mαρτιοσ 2015

INMATOUR | 2014-1-ES01-KA202-004532

Gestor Europeo de Destinos
Turísticos Inteligentes y
Responsables
Καλωσορίσατε στην πρώτη έκδοση του ενημερωτικού δελτίου του έργου
INMATOUR: Στην έκδοση αυτή θα παρουσιάσουμε τις βασικές έννοιες του έργου και τους
στόχους, τα κύρια αναμενόμενα αποτελέσματα και τους εταίρους που
συμμετέχουν για την επίτευξη του κοινού στόχου.

Έργου INMATOUR
Η σημασία της καινοτομίας στον τομέα του τουρισμού, έναν από τους
τομείς που δημιουργεί μεγαλύτερη οικονομική απόδοση σε ευρωπαϊκό
επίπεδο, είναι το κλειδί για την τρέχουσα διαδικασία αναδιάρθρωσης του
οικονομικού, κοινωνικού και περιβαλλοντικού μοντέλου ανάπτυξης που
αντιμετωπίζει η πλειοψηφία των χωρών της ΕΕ. Η γνώση και η
καινοτομία αποτελούν τις κινητήριες δυνάμεις της αλλαγής που
στηρίζουν υψηλότερα επίπεδα απασχόλησης, κοινωνική συνοχή και
περιβαλλοντική και οικονομική βιωσιμότητα.
Απέναντι σε αυτή τη πραγματικότητα, το έργο INMATOUR έχει ως
στόχο το σχεδιασμό ενός νέου δρομολόγιου της επαγγελματικής
κατάρτισης που θα βασίζεται στην ανάπτυξη των πέντε προγραμμάτων
κατάρτισης με τις δεξιότητες και τις γνώσεις που απαιτούνται για μια
αποτελεσματική, πραγματική διεύθυνση τουρισμού ή πλαίσιο
προορισμού. Ο καινοτόμος χαρακτήρας του υλικού που θα αναπτυχθεί
προέρχεται από την προσαρμογή της δημιουργικότητας, την αειφορία
και την Εδαφική Κοινωνική Ευθύνη, τη διακυβέρνηση και την κοινωνική
συμμετοχή και τη διαχείριση των ΤΠΕ στα επίπεδα του σχεδιασμού
τουριστικού προορισμού και την διεύθυνση
Ως αποτέλεσμα, ο τελικός στόχος του έργου αυτού θα είναι να συμβάλει
στην προσαρμογή του επαγγελματικού προφίλ των διαχειριστών
τουριστικού προορισμού και συναφών επαγγελμάτων σε σχέση με την
τοπική, εθνική και ευρωπαϊκή βιομηχανία τουρισμού μέσα από μία
εφαρμοσμένη και βιωματική εκπαιδευτική προσέγγιση.
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Η συνεισφορά του έργου στον εκμοντερνισμό της Γνώσης,
Ικανοτήτων και στάσεων των επαγγελματιών διεύθυνσης
προορισμών
Συνεχής έμφαση στην κατάρτιση και στην αναβάθμιση των
δεξιοτήτων του προσωπικού για τη διαχείριση προορισμών,
την διοίκηση των υπηρεσιών τουρισμού και τον σχεδιασμό
πολιτικής και την εφαρμογή των σχεδίων δράσης για τον
τουρισμό.

προκλήθηκε από τον μαζικό τουρισμό σε πολλούς ευρωπαϊκούς
προορισμούς.
Αυτό θα εφαρμοστεί μέσα από την ανάπτυξη ενός καινοτόμου
τρόπου μάθησης, και την ίδια στιγμή, μέσω της θέσπισης
εθνικών και ευρωπαϊκών δικτύων με τουριστικές επιχειρήσεις και
επιχειρηματίες, καθώς και δημόσιους οργανισμούς με 2
αλληλένδετους στόχους: α) να ενισχύσουν τη δημιουργία αξίας
και τις συνέργειες μεταξύ του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα
εντός του τομέα του τουρισμού με στόχο τη δημιουργία
ανταγωνιστικού και βιώσιμου πλεονέκτηματος. β) να
ενδυναμωθεί ο σημαντικός ρόλος που διαδραματίζουν οι
διευθυντές προορισμών στο νέο πλαίσιο τουριστικής
κατανάλωσης στην αγορά (προσαρμοστικότητα στην αλλαγή).

Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα έχει ως στόχο να προσφέρει
στους εργαζόμενους τα προσόντα που απαιτούνται για την
αντιμετώπιση των αλλαγών που γίνονται στον τομέα του
τουρισμού (παγκοσμιοποίηση, εμφάνιση νέων τουριστικών
προϊόντων, όπως ο δημιουργικός, έξυπνος και υπεύθυνος
τουρισμός, μη εποχιακός, η αυξανόμενη σημασία των ΤΠΕ,
κ.λπ.), και να παραμείνουν ενεργοί στην αγορά εργασίας. Το
αναλυτικό πρόγραμμα θα ασχοληθεί με θέματα διαχείρισης της
καινοτομίας που εφαρμόζεται σε επίπεδο τουριστικού
προορισμού.

