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Διεθνής ομάδα για τον Κυκλικό 
και Προσβάσιμο τουρισμό  

 

 
Κύριος στόχος του έργου InterCAT είναι να ενισχύσει τις βασικές δεξιότητες, των εκπαιδευτών ΕΕΚ, των σπουδαστών σε ειδικότητες  

τουριστικών επαγγελμάτων σε επαγγελματικά κολέγια ή κέντρα ΕΕΚ και των φορέων φιλοξενίας, στην παροχή υπηρεσιών σε τουρίστες 

με ανάγκες προσβασιμότητας μέσα από την αξιοποίηση των λίγων αλλά υφιστάμενων εκπαιδευτικών προγραμμάτων και των βέλτιστων 

πρακτικών ΕΕΚ σε όλη την Ευρώπη. Ο κύριος στόχος επιτεύχθηκε με δύο επιτυχημένες εκπαιδευτικές δραστηριότητες, οι οποίες 

έλαβαν άκρως θετικά σχόλια από τους συμμετέχοντες.  

ΠΡΟΣΦΑΤΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ 
Το InterCat πραγματοποίησε τη συνάντηση ενδιάμεσης αξιολόγησης στη Λετονία της 

Ρίγας στις 11 και 12 Απριλίου 2022, η οποία φιλοξενήθηκε από τον Λετονό εταίρο, 

συγκεντρώνοντας και πάλι όλους τους εταίρους του έργου από την Ελλάδα, την 

Πορτογαλία, τη Λετονία, την Ιταλία και την Ισπανία. Κατά τη διάρκεια της συνάντησης 

οι εταίροι ανέτρεξαν στο πρώτο έτος υλοποίησης του έργου, συζήτησαν τα 

αποτελέσματα και τις σχετικές δραστηριότητες. Κατά τη διάρκεια αυτής της 

συνάντησης, οι εταίροι ολοκλήρωσαν το Γλωσσάριο Εκπαιδευτικών στοιχείων και ένα 

προσχέδιο του DIATool - που θα χρησιμοποιηθεί για την δράση Κινητικότητας 

(Επίσκεψη Μελέτης στην Ελλάδα, Ιούνιος 2022). 

Η δεύτερη επίσκεψη μελέτης διοργανώθηκε στην Ελλάδα, στην Πάτρα, μεταξύ 28 Ιουνίου 

και 2 Ιουλίου, με οικοδεσπότη τον Έλληνα εταίρο. Η επίσκεψη μελέτης ήρθε ως το 

δεύτερο, αλληλένδετο βήμα μετά το Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα. Η επίσκεψη μελέτης 

συνδύασε τρεις κύριες δραστηριότητες: Επίσκεψη μελέτης σε τουριστικές δομές στην 

περιοχή - Ομαδικές συνεδρίες αξιολόγησης και προβληματισμού - Αναθεώρηση του 

DIATool. Η επίσκεψη μελέτης εισήγαγε τους συμμετέχοντες σε πραγματικές πρακτικές και 

παραδείγματα, εξυπηρετώντας έτσι τον απώτερο στόχο της ενίσχυσης των ικανοτήτων 

των επαγγελματιών και των εργαζομένων και των εκπαιδευτικών πόρων από πρακτική 

άποψη. 

Σύμφωνα με την αίτηση, το επόμενο βήμα στο πλαίσιο του έργου θα είναι η υλοποίηση και 

η διάδοση των αποτελεσμάτων του έργου, η ολοκλήρωση των δραστηριοτήτων του έργου 

και η προετοιμασία για την επόμενη συνάντηση των εταίρων στην Ισπανία. 

 

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 στον  κυκλικό και 

προσβάσιμο τουρισμό στην 

Πορτογαλία 

- Γλωσσάρι όρων πάνω στον 

κυκλικό και προσβάσιμο 

τουρισμό 

- Εκπαιδευτική επίσκεψη 

στην Ελλάδα και εκπαίδευση με 

πραγματικές μελέτες 

περιπτώσεων 

- Destination Image Analysis 

 Tool - DIATool: με τη μορφή ενός 

 προτύπου παρακολούθησης  
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παρατήρησης..

   

 

Τι ακολουθεί; 
Μετά την εκπόνηση του Γλωσσαρίου Εκπαιδευτικών 
Θεμάτων που σχετίζονται με τον κυκλικό και προσβάσιμο 
τουρισμό (CAT), η κοινοπραξία του έργου θα προετοιμαστεί 
για την τελική συνάντηση και το συνέδριο του έργου στην 
Ισπανία.   
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InterCat Τελική συνάντηση και Ημερίδα  

στην Ισπανία, Castell

 

 

 

 

     ΕΤΑΙΡΟΙ ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑΣ       

New Horizons  

 
 
 
 
 

Ecological Future Education 

 

 

 
 

ERGASIA EKPAIDEFTIKI ANONYMI ETAIRIA  

 

 

PREVIFORM– Laboratório, Formação, Higiene e 

Segurança no Trabalho, Lda 
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 ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΜΑΣ! #InterCatProject 

www.intercaterasmus.eu 

 
 
 
 
 

Επόμενες 
δράσεις 

Οι εταίροι θα συναντηθούν την 

επόμενη φορά δια ζώσης στην 

Ισπανία για την τελική συνάντηση 

και το συνέδριο του  έργου, με τη 

συμμετοχή όλων των εταίρων και 

των τοπικών ενδιαφερόμενων μερών 

(ειδικά των παροχών και 

εκπαιδευτών ΕΕΚ και των 

τουριστικών αρχών). 

 

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

