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Konferencja APP TOUR
YOU nt. e-learningu
i szkolenia w zakresie
turystyki bez barier.
Bruksela, 27 czerwca 2017 r.
Głównym tematem konferencji organizowanej przez konsorcjum projektu APP TOUR YOU jest nauczanie i szkolenie w zakresie turystyki bez barier.

Osoby reprezentujące lub zainteresowane branżą turystyczną będą
miały możliwość zaznajomienia się
z otwartym, internetowym kursem
przygotowanym w ramach projektu
APP TOUR YOU.
Podczas konferencji przekazane
zostaną doświadczenia ze szkoleń
oraz omówione zostaną wymogi
dotyczące wiedzy i umiejętności
w zakresie świadczenia dostępnych, inkluzywnych usług turystycznych. Wśród prelegentów
znajdują się przedstawiciele Komisji Europejskiej, organizacji turystycznych, biznesu, trenerów i ekspertów w turystyce bez barier.
Prelegenci skupią się zwłaszcza na
korzyściach biznesowych związanych z inkluzywnością i dostępnością w turystyce, przekładającymi
się na zwiększenie jakości i trwałości przedsiębiorstw oraz obiektów
turystycznych.
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Wszyscy uczestnicy są zaproszeni
na wspólny lunch w formie bufetu,
w godzinach 13:15 – 14:00.
Termin: wtorek, 27 czerwca 2017,
10:00 – 13:15 (potem przejście na
lunch).
Miejsce: BTC Belgian Development Agency, "Espace Jacqmotte",
Rue Haute 139, 1000 Bruksela.
Główne zagadnienia: turystyka
bez barier, e-learning i szkolenie
dotyczące MŚP w branży turystycznej i dostępnych obiektów turystycznych.
Język: angielski
Wymagana rejestracja:
http://www.accessibletourism.org/?i=enat.
en.app_tour-you-conference-27-june2017

kampanii w mediach społecznościowych i marketingowi szeptanemu kolejne osoby wciąż zakładają konta na platformie MOOC, by
uzyskać dostęp do materiałów
szkoleniowych, przewodników video, wyboru dokumentów i internetowego narzędzia do samooceny
w zakresie dostępności obiektu.
Uczestnicy, którzy ukończyli testy
i wypełnili kwestionariusz MOOC,
obecnie
otrzymują
Certyfikaty
Uczestnictwa.
Zespół ATY jest bardzo dumny ze
wszystkich kursantów i dziękuje za
ich wysokie zaangażowanie.
Szczególnie miło było nam otrzymać opinie od menedżerów i właścicieli małych i średnich przedsiębiorstw turystycznych, studentów,
badaczy i urzędników.

Rejestracja trwa do 22 czerwca
2017 r.

#atymooc

#apptouryou

Uczenie się przez MOOC
Przygotowany w ramach APP TOUR YOU Masywny Otwarty Kurs
Online (ang. skrót: MOOC) trwał
przez osiem tygodni, od stycznia
do marca, i zakończył się powodzeniem. O rozmiarach sukcesu
#ATYMOOC świadczy to, że wzięły
w nim udział 563 osoby, a dzięki
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Rząd Katalonii
http://web.gencat.cat/ca/temes/turisme/

Profil Partnera: Rząd Katalonii
W Ministerstwie
Przedsiębiorczości i Wiedzy Rządu Katalonii
funkcjonują dwie instytucje zajmujące się wdrażaniem strategii turystycznych.
Generalna Dyrekcja Turystyki
jest odpowiedzialna za planowanie
i zarządzanie regionalnymi strategiami turystycznymi. Oznacza to
projektowanie,
koordynowanie
i wdrażanie strategii nakierowanych
na promocję konkurencyjności, innowacji i wysokiej jakości produktów; przygotowywanie instrumentów i analizowanie baz statystycznych; uporządkowywanie i kontrolowanie instytucji, firm i działalności
turystycznej; projektowanie i koordynowanie działań edukacyjnych
związanych z branżą turystyczną;
realizowanie kompetencji w zakresie inspekcji i nakładania kar, egzekwowanie przepisów turystycznych w instytucjach, firmach i jednostkach objętych regulowaną
działalnością turystyczną oraz zarządzanie danymi poprzez Kataloński Rejestr Turystyczny.

