APP TOUR YOU
Newsletter Nr 3
Grudzień 2016

PODNOSZENIE KWALIFIKACJI
DZIĘKI ATY MOOC

Kontakt
Emiliano Deferrari
Email: info@apptouryou.eu
Adres: Tandem Cooperativa
Sociale integrata,
via delle Canapiglie 136a
00169 Rzym, Włochy
www.apptouryou.eu

Spotkanie projektowe
w Lublanie i Bledzie
29-30 września 2016
Celem zorganizowanego przez
Premiki spotkania, które odbyło się
w słoweńskich miastach Lublanie
i Bledzie, było omówienie prac dotyczących pakietów szkoleniowych
i multimedialnych materiałów edukacyjnych. W spotkaniu wziął
udział burmistrz Bledu, który wyraził uznanie dla idei projektu oraz
dla promocji „turystyki bez barier”,
która jest też podstawowym celem
bledzkich władz miejskich.

Na zdjęciu członkowie konsorcjum projektowego w Bledzie.

Podczas spotkania dokonano przeglądu zawartości zbliżającego się
kursu ATY MOOC oraz przygotowywanych filmów szkoleniowych.
Zaplanowano towarzyszące kursowi webinaria, a także przedyskutowano plany dotyczące poprzedzających rozpoczęcie kursu MOOC
narodowych spotkań promujących
projekt we Włoszech, Hiszpanii,
Polsce i Słowenii.
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Wręczenie dokumentów
Europass-Mobilność
Na spotkanie przybyły słoweńskie
uczestniczki szkolenia metodą
„Blended Learning”, które odbyło
się wiosną 2016 roku w Asyżu.
Dolores Kores, reprezentująca Premiki,
wręczyła uczestniczkom certyfikaty
EUROPASS potwierdzające zdobyte
umiejętności.

przygotowane przez realizatorów
projektu, pokazujące zakres tematyczny danego modułu. W ramach
Poziomu 2. przedstawiane są dostępne w Internecie istotne dokumenty, pogłębiające poruszaną
problematykę. Z kolei na Poziomie
3. kursanci otrzymują hiperłącza do
materiałów szkoleniowych z różnymi punktami widzenia. Podczas
dwutygodniowej fazy wstępnej każdego modułu kursanci określają
swoje tempo, wybierają odpowiednie dla siebie materiały, i są zachęcani do udziału w dyskusjach online za pośrednictwem osobistego
bloga, Facebooka, Twittera i innych
mediów społecznościowych – przy
użyciu hashtagów i zawartości
MOOC.
#atymooc

#apptouryou

Kurs ATY MOOC
Na 16 stycznia 2017 roku zaplanowano początek Masywnego Otwartego Kursu Online (ang. skrót:
MOOC). To narzędzie przeznaczone głównie dla menedżerów i właścicieli małych i średnich przedsiębiorstw z branży turystycznej, pozwalające poznać idee turystyki
bez barier i potrzeby tego rozwijającego się rynku. MOOC odbywa
się w języku angielskim, trwa przez
8 tygodni i dzieli się na 4 moduły.
Każdy z nich zaczyna się od prezentacji materiałów. Na Poziomie 1.
wyświetlane są filmy i animacje

Odbędą się też cztery “webinaria”
(seminaria online). Kursanci będą
mogli zadawać pytania, na które
odpowiedzą eksperci. Kurs jest
dostępny od 16 stycznia do 15
marca 2017 roku, pod adresem:
http://www.apptouryou.eu/mooc/log
in/signup.php.
Do kursu ATY MOOC można dołączyć w całym okresie jego trwania.
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http://hotrec.eu/

Profil partnera: HOTREC, Belgia
HOTREC jest reprezentantem europejskiej branży hotelarskiej, restauracyjnej i kawiarnianej. Branża
ta liczy 1,8 mln firm, spośród których 91 proc. stanowią mikroprzedsiębiorstwa, tzn. firmy zatrudniające poniżej 10 osób. Odpowiadają
one za 59 proc. wartości dodanej
całego sektora. W samej UE w
branży turystyczno-hotelarskiej pracuje 10,2 mln ludzi. Wraz z pozostałymi sektorami turystycznymi,
daje to wynik w postaci trzeciego
miejsca na liście największych
branż w Europie.
HOTREC zrzesza 43 krajowe stowarzyszenia branżowe w 29 państwach europejskich. W ramach
projektu APP TOUR YOU zadania
HOTREC polegają głównie na informowaniu swoich członków o
wadze promocji inkluzywnych elementów wyposażeni ich obiektów –
co jest również głównym celem
samego projektu. APP TOUR YOU
postrzegany jest jako szansa zaangażowania wielu członków HOTREC, a zwłaszcza mikro i małych

przedsiębiorstw, w szkolenie internetowe za pośrednictwem MOOC.
Kurs jest bezpłatny, łatwy w obsłudze i dostosowany specjalnie do
potrzeb branży turystycznej –
wprowadza w główne zagadnienia i
wymogi w zakresie świadczenia
usług turystycznych pozbawionych
barier oraz pomaga w ocenie dostępności swoich obiektów i promowaniu elementów spełniających
kryteria turystyki bez barier.

Zdj.: HOTREC.

