστεί η ΕΕΚ στα σχολεία και η επαγγελματική
μάθηση αλλά και να διευκολυνθεί η επικοινωνία μεταξύ αυτών των δύο παροχών
εκπαιδευτικών υπηρεσιών.

Τα ευρήματα και από τις δύο χώρες σε σύγκριση και σε συνάρτηση με τα αποτελέσματα της
ποσοτικής ανάλυσης συνθέτουν τα τελικά μας συμπεράσματα και ευρήματα από την έρευνα,
τα οποία οδηγούν στη διατύπωση των ανάλογων συστάσεων για τον εκσυγχρονισμό του
συγκεκριμένου τομέα.
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8 Περίληψη, συγκεφαλαιωτική αναφορά και συμπεράσματα
σχετικά με τις δεξιότητες στον τομέα των ξενοδοχείων και
της εστίασης και τα προγράμματα σπουδών ΕΕΚ
8.1 Δεξιότητες στον τομέα των ξενοδοχείων και της εστίασης –
Συγκεφαλαιωτική αναφορά των συμπερασμάτων από την
ποσοτική και την ποιοτική ανάλυση
Η έρευνα σχετικά με τον τομέα των Ξενοδοχείων και της Εστίασης στην Ελλάδα και τη
Γερμανία απέδωσε πολυάριθμες λεπτομέρειες, ουσιαστικές πληροφορίες και σημαντικά
δεδομένα. Τα στοιχεία που συλλέχθηκαν, κατόπιν της κατάλληλης επεξεργασίας και
σχολαστικής μελέτης, μας έδωσαν τη δυνατότητα να εξάγουμε αξιοσημείωτα δεδομένα και
ως εκ τούτου μπορούμε να τεκμηριώσουμε αρκετά συμπεράσματα. Ο κύριος στόχος της
παρούσας έρευνας είναι να προσδιοριστούν οι τάσεις καθώς και οι ελλείψεις και τα κενά
στην Ελλάδα και τη Γερμανία σε σχέση με τον υπό διερεύνηση τομέα. Τα δεδομένα που
συλλέχθηκαν καθιστούν δυνατό τον προσδιορισμό, μέσω της επιστημονικής προσέγγισης,
των πιθανών διαφορών μεταξύ των αναγκών ως προς τις δεξιότητες και τις ικανότητες των
εργαζομένων ανάλογα με το μέγεθος και τον τύπο των οργανισμών στον τομέα των
Ξενοδοχείων και της Εστίασης.
Καταφέραμε να συμπεριλάβουμε μεγάλο αριθμό επαγγελματιών που εργάζονται ή
επιθυμούν να εργαστούν στον υπό διερεύνηση τομέα και τα αποτελέσματα που προέκυψαν
από διαφορετικά ενδιαφερόμενα μέρη οδήγησαν σε σημαντικές διαπιστώσεις. Τα εν λόγω
διαφορετικά μέρη προέρχονται από οργανισμούς διαφορετικού τύπου και μεγέθους από
διαφορετικούς επιχειρησιακούς τομείς, διαθέτουν διαφορετικό επίπεδο εμπειρίας και ως εκ
τούτου μπορούμε να κατανοήσουμε ολιστικά τον υπό διερεύνηση τομέα. Παράλληλα, οι
λεπτομερείς συνεντεύξεις και οι ομάδες εστίασης τόσο στην Ελλάδα όσο και στη Γερμανία
μας βοήθησαν να συγκεντρώσουμε σημαντικά δεδομένα ώστε να κατανοήσουμε καλύτερα
τον τομέα των Ξενοδοχείων και της Εστίασης.
Αρχικά, κατά την αξιολόγηση των δεδομένων που συλλέχθηκαν, εξαγάγαμε ορισμένα
ποσοτικά χαρακτηριστικά, τα οποία είναι ιδιαίτερα χρήσιμα για την καλύτερη κατανόηση
των αναντιστοιχιών ως προς τις δεξιότητες και τις ελλείψεις στον τομέα των Ξενοδοχείων
και της Εστίασης. Η παρουσία διαφορετικών τύπων και μεγεθών επιχειρήσεων και κυρίως η
συμμετοχή μεγάλων επιχειρήσεων του υπό διερεύνηση τομέα στην έρευνά μας κατέστησε
δυνατή τη συγκέντρωση απαντήσεων από ένα μεγάλο και πολυδιάστατο κοινό, λαμβάνοντας
υπόψη ότι οι μεγάλες επιχειρήσεις ενισχύουν την καλύτερη κατανομή των εξεταζόμενων
ζητημάτων.
