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ΒΑΣΙΚΑ ΣΗΜΕΙΑ!
Η εκπαίδευση έχει ξεκινήσει (σε διαφορετικές χρονικές περιόδους για κάθε χώρα). Έχουμε εργαστεί σκληρά,
δημιουργώντας το κατάλληλο εκπαιδευτικό υλικό για τα προγράμματα εκπαίδευσης (workshops και e-learning),
το οποίο έχει μεταφραστεί στη γλώσσα των εταίρων. Και φυσικά έχουμε βρει τους συμμετέχοντες! Έχει ήδη
ξεκινήσει η εκπαίδευση στην Ισπανία, ενώ στην Ελλάδα έχει προγραμματιστεί να ξεκινήσει τον Ιανουάριο του
2019. Συνεχίζουμε να εμπλέκουμε στη διαδικασία τους τελικούς χρήστες (co-creation), καθώς επίσης φοιτητές
από το Bridgwater College (Ηνωμένο Βασίλειο), προκειμένου να οριστικοποιήσουμε κάποιες ενότητες του
εκπαιδευτικού προγράμματος.
Τους τελευταίους μήνες, έχουν πραγματοποιηθεί δύο διακρατικές συναντήσεις εταίρων - μία στην Πάτρα
(Ελλάδα) και μία στο Ελσίνκι (Φινλανδία). Και οι δύο συναντήσεις ήταν ιδιαίτερα απαιτητικές, αλλά ταυτόχρονα
πολύ παραγωγικές. Ανατρέξτε στην ιστοσελίδα του έργου https://growmat.eu/ για να δείτε τα νέα μας και το
ιστολόγιο μας.
67 άτομα συμμετείχαν σε μια Διακρατική Ημερίδα για το Έργο GROWMAT στην Ελλάδα τον Οκτώβριο του 2018, η
οποία ήταν πολύ καλά οργανωμένη και με διεθνείς ομιλητές να συμμετέχουν σε αυτή. Η Φινλανδία φιλοξένησε
το World Village τον Μάιο του 2018, στο οποίο συμμετείχε και το GROWMAT. Για ακόμα μια χρονιά το Έργο
παρουσιάστηκε σε ειδικό Roundtable στο Διεθνές Συνέδριο του EfVET (Λίμνη Κόμο, Ιταλία, Οκτώβριος 2018), το
οποίο παρακολούθησαν διεθνείς καλεσμένοι. Η έννοια του χωρίς αποκλεισμούς τουρισμού και της
προσβασιμότητας εξαπλώνεται συνεχώς. Ελπίζουμε ότι θα αφήσει το αποτύπωμα της στο μέλλον.

Εταίροι του Έργου

Το έγγραφο αυτό αντικατοπτρίζει μόνο τις απόψεις των δημιουργών του και η Επιτροπή δεν μπορεί να θεωρηθεί
υπεύθυνη για οποιαδήποτε χρήση των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτήν.
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Ημερίδα στην Πάτρα, Ελλάδα
Την Τετάρτη 3 Οκτωβρίου 2018, στις 18:00,
πραγματοποιήθηκε
στην
αίθουσα
του
Επιμελητήριου Αχαΐας στην Πάτρα, Ημερίδα με
τίτλο «Προσβάσιμος Τουρισμός».
Η Ημερίδα διοργανώθηκε από την p-consulting,
εταίρο του Έργου GROWMAT στην Ελλάδα.
Βασικός στόχος της Ημερίδας, ήταν η ενημέρωση
των συμμετεχόντων για το Έργο GROWMAT και η
ευαισθητοποίηση τους σε ό,τι αφορά την έννοια
της προσβασιμότητας στον τουρισμό. Η σημασία
της προσβασιμότητας για την επέκταση της
ελληνικής τουριστικής αγοράς είναι μεγάλη,
καθώς αφορά μια μεγάλη μερίδα τουριστών.
Στην Ημερίδα συμμετείχαν ομιλητές από την
Ελλάδα, τη Δανία, το Ηνωμένο Βασίλειο και την
Ιταλία, οι οποίοι ανέπτυξαν το θέμα του
προσβάσιμου τουρισμού και παρουσίασαν καλές
επιχειρηματικές πρακτικές.

