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•πρακτική άσκηση = μέρος της εκπαίδευσης

•η ανάδειξη του θεσμού της πρακτικής άσκησης στην 
τουριστική εκπαίδευση

•η εξαγωγή συμπερασμάτων για την αποτελεσματικότητα
του θεσμού 

•η διατύπωση προτάσεων για τη βελτίωση του θεσμού 

•σημερινή επένδυση στο μέλλον του τουρισμού
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Σπουδαστές

Εκπαιδευτικά 
Ιδρύματα

Ξενοδοχεία



Ποσοτική

Ποιοτική

• δομημένο 
ερωτηματολόγιο

• ημιδομημένο
ερωτηματολόγιο

• συνεντεύξεις σε 
βάθος

• 1η Ποιοτική Έρευνα: 5 διευθυντές ξενοδοχείων 

πολυτελείας

• 2η Ποιοτική Έρευνα: 5 διευθυντές εκπαιδευτικών 

ιδρυμάτων που παρέχουν τουριστική εκπαίδευση

• Ποσοτική Έρευνα: 175 σπουδαστές 

Περίοδος διεξαγωγής έρευνας: Σεπτέμβριος 2017















«Να μην ασχολούνται τα παιδιά της πρακτικής μόνο με το σέρβις»

«Να σταματήσουν οι κλίκες και η προσπάθεια να φάνε τους συναδέλφους»

«Να υπάρχει καλύτερη μεταχείριση στους σπουδαστές γιατί ναι μεν πρέπει να 

μάθουν μέσα από τη πίεση αλλά δεν είναι και δούλοι!»

«Να υπάρχει περισσότερο η δυνατότητα για κυκλική πρακτική»

«Τήρηση ωραρίου εργασίας και ημερών ανάπαυσης και οικονομικές απολαβές»

«Καλύτερη αμοιβή και αντιμετώπιση από το υπόλοιπο προσωπικό»

«Να μην αντιμετωπίζουν μερικοί εργαζόμενοι τους μαθητές ως κατώτερους 

(ασταμάτητη λεκτική βία και υποβάθμιση)!»

«Να υπάρχει πιο πολύ κατανόηση στους μαθητές και πιο πολύ βοήθεια στο να 

μπορέσουν πολύ πιο εύκολα και σε πολύ μικρό χρονικό διάστημα να 

προσαρμοστούν στο χώρο»

«Καλύτερες συνθήκες εργασίας, αμοιβές, δωμάτια διαμονής»

«Οι σχολές να είναι καλύτερα ενημερωμένες για τις συνθήκες εργασίας στα 

ξενοδοχεία στα οποία θα εργαστούν οι σπουδαστές»



•μεγαλύτερη περίοδος προσαρμογής

•συνεργασία ιδιωτικού και δημόσιου φορέα

•αναβάθμιση του προγράμματος σπουδών 

•εκμάθηση των σύγχρονων τεχνολογιών της 

πληροφορικής

•υλοποίηση καινοτόμων ιδεών

•περισσότερες παροχές

•βελτίωση εργαστήριων κρατικών σχολών



Χαρακτηριστικά ιδανικού σπουδαστή

•θέληση για μάθηση 

•όραμα

•όρεξη για δουλειά 

•ακεραιότητα χαρακτήρα 

•σοβαρότητα

•τεχνική και θεωρητική κατάρτιση



Προτάσεις προς τους σπουδαστές 

•συνειδητή επιλογή επαγγέλματος

•όρεξη και δίψα για μάθηση

•συνεχιζόμενη επαγγελματική κατάρτιση

•σεβασμός προς τους συναδέλφους

•πνεύμα ομαδικότητας και συνεργασίας

•επιμονή

•υπομονή και να μην προσδοκούν την γρήγορη 

«αναρρίχηση»



Προτάσεις προς τους φορείς 

•επένδυση σε υποδομές και εργαστήρια

•ίδρυση περισσότερων σχολών

•εποπτεία των σχολών & των κριτηρίων ίδρυσης τους

•δημιουργία περισσότερων ειδικοτήτων 

•επικαιροποίηση προγραμμάτων σπουδών

•περισσότερη πρακτική άσκηση

•καλύτερος σχολικός επαγγελματικός 

προσανατολισμός



Προτάσεις προς τα ξενοδοχεία

•περισσότερες παροχές (αμοιβές, διαμονή, 

σίτιση)

•σωστή εκπαίδευση πάνω στη δουλειά

•καλύτερη αντιμετώπιση

•ανάθεση περισσότερων αρμοδιοτήτων

•κυκλική πρακτική σε διαφορετικά τμήματα

•καλύτερες συνθήκες εργασίας



Σας ευχαριστώ πολύ 

για την προσοχή σας!