Επιπροσθέτως, στην έρευνα συμμετείχε μεγάλο ποσοστό έμπειρων ενδιαφερόμενων
μερών, το οποίο υπολογίζεται σε 85%, ενώ οι περισσότεροι συμμετέχοντες είναι άνω των 40
ετών και ως εκ τούτου έχουν συνολική αντίληψη σχετικά με τα κενά ως προς τις δεξιότητες
και τις ελλείψεις που υπάρχουν στον τομέα των Ξενοδοχείων και της Εστίασης. Εκτός
αυτού, η παρουσία υψηλού ποσοστού ατόμων που κατέχουν υψηλές διοικητικές θέσεις
στον υπό διερεύνηση τομέα κατέστησε δυνατή την τεκμηρίωση των δεξιοτήτων που λείπουν
από τους εργαζόμενους νεαρής ηλικίας καθώς διαθέτουν μεγάλη εμπειρία στον
συγκεκριμένο τομέα.
WP 2.2 - Αναφορά ποιοτικής και ποσοτικής ανάλυσης sis
Page 62

Τα προαναφερόμενα δεδομένα μας δίνουν το απαραίτητο πλαίσιο για να μελετήσουμε και
να αναλύσουμε τις πληροφορίες που συλλέχθηκαν ώστε να καταστεί δυνατός ο
προσδιορισμός των ελλείψεων και των αναγκών ως προς τις δεξιότητες στον τομέα των
Ξενοδοχείων και της Εστίασης. Μέσω τις έρευνάς μας αποτυπώνουμε τις δεξιότητες που
λείπουν και απαιτούνται, επισημαίνουμε το σύνολο των δεξιοτήτων που θεωρούνται
πραγματικά σημαντικές για έναν εργαζόμενο ώστε να μπορεί να αντιμετωπίζει τις
αναδυόμενες προκλήσεις, αναγνωρίζουμε τη σημασία των ψηφιακών δεξιοτήτων στον υπό
διερεύνηση τομέα και καταδεικνύουμε τις στάσεις και τις δεξιότητες που χαρακτηρίζονται
ως κρίσιμης σημασίας από τους εμπειρογνώμονες στον κλάδο των Ξενοδοχείων και της
Εστίασης.

Τα δεδομένα που συλλέχθηκαν καταδεικνύουν ότι μεταξύ των 8 τύπων δεξιοτήτων, οι οποίες
αναφέρονται ως οι δεξιότητες που λείπουν και απαιτούνται περισσότερο, οι συμμετέχοντες
της έρευνας θεωρούν ότι οι εργαζόμενοι νεαρής ηλικίας θα πρέπει να είναι ελαστικοί. Η
«ελαστικότητα» αποτελεί την ανάγκη που λείπει και απαιτείται περισσότερο με ποσοστό
της τάξης του 60% και καταγράφεται ως απαιτούμενη δεξιότητα για το προσωπικό που
απασχολείται στον τομέα των Ξενοδοχείων και της Εστίασης με στόχο την επιτυχία και
παραγωγικότητα σε κάθε επάγγελμα. Ένας ελαστικός εργαζόμενος έχει τη δυνατότητα να
αντιμετωπίζει τον ανταγωνισμό και να ανακάμπτει γρήγορα από πιθανά λάθη, ενισχύοντας
τις δυνάμεις του.
Επιπροσθέτως, το ετερόκλητο κοινό που συμμετείχε στην έρευνα αναγνώρισε σε υψηλό
ποσοστό επίσης ότι οι εργαζόμενοι στον ανταγωνιστικό τομέα των Ξενοδοχείων και της
Εστίασης θα πρέπει να επιδεικνύουν πειθαρχία, να είναι αφοσιωμένοι και να έχουν
κίνητρα. Εκτός αυτού, οι συμμετέχοντες της έρευνάς μας επισημαίνουν τη σημαντικότητα
της συμπεριφοράς στο εργασιακό περιβάλλον και, ως εκ τούτου, δηλώνουν ότι ένας
εργαζόμενος νεαρής ηλικίας θα πρέπει να έχει αναπτύξει και να υιοθετεί καλούς τρόπους
επιδεικνύοντας, παράλληλα, την απαραίτητη δεκτικότητα.
