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Το Εργο
Τα στοιχεία της EUROSTAT δείχνουν ότι ο πληθυσμός στην ΕΕ των 27 γερνάει. 
Αυτό ήταν το σύνθημα για τη δημιουργία του έργου που συγχρηματοδοτείται 
από το πρόγραμμα Erasmus + υπό τον τίτλο Εκπαίδευση για την Κοινωνική 
Ένταξη στον Τουρισμό, Συμπεριλαμβάνοντας τα άτομα μεγαλύτερης 
ηλικίας ως Τοπικούς Αφηγητές στην Τουριστική Βιομηχανία – TSITour.

Ορισμένα προγράμματα σπουδών ΕΕΚ για την εκπαίδευση των 
εργαζομένων σε κοινωνικούς τομείς στην ΕΕ περιλαμβάνουν μια 
εκπαιδευτική ενότητα σχετικά με τον τρόπο υλοποίησης έργων για την 
αποφυγή της αδράνειας των ατόμων μεγαλύτερης ηλικίας. Ωστόσο, η 
ελαχιστοποίηση της αδράνειας έχει περιορισμένα μόνο πλεονεκτήματα 
για την ψυχοσωματική υγεία των των ατόμων μεγαλύτερης ηλικίας και 
δεν αποφέρει σημαντικά οικονομικά οφέλη στην κοινωνία. Επιπλέον, τα 
προγράμματα σπουδών επικεντρώνονται κυρίως στην «Απασχόληση στον 
Ελεύθερο Χρόνο», κρατώντας τα άτομα κοινωνικά αποκλεισμένα. Κατά 
συνέπεια, η εκπαίδευση των μελλοντικών εργαζομένων σε κοινωνικούς 
τομείς είναι ζωτικής σημασίας για τη δημιουργία κοινωνιών χωρίς 
αποκλεισμούς που θα επωφελούνται από και θα εκτιμούν τις ικανότητες 
των ατόμων που βρίσκονται υπό κοινωνική φροντίδα.
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Οι Στοχοι
Η δράση TSITour είχε ως στόχο:

 Â Τη δημιουργία μίας εκπαιδευτικής ενότητας με θέμα «Ανάπτυξη Έργων 
για την Κοινωνική Ένταξη και Αξιοποίηση των Ατόμων με Ιδιαίτερες 
Ανάγκες για Κοινωνική Βοήθεια» για τους σπουδαστές ΕΕΚ στον τομέα 
της κοινωνικής φροντίδας και πρόνοιας·

 Â Την ανάπτυξη των δεξιοτήτων των σπουδαστών ΕΕΚ για τη δημιουργία 
και την υλοποίηση έργων και δραστηριοτήτων για την Κοινωνική 
Ένταξη και Αξιοποίηση·

 Â Την προετοιμασία των σπουδαστών ΕΕΚ για την αντιμετώπιση 
των προκλήσεων στον χώρο εργασίας, με έμφαση στα άτομα που 
χρειάζονται κοινωνική βοήθεια·

 Â Την αύξηση της φήμης της ΕΕΚ στον τομέα της περίθαλψης και της 
πρόνοιας.

 Â Τη χρήση του τουρισμού και των ατόμων μεγαλύτερης ηλικίας που 
χρήζουν κοινωνικής βοήθειας ως αφετηρία για τον μετασχηματισμό 
της τουριστικής βιομηχανίας και της προσέγγισης στην κοινωνική 
βοήθεια, αξιοποιώντας τα άτομα ως εθελοντές τοπικούς αφηγητές για 
την τουριστική βιομηχανία·

 Â  Την αύξηση του αριθμού των εργαλείων κοινωνικής ένταξης και των 
δικαιούχων τους.

