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InterCat
Projekts International Team for Circular and
Accessible Tourism
Saskaņā ar neseno EK pētījumu par tūrisma izglītības un apmācības piedāvājumu (2016) un CIRTOINNO ziņojumu (Interre g
Europe, 2019) aprites tūrisms un pieejamais tūrisms (Circular Tourism and Accessible Tourism – CAT) tiek uzskatīti par divām
strauji augošām un ilgtspējīgām nozarēm. Paredzams, ka tās radīs konkurētspējīgu nišu nelabvēlīgā situācijā esošiem reģioniem ,
kuri tiecas pēc ilgtspējīgas attīstības un apkaro ilgstošo bezdarbu. Neskatoties uz to, profesionālās izglītības un apmācību trūku m s
dažādās valstīs rada šķēršļus šo nozaru attīstībai, īpaši ja netiek veikti pasākumi ar mērķi palielināt izglītībai piešķirtos resursus.
Tāpēc InterCat projekts paredz noteikt labo apmācību praksi piecās projektā iesaistītajās valstīs un apmainīties ar to. Tas t iek
darīts, izmantojot uz pierādījumiem balstītu pieeju. Tāpat projekta laikā ir paredzēts izveidot glosāriju, kurā apkopoti svarīgāki e
CAT termini, risinājumi prasmju neatbilstībām un darbaspēka trūkumam aprites un pieejamā tūrisma nozarē, kā arī esošās mācīb u
metodes un materiāli tiek pielāgoti jaunajām metodēm un materiāliem, izmantojot DIATool (Destination Imagine Analysis Tool –
galamērķa attēlu analīzes rīks).

NESENIE NOTIKUMI
InterCat projekts ir sācies! Projekta sākuma sanāksme norisinājās 2021. gada 28. un
29. jūlijā. Iepriekš projekta partneri bija tikušies tiešsaistes sanāksmēs, bet šajos
datumos Tusā (Itālijā) tikās visu projekta partneru pārstāvji no Grieķijas, Portugāles ,
Latvijas, Itālijas un Spānijas.
Projekta sākuma sanāksme tika veltīta projekta mērķu un uzdevumu prezentēšanai, kā
arī projekta darba plāna izstrādei. Svarīgākie apspriestie jautājumi bija saistīti ar
iecerēto rezultātu un projekta apmācību sagatavošanu un ieviešanu. Šo divu dienu
laikā projekta partnerus uzrunāja arī Tusas vicemērs kā viens no iespējamajām
ieinteresētajām personām.
Saskaņā ar projekta pieteikumu nākamais solis projekta īstenošanā ir apmācību kurss
darbiniekiem un pasniedzējiem par aprites un pieejamo tūrismu, kas norisināsies
Portugālē.

Īsumā par projektu:
InterCat projekta mērķis ir
izstrādāt inovatīvu
mācīšanās metodoloģiju
profesionāļiem un
studentiem, kas veicinātu
aprites un pieejamo
tūrismu. Mērķis tiks
sasniegts, īstenojot šādus
projekta rezultātus:
- apmācību kurss
darbiniekiem un
pasniedzējiem par CAT, kas
norisināsies Portugālē;
- CAT glosārijs, ko izmantot
profesionālajā izglītībā un
apmācībā;
- studiju vizīte Spānijā:
apmācības ar reāliem
piemēriem CAT jomā;
- galamērķa attēlu analīzes
rīks – DIATool: novērošanas
veidnes formā.

CAT in Portugal.

Kas paredzēts
turpmāk?

Tuvākie
pasākumi

Kad glosārijs ar aprites un pieejamā tūrisma apmācību
saturu būs pabeigts, projekta partneri gatavosies apmācību
kursam darbiniekiem
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un pasniedzējiem par aprites un

pieejamo tūrismu, kas norisināsies Portugālē.

InterCat apmācību kurss Portugālē

Trainers on

Partneri nākošo reizi klātienē tiksies
Portugālē uz apmācību kursu
darbiniekiem un pasniedzējiem par
aprites un pieejamo tūrismu, kura
laikā strādās ar CAT glosārija
saturu.

PROJEKTA PARTNERI
New Horizons
PREVIFORM– Laboratório, Formação, Higiene e
Segurança no Trabalho, Lda

Ecological Future Education

Fundacion Universitat Jaume I-Empresa
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SEKOJIET MUMS! #InterCatProject
www.intercateras mus.eu

Šis projekts ir finansēts ar Eiropas Komisijas atbalstu. Šī publikācija atspoguļo vienīgi autora uzskatus, un Komisijai nevar uzlikt atbildību par tajā
ietvertās informācijas jebkuru iespējamo izlietojumu.

