
Ας ξεκινήσουμε την εκπαίδευση!
 TSITour - Εκπαίδευση για την Κοινωνική Ένταξη στον Τουρισμό,
συμπεριλαμβάνοντας τους ηλικιωμένους ως τοπικούς αφηγητές

στην Τουριστική Βιομηχανία

Η κοινοπραξία του ευρωπαϊκού έργου TSITour ξεκίνησε την υλοποίηση του εκπαιδευτικού
προγράμματος TSITour στην Πορτογαλία, την Ισπανία, την Ελλάδα και την Ιταλία. Οι εταίροι
συναντήθηκαν διαδικτυακά στις αρχές του Μαΐου 2021 για να καθορίσουν τις τελευταίες
προσαρμογές στην εκπαιδευτική πλατφόρμα, να συμφωνήσουν για τα απαραίτητα έγγραφα
που θα χρησιμοποιηθούν και να σχεδιάσουν το χρονοδιάγραμμα της ολοκλήρωσης των
πιλοτικών δραστηριοτήτων σε διάφορα ιδρύματα ΕΕΚ με μαθητές από τους τομείς της
κοινωνικής πρόνοιας.
 
Στις 6 Μαΐου 2021, η κοινοπραξία του TSITour συναντήθηκε διαδικτυακά λόγω των περιορισμών που
έχει επιφέρει η πανδημία της COVID-19. Εδώ και έναν χρόνο, οι εταίροι έχουν κατορθώσει να
διατηρήσουν αποτελεσματική επικοινωνία, παρά την αδυναμία πραγματοποίησης φυσικών
συναντήσεων. Το αποτέλεσμα των εργασιών που έγιναν τους τελευταίους μήνες είναι η ανάπτυξη της
διαδικτυακής εκπαιδευτικής πλατφόρμας η οποία είναι έτοιμη προς χρήση. Πιο συγκεκριμένα, κατά
τους τελευταίους μήνες οι εταίροι έχουν ολοκληρώσει τη γενική δομή της εκπαιδευτικής ενότητας
TSITour που επικεντρώνεται στη δημιουργία κοινωνικών έργων για την ένταξη των ηλικιωμένων
ατόμων στην κοινωνία ως αφηγητές στην τοπική τουριστική βιομηχανία. Επίσης, έχουν δημιουργήσει
όλες τις ενότητες και τους εκπαιδευτικούς πόρους, ενώ έχουν συζητήσει διεξοδικά το στάδιο
υλοποίησης της πιλοτικής εφαρμογής.
 
Λόγω της εξέλιξης της πανδημίας της COVID-19 και των απροσδόκητων συνθηκών που έχουν
δημιουργηθεί παγκοσμίως, οι εταίροι αποφάσισαν να συνεχίσουν την υλοποίηση των δραστηριοτήτων
διαδικτυακά σε περίπτωση που υπάρξουν περαιτέρω κυβερνητικοί περιορισμοί σε ευρωπαϊκό
επίπεδο, αλλά και διά ζώσης όπου αυτό είναι εφικτό.
 
Αυτήν τη στιγμή 30 σπουδαστές στην Επαγγελματική Εκπαίδευση και Κατάρτιση (ΕΕΚ)
παρακολουθούν το εκπαιδευτικό πρόγραμμα: 5 σπουδαστές από την Πορτογαλία, 13 από την Ιταλία,
2 από την Ελλάδα και 10 από την Ισπανία. Αφού ολοκληρώσουν το θεωρητικό μέρος του
εκπαιδευτικού προγράμματος, στη συνέχεια θα παρουσιάσουν τα σχέδια τους για τις κοινωνικές
παρεμβάσεις. Ο κύριος στόχος είναι η προαγωγή της ένταξης των ηλικιωμένων μέσω της αφήγησης,
η οποία μπορεί να είναι ωφέλιμη και για τον τοπικό τουρισμό.

Η εμπειρία της πιλοτικής εφαρμογής έως σήμερα είναι η
ακόλουθη:

 

 

Στην Πορτογαλία, οι οργανισμοί CEPROF και Ovar
Forma συνεργάζονται με 5 σπουδαστές για να
δοκιμάσουν πιλοτικά την εκπαιδευτική πλατφόρμα
TSITour. Οι επιλεγμένοι σπουδαστές προέρχονται
από το πεδίο κοινωνικών σπουδών και ως εκ
τούτου, είναι σε θέση να μας παρέχουν σημαντική
ανατροφοδότηση. Δείχνουν μεγάλη αφοσίωση και η
εκπαιδευτική ενότητα έχει σχεδόν ολοκληρωθεί με
επιτυχία. Καθ' όλη τη διάρκεια αυτής της
διαδικασίας, η πορτογαλική ομάδα συλλέγει
πολύτιμες πληροφορίες σχετικά με την πιλοτική
εφαρμογή. Έτσι, προβλέπουμε μια ενδιαφέρουσα
και δυναμική εφαρμογή με τα ηλικιωμένα άτομα
που θα ξεκινήσει τον Ιούνιο του 2021!
Ανυπομονούμε να μοιραστούμε τα αποτελέσματα
μαζί σας!

