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Εκπαίδευση για την Κοινωνική Ένταξη στον Τουρισμό, συμπεριλαμβάνοντας
τους ηλικιωμένους ως ντόπιους αφηγητές για την Τουριστική Βιομηχανία

Στόχοι
Το έργο TsiTour έχει ως στόχο να αναπτύξει μια εκπαιδευτική ενότητα για τα
μαθήματα επαγγελματικής κατάρτισης στους τομείς της φροντίδας και της
πρόνοιας, η οποία θα παρέχει εκπαίδευση σχετικά με τον τρόπο υλοποίησης
έργων, με θέμα την ανάπτυξη αφηγηματικών δεξιοτήτων στους ηλικιωμένους
που λαμβάνουν κοινωνική φροντίδα, μέσα από τον τουριστικό τομέα,
ενισχύοντας έτσι τον κοινωνικό ρόλο τους και δείχνοντας τους εκτίμηση.
Στοιχεία από την EUROSTAT δείχνουν ότι ο πληθυσμός στην ΕΕ των 27 γηράσκει.
Εκτιμάται ότι στην ΕΕ από το 2016 έως το 2080, το ποσοστό των ανθρώπων άνω
των 85 ετών θα έχει τριπλασιαστεί. Έτσι, η κοινωνική ένταξη των ηλικιωμένων
φαίνεται να είναι ένα κρίσιμο θέμα, που πρέπει να ασχοληθεί ο τομέας της
επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης (ΕΕΚ). Ορισμένα προγράμματα ΕΕΚ
περιλαμβάνουν ήδη εκπαιδευτικές ενότητές για τον τρόπο που υλοποιούνται
έργα που αφορούν σε άτομα που βρίσκονται υπό κοινωνική φροντίδα, με στόχο
τη δημιουργία θετικών αποτελεσμάτων στην ψυχική και σωματική τους υγεία.
Παρόλα αυτά, με τη μείωση της απραξίας που συχνά αισθάνονται οι ηλικιωμένοι
δημιουργούνται μεν κάποια οφέλη για την ψυχοσωματική υγεία τους, δεν
δημιουργούνται όμως σημαντικά κοινωνικοοικονομικά οφέλη για την κοινωνία.
Υπό αυτή την έννοια, στόχος του TsiTour είναι να δώσει μια δεύτερη ευκαιρία
στους ηλικιωμένους και μια νέα δυνατότητα να εισέλθουν πάλι ενεργά στην
κοινωνία, επιτρέποντάς τους να γίνουν αφηγητές στον τουριστικό τομέα.
Ταυτόχρονα, αυτό θα βοηθήσει την τουριστική βιομηχανία να παρέχει στους
τουρίστες πιο αυθεντικές εμπειρίες που ως αποτέλεσμα έχουν οικονομικά
οφέλη για την ίδια, αλλά και τη σημαντική συμβολή της στη διάδοση του
πολιτισμού και της ιστορίας των κοινοτήτων.

Δημιουργία μίας εκπαιδευτικής ενότητας για την "Ανάπτυξη Έργου
για την Κοινωνική Ένταξη και Αξιοποίηση των Ατόμων με Ειδικές
Ανάγκες Κοινωνικής Βοήθειας" για σπουδαστές της ΕΕΚ στον τομέα
κοινωνικής φροντίδας και πρόνοιας;
Ανάπτυξη κοινωνικών δεξιοτήτων (soft και hard skills) στους
σπουδαστές ΕΕΚ για τη δημιουργία και την υλοποίηση έργων και
δραστηριοτήτων για την κοινωνική ένταξη και αξιοποίηση;
Καλύτερη προετοιμασία των φοιτητών ΕΕΚ για την αντιμετώπιση
προκλήσεων στο χώρο εργασίας, με έμφαση στους ανθρώπους που
έχουν ανάγκη κοινωνικής υποστήριξης;
Αύξηση της φήμης της ΕΕΚ στον τομέα της φροντίδας και της
ευημερίας;
Αξιοποίηση του τουρισμού και των ηλικιωμένων που χρήζουν
κοινωνικής βοήθειας, ως σημεία αφετηρίας για την τροποποίηση
της τουριστικής βιομηχανίας και της στάσης ως προς την
κοινωνική βοήθεια, μέσα από την αξιοποίηση των ηλικιωμένων ως
εθελοντές, ντόπιοι αφηγητές για την τουριστική βιομηχανία;
Αύξηση του αριθμού των εργαλείων κοινωνικής ένταξης και των
επωφελούμενων τους.

Αποτελέσματα
Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα TSITour
Ένα Πρόγραμμα Κατάρτισης που περιλαμβάνει μια Εκπαιδευτική Ενότητα με θέμα την
Ανάπτυξη Έργου, που στόχο έχει να δώσει στους εκπαιδευόμενους τα κατάλληλα
εργαλεία για να δημιουργήσουν, να υλοποιήσουν και να αξιολογήσουν ένα έργο
κοινωνικής ένταξης των ηλικιωμένων ως εθελοντές, "Ντόπιοι Αφηγητές". Το Πρόγραμμα
θα αναπτυχθεί έπειτα από λεπτομερή ανάλυση:
α) των οφελών που είναι δυνατόν να έχει η τουριστική βιομηχανία από τους
"ντόπιους αφηγητές";
β) των αναγκών που έχουν οι επαγγελματίες κοινωνικής πρόνοιας ;
γ) της ένταξης των ηλικιωμένων και της αξιοποίησης τους;
δ) των αναγκών των ατόμων με αναπηρία, των ηλικιωμένων και των ατόμων που
κινδυνεύουν με κοινωνικό αποκλεισμό;
ε) των καλών πρακτικών στον τομέα.

Πλατφόρμα εκπαίδευσης TSITour,
πηγές και πιλοτικές δοκιμές
μια ενότητα και σχετικές πηγές που απευθύνονται σε εκπαιδευόμενους μαθημάτων ΕΕΚ
του κοινωνικού τομέα, οι οποίες θα παρέχουν γνώσεις και δεξιότητες για τη δημιουργία,
υλοποίηση και αξιολόγηση ενός έργου κοινωνικής παρέμβασης χρησιμοποιώντας τον
τουρισμό ως μελέτη περίπτωσης. Το περιεχόμενο της ηλεκτρονικής πλατφόρμας θα
ελεγχθεί μέσω 2 πιλοτικών δοκιμών, στις οποίες θα συμμετάσχουν μαθητές της ΕΕΚ και
ηλικιωμένοι που θα εφαρμόσουν τις νέες γνώσεις.

