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1. Bevezetés 
 

Ez a képzési terv az oktatók számára az Erasmus + projekt „Az ökoinnovatív üzleti modell 

fejlődésének elősegítése a vendéglátóiparban működő kkv-kban” egyik eredménye. A projekt 

célja, hogy hozzájáruljon az ökoinnovatív üzleti modell képzési programok népszerűsítéséhez, 

hogy a vendéglátóipar fenntartható részévé váljon. Az EcoMode célja az ökoinnovatív üzleti 

menedzsment szakembereinek képzésének minőségének javítása rugalmas, átadható innovatív 

tanulási eredmények és a kompetenciafejlesztésen alapuló új tanulási útvonal révén. A projekt fő 

célja az ökoinnovációs üzleti modellek keretrendszerének létrehozása a partnerországok 

vendéglátóiparának kkv-jai számára, és a meglévő bevált gyakorlatok ötvözése egy szabványos 

gyakorlat kidolgozása céljából, amelyet képzési módszertanként és tanúsításként kell használni. A 

projekt célcsoportja oktatók, menedzserek, munkaadók, alkalmazottak, vállalkozók és a turisztikai 

és vendéglátóipari szektor hallgatói. Jelen módszertan célja az oktatók és szakképzési szervezetek 

támogatása, akik a jövőben szeretnék megvalósítani az EcoMode képzést, a létrehozott 

eredmények egyszerű és rugalmas felhasználásában. 

Az EcoMode képzési módszertan leírja az időzítést, a témákat, a tartalmat és a képzés során 

használandó eszközöket. A kifejlesztett modulok célja, hogy támogassák a célcsoportokat az üzleti 

modellek felülvizsgálatában és az ökoinnovációs elemek megvalósításában a vendéglátás 

területén működő kkv-kban. Ez a dokumentum alapvető információkat tartalmaz az EcoMode 

tanfolyam megszervezéséhez alkalmazandó eszközökről és módszerekről is: 

 

● Az Eco Mode kompetencia-térkép: az ökoinnovatív üzleti modell-vezetők szakmai 

kompetenciáinak, készségeinek és ismereteinek közös készletéről nyújt tájékoztatást. 

● A képzési modulok: 8 képzési modul a vezetők, a munkaadók, a munkavállalók, a 

vállalkozók és a hallgatók számára, hogy szabadon hozzáférhessenek a tananyagokhoz és 

készségeket fejlesszenek a foglalkoztatás javítása érdekében az üzleti modell-

menedzsment területén az ökoturizmus területén. 

● Az EcoMode alkalmazás és játékok: oktatók, menedzserek, munkáltatók, alkalmazottak, 

vállalkozók és diákok játékkal és az Eco-Mode mobilalkalmazással hozzáférhetnek az 

ökoinnovációs üzleti modellek ismereteihez. 

● Az OER platform: interaktív előadásokat, teszteket, vetélkedőket, értékeléseket és külső 

erőforrásokat tartalmazó online képzési modulokat tartalmaz az ökoturizmusról és a 

vendéglátóipar fenntarthatóságáról szóló ismeretek fejlesztésére. 
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2.  ECOMODE KÉPZÉSI MÓDSZERTAN 
 
A képzés céljának, kimenetelének és eszközeinek azonosítására „A képzési módszertan” hivatkozik. Az 

EcoMode képzési módszertan öt oszlopát az alábbiakban ismertetjük: 

 

 
 

  A jó gyakorlatok 

 

 

 

Képzési modulok 

 
A kompetencia térkép 

  Az EcoMode alkalmazás és játékok 

  Az OER Platform 
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2.1. OSZLOP 1: A jó gyakorlatok - a képzés célja 
 

Az „EcoMode Good Practices Collection for Eco-Innovation in Hospitality Industry” eredményei 

megalapozzák az EcoMode képzés szükségességét és az EcoMode képzési modulok 

létrehozásának alapját. 

 

A kiválasztott bevált gyakorlatok a vendéglátóipari kkv-k innovációinak összegyűjtésére 

összpontosultak a következő területeken: 

 

● Termék / szolgáltatás innováció 

● Folyamatinnováció  

● Marketing és szervezeti innováció vagy ökoinnovatív megoldások a partnerországokban. 

