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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

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.

CENTRO SVILUPPO
CREATIVO
DANILO DOLCI

tsitour.eu

Εκπαίδευση για την Κοινωνική Ένταξη στον Τουρισμό, 
συμπεριλαμβάνοντας τα άτομα μεγαλύτερης ηλικίας στην Τουριστική 

Βιομηχανία ως Τοπικοί Αφηγητές

Με συγχρηματοδότηση από το 
πρόγραμμα «Erasmus+» 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Με συγχρηματοδότηση από το 
πρόγραμμα «Erasmus+» 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης
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Το TSITour είναι ένα συγχρηματοδοτούμενο έργο Erasmus+ - 
που υλοποιήθηκε μεταξύ 2019 και 2022 - με στόχο την 
ανάπτυξη μιας εκπαιδευτικής ενότητας για τα μαθήματα ΕΕΚ 
στους τομείς της περίθαλψης και της πρόνοιας. Αυτή η 
ενότητα παρείχε εκπαίδευση σχετικά με τον τρόπο 
υλοποίησης έργων που επικεντρώνονται στις ικανότητες 
αφήγησης των ηλικιωμένων στον τουριστικό τομέα, 
ενισχύοντας τον ρόλο τους στην κοινωνία και εκτιμώντας 
τους.

Το TSITour έχει προσφέρει μια νέα δυνατότητα σε αρκετούς 
ηλικιωμένους στην Πορτογαλία, την Ισπανία, την Ιταλία και 
την Ελλάδα να συμμετέχουν ενεργά στην κοινωνία και να 
βιώσουν μια καινοτόμα διαγενεακή προσέγγιση. 

Έγιναν αφηγητές, αφηγήθηκαν ανέκδοτες ιστορίες σχετικά 
με την περιοχή τους και όχι μόνο δοκίμασαν αλλά και 
αξιολόγησαν έναν νέο τρόπο δημιουργίας πιο αυθεντικών 
εμπειριών για τους τουρίστες.

Βάση εθελοντών

Το έργο επέτρεψε να δοκιμαστεί η μεθοδολογία της 
αφήγησης στον τουριστικό τομέα για τη συμμετοχή των 
ηλικιωμένων στην κοινότητα, καθιστώντας τους φορείς 
διάδοσης της ιστορίας, του πολιτισμού και των 
παραδόσεων που συνδέονται με τοπικά μέρη και, 
ταυτόχρονα, να υποστηρίξει τον τουριστικό τομέα 
δίνοντας στους τουρίστες περισσότερα αυθεντικές 
εμπειρίες.

Τώρα χρειαζόμαστε μια ομάδα εθελοντών ηλικίας +65 
που μπορούν να συνεχίσουν να αναπαράγουν τις 
δραστηριότητες σε κάθε χώρα λέγοντας παλιές ιστορίες 
που σήμερα κινδυνεύουν να ξεχαστούν!

Η βάση μπορεί να εγγυηθεί τη βιωσιμότητα και τον 
πιθανό αντίκτυπο του TSITour σε κοινωνικό επίπεδο. 
Στόχος είναι να επεκταθεί η συμμετοχή σε όλους τους 
ηλικιωμένους που μπορεί να επιθυμούν να 
συμμετάσχουν στη βάση εθελοντών. Όντας ένα έργο που 
επικεντρώνεται στην ένταξη και την αξιοποίηση, η 
κοινοπραξία πιστεύει ακράδαντα ότι πρέπει να δοθεί η 
ευκαιρία σε όσους/όσες επιθυμούν να συμμετάσχουν.

Εγγραφή

• Είστε άνω των 65 ετών;
• Γνωρίζετε ιστορίες που σχετίζονται με συγκεκριμένα μέρη της 

περιοχής που ζείτε;
• Θα θέλατε να έχετε την ευκαιρία να πείτε αυτές τις ιστορίες σε όσους 

έρχονται να επισκεφθούν την πόλη σας για να ζήσουν μια αυθεντική 
τουριστική εμπειρία;

ΓΙΝΕΤΕ ΜΕΛΟΣ ΤΗΣ ΒΑΣΗΣ ΕΘΕΛΟΝΤΩΝ!*

Εισαγάγετε τα στοιχεία σας εδώ για να επικοινωνήσετε μαζί σας και να 
λάβετε περισσότερες πληροφορίες

ΟΝΟΜΑ ΚΑΙ ΕΠΩΝΥΜΟ ..............................................................................

ΑΡΙΘΜΟΣ ΤΗΛΕΦΩΝΟΥ ..............................................................................

* Η εγγραφή σας δεν είναι δεσμευτική και μπορεί να ανακληθεί ανά πάσα στιγμή.
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