Zapisz się na szkolenie z turystyki bez barier:
http://www.apptouryou.eu/mooc/login/signup.php
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http://www.incipitconsulting.it/

Profil partnera:
Incipit, Włochy
INCIPIT Consulting Soc. Coop. to
firma utworzona w 2014 roku przez
grupę sześciu ekspertów, którzy od
połowy lat 80. działają w dziedzinie
turystyki, jako badacze i szkoleniowcy posiadający zarówno przygotowanie akademickie, jak również wiedzę biznesową.
Wykorzystując głębokie doświadczenie swoich członków, Incipit
Consulting prowadzi badania oraz
oferuje innowacyjne i dostosowane
do indywidualnych potrzeb szkolenia i usługi konsultingowe dla biznesu i instytucji z branży turystycznej.
Zespół Incipit Consulting posiada
długie doświadczenie w szkoleniach zawodowych. Poza tym, że
zrzesza on profesjonalnych szkoleniowców i wykładowców, przeprowadza także na zamówienie analizy potrzeb zawodowych i szkoleniowych w branży turystycznej, w
wymiarze krajowym i europejskim
oraz projektuje zindywidualizowane
ścieżki szkoleniowe – od technik
powitalnych w przyjmowaniu klientów z niepełnosprawnościami po
analizę dostępności usług turystycznych i tworzenie produktów z
dziedziny turystyki bez barier. W
zakresie projektów unijnych zajmujemy się działalnością szkoleniową

w turystyce dla wszystkich – przygotowujemy moduły tematyczne i
wspieramy tworzenie lokalnych
produktów turystycznych.
Incipit Consulting bierze udział w
planowaniu i wdrażaniu działań
szkoleniowych w ramach projektu
APP TOUR YOU. Wkład ten skupił
się zwłaszcza na zaprojektowaniu
ścieżki szkoleniowej „Kurs treningowy metodą blended learning dla
szkoleniowców” i na organizacji
bezpośredniego szkolenia, które
odbyło się w Asyżu, w łączności ze
wspólnym szkoleniem kadry. Incipit
Consulting odegrał też główną rolę
w opracowaniu przybornika szkoleniowego ATY MOOC, koordynując
tworzenie multimedialnych materiałów szkoleniowych.
Wraz ze wszystkimi partnerami
Incipit Consulting weźmie aktywny
udział w testowej fazie ATY MOOC,
inspirując dyskusję w Internecie,
uczestnicząc w webinariach i służąc wsparciem dla kursantów.
Ważną rolą Incipit jest monitorowanie i ocena kursu MOOC, co
będzie stanowiło wkład w opracowanie „Podręcznika utrzymania i
ponownego zastosowania MOOC”,
który powstanie jako ostatni wynik
prac w projekcie.
Incipit Consulting dołączył do projektu APP TOUR YOU w celu zdobycia cennego doświadczenia w
zakresie MOOC – nowego narzędzia do prowadzenia szkoleń na
odległość, które święci duże sukcesy na świeci – z nadzieją na powtórne jego zastosowanie w innych
obszarach szkoleń turystycznych.
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O APP TOUR YOU
APP TOUR YOU to projekt europejski finansowany w ramach
programu Erasmus+ – Partnerstwa Strategiczne.
Celem APP TOUR YOU jest przetestowanie nowych modeli szkoleniowych w zakresie turystyki bez
barier, zaadresowanych do mikro-,
małych i średnich przedsiębiorstw z
branży turystycznej. Po odbyciu
szkolenia metodą „blended learning”, łączącą tradycyjne i zdalne
metody nauczania, zaangażowani
w projekt przedstawiciele branży
turystycznej są przygotowani do
przekazywania wiedzy i służenia
radom
innym
reprezentantom
branży i liderom biznesu. Za pośrednictwem specjalnie opracowanej samokształceniowej aplikacji
mobilnej (APP) oraz kursu MOOC,
szerokie grono osób zgłębi podstawy turystyki bez barier oraz poprawnego gromadzenia i komunikowania informacji na temat dostępnych elementów w ofertach,
obiektach i usługach.

zbudują sieć kontaktów branży turystycznej.
Otrzymają
również
szansę popularyzowania swojej
działalności gospodarczej w Europejskim Katalogu Dostępnej Turystyki Pantou (http://pantou.org).

Polub APP TOUR YOU
na Facebooku:
https://www.facebook.com/groups/
443482555856530/?fref=ts
Obserwuj APP TOUR YOU
na Twitterze:
https://twitter.com/AppTourYou

#atymooc #online #tourism
#traveltech #mooc #accessibility

W efekcie realizacji projektu kursanci zdobędą nowe umiejętności i

ATY NEWSLETTER
W Newsletterze nr 4 projektu APP
TOUR YOU przedstawimy profile
dwóch kolejnych organizacji realizujących projekt.

W celu zapisania się do tego
Newsletteru e-biuletynów APP
TOUR YOU odwiedź:
http://eepurl.com/bNKPvf.
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APP TOUR YOU realizują:

TANDEM, Włochy
http://www.tandem.coop/

ENAT – Europejska Sieć Dostępnej Turystyki, Belgia
http://www.accessibletourism.org/

HOTREC, Belgia
Autonomiczny Rząd Katalonii
http://web.gencat.cat/ca/temes/turisme/

http://hotrec.eu

INCIPIT, Włochy
http://www.incipitconsulting.it/

ASM – Centrum Badań i Analiz Rynkowych, Polska
http://www.asm-poland.com.pl/

PREMIKI, Słowenia
http://www.premiki.com/

Polub APP TOUR YOU na Facebooku: https://www.facebook.com/groups/443482555856530/?fref=ts.
Odwiedź stronę internetową APP TOUR YOU: https://www.apptouryou.eu.

Projekt jest finansowany w ramach programu Erasmus+
– Partnerstwa Strategiczne; projekt nr 2015-1-IT01KA202-004675, CUP G86G15000450006.
Publikacja odzwierciedla jedynie stanowisko autorów.
Agencja Wykonawcza ds. Edukacji, Kultury i Sektora
Audiowizualnego (EACEA) ani Komisja Europejska nie
ponoszą odpowiedzialności za sposób wykorzystania
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nrzawartych
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informacji
w tej
publikacji.

