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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 πολυαναμενόμενο Τελικό Συνέδριο φιλοξενήθηκε θερμά στις 14 Οκτωβρίου 2022 

από  τον Fundación Jaume I - Empresa στην Πανεπιστημιούπολη του Castelló της 

Βαλένθια.  Μετά από πάνω από δύο χρόνια, το έργο InterCAT κατέληξε τελικά σε αίσιο 

τέλος με μια αξιοσημείωτη δημόσια εκδήλωση κατά τη διάρκεια της οποίας όλοι οι 

εταίροι έκαναν μια πανοραμική αναδρομή σε ολόκληρη τη διαδικασία του έργου και 

μοιράστηκαν τις σκέψεις και το μάθημά τους με φοιτητές τουρισμού, καθηγητές 

πανεπιστημίου και άλλους ενδιαφερόμενους. 

 Το Συνέδριο άνοιξε ο Jaume Llorens, Αντιπρύτανης του Τμήματος Τουρισμού στο 

Πανεπιστήμιο Jaume I του Castelló, και το παρακολούθησαν περισσότερα από 40 

άτομα. Η κοινοπραξία παρουσίασε τα επιτεύγματα και τα αποτελέσματα που 

αναπτύχθηκαν κατά τη διάρκεια του έργου. Συγκεκριμένα, το έργο κατέληξε σε 

Παραδοτέα όπως το Γλωσσάρι και οι Καλές Πρακτικές στον Προσβάσιμο και Κυκλικό 

Τουρισμό και το DIATool - Εργαλείο Ανάλυσης Εικόνας Προορισμού, διαθέσιμα στα 

Αγγλικά και όλες οι γλώσσες των εταίρων (Ιταλικά, Ισπανικά, Λετονικά, Πορτογαλικά 

και Ελληνικά) που μπορούν να μεταφορτωθούν από την ιστοσελίδα του έργου σε 

αυτόν τον σύνδεσμο.  

Μετά το Συνέδριο, οι εταίροι είχαν την ευκαιρία να συζητήσουν τη μέχρι τώρα πρόοδο 

του έργου και να μιλήσουν για πρωτοβουλίες επέκτασης τον επόμενο χρόνο, 

λαμβάνοντας υπόψη τη σημασία του Κυκλικού και Προσβάσιμου Τουρισμού ως 

έννοιας που αναπτύσσεται όλο και περισσότερο τα τελευταία 10 χρόνια. 

            

 

 

 

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

  

 

 
 
 

https://intercaterasmus.eu/wp-content/uploads/2022/10/DIATool-_3nd-version.pdf


This project has been funded with support from the European Commission. This publication [communication] reflects he views only of the author,   
and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein. 

 
 
 
 

 
 
 

 
Τα αποτελέσματα του   
έργου με μια ματιά 
Κατά τη διάρκεια των 2 ετών, το InterCAT έχει παραδώσει 
με υπερηφάνεια 04 αποτελέσματα όπως είχε 
προγραμματιστεί: 
1. Εκπαιδευτικό σεμινάριο για τον κυκλικό και 

προσβάσιμο τουρισμό για 27 υπαλλήλους και 
εκπαιδευτές της κοινοπραξίας InterCAT (Πορτογαλία, 
Οκτώβριος 2021) 

2. Γλωσσάριο και βέλτιστες πρακτικές στον κυκλικό και 
προσβάσιμο τουρισμό (διαθέσιμο εδώ) 

3. Επισκέψεις μελέτης για πρακτικό παράδειγμα και 
ανασκόπηση των παραδοτέων που αναπτύχθηκαν 
(Ελλάδα, Ιούνιος-Ιούλιος 2022) 

4. DIATool – Εργαλείο Ανάλυσης Εικόνας Προορισμού, 
ένα Πρότυπο Παρατήρησης για την καταγραφή και 
αξιολόγηση της εντύπωσης ενός τουριστικού 
προορισμού (διαθέσιμο εδώ)  

 

 

 

 

 

Τα λέμε στο επόμενο έργο! 
 

 

 

 

 

 

 

     ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΣΥΜΠΡΑΞΗ      

New Horizons  

 
 
 
 
 

Ecological Future Education 

 

 

 
 

ERGASIA EKPAIDEFTIKI ANONYMI ETAIRIA  

 

 

PREVIFORM– Laboratório, Formação, Higiene e 

Segurança no Trabalho, Lda 

 

 

 
 

Fundacion Universitat Jaume I-Empresa 
 

 
 

 

 

 ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΜΑΣ! #InterCatProject 

www.intercaterasmus.eu 

 
 
 
 
 
 

Το χαρούμενο ταξίδι 
μας θα φτάσει σύντομα 
στη γραμμή 
τερματισμού… 

https://intercaterasmus.eu/outputs/
https://intercaterasmus.eu/wp-content/uploads/2022/10/DIATool-_3nd-version.pdf
http://www.facebook.com/groups/1937523713062432
https://www.facebook.com/InterCatProject
https://twitter.com/InterCatProject

