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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. Šis projekts tuvojas tā noslēgumam, un ir sasniegti būtiski rezultāti. 

NESENIE NOTIKUMI 
Ļoti gaidīto noslēguma konferenci 2022. gada 14. oktobrī universitātes pilsētiņā 

(Kasteljonā, Valensijā) rīkoja Fundación Jaume I – Empresa. Ir pagājuši divi gadi, un mūsu 

InterCAT projekts ir veiksmīgi noslēdzies ar ievērojamu publisku pasākumu, kura laikā 

partneri atskatījās uz paveikto un dalījās iespaidos un gūtajās mācībās ar tūrisma jomas 

studentiem, universitātes profesoriem un citām ieinteresētajām personām. 

Konferenci atklāja Žaume Ļorēns [Jaume Llorens] – Tūrisma studiju prodekāns 

Kasteljonas universitātē Universitat Jaume I, un to apmeklēja vairāk nekā 40 cilvēku. 

Projekta komanda prezentēja projekta sasniegumus un izstrādātos projekta rezultātus. 

Galvenie projekta rezultāti ir Aprites principiem atbilstoša un pieejama tūrisma 

glosārijs un labās prakses un DIATool – Galamērķu tēlu analīzes rīks, kas pieejami 

gan angļu valodā, gan visu partneru valsts valodās (itāļu, spāņu, latviešu, portugāļu 

un grieķu), un tos var lejupielādēt no projekta tīmekļa vietnes, izmantojot šo saiti.  

Pēc konferences projekta partneriem bija iespēja pārrunāt projekta līdzšinējo gaitu un 

darbības, kas veicamas nākamajā gadā, ņemot vērā to, ka aprites principiem atbilstoša 

un pieejama tūrisma jēdziens ir nozīmīgs un ka tas pēdējos desmit gados ir ļoti attīstījies 

un pilnveidojies.  

            

 

 

 

 

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 Spānijā: 

apmācības ar reāliem 

piemēriem CAT jomā; 

- - galamērķa tēlu analīzes 

rīks – DIATool: novērošanas 

veidnes formā.

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


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 

.

   

 

 Īsi par projekta rezultātiem 
Divu gadu laikā InterCAT projektā atbilstoši plānotajam ir 
izstrādāti 4 projekta rezultāti. 

1. Apmācību kurss par aprites principiem atbilstošu un 
pieejamu tūrismu 27 InterCAT projekta darbiniekiem un 
pasniedzējiem (Portugāle, 2021. gada oktobris). 

2. Aprites principiem atbilstoša un pieejama tūrisma 
glosārijs un labās prakses (pieejamas šeit). 

3. Mācību vizītes praktiskām aktivitātēm un izstrādāto 
projekta rezultātu pārskatīšanai (Grieķija, 2022. gada 
jūnijs, jūlijs). 

4. DIATool – Galamērķu tēlu analīzes rīks, novērošanas 
veidne, lai piefiksētu un novērtētu tūristu iespaidus par 
galamērķi (pieejams šeit).  

 

 

 

 

 

Tiekamies nākamajā projektā! 
 

 

 

 

 

 

 

     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 

 
 
 
 
 
 
 
 

Mūsu kopīgais ceļojums 
drīz sasniegs finiša 
taisni… 

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