Η Αξιοποιηση Ωσ Μοντελο Εργασιασ
Ο δημόσιος λόγος στις περισσότερες χώρες απεικονίζει μια νοοτροπία που 
υπερεκτιμά την ηλικία των πολιτών και υπερτονίζει τις λιγότερο ευνοϊκές 
πτυχές της γήρανσης, όπως, μεταξύ άλλων, την πιθανή εξάρτηση από άλλα 
άτομα, την οικονομική επιβάρυνση για το κράτος και τις οικογένειες και 
την πίεση στις υπηρεσίες κοινωνικής στήριξης. Είναι λοιπόν επείγον να 
αλλάξει αυτή η νοοτροπία της κοινωνίας, ώστε να δοθεί έμφαση στην 
άυλη και διαγενεακή γνώση, στην ενθάρρυνση της ενεργού και αυτόνομης 
διαβίωσης και στην αναγνώριση του κοινωνικού ρόλου των ηλικιωμένων 
πολιτών.  

Η δράση TSITour σχεδιάστηκε για την οικοδόμηση ενός οικοσυστήματος 
συνεργασίας μεταξύ σχολών ΕΕΚ, κοινωνικών οργανώσεων που στηρίζουν 
τα άτομα μεγαλύτερης ηλικίας, τουριστικών επιχειρήσεων και ατόμων 
μεγαλύτερης ηλικίας, ιδίως όσων κινδυνεύουν από τον κοινωνικό 
αποκλεισμό. Αυτό το οικοσύστημα παρακινεί την αξιοποίηση της γνώσης 
των ηλικιωμένων και, ταυτόχρονα, τη μεταφορά της γνώσης μεταξύ των 
γενεών μέσω της συνεργασίας με τις σχολές ΕΕΚ με παροχή εκπαίδευσης 
στον κοινωνικό τομέα.
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Ο Εθελοντισμοσ
Ο εθελοντισμός μπορεί να θεωρηθεί ως κοιτίδα της κοινωνικής ένταξης, 
δεδομένου ότι οι εθελοντικές δράσεις προωθούν την αίσθηση του ανήκειν 
και της κοινωνικής σημασίας. Αυτό εξηγεί την επιλογή του εθελοντισμού 
ως μεθοδολογικής προσέγγισης για την αξιοποίηση των ατόμων 
μεγαλύτερης ηλικίας. Μέσω του εθελοντισμού, κοινωνικοποιούνται 
περισσότερο, νιώθουν λιγότερο μόνοι, έχουν μια ενεργή ζωή, αισθάνονται 
πιο σίγουροι και ικανοποιημένοι, ενισχύουν την αυτοεκτίμησή τους, 
αυξάνουν την αίσθηση του ανήκειν, της υπερηφάνειας και της ταυτότητας 
και συμβάλλουν θετικά στις κοινότητες και την κοινωνία τους γενικότερα. 

Ο Τουρισμοσ Ωσ Μελετη Περιπτωσης 
Η ενίσχυση της εμπειρίας των τουριστών αποτελεί μια επενδυτική 
ευκαιρία για τους φορείς του τουρισμού, για τις κοινότητες που δέχονται 
τους τουρίστες και για τους ίδιους τους επισκέπτες. Τα άτομα μεγαλύτερης 
ηλικίας μπορούν να παίξουν κρίσιμο ρόλο σε αυτήν τη δυναμική. 
Γνωρίζουν ιστορίες για τα αξιοθέατα του τουρισμού που δεν βρίσκονται 
στα φυλλάδια ή τους οδηγούς του τουρισμού. Δίνουν πρόσθετη αξία 
στην τουριστική εμπειρία εξιστορώντας τοπικές ιστορίες που αλλιώς θα 
χάνονταν από τη μια γενιά στην άλλη. Εκτός από τα οικονομικά οφέλη 
που μπορούν να προκύψουν από τη δημιουργία μιας βάσης εθελοντών, 
τα κοινωνικά οφέλη έχουν ως αποτέλεσμα την επιτυχή ένταξη των ατόμων 
μεγαλύτερης ηλικίας και την ενίσχυση της κοινωνικής τους σημασίας στις 
κοινότητές τους.