Στην Ιταλία, ο οργανισμός CSC συνεργάζεται με
μια ομάδα 13 σπουδαστών στην ΕΕΚ. Οι
σπουδαστές προέρχονται από τον κοινωνικό
τομέα σπουδών και τον τομέα πρόνοιας, ως εκ
τούτου ενδιαφέρονται πολύ να ασχοληθούν με
θέματα όπως η ένταξη των ηλικιωμένων ατόμων,
η οποία αποτελεί μέρος των προγραμμάτων
σπουδών τους. Από θεωρητική άποψη,
ολοκληρώθηκε η ενότητα, τόσο με την
υποστήριξη του προσωπικού της CSC όσο και
ατομικά οι σπουδαστές. Μέχρι στιγμής, τα σχόλια
για την πλατφόρμα ήταν πολύ θετικά, καθώς τη
θεώρησαν σαφή και εύκολη στη χρήση. Οι
σπουδαστές εργάζονται αυτήν τη στιγμή για να
καθορίσουν τις ιδέες τους για την κοινωνική
παρέμβαση, οι οποίες θα εφαρμοστούν με τους
ηλικιωμένους το Σεπτέμβριο στην πόλη Partinico.

 

Στην Ισπανία, 10 σπουδαστές είναι εγγεγραμμένοι στο εκπαιδευτικό πρόγραμμα TSITour.
 
4 σπουδαστές που συνεργάζονται με τον οργανισμό INTRAS έχουν ήδη ολοκληρώσει το θεωρητικό μέρος.
Αυτές είναι μερικές από τις απόψεις τους σχετικά με την εκπαίδευση που έχουν πραγματοποιήσει μέχρι
στιγμής:

«Το θεωρητικό μέρος είναι πολύ κατάλληλο για την ανάπτυξη και την εφαρμογή του έργου μας με τους
ηλικιωμένους, ειδικά η ενότητα 4 η οποία εξηγεί με σαφήνεια πώς να σχεδιάσεις ένα πρόγραμμα
κοινωνικής ένταξης.» (Laura)
«Όλες οι διαφορετικές πτυχές που αφορούν τη ζωή των ηλικιωμένων περιλαμβάνονται στις ομάδες
κατάρτισης. Είναι πολύ ενδιαφέροντα και τα βρήκα όλα χρήσιμα.» (Estela)
«Η εκπαίδευση πoυ παρέχει το TSITour είναι πολύ ενδιαφέρουσα και κατάλληλη για να
πραγματοποιήσουμε ένα έργο κοινωνικής ένταξης με τα άτομα μεγαλύτερης ηλικίας.» (Diana)
«Πρόκειται για μια βασική και χρήσιμη κατάρτιση που εξηγεί τα 4 σαφή βήματα για την υλοποίηση ενός
καλού σχεδίου ένταξης, ώστε να μπορούμε να επιτύχουμε περισσότερο ικανοποιητικά αποτελέσματα»
(María)

Είναι τώρα ενθουσιασμένοι με την ιδέα της πρακτικής εφαρμογής με τα άτομα μεγαλύτερης ηλικίας, σε
συνεργασία με το Εθνογραφικό Μουσείο της Zamora. Για τους περισσότερους από αυτούς, αυτό θα
αποτελέσει την πρώτη ευκαιρία να σχεδιάσουν το δικό τους έργο και να το υλοποιήσουν στην «πραγματική
ζωή».

6 σπουδαστές συνεργάζονται με τον ισπανικό οργανισμό DEFOIN. Για τη βελτίωση των δεξιοτήτων
ομαδικής εργασίας των συμμετεχόντων, η διαδικασία δημιουργίας του έργου έχει οργανωθεί σε δύο ομάδες
εργασίας, με αποτέλεσμα η κάθε ομάδα να έχει ένα έργο. Μέχρι τα τέλη Μαΐου, μία από τις ομάδες είχε ήδη
ολοκληρώσει το έργο της, το οποίο πρόκειται να υλοποιηθεί με άτομα μεγαλύτερης ηλικίας στην περιοχή La
Zubia, στη Γρανάδα (Ανδαλουσία). Η υλοποίηση του προγράμματος με τα άτομα θα πραγματοποιηθεί κατά
πάσα πιθανότητα κατά τους μήνες Ιούνιο και Ιούλιο, λαμβάνοντας πάντα υπόψη τις ιδιαίτερες συνθήκες
που θα υπάρχουν λόγω της πανδημίας.

