
Η δράση TSITour έφτασε με επιτυχία στο τέλος!

Το έργο TSITour ολοκληρώνεται τώρα στην Πορτογαλία, την Ισπανία, την Ελλάδα και την Ιταλία, με την
επίτευξη των στόχων που έχουν καθοριστεί:

Δημιουργία εκπαιδευτικής ενότητας με θέμα «Ανάπτυξη σχεδίων για την κοινωνική ένταξη και
αξιοποίηση των ατόμων με ειδικές ανάγκες κοινωνικής αρωγής» για τους σπουδαστές
Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (ΕΕΚ) στον τομέα της κοινωνικής μέριμνας και
πρόνοιας·
Ανάπτυξη δεξιοτήτων των σπουδαστών ΕΕΚ για τη δημιουργία και την εφαρμογή
προγραμμάτων για την κοινωνική ένταξη·
Προετοιμασία των σπουδαστών ΕΕΚ για την αντιμετώπιση των προκλήσεων στον χώρο
εργασίας·
Αύξηση της δημοσιότητας της ΕΕΚ στον τομέα της περίθαλψης και της πρόνοιας·
Χρήση του τουρισμού και των ηλικιωμένων ως σημείων εκκίνησης για τον μετασχηματισμό της
τουριστικής βιομηχανίας και της προσέγγισης της κοινωνικής αρωγής με την αξιοποίηση των
ηλικιωμένων ως εθελοντών τοπικών αφηγητών.
ύξηση του αριθμού των εργαλείων κοινωνικής ένταξης και των δικαιούχων τους.

 Το έργο TSITour κατάφερε με επιτυχία τα ακόλουθα αποτελέσματα:

Μια εκπαιδευτική πλατφόρμα σε 5 γλώσσες για να φιλοξενήσει το εκπαιδευτικό υλικό που
αποτελείται από ενότητα, λίστες ελέγχου, χάρτες διασύνδεσης, φόρμες, πρότυπο αναφοράς,
γλωσσάρι, γραφήματα, σενάρια συνεντεύξεων, δείγμα του μνημονίου κατανόησης, φυλλάδια και
βίντεο. Η πλατφόρμα είναι διαθέσιμη στη διεύθυνση https://tsitour.eu/training-platform/
31 Φοιτητές ΕΕΚ που συμμετέχουν στις δραστηριότητες πιλοτικών δοκιμών
24 άτομα 65+ που συμμετέχουν στις δραστηριότητες πιλοτικών δοκιμών
22 διασυνδεδεμένες οργανώσεις μεταξύ σχολείων ΕΕΚ, τουριστικών οργανώσεων και
κοινωνικών οργανώσεων που συμμετείχαν στις δραστηριότητες του σχεδίου
Ομάδες ηλικιωμένων εθελοντών τοπικών αφηγητών στις χώρες εταίρους

Η ανάπτυξη μιας ενότητας κατάρτισης για τα μαθήματα ΕΕΚ σχετικά με την υλοποίηση έργων που
βασίζονται στις ικανότητες αφήγησης ιστοριών των ατόμων 65+ στον τουριστικό τομέα, προώθησε τον
ρόλο τους στην κοινωνία και τους αξιοποίησε: Το TSITour έδωσε μια δεύτερη ευκαιρία στα άτομα,
παρέχοντάς τους μια νέα ευκαιρία να εισέλθουν και πάλι στην ενεργό κοινωνία και επιτρέποντάς τους
να είναι αφηγητές στον τουριστικό τομέα. Παράλληλα, το έργο προσέφερε νέες ιδέες για τη
δημιουργία περισσότερων αυθεντικών εμπειριών για τους τουρίστες, στα πλαίσια του τοπικού
τουρισμού.

 

Απευθείας σύνδεσμος με τα αποτελέσματα

 

Διοργανώθηκαν εκδηλώσεις στην Ισπανία, την Ελλάδα και την Ιταλία, και ένα τελικό συνέδριο στην
Πορτογαλία, για την παρουσίαση και την προώθηση των αποτελεσμάτων του έργου.