Επιπλέον, το έργο θα δημιουργήσει μια πλατφόρμα Ανοιχτών
Εκπαιδευτικών Πόρων και μια Κοινωνική Κοινότητα που θα
είναι η εικονική πανεπιστημιούπολη για τους εκπαιδευόμενους
και τους εκπαιδευτές.

Το έργο θα εξετάσει τον τρόπο με τον οποίο καινοτόμες
προσεγγίσεις μπορούν να παράγουν ιδέες, θεωρίες και
πρακτικές στον τομέα της διαχείρισης του τουρισμού που
βασίζεται στην εφαρμογή των ΤΠΕ, τα συστήματα διαχείρισης
γνώσης, την τοπική βιώσιμη ανάπτυξη και την εταιρική
κοινωνική ευθύνη, ή ανάπτυξη αποτελεσματικών
διακυβερνητικών και συμμετοχικών συστημάτων διαχείρισης .
Όλες αυτές οι πτυχές αποτελούν το κλειδί ώστε η τουριστική

Τέλος, μέσω δραστηριοτήτων διάδοσης που θα έχουν έως
στόχο την ευαισθητοποίηση των επαγγελματιών και των
εμπειρογνωμόνων στον Τουρισμό, καθώς και των φορέων
χάραξης πολιτικής για την ΕΕΚ / Συνεχιζόμενης Επαγγελματικής
Εκπαίδευσης, το έργο θα επιτύχει μεγαλύτερο αντίκτυπο στο
στόχο, πηγαίνοντας βήματα μπροστα για την πρακτική δοκιμή
του με τους τελικούς χρήστες και μεταφορά του σε άλλες χώρες
της ΕΕ.

βιομηχανία να ανταποκριθεί στις βαθιές αλλαγές στον
ανταγωνιστικό τομέα του τουρισμού και να ξεπεράσει.
την περιβαλλοντική, πολιτιστική και εδαφική κρίση που

ΟΜΆΔΑ ΣΤΌΧΟΣ
Target
of the project

Κατά την διάρκεια του έργου, οι πιο κάτω κατηγορίες αποτελούν την
ομάδα στόχο:

During the project, the following group categories will be targeted:
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Local Development Agencies.












Τοπικές υπηρεσίες ανάπτυξης
Φοιτητές επαγγελματικής εκπαίδευσης σε προγράμματα
VET students
in Tourism
Management programmes.
διοίκησης
τουρισμού
Διευθύνοντες
διευθυντέςand
τουριστικών
CEOs and
managers σύμβουλοι
of tourism και
companies
services.
επιχειρήσεων και υπηρεσιών
National Agencies involved in Vocational Education and

Εθνικές Υπηρεσίες που εμπλέκονται στην επαγγελματική
Training (VET/CVET).
εκπαίδευση και κατάρτιση (ΕΕΚ / ΔΕΕΚ)
Public Employment
Services.Απασχόλησης
Δημόσιες Υπηρεσίες
Κοινωνικοί εταίροι
Social partners.

Εκπαιδευτικοί
φορείς, εκπαιδευτικά
ιδρύματα
Training providers, educational
institutions.

Φορείς χάραξης πολιτικής τουρισμού σε τοπικό,
Tourism policy
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at theκαι
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national and EU
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ευρωπαϊκό
επίπεδο.

levels.
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Νέα

ΑΝΑΜΕΝΌΜΕΝΑ
ΑΠΟΤΕΛΈΣΜΑΤΑ

H συνάντηση έναρξης του έργου έγινε στην
Santander στις 8 και 9 Ιανουαρίου 2015
Κατά την διάρκεια της πρώτης συνάντησης του έργου, όλοι οι εταίροι
είχαν την ευκαιρία να παρουσιάσουν τους οργανισμούς τους.
Επιπλέον, μοιράστηκαν απόψεις για τα σημαντικότερα ζητήματα στο
αρχικό στάδιο του έργου: Επεξήγηση για τους
στόχους και τα
αποτελέσματα του έργου, εκτιμώμενες ημερομηνίες παράδοσης των
πνευματικών προϊόντων και εκδηλώσεων διάδοσης, κατανομή των
καθηκόντων στους εταίρους και αρμοδιότητες, παρουσίαση του
τρόπου Αξιολόγησης και διάδοσης, και, τέλος, του έργου, καθώς και
η διαχείριση του έργου και οι οικονομικές πτυχές
Πιο συγκεκριμένα, οι ομάδες συζήτησαν τη δομή και την προσέγγιση
στο περιεχόμενο του προγράμματος εκπαίδευσης INMATOUR .
Τώρα οι εταίροι ασχολούνται με την ανάπτυξη του περιεχομένου και
έχουν αρκετές ηλεκτρονικές συσκέψεις για να αποφασίσουν για την
τελική έκδοση των προϊόντων. Το αρχικό σχέδιο θα είναι έτοιμο τον
Μάρτιο 2015.
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Δρομολόγιο Κατάρτισης
(αναλυτικό πρόγραμμα
κατάρτισης + Πακέτο
Κατάρτισης)
Πλατφόρμα OER
INMATOUR Κοινωνική Κοινότητα
και blogsite της διεύθυνσης
Καινοτομίας σε έξυπνους και
υπεύθυνους τουριστικούς
προορισμούς, για να ενισχυθεί η
συνάντηση μυαλών και η
μάθηση μέσων συνεργασίας σε
ευρωπαϊκό επίπεδο.
Κοινή εκπαίδευση προσωπικού
για τους συμμετέχοντες
οργανισμούς και τους
εξωτερικούς εμπειρογνώμονες.
3 εκδηλώσεις διάδοσης και
αύξησης της ευαισθητοποίησης
σε όλες τις χώρες των εταίρων.
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Εταίροι έργου
Η κοινοπραξία του έργου INMATOUR αποτελείται από 5 οργανισμούςεταίρους από 5 διαφορετικές ευρωπαϊκές χώρες. Όλοι οι εταίροι έχουν
μεγάλη εμπειρία σε ευρωπαϊκά προγράμματα. Κάθε εταίρος έχει ειδική
εμπειρογνωμοσύνη σε βασικούς τομείς του έργου, έχει την
προσαρμογή των επαγγελματικών προσόντων σε τομείς, όπως ο
Τουρισμός, Φιλοξενία και Αναψυχή, καθώς και πρόσβαση σε άτομα για
που επιζητούν καλύτερη απασχόληση και συμμετέχει σε εθνικά και
ευρωπαϊκά δίκτυα που σχετίζονται με το θέμα του έργου INMATOUR.