ciem działań marketingowych Katalońskiej bazy turystycznej, zarówno
w Hiszpanii, jak i za granicą. Celem
Rady jest umacnianie wizerunku
kraju jako urozmaiconego i będącego doskonałym celem wycieczek.
Strategicznym celem Rady jest wypracowanie ekonomicznie, społecznie i przyrodniczo zrównoważonego modelu turystycznego Katalonii. Zrównoważony charakter
oferty stał się głównym czynnikiem
w podejmowaniu decyzji przez
konsumentów wybierających się na
wakacje i odpoczynek.

Katalońska Rada Turystyki odpowiada za realizację rządowej
strategii promocji turystyki. Jest
oficjalnym ciałem Rządu Katalonii
zajmującym się promocją i wspar3 – APP TOUR YOU Newsletter nr 4, czerwiec 2017

Obie organizacje są partnerami
w projekcie APP TOUR YOU i angażowały się w takie przedsięwzięcia, jak: prowadzony metodą blended learning kurs w Asyżu, dostarczanie materiałów i informacji na
potrzeby kursu MOOC, organizacja
konferencji 12 grudnia 2016 r.,
promocja i rozpowszechnianie kursu MOOC wśród MŚP z branży
turystycznej, a także organizacja
spotkania partnerów projektu, które
odbyło się 20-21 kwietnia 2017 r.

Jaki jest oddziaływanie na branże turystyczną?
Koncepcja turystyki bez barier
opiera się na zasadzie, że turystyka jest fundamentalnym uprawnieniem socjalnym wszystkich ludzi, a
wypoczynek i korzystanie z turystyki są kluczowe dla jakości życia.

Katalońskie Prawo Dostępności
Obowiązujące obecnie Prawo Dostępności, uchwalone w 2014 r.,
obliguje władze lokalne do przygotowywania planów w zakresie dostępności budynków, przestrzeni
publicznej, terenów przyrodniczych,
transportu, usług, komunikacji itp.
W zależności od wielkości miast,
na realizację planu wyznaczono od
8 do 15 lat. Ponadto we wszystkich
nowych budynkach (np. hotelach,
apartamentach, muzeach, centrach
rekreacji) należy umożliwić poruszanie się osobom ze specjalnymi
potrzebami. Również w istniejących
budynkach właściciele zobligowani
są do zapewniania ich dostępności.
Z kolei w przypadku remontów budynków lub zmiany struktury własności, konieczne jest dostosowanie obiektu do wymogów dostępności. Wszystkie tereny i usługi
użytku publicznego muszą zawierać informacje i znaki dostosowane
do potrzeb ludzi z niepełnosprawnością sensoryczną.

Mamy świadomość, że dostępność
turystyki nie sprowadza się do
zwyczajnego zapewnienia odpowiedniego transportu i zakwaterowania dla ludzi ze specjalnymi potrzebami w zakresie dostępności.
Obiekt spełniający wymogi dostępności powinien też umożliwiać każdemu, bez względu na stan zdrowia, korzystanie z infrastruktury,
oferowanych sposobów spędzania
czasu,
produktów,
środowiska
i usług turystycznych w normalny,
niezależny i bezpieczny sposób.
A zatem cały łańcuch turystyczny
(transport turystyczny, zakwaterowanie, zasoby i oferowane sposoby
spędzania czasu oraz usługi dodatkowe) musi być dostępny dla
każdego.
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słuchowej czy w postaci ograniczonego zakresu ruchu.
Wyróżniono 26 dostępnych obiektów turystycznych oraz Drogę św.
Jakuba dla Wszystkich. W ten sposób objęto cały łańcuch atrakcji
turystycznych.