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Αξίζει να σημειωθεί ότι οι συγκεκριμένες κοινωνικές δεξιότητες αναγνωρίζονται επίσης τόσο
στις λεπτομερείς συνεντεύξεις όσο και στις ομάδες εστίασης, οι οποίες πραγματοποιήθηκαν
στην Ελλάδα και τη Γερμανία. Οι συμμετέχοντες της έρευνας μας δήλωσαν ότι λόγω της
έλλειψης εμπειρίας σε εργασιακό περιβάλλον, ένας νεαρός εργαζόμενος δεν έχει αναπτύξει
τις προαναφερόμενες δεξιότητες, οι οποίες θεωρούνται σημαντικές στον τομέα των
Ξενοδοχείων και της Εστίασης.
Παρά τις διαφορές μεταξύ των συμμετεχόντων από τις διαφορετικές χώρες, όπου ο τομέας
των Ξενοδοχείων και της Εστίασης χαρακτηρίζεται και έρχεται αντιμέτωπος με πολύ
διαφοροποιούμενες απαιτήσεις και προσόντα, αναγνωρίζουμε ότι οι δεξιότητες που λείπουν
και απαιτούνται είναι κοινές στον υπό διερεύνηση τομέα. Οι συμμετέχοντες της
διαδικτυακής έρευνας ανέφεραν ότι συγκεκριμένες δεξιότητες θεωρούνται ως κρίσιμης
σημασίας για το προσωπικό του συγκεκριμένου κλάδου.
Η πρώτη κοινή δεξιότητα αναφέρεται στην ικανότητα του προσωπικού να επικοινωνεί και
να έχει πολιτισμική επίγνωση. Ένας εργαζόμενος σε αυτόν τον απαιτητικό κλάδο πρέπει να
επικοινωνεί και να αλληλεπιδρά με συναδέλφους, τους προϊσταμένους και κυρίως με τους
επισκέπτες. Σύμφωνα με τα αποτελέσματα της έρευνάς μας, η προθυμία εξυπηρέτησης του
επισκέπτη και η επιθυμία παροχής της βέλτιστης δυνατής εμπειρίας στον πελάτη
περιλαμβάνονται στο πλαίσιο της επικοινωνίας.
Ο εργαζόμενος πρέπει να είναι προσανατολισμένος προς τον πελάτη και πρέπει να
αναπτύξει συνολικά σωστή συμπεριφορά. Συνεπώς, η απόκτηση καλών τρόπων θεωρείται
ως προαπαιτούμενο για να προσφέρεται η βέλτιστη δυνατή εμπειρία στον πελάτη.
Παράλληλα ένας εργαζόμενος θα πρέπει να διακρίνεται από πολιτισμική επίγνωση ώστε να
μπορεί να εξυπηρετεί ακόμα και τους πιο απαιτητικούς πελάτες και να τους προσφέρει τη
βέλτιστη εμπειρία, δεδομένου του ότι η ανάπτυξη πολυπολιτισμικών σχέσεων αποτελεί
βασικό χαρακτηριστικό του συγκεκριμένου τομέα. Οι συμμετέχοντες επισημαίνουν τις
μεγάλες συνέπειες της διαπολιτισμικής δεξιότητας στον κλάδο και το πόσο σημαντική είναι
για έναν εργαζόμενο ώστε να αναγνωρίζει τις πολιτισμικές διαφοροποιήσεις και να υιοθετεί
τις απαραίτητες πρωτοβουλίες ως προς την αντιμετώπιση των πελατών με τον δέοντα
σεβασμό. Επομένως, ο εργαζόμενος θα πρέπει να έχει ανεπτυγμένη συναισθηματική
νοημοσύνη, δημιουργικότητα καθώς και αυτογνωσία και κοινωνική επίγνωση.
