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Συγχρηματοδοτούμενο από το πρόγραμμα 

Erasmus+ της Ευρωπαϊκής Ένωσης 

“Η υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την παραγωγή αυτής της έκδοσης δε συνιστά έγκριση του περιεχομένου, καθώς αντικατοπτρίζει τις απόψεις 
μόνο των συγγραφέων και η Επιτροπή δε μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνη για οποιαδήποτε χρήση μπορεί να γίνει των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτή”  

 

Υλοποιηθείσες ενέργειες  

 

Οι εταίροι του έργου ήταν ιδιαίτερα πολυάσχολοι κατά τη διάρκεια των τελευταίων μηνών. Πραγματοποιήθηκε 

διάδοση του έργου σε διάφορους οργανισμούς και άτομα, καθώς η ομάδα έργου αναζητά ανθρώπους και φορείς 

για να «προασπίσουν» το στόχο της προσβασιμότητας και του προσβάσιμου τουρισμού. Διοργανώθηκαν 

εκδηλώσεις ενημέρωσης στο San Sebastian (Ισπανία) και στο Maribor (Σλοβενία), ενώ έγινε ενημέρωση για το 

έργο μέσα από τη υλοποίηση ενός Round Table στο Διεθνές Συνέδριο του EfVET στη Θεσσαλονίκη (Ελλάδα). 

 

Συμφωνήθηκε πως οι μελλοντικές ενέργειες διάχυσης και η εκπαίδευση που θα υλοποιηθεί θα καλούνται 
«Προσβάσιμος Τουρισμός» (αν και δεν είναι εφικτή η ολική αλλαγή της ονομασίας του έργου). 

 

Σε συνέχεια της υλοποίησης της κοινής εκπαίδευσης των στελεχών του έργου στο Taunton (Ηνωμένο Βασίλειο), οι 
εταίροι εργάζονται για το σχεδιασμό της εκπαίδευσης, τη συγγραφή του εκπαιδευτικού υλικού και την οργάνωση 

2 εκπαιδευτικών προγραμμάτων. Η ομάδα στόχος είναι υφιστάμενες επιχειρήσεις και σπουδαστές στον κλάδο 

του τουρισμού και της φιλοξενίας – πρόκειται για 2 τελείως διαφορετικές ομάδες και γι΄ αυτό το λόγο θα 

δημιουργηθούν 2 παρεμφερή εκπαιδευτικά προγράμματα, αλλά το κάθε ένα θα λαμβάνει υπόψη τις ανάγκες 
κάθε ομάδας στόχου. Επίσης, θα δημιουργηθεί το βασικό εκπαιδευτικό πρόγραμμα για σπουδαστές ΙΕΚ, το οποίο 

όμως θα σχεδιαστεί με τρόπο που να μπορεί να χρησιμοποιηθεί και από σπουδαστές ανώτερης – ανώτατης 
εκπαίδευσης. 

 

 

 

 

Partners of GROWMAT 

                                                                                         

      

    

.  
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Εκδήλωση Ενημέρωσης στη Σλοβενία 

 

Κάθε Οκτώβριο πολλές εκδηλώσεις λαμβάνουν 

χώρα στο Maribor, κατά τη διάρκεια του 

Φεστιβάλ Κρασιού. To κολλέγιο Srednja šola za 

gostinstvo in turizem Maribor (εταίρος του 

έργου), συμμετέχει κάθε χρόνο ενεργά στο 

Φεστιβάλ. Συγκεκριμένα, στις 12 Οκτωβρίου 

2017, το κολλέγιο διοργάνωσε σεμινάριο με 

τίτλο «Σύγχρονες τάσεις στον τουρισμό». 
Ομιλητές στο σεμινάριο ήταν καθηγητές του 

κολλεγίου, καθώς επίσης εκπρόσωποι 
τουριστικών πρακτορείων. 
 

 
 

Στο σεμινάριο παρευρέθησαν εργαζόμενοι και 
ιδιοκτήτες τουριστικών γραφείων και 
ξενοδοχείων από την ευρύτερη περιοχή, 
σπουδαστές του κολλεγίου, καθώς επίσης 

σπουδαστές από την Κροατία και τα Σκόπια, οι 
οποίοι φιλοξενούνταν τη συγκεκριμένη χρονική 

στιγμή από το κολλέγιο  
 

Το έργο παρουσιάστηκε από τον καθηγητή στον 

κλάδο του τουρισμού και υπεύθυνο έργου του 

κολλεγίου κ. Janko Štruc και το σπουδαστή Kim 

Neubauer, ο οποίος είναι πολύ ενεργός σε ευ-
ρωπαϊκά έργα. 
 

 

Εκδήλωση Ενημέρωσης στο San Sebastian 

 

 

Στις 31 Οκτωβρίου 2017, τρεις εταίροι του έργου 

(CDEA, Errotu (αρχιτεκτονικό γραφείο για το 

σχεδιασμό χώρων με θεραπευτικό 

προσανατολισμό) και Hotel Advisor Consulting 

(εταιρεία οργάνωσης, μάρκετινγκ και 
συμβουλευτικής ξενοδοχείων)), 
συνδιοργάνωσαν ένα συνέδριο για τον 

προσβάσιμο τουρισμό, στις εγκαταστάσεις του 

CDEA. 