 

 

Στο πιλοτικό πρόγραμμα που έλαβε χώρα στην
Ελλάδα συμμετείχαν δύο δεκαεννιάχρονες
φοιτήτριες στην Επαγγελματική Σχολή του ΟΕΑΔ
στην πόλη της Κοζάνης στη βόρεια Ελλάδα, οι
οποίες σπουδάζουν «Βοηθοί Γενικής
Νοσηλευτικής». Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα
βοήθησε τα άτομα να κατανοήσουν καλύτερα τα
διάφορα θέματα που επηρεάζουν τις διαδικασίες της
γήρανσης, δίνοντας έμφαση στην αποσαφήνιση των
στερεοτύπων που υπάρχουν για τα άτομα
μεγαλύτερης ηλικίας και ενδυναμώνοντας τις ιδέες
τους για την κοινωνική ένταξη των ηλικιωμένων.
Έτσι, μέσω της κατάρτισης ευαισθητοποιήθηκαν
περισσότερο σχετικά με τη γήρανση, την
επικοινωνία τους με τους ηλικιωμένους, και τους
τρόπους με τους οποίους θα μπορούσαν να
ενσωματώσουν τη μεθοδολογία της δημιουργίας
κοινωνικών έργων στη μελλοντική εργασιακή
πρακτική τους.

Τι ακολουθεί;
 
Το πιλοτικό στάδιο του εκπαιδευτικού προγράμματος θα συνεχιστεί σε κάθε χώρα εταίρο τους επόμενους
μήνες. Μόλις ολοκληρωθεί το θεωρητικό μέρος του προγράμματος, οι σπουδαστές θα υποστηριχθούν
από οργανώσεις - εταίρους στη διαδικασία σχεδιασμού και εφαρμογής προγραμμάτων κοινωνικής
παρέμβασης με στόχο την ένταξη των ηλικιωμένων ατόμων στην κοινωνία ως αφηγητές. Στόχος είναι η
επανένταξη των ηλικιωμένων στην κοινότητα, καθιστώντας τους φορείς της ιστορίας, του πολιτισμού και
των παραδόσεων που συνδέονται με τις τοπικές περιοχές και ταυτοχρόνως, η στήριξη του τουριστικού
τομέα προσφέροντας πιο αυθεντικές εμπειρίες στους τουρίστες.
 
Τα αποτελέσματα θα συμπεριληφθούν σε μία τελική δημοσίευση με τίτλο - "Η ενότητα επαγγελματικής
κατάρτισης για την ανάπτυξη έργων στον τομέα της κοινωνικής ένταξης - Ο τουρισμός ως περίπτωση
μελέτης" και θα διαδοθούν σε ευρωπαϊκό επίπεδο, ως μέρος των αποτελεσμάτων του έργου.
 

Θέλετε να μάθετε περισσότερα;
 

Αν εκπροσωπείτε κάποιο ίδρυμα επαγγελματικής κατάρτισης στον κοινωνικό και / ή τουριστικό τομέα,
μία μικρή ή μεσαία επιχείρηση στον τουριστικό τομέα, ένα φορέα που ασχολείται με κοινωνικές
δραστηριότητες για την ένταξη των ατόμων μεγαλύτερης ηλικίας ή αν απλώς ενδιαφέρεστε για το έργο,
σας προσκαλούμε να επικοινωνήσετε μαζί μας μέσω των ακόλουθων μέσων:

Facebook Επίσημη ιστοσελίδα Ηλεκτρονικό
ταχυδρομείο

Εταίροι
 

OVAR FORMA: eprofcor.com
CEPROF: espe.pt
Fundación Intras: intras.es
Centro per lo Sviluppo Creativo Danilo Dolci:  danilodolci.org
KMOP – Social Action and Innovation Centre: kmop.gr
DEFOIN: defoin.es

 

Η υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην παραγωγή της παρούσας έκδοσης δεν
συνιστά αποδοχή του περιεχομένου, το οποίο αντικατοπτρίζει αποκλειστικά τις απόψεις των
συντακτών, και η Επιτροπή δεν μπορεί να αναλάβει την ευθύνη για οποιαδήποτε χρήση των
πληροφοριών που περιέχονται σε αυτήν.
 
© TSITour – Newsletter που ανέπτυξε το Centro per lo Sviluppo Creativo Danilo Dolci

Ενημερωτικό δελτίο που αναπτύχθηκε από τον οργανισμό Centro per lo Sviluppo Creativo Danilo Dolci
 

Κατάργηση εγγραφής εδώ
 

Έχετε λάβει αυτό το e-mail στο ufficiostampa@danilodolci.org επειδή έχετε εγγραφεί στο Centro per lo Sviluppo Creativo Danilo Dolci newsletter.
 

Ενημερώσαμε πρόσφατα την πολιτική απορρήτου μας. Ανανεώστε τη συγκατάθεσή σας για τη συλλογή δεδομένων εδώ.
Αν δεν θέλετε να λαμβάνετε πλέον τα ενημερωτικά δελτία μας, κάντε κλικ εδώ για να καταργήσετε την εγγραφή σας.
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