A vizsgálat végén a következő legjobb gyakorlatokat találták: 

 

● Környezettudatos tervezés a vendéglátóhelyek építésében, ökológiai termékek 

felhasználásával vagy ökoinnovatív megoldások bevezetésével az energiatakarékosság 

és a CO 2 -kibocsátás csökkentése érdekében; 

● Ökoinnovatív üzleti modellek, amelyek figyelembe veszik az ökológiai 

energiatermelési rendszerek megvalósítását annak érdekében, hogy tiszta energiát 

állítsanak elő és magas energiatakarékosságot érjenek el a helyiségek világításában és 

fűtésében egyaránt. 

● Olcsóbb és könnyebben végrehajtható intézkedések, amelyek elősegítik a 

környezetbarát hozzáállást a turisták között. 

A bevált gyakorlatok kutatásának eredménye azt mutatta, hogy az ökoinnovációs üzleti modellek 

főként az energiamegtakarításra és a hulladék csökkentésére összpontosítanak, valamint a 

folyamatinnovációkra vagy az áruk és szolgáltatások innovációira vonatkoznak. Néhány bevált 

gyakorlat a szervezeti és a marketing újításokra összpontosít.  

 

E tekintetben az EcoMode képzés célja, hogy a gyakornokoknak megfelelő eszközöket biztosítson 

e bevált gyakorlatok vendéglátóipari vállalkozásaikban történő megismertetéséhez, a meglévő 

üzleti modellek meghatározott területeinek megvalósításával és / vagy megváltoztatásával 

tudatosítsa és ismerje az ágazat témáját. 
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Kétségtelen, hogy ez a fajta képzés a fenntartható fejlődés alapelveit is szolgálja. További 

információkért kérjük, olvassa el az EcoMode weboldal Intellektuális kimenetek oldalát. A jelentés 

elérhető az IO1 oldalon: http://eco-mode-project.eu/?page_id=22  

 

 

2.2. Oszlop 2: Az EcoMode kompetencia térkép - a képzés eredményei 
 

A kompetencia térképet a partnerországokban végzett kulcsfontosságú tevékenységek 

összehasonlításával hozták létre, hogy leírják az ökoinnovációs üzleti modellhez kapcsolódó 

kompetenciákat, amelyekkel a vezetőknek rendelkezniük kell a vendéglátóipar vállalkozásainak 

fenntartható szempontból történő innovációjához.  

A kompetenciatérkép referenciaként szolgál a képzés tanulási eredményeinek meghatározásához 

az egyes képzési modulokban és tanfolyamokon. A kompetencia térkép fő elemei a képzés 

területei, a kulcskompetenciák, az ismeretek, a készségek és a tanulási eredmények, amelyeket 

az ökoinnovációs menedzsernek kell kidolgoznia a turisztikai szektorban. 

A kompetenciákat a következők szerint határozzák meg: 

● A tanulási eredmények moduljai és egységei: a fő témák, amelyekkel foglalkozni kell a 

tanfolyam teljesítése érdekében; 

● Tanulási eredmények: Megállapítások arról, amit a tanuló tud, megért és képes megtenni 

a tanulási folyamat befejeztével. A tanulási eredményeket ismeretek, készségek és 

kompetenciák alapján határozzák meg. 

● Tudás: a tények, alapelvek, elméletek és gyakorlatok összessége, amelyek egy 

munkaterülettel vagy tanulmányi területtel kapcsolatosak. Elméleti és / vagy ténybeli 

ismeretekként írják le; 

● Készségek: az ismeretek alkalmazásának és a know-how felhasználásának képessége a 

feladatok elvégzéséhez és a problémák megoldásához. Kognitívnak vagy praktikusnak írják 

le őket; 

● Kompetenciák: Bizonyított képesség az ismeretek, készségek, valamint személyes, 

társadalmi és módszertani képességek felhasználására munkahelyi vagy tanulmányi 

helyzetekben, valamint szakmai és személyes fejlődésében. A felelősség és az autonómia 

jellemzi; 

 

Ebben a tekintetben a tréner a kompetencia térképet tekintheti referenciaként, miközben 

meghatározza a képzés tanulási eredményeit és az aktiválandó tanulási eredmények egységeit. 

http://eco-mode-project.eu/?page_id=22
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A várható tanulási eredmények megegyeznek a képzés céljaival. A célok és a képzés tanulási 

eredményei közötti szoros kapcsolat a képzés során használt eszközök (a képzési modulok, az 

EcoMode alkalmazás és játékok, az OER platform) hatékonyságának növelését szolgálja.  