DOCUMENTA (Ισπανία), είναι ο συντονιστής έργου ένα
οργανισμός που εξειδικεύεται στου τομείς της κοινωνικής έρευνας
και στην εισαγωγή των στρατηγικών αειφόρου ανάπτυξης σε
Έξυπνες Περιοχές και σε σχέδια Τουριστικής Ανάπτυξης.
RINOVA (Ηνωμένο Βασίλειο) εξειδικεύεται στον σχεδιασμό,
ανάπτυξη, εφαρμογή και αξιολόγηση προγραμμάτων κατάρτισης
με εξειδίκευση στην διασύνδεση μεταξύ της επαγγελματικής
κατάρτισης, της απασχόλησης, της απασχολησημότητας , της
επιχειρηματικής και πολιτιστικής μάθησης.
MMC Management Center (Κύπρος) προσφέρει προγράμματα
κατάρτισης
για εκπαίδευση
ενηλίκων και επαγγελματική
Κατάρτιση, και επίσης προγράμματα για τον τουριστικό τομέα.
FOLKUNIVERSITETET (Σουηδία) είναι ένας Εθνικός Σύνδεσμος
Εκπαίδευσης Ενηλίκων
που προσφέρει
ένα ευρή φάσμα
προγραμμάτων Επαγγελματικής Κατάρτισης
και κατάρτισης
ενηλίκων σε όλη την Σουηδία και σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες.
DIMITRA (Λάρισα) είναι ένας σύγχρονος Εκπαιδευτικός
Οργανισμός που παρέχει υψηλού επιπέδου υπηρεσίες
Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης. Διαθέτει εκτεταμένη
εμπειρία και εξειδικευμένη τεχνογνωσία στην ανάπτυξη και
εφαρμογή καινοτόμων μεθοδολογιών αναβάθμισης των γνώσεων
και προσαρμογής των δεξιοτήτων του ανθρώπινου δυναμικού
στις αυξανόμενες ανάγκες και απαιτήσεις της σύγχρονης αγοράς
εργασίας

H συνάντηση έναρξης του έργου έγινε στην
Santander, Ισπανία.

Το σχέδιο αυτό χρηματοδοτήθηκε με την
υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Η
παρούσα δημοσίευση (ανακοίνωση) δεσμεύει μόνο
τον συντάκη της και η Επιτροπή δεν ευθύνεται για
τυχόν χρήση των πληροφοριών που περιέχονται
σε αυτήν.
the

Συντονιστής έργου:

Εταίροι:
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DOCUMENTA
Cardenal Cisneros, 20, 1º
39001 Santander, ES
www.documenta.es
Επικοινωνία:
Mr. Javier Farto
info@documenta.es

RINOVA
1 Lyric Square
Hammersmith, London W6
0NB, UK
www.rinova.co.uk
Επικοινωνία:
Mr. Richard Parkes
r.parkes@rinova.co.uk

FOLKUNIVERSITETET UPPSALA
author,
Bergsbrunnagatan 1, 753 23 Uppsala, SE
www.folkuniversitetet.se
and
Επικοινωνία:
Mr. Ali Rashidi
the
Ali.rashidi@folkuniversitetet.se
Commission
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MMC
16 Imvrou Street
Nicosia, CY
www.mmclearningsolutions.com
Επικοινωνία:
Ms. Christiana Knais
christiana@mmclearningsolutions.com

DIMITRA
EKPAIDEUTIKI SYMVOULETIKI AE
responsible
Palaiologou 19,
Larissa,
GR
for
Επικοινωνία:
Mr. George Petrou
any
contact@dimitra.gr
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