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Ενημερωηικό Δεληίο 03
Διαδικησακό εκπαιδεσηικό
εργαζηήριο
ηηο 3 Ινπλίνπ 2021 δηνξγαλώζεθε κνλνήκεξν
δηαδηθηπαθό εθπαηδεπηηθό εξγαζηήξην από ην
Επξωπαϊθό Κέληξν γηα ηελ Απαζρόιεζε, ζην
Ρέζπκλν. Ο νδεγόο ζπληνληζηώλ είλαη
ζεκαληηθόο γηα ηελ παξνρή ζηνπο εηαίξνπο
ελόο ζαθνύο νξάκαηνο θαη θαηαλόεζεο ηωλ
άιιωλ ελνηήηωλ ζηηο νπνίεο δελ ζπκκεηείραλ
άκεζα, θαζώο θαη κηα θαζνδήγεζε βήκα πξνο
βήκα γηα ην πώο λα παξαδώζνπλ θάζε
αληίζηνηρε ελόηεηα ζηνπο ζπκκεηέρνληεο θαηά
ηε δηάξθεηα ηεο επηθείκελεο πηινηηθήο δνθηκήο.
ην εξγαζηήξην ζπκκεηείραλ όινη νη εηαίξνη
ηεο θνηλνπξαμίαο θαη νη δηδάζθνληεο πνπ ζα
παξέδηδαλ ηα καζήκαηα θαηάξηηζεο κηθξήο
θιίκαθαο.

Η Σζερία (Handy Club Ostrava) μεθίλεζε
ηελ πηινηηθή δνθηκή κέζω ελόο κνλνήκεξνπ
ζεκηλαξίνπ πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε ηελ
Σξίηε 29 Ινπλίνπ 2021, ζηε ζπλέρεηα ηα
πιηθά δνθηκάζηεθαλ από ηνπο
ζπκκεηέρνληεο αηνκηθά θαη ωο ηειηθό βήκα
ζπιιέρζεθε ε ζπλνιηθή αλαηξνθνδόηεζε
από ηνπο ζπκκεηέρνληεο. Ο ηειεπηαίνο
ζπκκεηέρωλ ηεο δνθηκήο νινθιήξωζε ηα
πιηθά θαη ηελ αμηνιόγεζε ηελ Σεηάξηε 7
Ινπιίνπ 2021.

Εκπαιδεσηικά εργαζηήρια
πιλοηικών δοκιμών Επιζκόπηζη
Η Ειιάδα (ECTE) μεθίλεζε ηελ πηινηηθή
δνθηκή ηνλ Ινύλην ηνπ 2021. Λόγω ηωλ
πεξηνξηζκώλ ηνπ COVID-19 ζε όινπο ηνπο
ζπκκεηέρνληεο κνηξάζηεθε ην πιηθό θαη ηνπο
δόζεθαλ εθ ηωλ πξνηέξωλ (Μάηνο 2021)
ιεπηνκέξεηεο ζρεηηθά κε ηελ εγγξαθή ηνπο,
ζρεηηθά κε ηε κέζνδν πνπ ρξεζηκνπνηήζεθε
θαη
άιιεο
ζεκαληηθέο
πιεξνθνξίεο.
πλνιηθά, ε Πηινηηθή Δνθηκή θξίζεθε
επηηπρήο κε κηθξά δεηήκαηα πνπ είραλ
πξνβιεθζεί θαη αλακελόηαλ.

Coordinator
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4η Διακραηική σνάνηηζη
ζηο Ρέθσμνο ηης Κρήηης.

Εκπαιδεσηικά εργαζηήρια
πιλοηικών δοκιμών –
Επιζκόπηζη (ζσν.)
Η Ιηαιία (Δήκνο Tusa θαη New Horizons)
ελεξγνπνίεζε 15 επαγγεικαηίεο ηνπ
ηνπξηζκνύ θαη ηεο θηινμελίαο κε θπζηθή
παξνπζία, νη νπνίνη δνθίκαζαλ ην Online
Upskilling Course, έθαλαλ ην ηεζη, έιαβαλ
ηα Πηζηνπνηεηηθά ηνπο θαη παξείραλ
αλαηξνθνδόηεζε κέζω ηεο online θόξκαο
αμηνιόγεζεο.
Η Ρνπκαλία
(Rogepa) μεθίλεζε ηελ
πηινηηθή δνθηκή ζηηο 25 Ινπλίνπ 2021 θαη ν
ηειεπηαίνο ζπκκεηέρωλ ζηε δνθηκή
νινθιήξωζε ηα πιηθά θαη ηελ αμηνιόγεζε
ζηηο 29 Ινπλίνπ 2021. Όιεο νη εξωηήζεηο
θαη νη απαληήζεηο δόζεθαλ ζηε ξνπκαληθή
γιώζζα. Σν εξωηεκαηνιόγην πεξηείρε
ηόζν αλνηθηέο όζν θαη θιεηζηέο εξωηήζεηο,
κε ηελ πιεηνλόηεηα ηωλ θιεηζηώλ
εξωηήζεωλ λα έρνπλ επηινγή απάληεζεο
ζε 5 θιίκαθεο.
Η Ιζπαλία (Euro-FUE - Fundación
Universitat Jaume I) δηνξγάλωζε 2
εξγαζηήξηα: ζηηο 13 Ινπιίνπ κε ηνπο
κηζνύο ζπκκεηέρνληεο θαη ζηηο 16 Ινπιίνπ
κε ηνπο άιινπο κηζνύο ζπκκεηέρνληεο. Σν
εξγαζηήξην
πξαγκαηνπνηήζεθε
δηαδηθηπαθά, ιόγω ηωλ πεξηνξηζκώλ ηνπ
COVID-19. ην εξγαζηήξην πηινηηθώλ
δνθηκώλ, νη ζπκκεηέρνληεο θιήζεθαλ λα
εγγξαθνύλ ζηελ πιαηθόξκα ηνπ έξγνπ
RESTAT,
λα
εμεξεπλήζνπλ
ην
πεξηερόκελό ηεο θαη λα δνθηκάζνπλ ηε
ιεηηνπξγία ηεο.
Coordinator

