
Η πιλοτική δοκιμή της υλοποίησης του έργου ολοκληρώθηκε με
επιτυχία!

 TSITour - Εκπαίδευση για την Κοινωνική Ένταξη στον Τουρισμό,
συμπεριλαμβάνοντας τα άτομα μεγαλύτερης ηλικίας ως Τοπικούς

Αφηγητές στην Τουριστική Βιομηχανία

Η Πιλοτική Δοκιμή Υλοποίησης του Έργου ολοκληρώθηκε στην Πορτογαλία, την Ισπανία, την
Ελλάδα και την Ιταλία. Οι εταίροι συναντήθηκαν διαδικτυακά στις 18 Νοεμβρίου 2021 για να
συζητήσουν τα αποτελέσματα των δραστηριοτήτων, τις Εθνικές Εκθέσεις και τα επόμενα
βήματα για την τελική δημοσίευση – «Εκπαιδευτική ενότητα Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και
Κατάρτισης (ΕΕΚ) στην Ανάπτυξη Έργων για την Κοινωνική Ένταξη – Ο τουρισμός ως μελέτη
περίπτωσης».
 
Στις 18 Νοεμβρίου 2021, η κοινοπραξία του TSITour συναντήθηκε διαδικτυακά μετά την ολοκλήρωση
του δεύτερου σταδίου των δραστηριοτήτων της πιλοτικής δοκιμής. 32 φοιτητές/τριες ΕΕΚ (5 φοιτητές
από την Πορτογαλία, 13 από την Ιταλία, 2 από την Ελλάδα και 12 από την Ισπανία), οι οποίοι
παρακολούθησαν το εκπαιδευτικό πρόγραμμα τους τελευταίους μήνες, παρουσίασαν τις ιδέες τους
σχετικά με την κοινωνική παρέμβαση και τις εφάρμοσαν προκειμένου να προωθήσουν την ένταξη των
ατόμων μεγαλύτερης ηλικίας μέσω της αφήγησης ιστοριών στον τουριστικό τομέα.
 
Η δραστηριότητα αξιολογήθηκε μέσω ερωτηματολογίων που συμπληρώθηκαν από όλα τα
συμμετέχοντα άτομα: αφηγητές/τριες άνω των 65 ετών, εκπρόσωποι κοινωνικών και τουριστικών
οργανώσεων και οι φοιτητές/τριες, οι οποίοι/ες αυτοαξιολογήθηκαν και δημιούργησαν εκθέσεις
αξιολόγησης.
 
Χάρη στην αξιολόγηση, η κοινοπραξία θα είναι σε θέση να κατανοήσει αρχικά αν ο στόχος της
αύξησης της κοινωνικής ένταξης των ατόμων μεγαλύτερης ηλικίας μέσω της αφήγησης στην
τουριστική βιομηχανία επιτεύχθηκε. Επίσης, θα ελέγξουμε αν οι φοιτητές/τριες έχουν καλύτερη
κατανόηση του ρόλου που έχουν τα άτομα μεγαλύτερης ηλικίας στις σημερινές κοινότητες, ειδικά αν
συνδέονται με την διαφύλαξη παλιών ιστοριών και παραδόσεων που κινδυνεύουν να ξεχαστούν.
 
Μέχρι στιγμής, η ανατροφοδότηση ήταν πολύ θετική τόσο από τους/τις φοιτητές/τριες όσο και από τα
άτομα μεγαλύτερης ηλικίας που συμμετείχαν στις δραστηριότητες.
 
Οι οργανισμοί-εταίροι θα συμπεριλάβουν τα συμπεράσματα των αντίστοιχων πιλοτικών δοκιμών στις
εθνικές εκθέσεις, οι οποίες θα είναι επίσης χρήσιμες για να αντληθούν συμπεράσματα για το μέλλον.
 

Η εμπειρία των πιλοτικών δοκιμών:

Η πιλοτική δοκιμή στην Πορτογαλία πραγματοποιήθηκε τον Ιούνιο του 2021 και συμμετείχαν 5 φοιτητές
ΕΕΚ, 4 κοινωνικά ιδρύματα και 4 τουριστικοί οργανισμοί. Η εμπειρία της εργασίας με τα άτομα μεγαλύτερης
ηλικίας ήταν το πιο ευχάριστο μέρος της πιλοτικής εφαρμογής για τους εμπλεκόμενους μαθητές. Ήταν
πρόθυμοι να συναντήσουν τους μεγαλύτερους και να ακούσουν τις ιστορίες τους. Επίσης, το γεγονός ότι
ήρθαν σε άμεση επαφή με τους κοινωνικούς φορείς ήταν εξαιρετικά σημαντικό, επειδή κατανόησαν
καλύτερα την Τρίτη Ηλικία, και τους τρόπους με τους οποίους τα έργα που θα δημιουργήσουν στο μέλλον
θα έχουν σημαντικό αντίκτυπο στην αποφυγή της απομόνωσης και του αποκλεισμού των ατόμων. Η
περίοδος υλοποίησης όχι μόνο επέτρεψε στους μαθητές να γνωρίσουν καλύτερα την ομάδα-στόχο τους,
αλλά συνέβαλε επίσης στην κατανόηση των αναγκών και των δυσκολιών αυτών των πρωτοβουλιών.
Μαθητές και άτομα μεγαλύτερης ηλικίας τόνισαν ότι αυτή ήταν μια πολύτιμη εμπειρία και υπογράμμισαν τη
σημασία που είχαν αυτές οι δραστηριότητες στη ζωή τους (είτε σε προσωπικό είτε σε επαγγελματικό
επίπεδο).