Az EcoMode kompetencia térkép az igényelemzésből és az idegenforgalmi ágazat ökoinnovációs 

szakmai képesítéséből származó adatokkal összhangban készül. 

 

További információkért keresse meg a kompetenciatérképet az alábbi linken, a 2. kimenet címen: 

http://eco-mode-project.eu/?page_id=22  

 

2.3. Oszlop 3: Az EcoMode képzési modulok 
 

A sikeres képzésekhez sikeres oktatási forrásokra van szükség. A képzési modulok képezik a 

képzés fő részét és a tanfolyam tartalmát. Projektünkben a képzési tartalmat az IO3 „EcoMode - 

Training Modules Design” -ban, az IO2 „EcoMode Competence Map” -ben kidolgozott 

kompetencia térképnek megfelelően hoztuk létre. 

A modulokat „nyílt innovációs” módszerek szerint fejlesztik ki, hogy támogassák a vezetőket, a 

munkaadókat, a munkavállalókat, a vállalkozókat és a hallgatókat, hogy szabadon hozzáférjenek 

a tananyaghoz, és fejlesszék készségeiket az ökoturizmus területén a foglalkoztatás javítása 

érdekében. 

Minden modul a következő modell szerint van felépítve: 

Bemutatás Rövid áttekintés a modul felépítéséről, 

céljairól és tartalmáról 

Célja 

 

Az egyes képzési modulok fő célja 

Átlagos munkaterhelés modulonként A képzés várható időtartama 

Fő tanulási eredmények A modulok fő tanulási eredményei, minden 

egységnek megvan a saját tanulási 

eredménye. 

Főtest A tartalom fejlesztése. Minden modul fel van 

osztva a tanulási eredmények egységeire, 

kidolgozva a részletes tanulási eredményeket 

és a kapcsolódó képzési tartalmat. 

http://eco-mode-project.eu/?page_id=22


 

 
 

 

 
“The European Commission support for the production of this publication does not constitute an endorsement of the contents which reflects the 
views only of the authors, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein."  

~ 7 ~ 

 

Képzési anyag: Interaktív tevékenységek és 

esettanulmányok 

Interaktív tevékenységeket és valós 

élethelyzeteken alapuló esettanulmányokat 

biztosítanak az adáshoz the learner the chance 

to reflect on the gained knowledge.  

Képzési anyag: Külső források Külső források, amelyek lehetővé teszik a 

felhasználó számára, hogy bővítse tudását a 

témában. 

Önreflexió Az egyes egységek végén a résztvevők 

önreflexiós kérdésekkel kerülnek bemutatásra 

a képzési tartalom révén megszerzett 

ismeretek bővítése érdekében 

Önértékelés Minden modul végén a résztvevők online kvíz 

segítségével értékelhetik tudásukat. 

Az oktatók minden modulban információkat találnak a tanulási eredmények időtartamáról, 

céljairól, egységeiről, a tanulási tartalomról, az alkalmazható eszközökről, az önreflexiós 

kérdésekről és a külső erőforrásokról. Minden modul végén a résztvevők önértékelési tesztet 

tehetnek a megszerzett kompetenciák értékelése érdekében. 

2.3.1 Az EcoMode képzési modulok áttekintése 
 
A képzés során felhasználandó fő források a projekt keretein belül elkészített modulok. Az 

elkészített modulok nemcsak a résztvevők, hanem az oktatók igényeit is figyelembe vették. Az 

EcoMode projektben 8 képzési modult dolgoztak ki és minőségüket ellenőrizték különböző 

szakértők. A képzési modulok az idegenforgalmi ágazatban dolgozó vállalkozóknak és vezetőknek 

szólnak, akik érdekeltek az ökoinnovációs készségeik fejlesztésében és üzleti modelljeikben való 

megvalósításában. A modulok és azok egységeinek nevét az alábbi táblázat sorolja fel. 

A fent említett modulok a következő szempontokat ölelik fel: 1. A piac meghatározása (piaci 

struktúra és betekintés, készségek és foglalkozások, uniós normák és finanszírozás az iparban); 2. 