φοιτητές και υπάλληλοι του τουριστικού τομέα,
εκπαιδευτικοί, σύμβουλοι κλπ.
Προσβάσιμος τουρισμός, σημαίνει τουρισμός
χωρίς αποκλεισμούς, δηλαδή τουρισμός για
όλους τους ανθρώπους, είτε αντιμετωπίζουν
προβλήματα κινητικότητας, ακοής, όρασης κ.λπ.,
είτε είναι ηλικιωμένοι, είτε αντιμετωπίζουν
κάποιο πρόσκαιρο πρόβλημα που τους εμποδίζει
στην κινητικότητα τους (π.χ. εγκύους)
Επρόκειτο για μια ιδιαίτερα επιτυχημένη
Ημερίδα, στην οποία συμμετείχε το κατάλληλο
ακροατήριο, το οποίο έδειξε καθ’ όλη τη
διάρκεια μεγάλο ενδιαφέρον για το Έργο.
Η συγκεκριμένη εκδήλωση είχε αρχικά
προγραμματιστεί να πραγματοποιηθεί κατά τη
διάρκεια του Ετήσιου Διεθνούς Συνεδρίου του
EfVET, αλλά η τοποθεσία άλλαξε με συμφωνία
όλων των εταίρων. Η p-consulting ανέλαβε την
οργάνωση της Ημερίδας, και επέλεξε το χώρο και
τόπο διεξαγωγής και τους ομιλητές.

Διεθνές Συνέδριο EfVET– Οκτώβριος 2018
«ReThinking VET for Inclusive Excellence»
Μια ακόμα εκδήλωση πραγματοποιήθηκε τον
Οκτώβριο του 2018, το Διεθνές Συνέδριο του
EfVET, το οποίο υλοποιήθηκε στη λίμνη Como
της Ιταλίας. Στο συνέδριο συμμετείχαν περίπου
250 συμμετέχοντες, κυρίως από ευρωπαϊκές
χώρες, αλλά και από την Ρωσία, το Χονγκ Κονγκ
και τις ΗΠΑ.
Κατά τη διάρκεια του Συνεδρίου οργανώθηκε
ένα Round Table, στο οποίο συμμετείχαν
σύνεδροι που ενδιαφέρονταν να μάθουν
περισσότερα για το Έργο GROWMAT.

Στην Ημερίδα συμμετείχαν 67 άτομα από
διάφορους οργανισμούς όπως Πανεπιστήμια,
Κολλέγια, Κέντρα Επαγγελματικής Κατάρτισης,
Δήμος Πατρέων, Επιμελητήριο Αχαΐας, Τράπεζες,
ΟΑΕΔ, Ξενοδοχεία, Ταξιδιωτικά Γραφεία,
GROWMAT
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Πραγματοποιήθηκαν δύο συναντήσεις…
Στην Πάτρα τον Μάρτιο & στο Helsinki τον
Ιούνιο του 2018
Επρόκειτο για δύο ιδιαίτερα απαιτητικές
συναντήσεις, οι οποίες ήταν πολύ παραγωγικές
ως προς τις ενότητες του εκπαιδευτικού
προγράμματος, το εκπαιδευτικό υλικό που
σχεδιάστηκε και αναπτύχθηκε, όπως έγγραφα,
βίντεο, παρουσιάσεις κ.λπ..
Επίσης, κάποιοι συμμετέχοντες (εκπρόσωποι των
εταίρων) έμαθαν να χρησιμοποιούν το
Blackboard Virtual Learning Environment (VLE).
Επρόκειτο για όσους δεν είχαν χρησιμοποιήσει
στο παρελθόν το συγκεκριμένο εργαλείο.

