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https://www.facebook.com/HerTour4Youth 

https://twitter.com/HerTour4 

http://hertour4youth.erasmusplus.space HERTOUR4YOUTH 
Σκοπός του έργου: 

Το έργο στοχεύει να ενδυναμώσει νέους ανθρώπους να προωθήσουν  τους 
πόρους της Πολιτιστικής Κληρονομιάς μέσα από την ανάπτυξη των 
ικανοτήτων τους στον Ψηφιακό Σχεδιασμό.  
Οι συμμετέχοντες θα μπορέσουν να βάλουν την δημιουργικότητά τους σε 
δράση και θα είναι σε θέση να χαρτογραφήσουν το ψηφιακό υλικό που 
προωθεί την τοπική κουλτούρα, καθώς και να επεξεργαστο΄γν την 
πληθώρα πόρων που προσφέρει η πολιτιστική ζωή (μουσεία, τοπικά 
πρϊόντα, σημεία ενδιαφέροντος κτλ.). 
 
Ομάδες στόχοι: 

Νεαροί Ενήλικες, Εργαζόμενοι με νέους, Νέοι εργαζόμενοι, οργανώσεις 
που λειτουργούν στον χώρο τους τουρισμού. Πολιτιστικοί και 
δημιουργικοί τομείς, καθώς και ψηφιακοί τομείς που ενδιαφέρονται να 
προωθήσουν τον Τουρισμό Πολιτισμού μέσα από ψηφιακές ικανότητες  

Αποτελέσματα  
• 
• 

Οδηγός Ψηφιακού Σχεδιασμού 
Βοηθός Ψηφιακής Ξενάγησης  
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HERTOUR4YOUTH PROJECT 

Συνεργάτες 
Από Uk, NL, GR, IT, BG 

Ø CIVIC COMPUTING 
LIMITED, United 
Kingdom 

Ø M.O.R.E. More 
Opportunities to 
Reinforce Europe, Italy 

Ø Stichting Heimat 
International 
Foundation, Netherlands 

Ø NATSIONALEN 
TURISTICHESKI 
KLUSTER 
BULGARSKIYAT 
PUTEVODITEL, Bulgaria Ø ATERMON B.V. , 

Netherlands 

Ø OMILOS GIA TIN 
UNESCO PIREOS & 
NHSON, Greece 

Εναρκτήρια 
Συνάντηση  
Στις 28.05.2021 

Η εναρκτήρια συνάντηση έλαβε 
χώρα την 28η Μαΐου 2021. Λόγω 
των περιορισμών του COVID-19, 
έγινε διαδικτυακά. Συμμετχείταν 8 
μέλη της σύμπραξης.  
Η εναρκτήρια συνάντηση στόχευε 
να καλύψει τις δραστηριότητες, 
τις συναντήσεις και τις εργασίες 
που θα χρειαστούν για το έργο 
και να λάβει υπόψη τις τεχνικές 
και διαχειριστικές και 
οικονομικές πτυχές του. 

Επιπλέον, οι υποχρεώσεις του 
κάθε μέλους της ομάδας 
συζητήθηκαν. Ειδική βάση 
δόθηκε στις πρώτες δράσεις που 
έπρεπε να γίνουν: μια πρώτη 
έρευνα που αφορά την τωρινή 
κατάσταση στην ανεργεία των 
νέων στον χώρο του τουρισμού 
και το επίπεδο γνώσεών τους σε 
ψηφιακές δεξιότητες.  
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  HERTOUR4YOUTH PROJECT  

 

Δραστηριότητες 

Εθνική Αναφορά και 

Ανάλυση Σύγκρισης 

Πρώτη Δραστηριότητα 
 

 
Αυτές οι εθνικές αναφορές 

έχουν δημιουργηθεί με το 

σκοπό να σκιαγραφήσει την 

γενικότερη εικόνα του 

προγράμματος. Κάθε 

συνεργάτης έχει φτιάξει τη 

δική του εθνική αναφορά, 

χρησιμοποιόντας την 

μεθοδολογία του για να 

παράξει αποτελέσματα. 

 
You Μπορείτε να βρείτε και να 

κατεβάσετε την Εθνική 

Αναφορά και την Ανάλυση 

Σύγκρισης στης ιστοσελίδα 

του προγράμματος: 

http://hertour4youth.erasm 

usplus.space 

 

 
 

 
 

 

 
 
 

Επιβεβαίωση Αναγκών 

Σεπτέμβριος 2021 
 

 
Η δεύτερη δραστηριότητα 

περιείχε το άμεσο και έμμεσο 

target group δίνοντάς τους την 

ευκαιρία να επιβεβαιώσουν τις 

ανάγκες που θεωρούν ότι έχουν 

και να θεσπισουν το έδαφος  για 

την δημιουργία της 

εκπαιδευτικής μεθοδολογίας και 

την ανάπτυξη του οδηγού για το 

Digital Design. 

 
Ένα διαδικτυακό 

ερωτηματολόγιο βασισμένο στα 

ευρήματα της εθνικής αναφοράς 

δημιουργήθηκε για τους 

σκοπούς της επιβεβαίωσης. 

Τουλάχιστον 30 συμμετέχοντες 

από κάθε χώρα, με σύνολο 150 

συμμετέχοντες. Όλοι οι 

συνεργάτες δώσανε μια πλήρη 

ααναφορά για τα αποτελέσματα 

του ερωτηματολογίου 
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