Ökoinnováció az idegenforgalmi ágazatban (célok, alapvető változási mechanizmusok és 

hatások); 3. Együttműködés az ökoinnováció kulcsfontosságú partnereivel (kulcsfontosságú 

partnerek, valamint az ökoinnovatív ötletek gazdasági, ökológiai és társadalmi előnyei); 4. 

Hálózatok kiépítése (a szociális hálózatok felépítése és hatékonysága); 5. Kiindulópont az 

ökoinnováció felé (összehasonlítás a hagyományos termékekkel és anyagokkal, gyorsétterem és 

Slow Food, lineáris és körforgásos gazdaság, a környezetbarát anyagok előnyei és a 

figyelemfelkeltés; az ökoinnováció finanszírozása a kkv-kban); 7. A kkv-k átalakítása az 
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ökoinnovatív ellátási lánc számára az idegenforgalmi iparban (jellemzők és előnyök, szolgáltatás 

és technológia); 8. - Értékteremtés (az ökoinnovatív értékteremtés fő lépései). 

 

Modul Cime: Azonosítsa a piacot 

Modul Kódja: M1 

Modul 

Időtartalma: 

4 óra 

Modul célja: Ennek a modulnak az a célja, hogy elmagyarázza az ökoinnováció főbb 

fogalmait és fogalmait a vendéglátóiparban, az ökoinnovációs 

foglalkozásokat a partnerországokban, az uniós jogszabályokat és a 

vendéglátóiparban alkalmazott ökoinnovációra vonatkozó 

jogszabályokat. 

Egységek: M1-1:Az ökoinnováció főbb fogalmai és fogalmai a vendéglátásban. 

M1-2: Az ökoinnovációs foglalkozások a partnerországokban. 

M1-3: A vendéglátás ökoinnovációjára vonatkozó uniós jogszabályok és 

jogszabályok. 

 

 

   

Modul Cime: Ökoinnováció a turisztikai szektorban 

Modul Kódja: M2 

Modul 

Időtartalma: 

4 óra 

Modul célja: Ennek a modulnak a célja a vendéglátás ökoinnovációjának minden 

dimenziójához szükséges kompetenciák kiépítése. 

Egységek: M2-1:  Az ökoinnovatív üzleti megvalósítások céljai 

M2-2:  Az ökoinnovatív üzleti megvalósítás mechanizmusai 

M2-3:  Az ökoinnovatív üzleti megvalósítások hatásai 

  

 

Modul Cime: Együttműködés a legfontosabb partnerekkel az öko-innováció terén 

Modul Kódja: M3 

Modul 

Időtartalma: 

4 óra 

Modul célja: Ennek a modulnak az a célja, hogy alapvető ismereteket nyújtson a 

tanulóknak szervezetük ökoinnovatív ellátási láncának felépítéséről. 
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Egységek: M3-1:  Kulcsfontosságú együttműködések az ökoinnováció érdekében a 

kkv-kban 

M3-2:  Az ökoinnováció kölcsönös előnyei 

  

 

Modul Cime: Hálózatok építése 

Modul Kódja: M4 

Modul 

Időtartalma: 

4 óra 

Modul célja: Ennek a modulnak a célja a hálózatok kiépítésének legegyszerűbb módja 

a vendéglátóiparban. 

Egységek: M4-1: Közösségi hálózatok és mozgatórugók használata az ökoinnovatív 

hálózatok létrehozásához a vendéglátóiparban 

M4-2: A különféle hálózatok hatékonyságának értékelése az 

ökoinnováció számára a vendéglátóiparban 

 

 

 

Modul Cime: Kiindulópont az ökoinnováció felé 

Modul Kódja: M5 

Modul 

Időtartalma: 

6 óra 

Modul célja: Ez a modul célja, hogy alapvető ismereteket adjon a tanulóknak az 

innováció jelenségéről és az ökoinnovációs folyamatokról a 

vendéglátásban. 

