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Projekta InterCAT galvenais mērķis bija stiprināt PIA pasniedzēju, profesionālās izglītības iestāžu studentu vai PIA centru un viesmīlības 

pakalpojumu sniedzēju galvenās kompetences saistībā ar pakalpojumu sniegšanu tūristiem ar piekļuves vajadzībām, izmantojot dažas 

esošās PIA mācību programmas un labās prakses visā Eiropā. Galvenais mērķis tika sasniegts, organizējot divas veiksmīgas apmācības un 

saņemot pozitīvas atsauksmes no apmācību dalībniekiem. 

NESENIE NOTIKUMI 
2022. gada 11. un 12. aprīlī Rīgā Latvijas partneris organizēja InterCAT tikšanos, kas bija 

veltīta starpposma novērtējumam. Tajā piedalījās visi partneri no Grieķijas, Portugāles, 

Latvijas, Itālijas un Spānijas. Šīs tikšanās laikā projekta partneri pabeidza glosāriju ar aprites 

un pieejamā tūrisma apmācību saturu un izstrādāja galamērķa attēlu analīzes rīka 

projektu, ko paredzēts izmantot nākamajā mobilitātē (mācību vizītē Grieķijā 2022. gada 

jūnijā). 

Nākamā mācību vizīte tika organizēta Grieķijā, Patras, no 28.  jūnija līdz 2. jūlijam, un to 

organizēja Grieķijas partneris. Mācību vizīte bija saistīta ar Portugālē organizēto apmācību 

kursu. Mācību vizīte sastāvēja no trim galvenajām aktivitātēm: mācību vizītēm uz tūrisma 

objektiem, grupu novērtējuma un pārdomu sesijām un DIATool pārskatīšanas. Mācību 

vizītes laikā dalībnieki ieguva informāciju par dzīvē izmantotajām praksēm un piemēriem, 

un tas tikai veicināja projekta galveno mērķi – praktiski uzlabot profesionāļu un darbinieku 

kompetenci un mācību resursus par aprites un pieejamo tūrismu. 

Saskaņā ar projekta pieteikumu nākamais solis projekta īstenošanā ir projekta rezultātu 

īstenošana un izplatīšana, projekta aktivitāšu pabeigšana un nākamās tikšanās Spānijā 

organizēšana. 

 
 

 

 

 

 

 

 

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 

Portugālē; 

- studiju vizīte Grieķijā: 

apmācības ar reāliem 

piemēriem CAT jomā; 

- galamērķa attēlu analīzes 

rīks – DIATool: novērošanas 

veidnes formā.

   



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. 

 

Kas paredzēts turpmāk? 
Kad DIATool ar aprites un pieejamā tūrisma apmācību saturu būs 

pabeigts, projekta partneri gatavosies projekta pēdējai tikšanās 

reizei un konferencei Spānijā. 

 

 

13.–14.10.2022. 

InterCat pēdējā tikšanās un konference 
Spānijā, Kasteljonā 

 

 

 

 

     PROJEKTA PARTNERI     

New Horizons  

 
 
 
 
 

Ecological Future Education 

 

 

 
 

ERGASIA EKPAIDEFTIKI ANONYMI ETAIRIA  

 

 

PREVIFORM– Laboratório, Formação, Higiene e 

Segurança no Trabalho, Lda 

 

 

 
 

Fundacion Universitat Jaume I-Empresa 
 

 
 

 
 

SEKOJIET MUMS! #InterCatProject 

www.intercaterasmus.eu 

 
 
 
  
 
 
 
 

Tuvākie 
pasākumi 

Partneri nākamo reizi tiksies 

klātienē Spānijā, lai apmeklētu 

pēdējo projekta tikšanos un 

konferenci, kurā piedalīsies visi 

partneri un vietējās ieinteresētās 

personas (jo īpaši PIA sniedzēji un 

pasniedzēji, un ar tūrismu saistītās 

iestādes). 

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