Επιπροσθέτως, η έρευνά μας καταδεικνύει τη σημαντικότητα της παροχής κινήτρων και της
πειθαρχίας στον απαιτητικό υπό διερεύνηση τομέα. Θεωρείται κρίσιμης σημασίας για το
προσωπικό να χαρακτηρίζεται ελαστικό και ότι έχει κίνητρα και παράλληλα να υιοθετεί κάθε
πρωτοβουλία με την απαραίτητη ακρίβεια και τυπικότητα. Ο εργαζόμενος θα πρέπει να έχει
επαγγελματική συνείδηση και να έχει αποκτήσει τις απαραίτητες οργανωτικές δεξιότητες
ώστε να ανταποκρίνεται στις υψηλές απαιτήσεις και προσδοκίες αυτού του ανταγωνιστικού
κλάδου.
Τέλος, οι συμμετέχοντες της έρευνάς μας επισημαίνουν, στο σύνολό τους, την ιδιαίτερη
σημασία της τεχνολογίας στον τομέα των Ξενοδοχείων και της Εστίασης. Η ψηφιακή εποχή
που διανύουμε και οι τεχνολογικές εξελίξεις διαδραματίζουν ζωτικό ρόλο στην ανάπτυξη του
κλάδου και επηρεάζουν τον ανταγωνισμό και την ποιότητα των προσφερόμενων
υπηρεσιών στον τομέα των Ξενοδοχείων και της Εστίασης. Οι συμμετέχοντες αναγνωρίζουν
την τεχνολογία ως κρίσιμο παράγοντα και ως εκ τούτου υψηλό ποσοστό αυτών, το οποίο
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υπερβαίνει το 90%, θεωρεί ότι ένας εργαζόμενος θα πρέπει να έχει αναπτύξει υψηλό
επίπεδο ψηφιακών δεξιοτήτων.
Σύμφωνα με την έρευνα διαπιστώθηκε ότι το προσωπικό του συγκεκριμένου κλάδου θα
πρέπει να διαθέτει θετική στάση προς τις νέες τεχνολογίες σαφέστατα και θα πρέπει να έχει
την ικανότητα να χρησιμοποιεί τα πλεονεκτήματα που προσφέρει η τεχνολογία στο πλαίσιο
της επικοινωνίας και της συνεργασίας εντός της εταιρείας.
Τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και η χρήση τους στο πλαίσιο της εταιρείας διαδραματίζουν
ζωτικό ρόλο και, λόγω των τεχνολογικών εξελίξεων, θεωρούνται ως βασικά εργαλεία για να
βελτιωθεί η εμπειρία των πελατών καθώς και οι παρεχόμενες υπηρεσίες.
Σχήμα 121: Επίπεδο αναγκαιότητας σχετικά με τις δεξιότητες στον τομέα των Ξενοδοχείων και της Εστίασης
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Επομένως, το προσωπικό στον κλάδο των ξενοδοχείων και της εστίασης θα πρέπει να
καλλιεργεί τις γνώσεις πληροφορικής και επεξεργασίας δεδομένων ώστε να επιτευχθεί το
άριστο επίπεδο. Ιδιαίτερη προσοχή θα πρέπει να δίνεται στη σημαντικότητα της τεχνολογίας
και των ψηφιακών δεξιοτήτων των εργαζομένων, καθώς αποτελεί τον βασικό παράγοντα σε
σχέση με την ανάπτυξη, βελτίωση και ανταπόκριση στις αναδυόμενες προκλήσεις του
απαιτητικού αυτού κλάδου, ιδιαίτερα όσον αφορά τις πολύ μικρές, τις μικρές και τις μεσαίες
επιχειρήσεις στον τομέα των Ξενοδοχείων και της Εστίασης.
Λαμβάνοντας υπόψη όλα τα προαναφερόμενα τεκμηριωμένα δεδομένα και αποτελέσματα,
αναγνωρίζουμε ότι στον απαιτητικό κλάδο των Ξενοδοχείων και της Εστίασης υπάρχουν
σημαντικά κενά και ελλείψεις ως προς τις δεξιότητες. Το προσωπικό θα πρέπει να αναπτύξει
και να αποκτήσει τις προαναφερόμενες δεξιότητες για να ανταποκριθεί στις αναδυόμενες
προκλήσεις. Επομένως, ο εκσυγχρονισμός των υφιστάμενων προγραμμάτων σπουδών ΕΕΚ
θα πρέπει να δώσει λύσεις στο ζήτημα των αναντιστοιχιών ως προς τις δεξιότητες που
περιγράφονται παραπάνω. Στην ακόλουθη ενότητα θα περιγράψουμε τα υφιστάμενα
προβλήματα και τις αναντιστοιχίες στα υφιστάμενα προγράμματα σπουδών ΕΕΚ και θα
προτείνουμε τις κατάλληλες λύσεις και μεταρρυθμίσεις.