 

Egységek: M5-1: Termék / szolgáltatás innováció (zöld beszerzés, lassú étel, 

fenntartható erőforrás-gazdálkodás) 

M5-2:  Folyamatinnováció (anyagáramlás / erőforrás-hatékonyság, 

energiahatékonyság, hulladékgazdálkodás, épület- és 

létesítménygazdálkodás) 

M5-3:  Szervezeti innováció (Tudatosságnövelés, környezetbarát 

mobilitás, zöld turizmus) 

M5-4:  Marketing innováció (Környezetirányítási rendszer, ökocímke, 

ökológiai marketing) 

  



 

 
 

 

 
“The European Commission support for the production of this publication does not constitute an endorsement of the contents which reflects the 
views only of the authors, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein."  

~ 10 

~ 
 

 

Modul Cime: Ökoinnováció működésben 

Modul Kódja: M6 

Modul 

Időtartalma: 

6 óra 

Modul célja: A modul célja, hogy alapvető ismereteket nyújtson a tanulóknak a 

vendéglátás ökoinnovatív gyakorlatának fellépéséről. 

Egységek: M6-1: Az ökoinnovatív gyakorlatok szervezeti támogatása 

M6-2: Az ökoinnováció finanszírozása a kkv-kban 

  

 

Modul Cime: A kkv-k átalakítása egy ökoinnovatív ellátási láncért az idegenforgalmi 

iparban 

Modul Kódja: M7 

Modul 

Időtartalma: 

6 óra 

Modul célja: nnek a modulnak az a célja, hogy alapvető ismereteket nyújtson a 

tanulóknak szervezetük ökoinnovatív ellátási láncának felépítéséről. 

Egységek: M7-1: Tegye valóra ökoinnovatív álmát 

M7-2: Értékelje vállalatának ökoinnovatív stratégiai kapacitását (termék / 

szolgáltatás innováció, folyamatinnováció, szervezeti és 

marketinginnováció) 

  

 

Modul Cime: Értékteremtés 

Modul Kódja: M8 

Modul 

Időtartalma: 

4 óra 

Modul célja: Ennek a modulnak az a célja, hogy a tanulóknak alapvető ismereteket 

nyújtson az ökoinnovatív üzleti gyakorlatok hosszú távú 

értékteremtéséről. 

Egységek: M8-1: Hosszú távú értékteremtés 
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2.3.2 Célcsoport 

Az EcoMode projekt elsődleges célcsoportja a szakképzési szervezetek oktatói, akik ökoinnovatív 

üzleti modellekről fogják képezni a vendéglátás vezetőit és vállalatait.  

Pontosabban, a célcsoportot a következők alkotják: 

● A vendéglátásban dolgozó szakképzési oktatók és szakképzési szolgáltatók; 

● Az ökoinnovatív üzleti menedzserek vagy a vendéglátás területén dolgozó személyzet 

képzése iránt érdeklődő szakképzési oktatók; 

● Az ágazatban működő és az ökoinnovatív készségek elsajátításában érdekelt turisztikai 

kkv-k; 

● A projekt eredményeinek kiaknázásában érdekelt egyének; 

● A projekt terjesztésére és a fenntarthatóság támogatására képes egyének és szervezetek; 

● A döntéshozók vagy az állami hatóságok képesek az EcoMode projektet rendszerszinten 

megvalósítani. 

 

A modulok előrehaladást mutatnak az ökoinnováció fogalmaival kapcsolatos témák lefedésében 
a vendéglátóiparban, a piaclátásra összpontosító általános megközelítéstől az értékteremtésig, 
vagyis az ökoinnovatív üzleti gyakorlatok gyakorlati megvalósításán belül szervezete az 
Alexander Osterwalder által létrehozott üzleti modellvászonon keresztül. A tanfolyam 
szembesül az ökoinnovációs szektorban betöltött szerepekkel és foglalkozásokkal, felajánlja és 
áttekinti az EU jogszabályait és jogszabályait a vendéglátóipari ökoinnovációról, majd áttér a 
céljaira, mechanizmusaira és az üzleti megvalósítások hatásaira. Az ökoinnováció 
kulcsfontosságú együttműködéseinek és kölcsönös előnyeinek elemzését követően a 
vendéglátóipar különböző társadalmi hálózatait és mozgatórugóit elmagyarázzák azok 
használatával és értékelésével kapcsolatban. A tanfolyam ezután a termék / szolgáltatás, 
folyamat, szervezet és marketing fejlesztésével kapcsolatban felvetett innovációval foglalkozik, 
és rávilágít az ökoinnovációs gyakorlatok szervezési támogatására és a kkv-k alapítására: végül 
tippek és javaslatok az értékelésről a vállalat ökoinnovatív stratégiájának és a hosszú távú 
értékteremtésnek. 

