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

Το έργο TSITour έφτασε στο μέσο του και το εταιρικό σχήμα ολοκλήρωσε τις
τελευταίες δραστηριότητες για το πρώτο παραδοτέο του έργου: το Εκπαιδευτικό
Πρόγραμμα TSITour. Οι εταίροι συναντήθηκαν διαδικτυακά για τη δεύτερη
διακρατική συνάντηση και αφού όρισαν τις τελευταίες λεπτομέρειες για την τελική
δημοσίευση “Κοινωνική Ένταξη των Ντόπιων Αφηγητών στην Τουριστική
Βιομηχανία”, συζήτησαν για την περαιτέρω ανάπτυξη του έργου.
Στις 8 και 9 Οκτωβρίου 2020, στη 2η διακρατική συνάντηση, το εταιρικό σχήμα του
TSITour συναντήθηκε διαδικτυακά λόγω της πανδημίας του κορωνοϊού. Παρόλο που οι
πιθανοί κίνδυνοι ήταν πολλοί, ειδικά όσον αφορά στη διαδικτυακή επικοινωνία (αργή
σύνδεση στο διαδίκτυο, τεχνικά ζητήματα κ.λπ.), το εταιρικό σχήμα κατάφερε να
ξεπεράσει το εμπόδιο της «οθόνης», διατηρώντας μια αποτελεσματική και αποδοτική
επικοινωνία κατά τη διάρκεια των δύο ημερών. Οι εταίροι αποσαφήνισαν τα τελικά
καθήκοντα πριν από την κυκλοφορία της δημοσίευσης «Κοινωνική Ένταξη των
Ντόπιων Αφηγητών στην Τουριστική Βιομηχανία», καθώς επίσης συμφώνησαν για τη
γενική δομή της εκπαιδευτικής ενότητας TSITour στην Επαγγελματική Εκπαίδευση
και Κατάρτιση (ΕΕΚ) με θέμα την ανάπτυξη κοινωνικών έργων για την ένταξη των
ηλικιωμένων. Υπό αυτήν την έννοια, οι εταίροι συζήτησαν τη φάση σχεδιασμού και τους
γενικούς κανόνες για την δημιουργία των εκπαιδευτικών πόρων.
Τέλος, το εταιρικό σχήμα είχε την ευκαιρία να αναδιαμορφώσει το Σχέδιο Διάδοσης λόγω
της συνεχιζόμενης πανδημίας του κορωνοϊού και της άνευ προηγουμένου κατάστασης
που έχει αναπτυχθεί παγκοσμίως. Οι εταίροι περίμεναν μέχρι την τελευταία στιγμή πριν
λάβουν αυτήν την απόφαση, αλλά η έκταση της έκτακτης ανάγκης για τη δημόσια υγεία,
τους οδήγησε να τροποποιήσουν εκ νέου το Σχέδιο Διάδοσης. Ήταν πράγματι, μια κοινή
απόφαση να προσανατολιστεί η αναπροσαρμογή των δραστηριοτήτων διάδοσης, σε μια
διαδικτυακή μορφή που θα μπορούσε να συμβαδίσει με ενδεχόμενους νέους

κυβερνητικούς περιορισμούς. Επιπλέον, οι εταίροι μοιράστηκαν τις απόψεις τους και
έθεσαν μερικά εκκρεμή σημεία σχετικά με τη διαχείριση της ποιότητας, το Σχέδιο
Διαχείρισης Ποιότητας και τα καθήκοντα του Συμβουλίου Ποιοτικού Ελέγχου.

Όπως προαναφέρθηκε, το κύριο ενδιαφέρον της διακρατικής συνάντησης συγκεντρώθηκε
στα ακόλουθα δύο αποτελέσματα:

Η δημοσίευση «Κοινωνική Ένταξη των Τοπικών Αφηγητών στην Τουριστική
Βιομηχανία»: το έγγραφο συγκεντρώνει όλες τις τελικές αναφορές δραστηριοτήτων
που πραγματοποίησαν οι εταίροι (συνεντεύξεις, ερωτηματολόγια, συλλογή καλών
πρακτικών και στρογγυλά τραπέζια) στους τομείς της κοινωνικής πρόνοιας και του
τουρισμού. Τα κύρια ευρήματα των ερευνητικών δραστηριοτήτων αποκάλυψαν τα
σημαντικά στοιχεία και τις πτυχές που πρέπει να ενσωματώσει ένα εκπαιδευτικό
πρόγραμμα στον κοινωνικό τομέα για να υποστηρίξει την κοινωνική ένταξη των
ηλικιωμένων. Εκτός αυτού, το έργο TSITour χρησιμοποιεί ως μελέτη περίπτωσης για
την ένταξη των ηλικιωμένων, την τουριστική βιομηχανία και την ενεργό συμμετοχή
των ηλικιωμένων σε αυτή, ως ντόπιοι αφηγητές. Το πρώτο προσχέδιο του εγγράφου
δημιουργήθηκε από τον εταίρο Defoin και στη συνέχεια, οι υπόλοιποι εταίροι
παρείχαν τα σχόλια τους;
Η γενική δομή της εκπαιδευτικής ενότητας TSITour για μαθήματα ΕΕΚ: με βάση
τα κύρια ευρήματα της έκδοσης «Κοινωνική Έντ
αξη των Τοπικών Αφηγητών στην
Τουριστική Βιομηχανία», η γενική δομή της εκπαιδευτικής ενότητας TSITour για ΕΕΚ
θέτει τα θεμέλια για την επικείμενη εκπαιδευτική ενότητα. Η εκπ
αιδευτική ενότητα
έχει ως στόχο να παρέχει στους φοιτητές της ΕΕΚ και στους επαγγελματίες του
κοινωνικού τομέα, τα μεθοδολογικά εργαλεία για την υλοποίηση καινοτόμων έργων
για την κοινωνική ένταξη των ηλικιωμένων. Θα χωριστεί στις ακόλουθες τέσσερις
υποενότητες που θα έχουν συγκεκριμένα μαθησιακά αποτελέσματα: Χαρακτηριστικά
των Ηλικιωμένων, Ενσωμάτ
ωση/ένταξη των ηλικιωμένων, Μεθοδολογίες Κοινωνικής
Παρέμβασης και Στάδια του Κοινωνικού Έργου για την Ενσωμάτ
ωση των
Ηλικιωμένων.

Τι θα ακολουθήσει;
Σύντομα, το εταιρικό σχήμα του TSITour θα αρχίσει να αναπτύσσει τις προαναφερθείσες
υποενότητες και θα βρίσκεται σε επικοινωνία για να επιβεβαιώνεται ότι η ανάπτυξη της
εκπαιδευτικής ενότητας TSITour για μαθήματα ΕΕΚ ανταποκρίνεται στις υψηλές ποιοτικές
προδιαγραφές που έχουν τεθεί. Έπειτα από την επικύρωση του περιεχομένου, η πιλοτική
φάση του εκπαιδευτικού προγράμματος θα διοργανωθεί στις χώρες των εταίρων,
συγκεντρώνοντας εντυπώσεις από τους συμμετέχοντες προκειμένου να βελτιωθεί
περισσότερο η ποιότητα του εκπαιδευτικού περιεχομένου. Σε αυτό το πλαίσιο, άτομα
μεγαλύτερης ηλικίας θα εμπλακούν σε εθελοντικό επίπεδο ως ντόπιοι αφηγητές, σε
πραγματικά ταξιδιωτικά πακέτα.

Θα θέλατε να συμμετάσχετε στο έργο;
Εκπροσωπείτε κάποιο οργανισμό ή υπηρεσία που δραστηριοποιείται στον τομέα της
εκπαίδευσης π.χ. σχολείο, πανεπιστήμιο, εκπαιδευτικό κέντρο;
Εκπροσωπείτε κάποιο ίδρυμα ΕΕΚ, με μαθήματα στους τομείς της κοινωνικής πρόνοιας ή/
και του τουρισμού;
Εκπροσωπείτε κάποια μικρομεσαία επιχείρηση στον κλάδο του τουρισμού;
Εκπροσωπείτε κάποιο ίδρυμα υγειονομικής περίθαλψης ή κάποιο οργανισμό που συμμετέχει
σε κοινωνικές δραστηριότητες για την ένταξη των ηλικιωμένων;
Προς το παρόν, το εταιρικό σχήμα του TSITour αναζητά φοιτητές ΕΕΚ, που προέρχονται
ειδικά από τον κοινωνικό τομέα, οι οποίοι θα ήθελαν να πάρουν μέρος ως συμμετέχοντες στο
πιλοτικό εκπαιδευτικό μάθημα. Η συμμετοχή είναι δωρεάν. Οι εταίροι του TSITour αναζητούν
επίσης, ηλικιωμένους που αισθάνονται πρόθυμοι να προκαλέσουν τον εαυτό τους,
συμμετέχοντας στο έργο ως τοπικοί αφηγητές. Θα συναντηθούν με τουρίστες και θα
εξασκήσουν την τεχνική της αφήγησης ιστοριών, μοιράζοντας μαζί τους ιστορίες για τον τόπο
τους, για την ιστορία του, τις παραδόσεις, καθώς και άλλα ενδιαφέροντα στοιχεία του. Εάν
ενδιαφέρεστε για το έργο και θέλετε να λάβετε μέρος σε αυτό, επικοινωνήστε μαζί μας μέσω:

Facebook

Website

E-Mail

Εταίροι
Συντονιστής: OVAR FORMA (Πορτογαλία) http://eprofcor.com/
CEPROF (Πορτογαλία) https://www.ceprof.org/
Fundación Intras (Ισπανία) https://www.intras.es
Centro per lo Sviluppo Creativo Danilo Dolci (Ιταλία) https://danilodolci.org/
KMOP – Κέντρο Κοινωνικής Δράσης και Καινοτομίας (Ελλάδα) https://www.kmop.gr/
DEFOIN (Ισπανία) https://defoin.es/
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