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Έργο dTour
“ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΤΗΣ ΨΗΦΙΑΚΟΠΟΙΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΙΣΧΙΣΗ ΤΩΝ ΜΙΚΡΩΝ ΚΑΙ ΜΕΣΑΙΩΝ 

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ ”

Το έργο DTOUR είναι ένα πρόγραμμα KA202 – Στρατηγικές συνεργασίες για επαγγελματική εκπαίδευση και

κατάρτιση (01.12.2020 - 30.04.2023), συγχρηματοδοτούμενο από το πρόγραμμα Erasmus + της Ευρωπαϊκής

Ένωσης. Το πρόγραμμα αποτελείται από οκτώ εταίρους, από πέντε διαφορετικές χώρες (Ελλάδα, Κύπρος , Ισπανία,

Σουηδία και Ηνωμένο Βασίλειο) και συντονίζεται από την «‘ΔΗΜΗΤΡΑ’ Εκπαιδευτική και συμβουλευτική», ένα

ελληνικό οργανισμό ΕΕΚ (Επαγγελματικής Εκπαίδευσης & Κατάρτισης).

Το έργο επιδιώκει να εκπαιδεύσει και να πιστοποιήσει επαγγελματίες στον τομέα του Τουρισμού και της

Φιλοξενίας με ενημερωμένες ψηφιακές δεξιότητες (δηλαδή τους ‘Σύμβουλους dTour’), προκειμένου να ενισχύσει

την απόδοση των Μικρών και Μεσαίων Επιχειρήσεων (ΜΜΕ) στον συγκεκριμένο τομέα. Οι dTour σύμβουλοι θα

μπορούσαν να είναι άτομα που έχουν ήδη εργαστεί στον τομέα του τουρισμού και της φιλοξενίας, και θα ήθελαν

να βελτιώσουν τις δεξιότητές τους και τις ευκαιρίες απασχόλησης. Θα μπορούσαν επίσης να είναι ιδιοκτήτες ή

λειτουργοί Μικρών και Μεσαίων Επιχειρήσεων που κατανοούν την ανάγκη για ψηφιοποίηση και θα ήθελαν να

φέρουν τη δική τους επιχείρηση στη νέα ψηφιακή εποχή, σύμβουλοι επιχειρήσεων που ήδη εργάζονται ή

ενδιαφέρονται να συνεργαστούν με Μικρές και Μεσαίες Επιχειρήσεις στον τομέα κλπ. Επιπλέον, Το έργο δίνει στις

ΜΜΕ τουρισμού και φιλοξενίας την ευκαιρία να πλοηγηθούν σε νέες ψηφιακές τεχνολογίες και εργαλεία που θα

μπορούσαν να χρησιμοποιήσουν για τις επιχειρήσεις τους και να κατανοήσουν πώς μπορούν να επωφεληθούν από

αυτές.

1η Διακρατική Συνάντηση για το Έργο DTour 
(“Introducing digitalization for boosting SMEs in Tourism 

and Hospitality”) 

Διαδικτυακά  μέσω  Zoom

Πέμπτη, 11 Φεβρουάριου 2021 

The European Commission support for the production of this publication does
not constitute an endorsement of the contents which reflects the views only of
the authors, and the Commission cannot be held responsible for any use which
may be made of the information contained therein



Βρείτε περισσότερα για το

έργο dTour, ΕΔΩ.

Στις 11 Φεβρουαρίου 2021, ο συντονιστής του έργου

«ΔΗΜΗΤΡΑ εκπαιδευτική και συμβουλευτική» συντόνισε,

την 1η Διακρατική Συνάντηση Έργου (Διαδικτυακά μέσω

Zoom) στο πλαίσιο του έργου DTour, με τη συμμετοχή

όλων των εταίρων του έργου: RINOVA limited, DIMITRA,

MMC – management Mediterranean Centre, Larnaka

Tourism Board, Magnesia’s Chamber, ACTA – Aristotle

Certification Training and Assessment, Folkuniversitetet,

INVAT-TUR – Valencia Institute of Tourism Technologies.

Η πρώτη συνάντηση ξεκίνησε με ένα καλωσόρισμα από

τον συντονιστή, «’ΔΗΜΗΤΡΑ’ εκπαιδευτική και

συμβουλευτική». Ακολούθως όλοι οι εταίροι προχώρησαν

σε παρουσιάσεις σχετικά με τον οργανισμό τους (τύπος,

βασική εμπειρογνωμοσύνη, κύριες λειτουργίες) καθώς και

την εμπειρία τους σε σχέση με το έργο.

DTour project meeting: 1st Transnational Project 
Meeting (Kick Off Meeting)

ONLINE VIA ZOOM Thursday, 11 FEBRUARY 2021

Η συνάντηση συνεχίστηκε με παρουσίαση του συντονιστή

σχετικά με το έργο (γενική ιδέα, στόχοι και πακέτα

εργασίας, δραστηριότητες και χρονοδιάγραμμα),

ακολουθούμενη από παρουσιάσεις και πιο συγκεκριμένες

συζητήσεις για κάθε πακέτο εργασίας. Επιπλέον, οι εταίροι

έστρεψαν την προσοχή τους και συζήτησαν για τη

στρατηγική επικοινωνίας και διάδοσης του έργου, τα

οικονομικά και θέματα σχετικά με την τη διασφάλιση της

ποιότητας στο έργο.

Πριν από τα τελικά συμπεράσματα και το κλείσιμο της

συνάντησης, οι εταίροι συζήτησαν για τα καθήκοντα που

πρέπει να ολοκληρωθούν μέχρι την επόμενη συνάντηση,

λεπτομέρειες για την επόμενη συνάντηση και προχώρησαν

σε μια συνολική αξιολόγηση της πρώτης συνάντησης.
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Το έργο dTour χρηματοδοτείται με την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.
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http://www.mmclearningsolutions.com/Project_Card.aspx?ProjectID=1786&ProjectCategoryID=
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https://www.invattur.es/

