
Ο Μεθοδολογικός Οδηγός του TOUR FR(I)END
Ο Εκπαιδευτικός Οδηγός για βασικές δεξιότητες των ατόμων που δραστηριοποιούνται στον τουριστικό
κλάδο
Ο Εκπαιδευτικός Οδηγός για την εκμάθηση στη νοηματική γλώσσα βασικών φράσεων που
χρησιμοποιούνται στον τουριστικό κλάδο
Ο Εκπαιδευτικός οδηγός για εκπαιδευτές, που εστιάζει στα βασικά στοιχεία του τουριστικού κλάδου στα
Διεθνή Σήματα και στη χρήση του TOUR FR(I)END παιχνιδιού
Το TOUR FR(I)END phygital serious game

liminal
HANDS UP
HIMALAYA TRAVEL
NARRATOLOGIES
Τρελά Χρώματα 

Η ομάδα της CHALLEDU- inclusion | games | education σας προσκαλεί στις 21 Ιανουαρίου 2022 και ώρα
17.30-20.30 στην ενημερωτική εκδήλωση Be my TOUR FR(I)END στο Σεράφειο του Δήμου Αθηναίων
(Εχελιδών 19 & Πειραιώς 144). Η εκδήλωση πραγματοποιείται στο πλαίσιο του έργου Erasmus+ "TOUR
FR(I)END- Friendly Redesign of Inclusive Experiences N’ Destinations for Deaf people". 

Στη διάρκεια της εκδήλωσης θα παρουσιαστούν τα εργαλεία του έργου TOUR FR(I)END. Πιο συγκεκριμένα:

Θα ακολουθήσουν παρουσιάσεις εκπροσώπων των εξής φορέων: 

και μία συζήτηση για τους τρόπους ένταξης Κωφών & Βαρηκόων ατόμων στον τομέα του τουρισμού. 
Στο τέλος των παρουσιάσεων οι συμμετέχοντες στην εκδήλωση θα έχουν τη δυνατότητα να επεξεργαστούν το
υλικό του TOUR FR(I)END και να το δοκιμάσουν!

Η συμμετοχή στην εκδήλωση είναι δωρεάν και θα δοθούν βεβαιώσεις παρακολούθησης. 
Η εγγραφή στην εκδήλωση είναι απαραίτητη και οι συμμετέχοντες θα εισέρχονται στον χώρο με πιστοποιητικό
εμβολιασμού ή νόσησης.
Για να κλείσετε θέση πραγματοποιήστε σήμερα την εγγραφή σας εδώ: 

Η υποστήριξη της Ευρωπαϊκής επιτροπής στην παραγωγή της παρούσας έκδοσης δεν συνιστά αποδοχή του
περιεχομένου το οποίο αντικατοπτρίζει αποκλειστικά τις απόψεις των συντακτών και η Επιτροπή δεν μπορεί
να αναλάβει την ευθύνη για οποιαδήποτε χρήση των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτή.

Ιανουάριος 2022 Δελτίο Τύπου

TOUR FR(I)END- FRIENDLY REDESIGN OF INCLUSIVE
EXPERIENCES N’ DESTINATIONS FOR DEAF PEOPLE

Πρόσκληση στην ενημερωτική εκδήλωση Be my TOUR FR(I)END

www.tourfriend.eu

     Χορηγοί
επικοινωνίας

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScdXU6Tc4EqGDsWnhxYbTDtaPtZWRBPGTyI3QbjswaJdUBiig/viewform
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