 

Εκδηλώσεις στις χώρες εταίρους

Το τελικό συνέδριο του TSITour πραγματοποιήθηκε στην Πορτογαλία την 1η Απριλίου 2022. Η εκδήλωση
συγκέντρωσε τα κοινωνικά και τουριστικά ιδρύματα που συνεργάστηκαν με τις πορτογαλικές ομάδες κατά
τη διάρκεια της φάσης πιλοτικών δοκιμών του έργου. Οι ηλικιωμένοι και οι φοιτητές που συμμετείχαν στη
διαδικασία συμμετείχαν επίσης στο συνέδριο, καταθέτοντας πόσο σχετικό και θετικό ήταν το έργο για τον
καθένα από αυτούς. Οι τοπικές και περιφερειακές αρχές συνόδευσαν επίσης αυτήν το συνέδριο, όπου το
Ovar Forma, ο συντονιστής του έργου, προέβη σε σημαντική αναδρομή όλων των εργασιών που
πραγματοποιήθηκαν από το 2019 έως το 2022. Η εκδήλωση ήταν πολύ καρποφόρα: οι ηλικιωμένοι και οι
μαθητές αναγνωρίστηκαν δεόντως για τη συμμετοχή τους στις δραστηριότητες του έργου, και κατέστη
δυνατό να καταδειχθεί πόσο σημαντικό είναι να συσταθεί μια εθελοντική ομάδα από τώρα και στο εξής, η
οποία θα εγγυάται τη συνέχιση τέτοιων καλών πρακτικών στο μέλλον.

Η εκδήλωση που διοργανώθηκε από την CSC πραγματοποιήθηκε στην Ιταλία, στην πόλη του Partinico -
όπου πραγματοποιήθηκαν οι δραστηριότητες των πιλοτικών δοκιμών - στις 21 Απριλίου 2022. 39
συμμετέχοντες από διαφορετικούς τομείς παρακολούθησαν την εκδήλωση. Οι εκπρόσωποι των
οργανώσεων που συμμετείχαν στις Πιλοτικές δραστηριότητες  παρουσίασαν μια επισκόπηση των
οργανώσεών τους, ένα βίντεο που συνόψιζε την τουριστική διαδρομή των ηλικιωμένων και των
σπουδαστών κατά την υλοποίηση του έργου, το οποίο προβλήθηκε σε όλους, η αφηγηματική διατύπωση
έδωσε τη δυνατότητα στους ηλικιωμένους να δώσουν τη δική τους κατάθεση πάνω στις δραστηριότητές
τους και παρουσιάστηκαν, τα βήματα για την ανάπτυξη της ομάδας εθελοντών για τη βιωσιμότητα του
έργου. Ένας τελευταίος χώρος έμεινε για να επιτρέψει στους νέους και τους ηλικιωμένους να μιλήσουν μαζί
και να συζητήσουν κοινές ιδέες κατά τη διάρκεια μιας δεξίωσης που διοργανώθηκε με φαγητό και ποτά. Οι
συμμετέχοντες έδειξαν μεγάλο ενδιαφέρον, διασκέδασαν και παρέμειναν διαθέσιμοι για μελλοντικές
εξελίξεις επιβεβαιώνοντας τον σημαντικό αντίκτυπο που είχε η TSITour στην κοινότητα σε επίπεδο
κοινωνικής ένταξης και ενεργού συμμετοχής.