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8.2 Προγράμματα σπουδών ΕΕΚ στον τομέα των ξενοδοχείων και
της
εστίασης–
Συγκεφαλαιωτική
αναφορά
των
συμπερασμάτων από την ποσοτική και την ποιοτική ανάλυση
Η παραπάνω έρευνα έχει χρησιμοποιήσει πολλά επίπεδα και διαστάσεις ανάλυσης για την
εξαγωγή συμπερασμάτων σχετικά με την παρούσα κατάσταση και τη μελλοντική ανάπτυξη
των Προγραμμάτων σπουδών ΕΕΚ, συγκεντρώνοντας στοιχεία από διάφορες πηγές. Βάσει
των γεγονότων και των δεδομένων που συλλέχθηκαν είναι δυνατή η εξαγωγή ορισμένων
σημαντικών συμπερασμάτων.
Καταρχάς, τα ενδιαφερόμενα μέρη που κατέχουν διαφορετικές θέσεις στον κλάδο απαντούν
ομόφωνα σχετικά με τη σημασία των δεξιοτήτων ΤΠΕ για μια επιτυχή σταδιοδρομία και ως
εκ τούτου για ένα πρόγραμμα σπουδών που είναι σύγχρονο και ανταποκρίνεται στην αγορά.
Η εμφάνιση καινοτομιών και τεχνολογιών που οδήγησαν σε αποδιοργάνωση στον τομέα
έχουν αλλάξει δραματικά την αγορά. Για παράδειγμα, το Airbnb έχει δημιουργήσει έναν
εντελώς διαφορετικό τουριστικό κλάδου που λειτουργεί κυρίως ως ψηφιακή υπηρεσία.
Τα προγράμματα σπουδών ΕΕΚ πρέπει να παρακολουθούν προσεκτικά όλες τις αλλαγές που
συμβαίνουν στον τομέα για να προσαρμόζονται γρήγορα και να παραμένουν σχετικά. Για
παράδειγμα, η ψηφιοποίηση επιλέχθηκε από ποσοστό άνω του 80% των συμμετεχόντων της
έρευνάς μας ως νέα διδακτική ενότητα. Ένα ευρέως αναγνωριζόμενο πρόβλημα είναι η
έλλειψη καινοτομίας στα προγράμματα σπουδών που χρησιμοποιούνται, επισημαίνοντας
τον συμβατικό και παραδοσιακό προσανατολισμό των υφιστάμενων προγραμμάτων
σπουδών ΕΕΚ.
Επιπροσθέτως, τόσο στην Ποσοτική όσο και στην Ποιοτική ανάλυση, η γνώμη ότι τα
υφιστάμενα προγράμματα σπουδών είναι απαρχαιωμένα, εκφράστηκε πολλές φορές,
ακόμα και από τους εκπαιδευτές και άλλα ενδιαφερόμενα μέρη που σχετίζονται με τον τομέα
της ΕΕΚ. Πολύ συχνά οι στάσεις ως προς τον εκσυγχρονισμό και τη διείσδυση των δεξιοτήτων
ΤΠΕ παρουσιάζουν κοινές τάσεις και υποστήριξη μεταξύ των εμπλεκομένων. Αυτό
διαφαίνεται σαφώς από το γεγονός ότι περισσότεροι από 3 στους 4 συμμετέχοντες δήλωσαν
ότι θεωρούν τα υφιστάμενα προγράμματα σπουδών ΕΕΚ ως αναποτελεσματικά.
