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Η Εθνική Έκθεση μπορεί να δείξει
την συνολική εικόνα του έργου.

Εθνική Έκθεση

Η Ανάλυση Αναγκών είναι μια "εικόνα"
των αναγκών της ομάδας-στόχου

στον χώρο του Τουρισμού
Κληρονομιάς

Αναφορά Επιβεβαίωσης
Αναγκών

Η υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την παραγωγή αυτής της έκδοσης δεν συνιστά έγκριση του περιεχομένου, το οποίο
αντικατοπτρίζει μόνο τις απόψεις των

οι συγγραφείς και η Επιτροπή δεν μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνη για οποιαδήποτε χρήση των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτές
 

ΠΗΓΗ: EUROSTAT HTTPS://EC.EUROPA.EU/EUROSTAT/WEB/PRODUCTS-
EUROSTATNEWS/-/EDN-20200715-1

Η αναφορά της Eurostat που αναλύει την "Μερίδα νέων με μέτριες ή
πάνω από μέτριες ψηφιακές ικανότητες το 2019 σε όλες της χώρες της

ΕΕ

Ευρωπαϊκή Αναφορά



Οι απαντήσεις από τα ερωτηματολόγια δείχνουν ότι οι
συμμετέχοντες δουλεύουν ήδη στον τομέα του πολιτιστικού
τουρισμού αλλά κυρίως έδειξε ότι όλοι ήθελαν να αυξήσουν
τις ψηφιακές τους ικανότητες. αυτό είναι ένα σημαντικό

στοιχείο για τους στόχους του έργου.

Βασικό Συμπέρασμα 1

This section can be used to talk about sub-topics, if any.

Οι στόχοι του HerTour4Youth συμβαδίζουν με τους στόχους της ομάδας-
στόχου να επιστρέψει ο τουρισμός στα επίπεδα προ-πανδημίας, κυρίως
όμως, στόχος είναι η εκπαίδευση των νέων για να υπάρξει μια γενιά με
καλύτερη επάρκια στις ψηφιακές δεξιόττηες και με ενδιαφέρον σε αυτόν

τον τομέα εργασίας 

Δεδομένα και κύρια συμπεράσματα

Σε όλες τις χώρες, ο τομέας τουρισμού έχει επηρεαστεί
σημαντικά από τον COVID-19. Ένα μεγάλο σύνολο ατόμων έχει
αρχίσει να εργάζεται ή να σπουδάζει από απόσταση, ενώ άλλοι

έχουν χάσει την δουλειά τους σε αυτόν τον τομέα. 

Βασικό Συμπέρασμα 2

Δεδομένα

Πολλοί συμμετέχοντες από το
Ηνωμένο Βασίλειο, την Ιταλία, την
Ελλάδα, την Βουλγαρία και την

Ολλανδία συμμετείχαν στο
ερωτηματολόγιο.

Ανάλυση Αναγκών

Νέοι ενήλικες που έχουν ήδη εμπειρία στον
χώρο του πολιτισμικού τουρισμού ή

ενδιαφέρονται να τον προωθήσουν ή νέα
άτομα που ενδιαφέρονται να αναπτύξουν

τις ψηφιακές τους δεξιότητες. 

Ομάδα στόχος

Η Έκθεση Επιβεβαίωσης Αναγκών είναι η έκθεση που δείχνει
τα βασικά ευρήματα της Ανάλυσης Αναγκων που έγινε στην

αρχή του έργου (Άυγουστος - Σεπτέμβριος 2020) 

Έκθεση Επιβεβαίωσης Αναγκών 

Η υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την παραγωγή αυτής της έκδοσης δεν συνιστά έγκριση του περιεχομένου, το οποίο αντικατοπτρίζει μόνο τις
απόψεις των

οι συγγραφείς και η Επιτροπή δεν μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνη για οποιαδήποτε χρήση των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτές
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