Η εκδήλωση που διοργανώθηκε από το Fundación Intras στην Ισπανία, πραγματοποιήθηκε στις 23
Μαρτίου στο Εθνογραφικό Μουσείο της Καστίλλης και Λεόν στη Θαμόρα. Η εκδήλωση ξεκίνησε με μια
επισκόπηση της υλοποίησης του έργου στη Zamora αλλά και στις υπόλοιπες χώρες εταίρους (από την
F.INTRAS). Μετά την παρουσίαση, Εκπρόσωποι από το Μουσείο και από την Peromato (κοινωνική
οργάνωση), μαζί με έναν από τους φοιτητές και κάποιους από τους ηλικιωμένους άνοιξαν μια στρογγυλή
τράπεζα στην οποία σχολίασαν τη δική τους ατομική εμπειρία στο έργο και τα αποτελέσματά του. Αργότερα,
πραγματοποιήθηκε ένα εργαστήριο για να παρουσιάσει το κοινό και να τους κάνει να πειραματιστούν με την
αφήγηση στο Μουσείο, όπως έκαναν οι ηλικιωμένοι συμμετέχοντες. Το κοινό περιηγήθηκε σε μια σύντομη
ξενάγηση στο Μουσείο, επισκεπτόμενο έναν από τους εκθεσιακούς χώρους, ο καθένας έπρεπε να επιλέξει
ένα αντικείμενο από την έκθεση και αργότερα στην αίθουσα συνεδριάσεων ένας διοργανωτής και οι
ηλικιωμένοι συμμετέχοντες στο έργο υποστήριξαν το κοινό για την οικοδόμηση μιας ιστορίας. Η εκδήλωση
ολοκληρώθηκε με "πράξη αποφοίτησης" στην οποία οι ηλικιωμένοι έλαβαν Δίπλωμα στην αφήγηση
ιστοριών για τον τουρισμό.

Στην Ελλάδα, η εκδήλωση με τίτλο «Η αφήγηση ως μέσο ενδυνάμωσης των ηλικιωμένων» που
διοργανώθηκε στις 21 Μαρτίου του 2022 στο Civitel Hotel από το KMOP είχε 27 συμμετέχοντες από
διαφορετικούς τομείς, όπως δήμους, οργανισμούς που σχετίζονται με τη γήρανση, πολιτιστικούς
οργανισμούς και άτομα 65+. Εκτός από την παρουσίαση του έργου προσκλήθηκαν και ομιλητές από
δήμους, οργανώσεις που σχετίζονται με τη γήρανση (50+ Ελλάς), ένας εκπρόσωπος από μια ομάδα
προφορικής ιστορίας, η χορωδία 60+ από το Δήμο Χαλανδρίου και έλαβε χώρα μια ζωντανή αφήγηση
ιστοριών για την πόλη του Χαλανδρίου. Όλοι οι συμμετέχοντες ήταν πολύ ενθουσιασμένοι που είχαν την
ευκαιρία να συμμετάσχουν σε μια εκδήλωση δια ζώσης μετά τα μέτρα για την πανδημία και να συζητήσουν
προσωπικά με άλλους ανθρώπους. Αυτή ήταν μια μεγάλη ευκαιρία επίσης για δικτύωση και  οικοδόμηση
νέων συνεργασιών με άλλους οργανισμούς και δήμους που ήθελαν να κατασκευάσουν μια βάση εθελοντών
αφηγητών στους χώρους τους. Μετά το πέρας της εκδήλωσης, υπήρξε επίσης μεγάλο ενδιαφέρον από τον
Τύπο και διαδικτυακούς ειδησεογραφικούς ιστότοπους για την εκδήλωση και το TSITour, όπως συνέντευξη
στην Καθημερινή, γνωστή ελληνική εφημερίδα, τον Ελεύθερο Τύπο κ.α.

Θέλετε να μάθετε περισσότερα;
 

Αν εκπροσωπείτε κάποιο ίδρυμα επαγγελματικής κατάρτισης στον κοινωνικό ή / και τουριστικό τομέα,
μια μικρή ή μεσαία επιχείρηση στον τουριστικό τομέα, έναν φορέα που ασχολείται με κοινωνικές
δραστηριότητες για την ένταξη των ηλικιωμένων, ή απλά ενδιαφέρεστε για το ίδιο το έργο, σας
προσκαλούμε να επικοινωνήσετε μαζί μας μέσω:

Facebook Website E-Mail

Εταίροι
 

Συντονιστής: OVAR FORMA (Πορτογαλία) http://eprofcor.com/ 
CEPROF (Πορτογαλία) https://espe.pt/ 
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/

 

Η υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την παραγωγή της παρούσας έκδοσης δεν
αποτελεί έγκριση του περιεχομένου, που αντικατοπτρίζει τις απόψεις μόνο των δημιουργών,
και η Επιτροπή δεν μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνη για οποιαδήποτε χρήση των
πληροφοριών που περιέχονται σε αυτήν.
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