2.4. Oszlop 4: Az EcoMode alkalmazás és játékok 
 

Az EcoMode mobilalkalmazás és játékok egy olyan eszköz, amely segíti a vezetőket és a kkv-

tulajdonosokat az ökoinnovációs üzleti modell ismereteinek elérésében. A mobilalkalmazás a 

gamifikáció alapelvein alapszik, ahol a felhasználók gyakorlati kihívások és tevékenységek sorát 
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tűzik ki az ökoturisztikai szektorral kapcsolatban. Az EcoMode App célja az ökoinnovációs képzés 

alapelveinek átadása és alapvető stratégiák meghatározása az ökoinnovatív folyamatok 

aktiválására a vendéglátóiparban. Összpontosít a szállodavezetők elkötelezettségének 

növelésére, az IKT-készségek elsajátítására, az alkalmazottak teljesítményének javítására és 

versenyelőnyök megszerzésére a hatékonyabb e-learning folyamatok biztosítása érdekében. Az 

alkalmazás lehetővé teszi a tulajdonosok és a vezetők számára, hogy azonosítsák az 

ökoinnovációval kapcsolatos jelenlegi készségeiket, és növeljék saját vállalkozásuk gyengeségeit, 

segítve őket a döntéshozatali folyamat során egy ökoinnovatívabb perspektíva szerint. Valójában 

az alkalmazásnak köszönhetően az energiafogyasztás és a pazarlás minimalizálásával képesek 

lehallgatni az ügyfelek ökológiai követelményeit és optimalizálni vezetői tevékenységüket. Az 

Erasmus + „EcoMode” projekt keretében kifejlesztett digitális játékok hatékony tanulási 

lehetőségeket kínálnak a felhasználók számára. Segíti a tanulókat a szükséges tanulási 

eredmények elérésében a projekt keretében létrehozott modulok alapján, és új készségek 

megszerzéséhez az ökoturizmus területén, különösen a vendéglátás menedzsment területén. 

Az EcoMode alkalmazás 3 típusú játékot tartalmaz: „Találd ki mit”, „Építsd meg a szállodát” és 

„Üzleti vászon modell”. 

A modulokhoz - (M1) A piac meghatározása, (M4) A hálózatok kiépítése és (M8) Az értékteremtés 

- a "Találd ki" típusú játékot választották. E modulok témája miatt, amely főleg az ismeretek 

előállítására koncentrál a vizsgált anyagok szerint, a "Találd ki" típusú játékot választották. 

A modulokhoz - (M2) Ökoinnováció a turisztikai szektorban és (M5) Kiindulópont az ökoinnováció 

felé - kiválasztották az "Építsd meg a szállodát" típusú játékot. A játék célja a meglévő ismeretek 

és a tananyag révén megszerzett ismeretek összehasonlító elemzése. Főleg feleletválasztós 

kérdések kerülnek bemutatásra, és a válaszok helyessége alapján épül fel az „Eco-Mode” szálloda. 

Az ilyen típusú játékok középpontjában maga a játék tematikus kialakítása is áll. 

A modulokhoz - (M3) Együttműködés a kulcsfontosságú partnerekkel az öko-innovációért, (M6) 

Az öko-innováció működésben és (M7) A kkv-k átalakítása egy ökoinnovatív ellátási láncért a 

turisztikai iparban - "Business Canvas Model" típusú játék volt kiválasztott. Mivel az adott 

modulok felépítése az üzleti modell vásznára épül, ennek a játéknak a kialakítását a drag and drop 

elvével definiáltuk a vászon megfelelő szakaszában. 