Nagrody

Podążamy tą ścieżką niezmiennie.
Jeśli chodzi o promocję, od 2007 r.
Katalonia jest klasyfikowana jako
dostępny cel wycieczek.
Informacja o obiektach noclegowych, restauracjach, transporcie
i zasobach turystycznych, spełniających wymogi dostępności, została upubliczniona.
Stworzono interaktywną stronę internetową z informacjami o dostępności według rodzaju niepełnosprawności: fizycznej, wzrokowej,

ASM – Centrum Badań i Analiz Rynku
Sp. z o.o.
http://www.asm-poland.com.pl/

Profil Partnera:
ASM – Centrum Badań i
Analiz Rynku Sp. z o.o.
ASM jest polskim prywatnym centrum badawczo-rozwojowym (MŚP),

World Travel Market: w związku z
pracą na rzecz dostępności, od
2012 r. przyznawany jest nam status miejsca Odpowiedzialnej Turystyki.
Intermedia-Globe Silver 2013
award przyznana przez World Media Festival w Hamburgu za kampanię promującą turystykę, zawierającą oznaczenia i napisy dla osób
z niepełnosprawnością słuchową.
Catalonia ONCE Solidarios 2013
award w kategorii Administracja
Publiczna.
Katalonia ma certyfikat Biosphere
Responsible Tourism Destination.
specjalizującym się w analizach
rynkowych i biznesowych, badaniach społeczno-ekonomicznych,
promocji projektów europejskich
i krajowych oraz planach eksploatacji wyników projektów.
Nasza jednostka dostarcza usługi
głównie dla trzech grup klientów:
firm prywatnych, instytucji i organizacji publicznych, unijnych programów badawczych i edukacyjnych.
ASM ma na koncie udział w ponad
czterdziestu projektach unijnych
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i koordynował osiem z nich, w tym
projekt DIADA – innowacyjny projekt edukacyjno-badawczy na temat turystyki bez barier. ASM działa na takich polach, jak: analiza
rynku, przygotowywanie modeli
biznesowych i ich walidacja, plany
biznesowe i foresight, edukacja, elearning, ewaluacja strategii i programów na poziomie krajowym
i unijnym, strategie rozpowszechniania i eksploatacji, planowanie
i koordynacja działań komunikacyjnych.

że w innych działaniach projektu
i z powodzeniem rozpowszechniał
w Polsce informacje o projekcie
i jego rezultatach.
Dzięki udziałowi w APP TOUR
YOU zespół ASM rozwinął i uaktualnił swoje kompetencje w turystyce bez barier i sektorze edukacji,
zwłaszcza w kontekście kursu
MOOC. Podczas projektu ASM
zawiązał udaną współpracę z Polskim Towarzystwem TurystycznoKrajoznawczym
(www.pttk.pl/)
i z Accessible Poland Tours
(www.accessibletour.pl) o specjalizacji w podróżach osób z niepełnosprawnościami
Polub APP TOUR YOU
na Facebooku:
https://www.facebook.com/groups/
443482555856530/?fref=ts

W projekcie APP TOUR YOU ASM
nadzorował przygotowanie pakietu
szkoleniowego “Blended training
course for trainers of tourism accessibility assessments” (“Kurs
metodą blended learning dla trenerów
oceny
dostępności
w
turystyce”) z tradycyjnymi i internetowymi materiałami edukacyjnymi. ASM aktywnie uczestniczył takATY NEWSLETTER
To jest czwarty i ostatni newsletter
APP TOUR YOU.
Dziękujemy za śledzenie naszej
podróży.

Obserwuj APP TOUR YOU
na Twitterze:
https://twitter.com/AppTourYou

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

Więcej informacji o APP TOUR
YOU i szkoleniu w turystyce bez
barier można znaleźć na stronie
projektu: www.apptouryou.eu.
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APP TOUR YOU realizują:

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

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

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

http://hotrec.eu

HOTREC, Belgia

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
informacji zawartych w tej publikacji.

7 – APP TOUR YOU Newsletter nr 4, czerwiec 2017