Παράλληλα, παρατηρούμε ότι ο τομέας των Ξενοδοχείων και της Εστίασης γίνεται όλο και
πιο ποικιλόμορφος, κάτι που συνεπάγεται απαραίτητα τον εμπλουτισμό των δεξιοτήτων
ώστε οι εργαζόμενοι να είναι ανταγωνιστικοί και παραγωγικοί. Οι διαπολιτισμικές
δεξιότητες, παρά το γεγονός ότι δεν αξιολογούνται ως τόσο σημαντικές, συνεχίζουν να έχουν
καθοριστική σημασία. Αυτό μπορεί ενδεχομένως να οφείλεται στο γεγονός ότι οι
περισσότεροι συμμετέχοντες επικεντρώθηκαν κυρίως στις πρακτικές δεξιότητες και
ικανότητες, αφήνοντας στην άκρη τις κοινωνικές δεξιότητες. Οι συγκεκριμένες ικανότητες
αναφέρθηκαν πολύ περισσότερο στην Ποιοτική ανάλυση, βάσει της οποίας θεωρούνται
βασικές ικανότητες για έναν παραγωγικό εργαζόμενο και συνεπώς αποτελούν πεδία
ενδιαφέροντος για τα σύγχρονα προγράμματα σπουδών ΕΕΚ.
Οι πρακτικές δεξιότητες συσχετίζονται ιδιαίτερα με την επαγγελματική μάθηση, μια μέθοδο
που είναι ευρέως αποδεκτή και υποστηρίζεται από τα ενδιαφερόμενα μέρη. Οι περισσότεροι
συμμετέχοντες διατηρούν θετική στάση σχετικά με την επαγγελματική μάθηση και θεωρούν
ότι οι υφιστάμενοι εκπαιδευτές είναι ικανοί να προετοιμάσουν τους εκπαιδευόμενους για
την ανάληψη τέτοιων πρωτοβουλιών. Επιπροσθέτως, η μαθητεία αποτελεί άλλη μία
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πρακτική διάσταση των σύγχρονων μεθοδολογιών ΕΕΚ και εκλαμβάνεται με σχετικά θετική
διάθεση. Εντούτοις, τα ενδιαφερόμενα μέρη επισημαίνουν την ανάγκη βελτίωσης τόσο ως
προς την αποδοτικότητα της ΕΕΚ και ως προς τη χρήση οπτικοακουστικών μέσων και
παρόμοιων εργαλείων στην αίθουσα διδασκαλίας ώστε να διατηρείται η προσοχή και το
ενδιαφέρον των εκπαιδευόμενων.
Εκτός από τις πρακτικές δεξιότητες, τόσο οι συμμετέχοντες στις συνεντεύξεις και τις ομάδες
εστίασης όσο και οι συμμετέχοντες που απάντησαν στα ερωτηματολόγια, επισημαίνουν ότι
η δημιουργικότητα αποτελεί μια δεξιότητα που πρέπει να ενισχύεται και να προάγεται στα
προγράμματα σπουδών, ενώ πολλές φορές μπορεί να διασυνδέεται με την εξυπηρέτηση
πελατών και τις δεξιότητες ως προς την επίλυση προβλημάτων.
Υπάρχουν και ορισμένα άλλα συμπεράσματα που αξίζει να αναφέρουμε, στα οποία
συμπεριλαμβάνονται η εισαγωγή αρχών όπως η ισορροπία μεταξύ επαγγελματικής και
προσωπικής ζωής (επισημαίνεται στην ποιοτική ανάλυση της Γερμανίας), η ελαστικότητα
στην εργασία (επισημαίνεται στην ποιοτική ανάλυση της Ελλάδας) και ο προσανατολισμός
προς τον πελάτη, μια δεξιότητα που αναφέρεται και θεωρείται σημαντική και στις δύο
χώρες. Εξετάζοντας βαθύτερα την έρευνά μας, διαπιστώνουμε στοιχεία όπως τα μοναδικά
σημεία πώλησης που πρέπει να προσδιορίζονται και να ενσωματώνονται στα προγράμματα
σπουδών ΕΕΚ. Οι συγκεκριμένοι δείκτες θα επισημάνουν τα στρατηγικά πλεονεκτήματα των
τοπικών, περιφερειακών και εθνικών αγορών, έτσι ώστε οι μελλοντικοί εργαζόμενοι να
μπορούν να ενισχύσουν τις ικανότητές τους στα πεδία που συνδέονται άμεσα με τα
μοναδικά σημεία πώλησης.