 

Μέσα από το συνέδριο οι εταίροι θέλησαν να 

ευαισθητοποιήσουν εργαζόμενους και 
επιχειρηματίες του τουριστικού κλάδου, σ΄ ότι 
αφορά την ανάγκη δημιουργίας νέων 

επιχειρηματικών ευκαιριών στον κλάδο του 

προσβάσιμου τουρισμού, με στόχο την 

επιμήκυνση της τουριστικής περιόδου και την 

κάλυψη των αναγκών όλων των τουριστών. 
 

Προσβάσιμος τουρισμός σημαίνει ειδικός 
τουρισμός, δηλαδή τουρισμός για ανθρώπους 

που αντιμετωπίζουν δυσκολίες στην 

κινητικότητα, την ακοή, την όραση, νοητικά ή 

ψυχολογικά προβλήματα, καθώς επίσης 

ηλικιωμένοι και άτομα με προσωρινά 

προβλήματα αναπηρίας. 
 

Το έργο Gromat στοχεύει στη δημιουργία 

εκπαιδευτικών προγραμμάτων για τον 

προσβάσιμο τουρισμό, στην προώθηση 

εναλλακτικών προτάσεων για την επιμήκυνση 

της τουριστικής περιόδου και στην ανάπτυξη 

δικτύων συνεργασίας ανάμεσα σε 

εκπαιδευτικούς φορείς, επιχειρήσεις, ΜΚΟ και 
κοινωνικές επιχειρήσεις. 
 

Κατά τη διάρκεια του συνεδρίου, εκτός των 

εταίρων, έλαβαν μέρος και άλλοι φορείς, όπως: 

«Bask for all» («Τουρισμός για όλους»), «Iddeas» 

(Ίδρυμα για την παροχή υπηρεσιών 

εξειδικευμένου μάρκετινγκ), SECOT (Ένωση 

Ηλικιωμένων), AFAGI (Ένωση συγγενών και 
φίλων ατόμων που πάσχουν από Alzheimer και 
άλλες μορφές άνοιας της Gipuzkoa), ELKARTU 

(Οργανισμός για άτομα με σωματική αναπηρία 

της Gipuzkoa), Diputación de Gipuzkoa, η 

Δημοτική αρχή της Donostia - San Sebastián, το 

ξενοδοχείο Zenit και ο οργανισμός για τη 

φιλοξενία του San Sebastián. 
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Εταιρείες, φορείς και οργανώσεις συζήτησαν για 

την παρούσα κατάσταση σ’ ότι αφορά τον 

προσβάσιμο τουρισμό στην Gipuzkoa και 
κατέληξαν στο συμπέρασμα πως παρ’ όλο που η 

κατάσταση είναι πολύ καλύτερη σε σχέση με 

άλλες περιοχές, απομένουν ακόμα πολλά να 

γίνουν, πως πρέπει να δοθεί έμφαση στην 

ευαισθητοποίηση των εμπλεκομένων μερών και 
πως είναι απαραίτητο να προβληθούν όλες οι 
πρωτοβουλίες που λαμβάνουν χώρα, αλλά δεν 

καταγράφονται. Άλλωστε, όπως τόνισε ο Zuriñe 

de Anzola από το φορέα «Bask For All», «πολλές 

φορές, παρόλο που η διοίκηση λαμβάνει μέτρα 

για τη διευκόλυνση των ατόμων με αναπηρία, 
είναι οι άνθρωποι που πρέπει να μάθουν να 

αλληλεπιδρούν με ανθρώπους με ειδικές 

ανάγκες». 
 

    
 

 

 

Γενικά, επρόκειτο για ένα πολύ επιτυχημένο 

συνέδριο, με το κατάλληλο κοινό, καθώς όλοι οι 
συμμετέχοντες έδειξαν ενδιαφέρον για το έργο. 
 

 

Συνέδριο EfVET – Οκτώβριος  2017 

«Work and Education aligned to the future» 

 

Ένα ακόμα event έλαβε χώρα τον Οκτώβριο. 
Επρόκειτο για το Διεθνές Συνέδριο του EfVET, το 

οποίο πραγματοποιήθηκε στη Θεσσαλονίκη 

(Ελλάδα). Στο συνέδριο συμμετείχαν πάνω από 

200 άτομα, κυρίως από την Ευρώπη, αλλά και 
από το Hong Kong και τις ΗΠΑ. 
 

Κατά τη διάρκεια του συνεδρίου οργανώθηκε 

ένα Round Table για το GROWMAT, στο οποίο 

συμμετείχαν 14 άτομα, τα οποία ήθελαν να 

ενημερωθούν για το έργο. Περισσότερο 

ενδιαφέρον έδειξαν δυο οργανισμοί από τη 

Φινλανδία (Haaga-Helia University of Applied 

Science), οι οποίοι εξέφρασαν την επιθυμία να 

συνεργαστούν με τους εταίρους  

 

 

Διακρατική συνάντηση στο Maribor… 

 

Η 2
η
 διακρατική συνάντηση των εταίρων 

πραγματοποιήθηκε το Νοέμβριο στο Maribor της 

Σλοβενίας. 

 

 
 

 

Επισκεφθείτε την ιστοσελίδα μας... 

 

Έλατε να συμμετέχετε στο δίκτυο του 

GROWMAT,  όπου η πραγματική ζωή ξεκινάει… 

Σας περιμένουμε… 

 
www.growmat.eu 

http://www.growmat.eu/

