
Kedves Olvasók! 

Üdvözöljük az 5. Hírlevelünkben és egyben 
meghívjuk a záró konferenciánkra. Közel 
három éves projekt munkánkat követően 
büszkén mutatjuk be eredményeinket az 
olaszországi Bosolassco-ban megrendezett 
konferenciánkon.  Csatlakozhat találkozónk-
hoz személyesen vagy a Zoom /Youtube élő 
közvetítésen keresztül (további információkat 
talál erről ebben a hírlevélben).

Elsőként a projektkoordinátorunk röviden 
bemutatja a projekt célkitűzéseit és ered-
ményeit, majd dr. Raffay Zoltán ad áttekintést 
az öt résztvevő ország akadálymentes turiz-
musával kapcsolatos kutatási eredményekről. 
A Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtu-
dományi Kar Marketing és Turizmus Intézete 
is támogatta a Peer-AcT projektet kutatási 

szakértelmével dr. Raffay Zoltán és dr. Gonda 
Tibor által. Ezt követően  öt szakértőnk mego-
sztja Önökkel tapasztalatait, és közös panel-
beszélgetést folytatnak.

Partnereink ezután bemutatják Önöknek 
Peer-AcT akadálymentes turizmus tréning 
kurzusunkat turisztikai szakértők számára.
A konferencia végén átadjuk a Peer-AcT 
tanúsítványokat a sorstársi trénerek és az 
akadálymentes turisztikai trénerek első gen-
erációjának.

Örömmel várjuk a konferenciánkon!

A Peer-AcT team

Visit us on>>>
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Facebook: @Peer-act-Inclusive-Tourism
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Ról ről
Bossolasco,Olaszország

Bossolasco egy romanti kus üdülőfalu, 
amelyet „RÓZSÁK ORSZÁGA” néven 
ismernek.

A történelmi központ utcáját, 
amely a San Giovanni Batti  sta 
plébániatemplomhoz vezet, 
illatos és színes rózsanövények 
díszíti k, amelyek szinte elvarázsolt 
megjelenést kölcsönöznek az 
utcának, lenyűgöző kilátással.

A falu 800 méteres tengerszint 
feletti   gerincen kanyarog, ahonnan 
megcsodálhatja az Alta Langa 
legizgalmasabb tájait, mely Piemont 
régió egyik legfontosabb területe 
turiszti kai interakti vitása miatt .

Bossolascóból kirándulásokat 
és sétákat lehet szervezni, hogy 
meglátogassák az UNESCO 
kulturális örökségével rendelkező 
más településeket, és számos 
szálláshelyet és étt ermet kínál, ahol 
megkóstolhatja az igp és a docg 
terület jellegzetes termékeit, mint 
a híres mogyorót, szarvasgombát, 
sajtok és borok.
„Az Erasmus + Peer Act Project 



fontos lehetőség volt az egész Alta Langa 
számára, és különösen Bossolasco számára, 
hogy az akadálymentesítésre és a turiszti kai 
lehetőségekre összpontosítson.
Az Erasmus lehetőséget adott  arra, hogy 
megértsék, hogyan kell megszervezni egy 
mindenki számára hozzáférhető turiszti kai 
célpontot, köszönhetően a fogyatékossággal 
élő fi ataloknak, akik a referenciaként 
szolgáltak ahhoz, hogy jobban megértsék, 
hogyan kell viselkedni, és hogyan 
javasolhatnak innovatí v turiszti kai ajánlatot.

Az Alba Social Welfare Consorti um és az 
európai partnerek együtt működésének 
köszönhetően online tanfolyamot 
készített ek „Peer educati on” módszerekkel, 
és elemezték az elérhető turiszti kai piac 
lehetőségeit. A projekt arra is ösztönzést 
adott , hogy először felgyorsítsa a 
bossolascói „idegenforgalmi információs 
iroda” megnyitását.
Szeretett el várjuk európai hirdetőinket, 
helyi barátainkat Bossolascóban, a Proloco 
Hallban, jövő szombaton, augusztus 21 
-én, az összes európai partnerrel záró 
konferencián! És gondolkodjon együtt  az 
idegenforgalom lehetőségeiről mindenki 
számára ”

Franco Grosso Bossolasco polgármestere



it megfelelő módon lehet kezelni. 
Különösen a Covid-19 világjárvány 
idején az online tanulási lehetőség 
hasznos az inkluzív turizmus kép-
zéséhez. 

A tanfolyam számos tananyagot mu-
tat be, például munkaanyagokat, 
prezentációkat és videókat. Minden 
videó akadálymentes. A jelnyelvet 
és az feliratokat minden videóhoz a 
LAYA digitális platf ormra mutató link-
en keresztül kínáljuk az inkluzív tan-
uláshoz (htt ps://peeract.kopfh and-
undfuss.net).

A tanfolyamra való jelentkezés in-
gyenes. Regisztrálni a VSBI e.V. hon-
lapján lehet, e-mail címmel: htt ps://
moodle.vsbi.online

A sikeres regisztrációt követően az 
oktatók hozzáférést biztosítanak a 
PeerAcT tanfolyamhoz. 

Reméljük, hogy kipróbálja és élvezni 
fogja az inkluzív turizmusról szóló 
sorstársi tanácsadás tanfolyamunkat!

Az inkluzív turizmussal kapcsolatos szakértői 
tanácsadó képzés már elérhető E-Learning tan-
folyamként minden partner nyelvén, valamint 
angol nyelvű változatként a VSBI e.V. moodle 
platf ormján.

A tanfolyam 12 modulból áll, melyek külön-
böző témákat fednek le, mint például az 
önálló életvitel mozgalom története, a sze-
mélyes tapasztalás, és az önértékelés sorstársi 
tanácsadóként, valamint a sorstársi tanácsadás 
és a felnőtt oktatás módszerei. A tanfolyam 
moduláris felépítése miatt  az oktatók és a ta-
nulók kiválaszthatják, hogy mely modulokkal 
és milyen sorrendben szeretnének dolgozni. 
Emellett  a tanfolyam nemcsak az egyéni online 
tanulást teszi lehetővé, hanem a kevert (on-
line és személyes), és csak személyes tanulási 
lehetőségeket is. Ezáltal az oktatók és tanulók 
különböző egyéni szükségleteit és ismerete-

E-learning 
tanfolyam 
erópai sorstársi 
tanácsadóknak



Képek a tavalyi Konferenciáról Orfú, 
Magyarországon 04.09.2020