Η Αφηγηση Ιστοριων
Η αφήγηση ιστοριών είναι ένας αποτελεσματικός τρόπος σύζευξης 
θεμάτων κοινωνικής ένταξης και τουρισμού. Υπήρξε το επιλεγμένο 
μοντέλο εργασίας που επέτρεπε την εγγύτητα ανάμεσα σε διαφορετικούς 
πολιτισμούς·  διευκόλυνε την επαφή των τουριστών με τους ντόπιους, τις 
ιστορίες και τους τόπους τους· προσέφερε προοπτικές των διαφορετικών 
παραδόσεων και αξιών και αποκάλυπτε διαφορές και ομοιότητες μεταξύ 
πολιτισμών σε όλο τον κόσμο. Η συμμετοχή των ατόμων μεγαλύτερης 
ηλικίας ως τοπικών εθελοντών αφηγητών/τριών τους παρέχει έναν ενεργό 
ρόλο στην κοινωνία. Συμβάλλουν με τις γνώσεις και την εμπειρία τους στην 
ανάπτυξη του τουριστικού τομέα, συμβάλλοντας έτσι στην οικονομία και 
την κοινωνική ένταξη.
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Η Εκπαιδευτικη Πλατφορμα
Η δράση TSITour περιλάμβανε την ανάπτυξη μιας εκπαιδευτικής 
πλατφόρμας που φιλοξενεί το εκπαιδευτικό υλικό το οποίο αποτελείται 
από: ενότητα, λίστες ελέγχου, χάρτες εννοιών, φόρμες, πρότυπο αναφοράς, 
γλωσσάρι, γραφικές αναπαραστάσεις δεδομένων, σενάρια συνεντεύξεων, 
υπόδειγμα μνημονίου κατανόησης, φυλλάδια και βίντεο.

Η διαδικτυακή πλατφόρμα TSITour είναι μια ευέλικτη και χρήσιμη 
πηγή για φοιτητές και κοινωνικούς λειτουργούς που βρίσκεται 
ενσωματωμένη στην ιστοσελίδα του έργου, ακολουθώντας το σύνδεσμο  
https://tsitour.eu/training-platform/

Εκπαιδευτικη Ενοτητα
Οι γενικοί στόχοι της ενότητας είναι:

 Â Η αναγνώριση των βασικών εννοιών που σχετίζονται με τη διαδικασία 
της γήρανσης

 Â Η εναλλαγή ρόλων σε διάφορες καταστάσεις που αφορούν την 
επικοινωνία με τα άτομα μεγαλύτερης ηλικίας

 Â Η συζήτηση στρατηγικών που προάγουν την ενεργό, αυτόνομη και 
ανεξάρτητη γήρανση

 Â Η αναγνώριση των δικαιωμάτων και των υποχρεώσεων των ατόμων 
μεγαλύτερης ηλικίας

 Â Η διάκριση μεταξύ διαφορετικών μεθοδολογιών κοινωνικής 
παρέμβασης

 Â Η αναγνώριση του κοινωνικού έργου ως μέσου για την προώθηση της 
ένταξης και της αξιοποίησης των ατόμων μεγαλύτερης ηλικίας

 Â Ο σχεδιασμός κοινωνικών έργων που στοχεύουν στην ένταξη των 
ατόμων μεγαλύτερης ηλικίας μέσα από την αξιοποίηση των γνώσεων 
και των εμπειριών τους

Η δομή είναι οργανωμένη σε τέσσερις βασικές ενότητες:

1 Το ηλικιωμένο άτομο 3
Μεθοδολογίες κοινωνικής 
παρέμβασης: Το κοινωνικό έργο για 
την ενσωμάτωση των ηλικιωμένων

2 Ενσωμάτωση των ηλικιωμένων 4
Το κοινωνικό έργο για την 
ενσωμάτωση των ηλικιωμένων: Τα 
στάδια

https://tsitour.eu/training-platform/
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Τα Αποτελεσματα Της Πιλοτικης 
Εφαρμογης

Ο πίνακας που ακολουθεί συνοψίζει τα συμπεράσματα από την πιλοτική 
εφαρμογή της εκπαιδευτικής πλατφόρμας, της ενότητας και των πόρων.