Συμμετοχή σε δραστηριότητα του Bridgwater
College για τους σπουδαστές του
Σπουδαστές του Κολλεγίου έλαβαν μέρος σε μια
δραστηριότητα η οποία αφορούσε την ονομασία
των ενοτήτων του εκπαιδευτικού προγράμματος
του Έργου. Προκειμένου να είναι δυνατή η
παρουσίαση εκ μέρους τους αποτελεσματικών
προτάσεων, τους προτάθηκε να δημιουργήσουν
μια επισκόπηση κάθε ενότητας, προκειμένου οι
εκπαιδευόμενοι που θα συμμετέχουν στο
εκπαιδευτικό πρόγραμμα να καταλάβουν τι θα
περιλαμβάνει κάθε workshop στο οποίο θα
συμμετέχουν.

Πάτρα

Ελσίνκι

GROWMAT
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Και για τους επόμενους μήνες…….
Οργάνωση Ημερίδας στο Ηνωμένο Βασίλειο – 5
Δεκεμβρίου 2018

να επηρεάσει την άποψη τους. Παρατηρείται
συχνά το φαινόμενο οι μικρές επιχειρήσεις να μη
συμμετέχουν ποτέ σε κάποιου είδους
εκπαίδευση.
Θα είναι πραγματικά ενδιαφέρον να δούμε ποια
θα είναι η άποψη των συμμετεχόντων για τη
μικτή μάθηση που θα ακολουθηθεί από τους
εταίρους και πώς οι επιχειρήσεις θα
προσαροστούν σε αυτή τη μέθοδο εκμάθησης.
Θα είναι, επίσης, ιδιαίτερα ενδιαφέρον να
επιστρέψουμε σε αυτές τις επιχειρήσεις μετά
από μερικά χρόνια και να δούμε αν θα έχουν
καταφέρει να αυξήσουν το μερίδιο αγοράς τους!

Και η Τελική Συνάντηση για το Έργο…

Εκπαιδευτικά Προγράμαματα του Έργου
Τα εκπαιδευτικά προγράμματα θα διεξαχθούν
στην Ισπανία, την Ελλάδα, τη Σλοβενία και το
Ηνωμένο Βασίλειο (Bridgwater). Θα ζητηθούν οι
απόψεις
των
σπουδαστών
και
των
εκπαιδευτικών και θα συνταχεθεί μια έκθεση
αξιολόγησης.
Πρόκειται
για
πιλοτικά
προγράμματα εκπαίδευσης και αναμένεται να
προταθούν κάποιες αλλαγές από τους
συμμετέχοντες (όχι πολλές ελπίζουμε!)
Στη Φινλανδία έχει σχεδόν ολοκληρωθεί η
εκπαίδευση.
Οι
συμμετέχοντες
είναι
μεταπτυχιακού
επιπέδου,
συνεπώς
οι
παρατηρήσεις τους και η αξιολόγηση τους
αναμένεται να είναι διαφορετικές από τους
συμμετέχοντες στις υπόλοιπες χώρες.

Στις Βρυξέλλες, στις αρχές Μαρτίου 2019. Θα
διεξαχθεί ταυτόχρονα μια εκδήλωση από την
αντιπροσωπεία των Βάσκων στην Ευρωπαϊκή
Επιτροπή – επισκεφθείτε την ιστοσελίδα μας για
περισσότερες λεπτομέρειες.

Επισκεφθείτε την ιστοσελίδα μας…
Έλατε να συμμετέχετε στο δίκτυο του
GROWMAT, όπου η πραγματική ζωή ξεκινάει…
Σας περιμένουμε…

https://growmat.eu/

Αναμένουμε, επίσης, ότι οι συμμετέχοντες από
υπάρχουσες τουριστικές επιχειρήσεις θα έχουν
διαφορεική προσέγγιση σ’ ότι αφορά την
εκπαίδευση. Επιπλέον, πολλοί ιδιοκτήτες
επιχειρήσεων ενδέχεται να μην έχουν
συμμετάσχει στο παρελθόν σε κάποιο
εκπαιδευτικό πρόγραμμα ή να έχει περάσει
μεγάλο χρονικό διάστημα από την τελευταία
φορά που συμμετείχαν, γεγονός που που μπορεί
GROWMAT
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