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InterCat 

Διεθνής ομάδα για τον Κυκλικό και 
Προσβάσιμο τουρισμό 

 
Ο Κυκλικός τουρισμός και ο Προσβάσιμος τουρισμός (Circular and Accessible Tourism - CAT) θεωρούνται δύο ταχέω ς  

αναπτυσσόμενοι και βιώσιμοι τομείς, σύμφωνα με την πρόσφατη μελέτη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής σχετικά με την 

Προσφερόμενη Εκπαίδευση και Κατάρτιση στον τομέα του Τουρισμού (2016) και την ερευνητική έκθεση CIRTOINNO (Interre g 

Europe, 2019). Οι δύο αυτοί αναδυόμενοι τομείς του τουριστικού τομέα,  αναμένεται να δώσουν ένα ανταγωνιστικ ό  

πλεονέκτημα στις κοινότητες που επιδιώκουν τη βιώσιμη ανάπτυξη, και που ταυτόχρονα προσπαθούν να αντιμετωπίσουν την 

παρατεταμένη ανεργία. Ωστόσο, η ελλιπής προσφορά αντίστοιχων προγραμμάτων Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης  

(ΕΕΚ) που παρατηρείται σε αρκετές χώρες δημιουργεί σοβαρά εμπόδια στην ανάπτυξη τους. Έτσι, πρέπει να ληφθούν μέτρα που 

να στοχεύουν στην αύξηση των διαθέσιμων πόρων για την κατάρτιση στον Κυκλικό και Προσβάσιμο Τουρισμό. 

Ως εκ τούτου, το InterCat Project στοχεύει στον εντοπισμό και στην ανταλλαγή των βέλτιστων πρακτικών κατάρτισης ανάμεσα 

στις 5 χώρες του έργου. Για το σκοπό αυτό θα γίνει μια εμπειρική  προσέγγιση, όπου θα συγκεντρώνει σε ένα γλωσσάρι το 

εκπαιδευτικό υλικό σχετικά με τη θεματική (CAT), θα προσφέρει λύσεις σε αναντιστοιχ ίες δεξιοτήτων και ελλείψεις εργατικού 

δυναμικού που παρατηρούνται στους συγκεκριμένους τομείς  και, τέλος, θα προσαρμόσει τις υπάρχουσες μεθόδους και τα υλικά 

εκμάθησης σε νέες εξελιγμένες μεθόδους και πραγματικότητες στο CAT, χρησιμοποιώντας ένα ειδ ικά προσαρμοσμένο εργαλείο :  

το DIATool. 

Πρόσφατες Δράσεις 
Το έργο InterCat ξεκίνησε! Στις 28 και στις 29 Ιουλίου του 2021, πραγματοποιήθηκε η 

εναρκτήρια συνάντηση του έργου  στην Τούσα της Ιταλίας, όπου και συναντήθηκαν 

εκπρόσωποι από όλους τους εταίρους του έργου από την Ελλάδα, την Πορτογαλία, τη 

Λετονία, την Ιταλία και την Ισπανία. Αυτή ήταν και η πρώτη δια ζώσης συνάντηση της 

κοινοπραξίας, μετά από προηγούμενες διαδικτυακές συναντήσεις. 

Η εναρκτήρια συνάντηση αφιερώθηκε στην παρουσίαση των στόχων του έργου  

καθώς και στην ανάπτυξη πλάνου εργασίας για ολόκληρο το έργο. Τα σημαντικότε ρα 

ζητήματα αφορούσαν την προετοιμασία και την υλοποίηση των παραδοτέων του 

έργου, αλλά και τις εκπαιδευτικές δραστηριότητες που θα γίνουν. Κατά τη διάρκεια 

της εναρκτήριας συνάντησης, τους εταίρους του έργου υποδέχθηκε στο δημαρχείο ο  

αντιδήμαρχος της Τούσα, που λόγω του ρόλου του αποτελεί πιθανό ενδιαφερόμε νο 

μέρος του έργου. Σύμφωνα με την το πλάνο εργασίας, το επόμενο βήμα στο πλαίσιο 

του έργου είναι η εκπαίδευση εκπαιδευτών και προσωπικού  στον Κυκλικό και 

Προσβάσιμο Τουρισμό (CAT) στην 

Πορτογαλία

 

Λίγα λόγια για το

 έργο: 

Το έργο InterCat στοχεύει 

στην ανάπτυξη μιας 

καινοτόμου μεθοδολογίας 

μάθησης για επαγγελματίες 

και εκπαιδευόμενους που θα 

ενισχύει τον κυκλικό και 

προσβάσιμο τουρισμό. Αυτοί 

οι στόχοι θα επιτευχθούν 

μέσω των δράσεων και 

αποτελεσμάτων του έργου:  

- Εκπαιδευτικό σεμινάριο για 

το προσωπικό και τους 

εκπαιδευτές για κυκλικό και 

προσβάσιμο τουρισμό στην 

Πορτογαλία 

- Γλωσσάρι όρων πάνω στο 

κυκλικό και προσβάσιμο 

τουρισμό 

- Εκπαιδευτική επίσκεψη 

στην Ισπανία, εκπαίδευση με 

πραγματικές μελέτες 

περιπτώσεων 

- ένα ειδικά προσαρμοσμένο 

εργαλείο το DIATool: με τη 

μορφή ενός προτύπου 

παρατήρησης.

 



 

  

  

 

Επόμενες δράσεις 
 

Μετά την ολοκλήρωση της σύνταξης για το Γλωσσάρι όρων 
που σχετίζονται στον κυκλικό και προσβάσιμο τουρισμό 
(CAT), οι εταίροι του έργου θα προετοιμαστούν για την 

εκπαίδευση εκπαιδευτών και προσωπικού στον Κυκλικό και 
Προσβάσιμο Τουρισμό (CAT) στην Πορτογαλία. 
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InterCat εκπαίδευση εκπαιδευτών στη 

Πορτογαλία 
 
 
 
 
 
 

 

  

 

        Οι εταίροι του έργου                      
New Horizons  

 
 
 
 

 
Ecological Future Education 

 

 

 
 

ERGASIA EKPAIDEFTIKI ANONYMI ETAIRIA  

 

 

PREVIFORM– Laboratório, Formação, Higiene e 

Segurança no Trabalho, Lda 

 

 

 
 

Fundacion Universitat Jaume I-Empresa 
 

 
 

 
 

 Ακολουθήστε μας! #InterCatProject 

www.intercaterasmus.eu 

 
 
 
 
 
 
 

Επόμενες 
Δράσεις 

Οι εταίροι θα συναντηθούν δια 

ζώσης και πάλι στη Πορτογαλία για 

την εκπαίδευση εκπαιδευτών και 

προσωπικού στον Κυκλικό και 

Προσβάσιμο Τουρισμό (CAT) όπου 

και εργαστούν χρησιμοποιώντας το 

Γλωσσάρι όρων. 

 
Το έργο αυτό χρηματοδοτήθηκε με την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Αυτή η δημοσίευση [ανακοίνωση] αντικατοπτρίζει τις α πόψεις 

μόνο του συγγραφέα και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνη για οποιαδήποτε χρήση των πληροφοριών που περιέχονται 
σε αυτήν. 

http://www.facebook.com/groups/1937523713062432
https://www.facebook.com/InterCatProject
https://twitter.com/InterCatProject