Στην Ιταλία, η πιλοτική δοκιμή υλοποιήθηκε με επιτυχία τον Οκτώβριο του 2021 στην πόλη Partinico. 13
φοιτητές ΕΕΚ, χωρισμένοι σε δύο ομάδες, όρισαν δύο δρομολόγια τα οποία και ακολούθησαν μαζί με 5
ηλικιωμένους ως τουριστικούς οδηγούς και με την υποστήριξη του προσωπικού του οργανισμού CSC και
των οργανισμών που δραστηριοποιούνται στον τουριστικό και κοινωνικό τομέα:

Το Partinico του παρελθόντος: οι μαθητές επισκέφθηκαν τόπους ιστορικής, γεωγραφικής και
πολιτιστικής σημασίας για τους κατοίκους του Partinico, που συνδέονται με γεγονότα του
παρελθόντος.
Παραδόσεις του Partinico: οι μαθητές επισκέφθηκαν μέρη που συνδέονται με τη λαογραφία και τις
πολιτιστικές παραδόσεις της πόλης του Partinico, τα οποία θυμούνται καλά οι ηλικιωμένοι αφηγητές
και συνδέονται με γεγονότα της νιότης τους.

Μέχρι στιγμής, η ανατροφοδότηση των συμμετεχόντων ήταν πολύ θετική. Οι δραστηριότητες αποτέλεσαν
πηγή βαθιάς αλληλεπίδρασης μεταξύ των γενεών: η πιλοτική δοκιμή ήταν η τέλεια επίδειξη του τρόπου με
τον οποίο η κοινωνική και διαγενεακή ένταξη μπορεί να αποτελέσει μια πραγματικά εμπλουτιστική εμπειρία.
Επιπλέον, ήταν μια ευκαιρία για τους μαθητές να ασχοληθούν με τα άτομα μεγαλύτερης ηλικίας και να
κατανοήσουν τις διαδικασίες που απαιτούνται για την υλοποίηση αυτού του είδους πρωτοβουλιών
κοινωνικής ένταξης.

Στην Ισπανία, η πιλοτική υλοποίηση του έργου TSITour έλαβε χώρα τον Μάιο και τον Ιούνιο του 2021 στην
πόλη Ζαμόρα και τον Δεκέμβριο του 2021 στη Μαδρίτη.
 
Στη Zamora η πιλοτική εφαρμογή έγινε με 5 μαθητές που έλαβαν την εκπαίδευση του TSITour, και
πραγματοποιήθηκε στο Εθνογραφικό Μουσείο της Καστίλλης και Λεόν, ένα δημόσιο και περιφερειακό
μουσείο που δείχνει την εξέλιξη του τρόπου ζωής στην κοινότητα της Καστίλλης και της Λεόν. 6
ωφελούμενοι/ες, ηλικίας μεταξύ 67 και 80 ετών, της οργάνωσης Peromato, που στοχεύει στην κοινωνική
ένταξη των ευάλωτων ομάδων επισκέφθηκαν το Μουσείο και πολλά από τα εκθέματα τους έφεραν
αναμνήσεις της παιδικής τους ηλικίας, οι οποίες αποτέλεσαν τη βάση για τη δημιουργία των ιστοριών που
ειπώθηκαν κατά την τουριστική επίσκεψη. Οι μαθητές εμπλούτισαν τις γνώσεις και τις εμπειρίες του μέσα
από αυτή τη δράση. Στην πραγματικότητα 2 από αυτούς συνέχισαν να πραγματοποιούν εργαστήρια
αφήγησης στο Peromato ως εθελοντές. Το TSITour είχε μεγάλη επιτυχία στη Zamora. Όλα τα συμμετέχοντα
άτομα ήταν πραγματικά ικανοποιημένα. Tο έργο έχει γίνει μια καθημερινή δραστηριότητα του Peromato και
ταίριαξε απόλυτα με τους σκοπούς του Μουσείου, δηλαδή την επαναφορά των παραδόσεων μέσα από τις
ζωντανές φωνές και ιστορίες των ατόμων μεγαλύτερης ηλικίας.