ΠΡΟΣΔΟΚΙΕΣ

86%
ικανοποίηση

ΣΤΟΧΟΙ

83%
σαφώς καθορισμένοι

ΠΟΡΟΙ

93%
χρήσιμοι για την 

κατανόηση εννοιών

ΠΟΡΟΙ

83%
χρήσιμοι για την κατανόηση 

της μεθοδολογίας 
υλοποίησης του έργου

ΘΕΜΑΤΑ

100%
σχετικά

4 χώρες

1 εκπαιδευτική 
πλατφόρμα σε 

5 γλώσσες

1 εκπαιδευτική 
ενότητα σε 5 

γλώσσες

31 σπουδαστές 
ΕΕΚ

6 σχολές ΕΕΚ

30 εκπαιδευτικοί 
πόροι σε 5 
γλώσσες
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Σπουδαστές

Â Νέες γνώσεις - 100%

Â Νέες δεξιότητες - 79%

Â Ενισχυμένη ικανότητα υλοποίησης έργων - 82%

Â Ενισχυμένη ικανότητα ανάπτυξης έργων ένταξης - 83%

Άτομα μεγαλύτερης ηλικίας

Â Ενεργός γήρανση και αναγνώριση - 100%

Â Ικανοποίηση προσδοκιών - 92,6%

Κοινωνικοί φορείς

Â Ικανοποίηση προσδοκιών - 100%

Â Επίτευξη στόχων - 100%

Â Θετικός αντίκτυπος - 100%

Τουριστικοί φορείς 

Â Ικανοποίηση προσδοκιών - 87,5%

Â Επίτευξη στόχων - 75%

Â Θετικός αντίκτυπος - 87,5%

Students

Â New Learning - 100%

Â New Skills - 79%

Â Enhanced capacity to implement projects - 82%

Â Enhanced capacity to develop inclusion projects - 83%

Elders

Â Active ageing and recognition - 100%

Â Expectations met - 92,6%

Social Institutions

Â Expectations met - 100%

Â Objectives achieved - 100%

Â Positive impact - 100%

Tourism Institutions

Â Expectations met - 87,5%

Â Objectives achieved - 75%

Â Positive impact - 87,5%
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Τα Αποτελεσματα Του Εργου

1 Ενότητα ΕΕΚ για 
την Ανάπτυξη Έργων 
για την Κοινωνική 
Ένταξη με χρήση 
του τουριστικού 
τομέα ως μελέτη 
περίπτωσης

Μια ομάδα 
εθελοντών τοπικών 
αφηγητών/τριών 65+

Ένα εκπαιδευτικό 
εργαλείο για να 
βοηθήσει τους 
εργαζόμενους των 
κοινωνικών τομέων 
να εφαρμόσουν 
δυναμικές/έργα 
ένταξης

Ανάπτυξη 
επαγγελματικών και 
ήπιων δεξιοτήτων 
των εκπαιδευομένων 
στην ΕΕΚ για την 
υλοποίηση έργων 
κοινωνικής ένταξης

Διάδοση καλών 
πρακτικών στους 
φορείς όπου 
διεξήχθησαν οι 
δραστηριότητες της 
πιλοτικής εφαρμογής

Αξιοποίηση των 
άυλων γνώσεων 
των συμμετεχόντων 
μεγαλύτερης ηλικίας 

Αύξηση των 
εργαλείων 
κοινωνικής ένταξης 
και των δικαιούχων 
τους

Ενίσχυση των 
τοπικών τουριστικών 
πακέτων με τη 
συμπερίληψη 
της κοινωνικής 
διάστασης των 
τοπικών αφηγητών/
τριών
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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.

Η Κοινοπραξια
ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΉΣ                                                                                                                        
OVAR FORMA ENSINO E FORMACAO, LDA / Πορτογαλία
eprofcor.com

CEPROF – CENTROS ESCOLARES DE ENSINO 
PROFISSIONAL LDA / Πορτογαλία
www.espe.pt

Fundación Intras / Ισπανία
intras.es

Centro per lo Sviluppo Creativo Danilo Dolci / Ιταλία
danilodolci.org
 
KMOP - Kentro Merimnas Oikogeneias kai Paidiou / 
Ελλάδα
kmop.gr 

DEFOIN / Ισπανία
defoin.es
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