Μεηά από κήλεο πεξηνξηζκώλ ηνπ COVID-19
γηα ηαμίδηα ζην εμωηεξηθό, ε θνηλνπξαμία
ηειηθά ζπλαληήζεθε γηα λα ζπδεηήζεη ην
έξγν RESTAT ζην Ρέζπκλν ηεο Κξήηεο ζηηο
22 θαη 23 Ινπιίνπ 2021.
Η θνηλνπξαμία είρε κηα δεκηνπξγηθή
ζπλάληεζε πνπ πεξηειάκβαλε ζπδήηεζε γηα
ηελ πξόνδν ηνπ έξγνπ από ηελ ηειεπηαία
ζπλάληεζε ηεο ΣΝ θαη θαηά ηε δηάξθεηα ηεο
παλδεκίαο COVID-19, ηηο εθζέζεηο ηωλ
εζληθώλ πηινηηθώλ δνθηκώλ θαη ηα επόκελα
βήκαηα πινπνίεζεο.

ηνπο παξεπξηζθόκελνπο, νη νπνίνη ήηαλ
θπξίωο
μελνδνρεηαθό
πξνζωπηθό
(δηεπζπληέο, ππάιιεινη) θαη θνηηεηέο
Σνπξηζκνύ, κνηξάζηεθαλ δηαθεκηζηηθά
θπιιάδηα (ζηα ειιεληθά) ζρεηηθά κε ην
έξγν.

4η Διακραηική σνάνηηζη
ζηην Ιζπανία
Πραγμαηοποιήθηκε ζηην
Ελλάδα η πρώηη
πολλαπλαζιαζηική
εκδήλωζη ηοσ έργοσ
RESTAT
Η πνιιαπιαζηαζηηθή εθδήιωζε ηνπ έξγνπ
RESTAT πξαγκαηνπνηήζεθε ζηνλ πξναύιην
ρώξν ηνπ Επξωπαϊθνύ Κέληξνπ Καηάξηηζεο
γηα ηελ Απαζρόιεζε (Παπαλαζηαζίνπ 3,
Ρέζπκλν, Κξήηε, Ειιάδα), ζηηο 30.09.2021,
ζύκθωλα κε ηνπο θαλνληζκνύο COVID-19.

Η 4ε δηαθξαηηθή ζπλάληεζε ζα
πξαγκαηνπνηεζεί ζην Καζηεγηόλ ηεο Ιζπαλίαο
ηνλ Οθηώβξην ηνπ 2021.
Ο θύξηνο ζηόρνο ηεο ζπλάληεζεο είλαη λα
ζπδεηήζεη ε θνηλνπξαμία ηελ πξόνδν ηνπ IO4
- Boosting Employability and Job Mobility of
Tourism Professionals - θαη λα αλαιύζεη ηνπο
ηξόπνπο εθαξκνγήο ηνπ εξγαιείνπ
επαγγεικαηηθνύ πξνζαλαηνιηζκνύ (κέζνδνο
Profiling, αλάιπζε ζέζεωλ εξγαζίαο θαη
αλάπηπμε ηεο κεζόδνπ Career-matching).

Μεηά ηελ παξνπζίαζε από ην ECTE ηνπ
κέρξη ζηηγκήο αλαπηπγκέλνπ πιηθνύ θαη ηωλ
επεξρόκελωλ ιεηηνπξγηώλ ηεο πιαηθόξκαο
(IO1-IO4), κεηαμύ ηωλ παξεπξηζθνκέλωλ
ήηαλ θαη 2 εγγεγξακκέλνη ζην Πξόγξακκα
Καηάξηηζεο, νη νπνίνη θαηέζεζαλ ηε δηθή ηνπο
νπηηθή θαη εκπεηξία ζρεηηθά κε ηελ Καηάξηηζε,
ηελ πιαηθόξκα θαη ην Εθπαηδεπηηθό Τιηθό.
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