Στη Μαδρίτη, οργανώθηκε μια επίσκεψη στο Βασιλικό Παλάτι του Ελ Πάρντο τον Δεκέμβριο του 2021. Αυτό
το μέρος ήταν το κέντρο πολλών σημαντικών στιγμών στη ζωή των ηλικιωμένων συμμετεχόντων και ήθελαν
να μοιραστούν τις αναμνήσεις τους στο πλαίσιο της τουριστικής ξενάγησης. Ήταν μεγάλη ευκαιρία να
επισκεφθεί κανείς το Παλάτι, με τις πληροφορίες που παρείχε ο τουριστικός οδηγός, και τις εμπειρίες που
μοιράζονταν οι ηλικιωμένοι, πάντα βοηθούμενοι από τους μαθητές που τους καθοδηγούσαν σε όλη τη
διαδικασία. Αυτή η μέρα ήταν το αποκορύφωμα 2 μηνών δουλειάς με τους μαθητές, τους ηλικιωμένους και
όλα τα εμπλεκόμενα άτομα. Το αποτέλεσμα ήταν ένα υπέροχο ταξίδι στην Ιστορία της Μαδρίτης,
γνωρίζοντας τόσο την επίσημη εκδοχή όσο και πώς τα ηλικιωμένα άτομα έζησαν με τις προσωπικές τους
εμπειρίες ένα τόσο συμβολικό μέρος.

Η πιλοτική δοκιμή στην Ελλάδα πραγματοποιήθηκε από τον Σεπτέμβριο έως τον Οκτώβριο του 2021.
Τέσσερα άτομα άνω των 65 ετών έγιναν Τοπικοί Αφηγητές και Αφηγήτριες, και μοιράστηκαν μαζί μας τις
ιστορίες τους για την Αθήνα. Στις 7 Οκτωβρίου, πραγματοποιήθηκε η εκδήλωση "Ιστορίες της Αθήνας:
Μέσα από τις μνήμες των Τοπικών Αφηγητών 65+» η οποία φιλοξενήθηκε στο Σεράφειο του Δήμου
Αθηναίων. Οι Τοπικοί Αφηγητές και Αφηγήτριες διηγήθηκαν τις ιστορίες τους για τον Άγιο Παντελεήμονα,
την μεγαλύτερη εκκλησία της Ελλάδας, για την περιοχή της Βούλας στα νότια προάστια της Αθήνας, για την
παλιά προσφυγική γειτονιά των Κουντουριώτικων στους Αμπελόκηπους, για την ιστορία των Εξαρχείων και
για τον Εθνικό Κήπο. Στην εκδήλωση παρευρέθηκαν δεκαεννέα άτομα, μεταξύ των οποίων φοιτητές,
εκπρόσωποι οργανισμών κοινωνικής πρόνοιας και τουριστικών οργανισμών, εκπρόσωποι δήμων και
άτομα από το ευρύ κοινό. Πριν από την εκδήλωση είχαν γίνει διαδικτυακές συναντήσεις με τους αφηγητές/
τριες και τις φοιτήτριες που είχαν παρακολουθήσει την εκπαίδευση του TSITour σε προηγούμενη φάση. Η
εκδήλωση εν τέλει ήταν πολύ επιτυχημένη και έλαβε εξαιρετικές κριτικές από τα συμμετέχοντα άτομα που
τους δόθηκε η ευκαιρία να ανακαλύψουν ιστορίες της Αθήνας από άτομα μεγαλύτερης ηλικίας.

 

Τι ακολουθεί;
 
Η πιλοτική δοκιμή του εκπαιδευτικού προγράμματος σε κάθε χώρα έχει πλέον ολοκληρωθεί. Ο στόχος
ήταν να προσφερθεί μια ευκαιρία κινητοποίησης και ένταξης των ατόμων μεγαλύτερης ηλικίας στην
κοινότητα, καθιστώντας αφηγητές της ιστορίας, του πολιτισμού και των παραδόσεων που συνδέονται
με τον τόπο τους, και ταυτόχρονα, να στηριχθεί ο τομέας του τουρισμού, προσφέροντας πιο
αυθεντικές εμπειρίες στους τουρίστες/στριες.
 
Τα αποτελέσματα θα συμπεριληφθούν σε μια τελική έκθεση με τίτλο «Εκπαιδευτική ενότητα
Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (ΕΕΚ) στην Ανάπτυξη Έργων για την Κοινωνική
Ένταξη – Ο τουρισμός ως μελέτη περίπτωσης» και θα διαδοθούν σε ευρωπαϊκό επίπεδο ως μέρος
των δράσεων του έργου.

Θέλετε να μάθετε περισσότερα;
 

Αν εκπροσωπείτε κάποιο φορέα επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης στον κοινωνικό ή/και
τουριστικό τομέα, κάποια μικρομεσαία επιχείρηση στον τομέα του τουρισμού, φορέα που ασχολείται με
κοινωνικές δραστηριότητες για την ένταξη των ηλικιωμένων, ή απλά ενδιαφέρεστε για το ίδιο το έργο,
σας καλούμε να επικοινωνήσετε μαζί μας μέσω:

Facebook Επίσημη Ιστοσελίδα E-Mail

Εταίροι
 

OVAR FORMA: eprofcor.com
CEPROF: espe.pt
Fundación Intras: intras.es
Centro per lo Sviluppo Creativo Danilo Dolci:  danilodolci.org
KMOP – Κέντρο Κοινωνικής Δράσης και Καινοτομίας: 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.
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