Az EcoMode alkalmazást és játékokat Android mobiltelefonokra szánják. Az alkalmazás letölthető 

a Google Play Áruházból. A digitális játék hatékony tanulási lehetőséget kínál az EcoMode képzési 

modulokhoz csatlakozó felhasználók számára. Ez támogatni fogja a felhasználót / tanulót abban, 

hogy fokozza személyes motivációját a tanulási folyamatban. A tanulók - a szálloda menedzserei 

- azt a rugalmasságot adják, hogy bármikor és bárhol elérhetik mobileszközeiken a játék tartalmát, 
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míg az oktatók a mobilalkalmazást a játékokkal tanfolyamra vagy képzési programra 

használhatják. További információért látogasson el ide: http://eco-mode-project.eu/?page_id=16 

 

2.5. Oszlop 5: A nyílt oktatási források 
 

Az OER platform használható online képzésben. Az EcoMode projekt OER platformja egy nyílt 

forráskódú platformra támaszkodik, amely lehetővé teszi az összes szükséges funkcióval ellátott 

rugalmas platform kifejlesztését, amely szükséges a nyílt oktatási erőforrások szélesebb közönség 

számára történő felajánlásához. 

Az EcoMode projekt OER platformja strukturált információk összegyűjtése, a tanulás egységein 

keresztül történő navigálás egyszerűsége, gyors hozzáférés a modulokat tartalmazó oldalakhoz és 

modulok tartalomjegyzékeihez, technológiabarát használat, függetlenül attól, hogy a tanuló. 

A felajánlott OER-ek a kkv-k fejlesztésével és ökoinnovatív és fenntartható vállalatokká 

alakításával kapcsolatos kérdések teljes láncolatát lefedik. A képzési tartalom multimédiás 

anyagokkal gazdagodik, amely fokozza és támogatja az ismeretek elsajátításának folyamatát, és 

vonzóvá és eredményessé teszi az egész folyamatot. 

A tanulók szabadon indulhatnak azzal a modullal, amely a legjobban érdekli őket, mivel az összes 

OER önálló elem, amely lehetővé teszi az előirányzott tanulási eredmények elérését. 

A tanfolyamot az alábbi linken keresztül érheti el: http://eco-mode-project.eu/?p=1085 

  

http://eco-mode-project.eu/?page_id=16
http://eco-mode-project.eu/?p=1085
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3. BIZONYÍTVÁNY ÉS KITŰZŐ 
 

Válaszul az EcoMode projekt céljára, hogy hozzájáruljon az ökoinnovatív üzleti modell képzési 

programok népszerűsítéséhez, hogy a vendéglátóipar fenntartható részévé váljon, a partnerek 

létrehozták és megvalósították a fenti pilléreket. Az EcoMode kimenetek célja az ökoinnovatív 

üzleti menedzsment szakembereinek képzésének minőségének javítása rugalmas, átadható 

innovatív tanulási eredmények és a kompetenciafejlesztésen alapuló új tanulási útvonal révén. Az 

EcoMode tanfolyam végén a résztvevők jelenléti igazolást és személyes e-kitűzőt kaphatnak az 

EcoMode szektor szakembereiként, az EcoMode oktatójaként vagy az EcoMode résztvevőjeként 

kidolgozott kompetenciák alapján. 

Az EcoMode jelenléti bizonyítványok és kitűzők olyan eszközök, amelyeket az EcoMode 

tanfolyamok használatában és kínálatában érdekelt szakképzési szervezetek használhatnak. A 

jelenléti bizonyítványt a képzést kínáló szervezetek csak a tanfolyam befejezése után adják ki. 
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Három különböző Eco Mode kitűzőt hoztak létre, amelyek tükrözik a résztvevők szerepét és a 
fejlett kompetenciákat, az alábbiak szerint: 

 
 

EcoMode oktató 

 

A résztvevő oktatóként dolgozik a 
vendéglátóiparban, és fejlesztette 
kompetenciáit az ökoinnovációs üzleti 
szektorban. Továbbá a tréner képes 
használni az EcoMode kimeneteket a 
jövőbeni tréningeken. 

EcoMode Business 
 

 

A résztvevő a vendéglátás 
vezetőjeként vagy vállalkozóként 
dolgozik, és kompetenciákat 
fejlesztett ki a vállalkozás 
ökoinnovatív üzleti modelljeiben. 

EcoMode Résztvevők 
 

 

A résztvevő személyes és szakmai 
kompetenciákat fejlesztett és 
fejlesztett az ökoinnovációs üzleti 
modell fejlesztésében a 
vendéglátóiparban. 

 
 
További információ és kapcsolat: www.eco-mode-project.eu 
 
 

http://www.eco-mode-project.eu/