Μια τελευταία πτυχή που πρέπει να ληφθεί υπόψη αφορά την αντιστοίχιση των αποφοίτων
ΕΕΚ με την αγορά και τον τρόπο που τα υφιστάμενα προγράμματα σπουδών
ανταποκρίνονται στην εν λόγω ανάγκη. Αυτό επισημάνθηκε στο ποιοτικό μέρος της
ανάλυσης, όπου διαφάνηκε σαφώς η αναντιστοιχία μεταξύ αγοράς εργασίας και
εκπαιδευόμενων, ενώ τα αποτελέσματα του ερωτηματολογίου καταδεικνύουν ότι τα δύο
τρίτα των συμμετεχόντων είχαν είτε ουδέτερη ή αρνητική στάση σχετικά με το εάν οι
εκπαιδευόμενοι έχουν επαρκείς πληροφορίες σχετικά με τις επαγγελματικές ευκαιρίες. Με
άλλα λόγια, υπάρχει αρκετό περιθώριο για βελτίωση των δυνατοτήτων των προγραμμάτων
σπουδών ώστε να παρέχουν στους εκπαιδευόμενους τις απαραίτητες πληροφορίες για μια
επιτυχημένη καριέρα στον Τομέα των Ξενοδοχείων και της Εστίασης.
Σύμφωνα με την έρευνα εξάγεται το συμπέρασμα ότι υπάρχουν αναντιστοιχίες ως προς τις
δεξιότητες, όπως προαναφέρεται, με σημαντικούς πυλώνες, όπως οι δεξιότητες ΤΠΕ και οι
κοινωνικές δεξιότητες, να διαφαίνονται παντού και να επηρεάζουν σημαντικά, ενώ τα
προγράμματα σπουδών συχνά επιδέχονται κριτική και θεωρούνται αναποτελεσματικά,
καθώς συχνά δεν καταφέρνουν να προσφέρουν την απαιτούμενη εκπαίδευση ώστε να
καλύπτονται οι ανάγκες της αγοράς και συνεπώς δεν δημιουργούν καλά προετοιμασμένους
επαγγελματίες. Η ανάλυση των δεξιοτήτων που περιγράφεται παραπάνω επισημαίνει τις
κύριες απαιτούμενες ικανότητες ώστε να είναι ενσωματωμένες στα νέα μοντέρνα
προγράμματα σπουδών και διδακτικές ενότητες.
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Σχήμα 132: Νέα προγράμματα σπουδών ΕΕΚ - Συνιστώμενα πεδία εστίασης

Career Opportunities
WBL
Communication
Organization
Digitization
Effectiveness
Innovation
Όσον αφορά τις αλλαγές που προτείνουμε για τα υφιστάμενα προγράμματα σπουδών ΕΕΚ,
έχουμε αναγνωρίσει αρκετά θέματα και αρχές βάσει τόσο των ποιοτικών όσο και των
ποσοτικών αποτελεσμάτων. Προτείνουμε τον εκσυγχρονισμό της ΕΕΚ βάσει των αρχών που
περιγράφονται παραπάνω. Ένα σύγχρονο και ενημερωμένο πρόγραμμα σπουδών πρέπει
να είναι ιδιαίτερα ψηφιοποιημένο, μια πτυχή που είναι επωφελής όχι μόνο την υιοθέτηση
καινοτόμων λύσεων, αλλά και για τη μεγιστοποίηση της αποτελεσματικότητας μέσω της
χρήσης των ψηφιακών εργαλείων.
Θα πρέπει να επικεντρώνεται στην ανάπτυξη των οργανωτικών δεξιοτήτων και την πρακτική
εκπαίδευση μέσω της διεύρυνσης της επαγγελματικής μάθησης, η οποία είναι μια ιδιαίτερα
επιτυχής υφιστάμενη μέθοδος που πρέπει να προστατευθεί και να χρησιμοποιηθεί
περαιτέρω. Παράλληλα, τα νέα προγράμματα σπουδών ΕΕΚ πρέπει να συνδέουν την
εκπαίδευση με τις επαγγελματικές ευκαιρίες, μέσω της αντιστοίχισης των αποφοίτων με τους
δυνητικούς εργοδότες, κάτι που αποτελεί άλλη μία πτυχή της καλύτερης αποδοτικότητας του
προγράμματος σπουδών.
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