
                                               

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ 

ΤΙΤΛΟΣ: Κεφαλονιά, ένας αθλητικός παράδεισος
ΧΩΡΑ ΥΠΟΔΟΧΗΣ: Ισπανία
ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΣ: Βαρκελώνη/Καταλονία
ΡΟΗ: Εκπαιδευομένων

ΗΜΕΡΑ ΩΡΑ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΦΟΡΕΑΣ 
1η   Άφιξη στη Βαρκελώνη

- Γνωριμία με το φορέα υποδοχής MOVEU.
- Παρουσίαση του Erasmus +.
- Παρουσίαση των στόχων και των σκοπών του σχεδίου.
- Ερωτηματολόγια για τον προσδιορισμό του επιπέδου των 
γνώσεων των συμμετεχόντων στον τομέα του εναλλακτικού 
τουρισμού

MOVEU
www.moveu.es

2η Θεωρητική  Κατάρτιση:  Πανεπιστημιακή  Σχολή
Τουρισμού CETΤ-UB/BARCELONA

9.00 – 15.00

Η  Πανεπιστημιακή  Σχολή  Τουρισμού  CETΤ  εδρεύει  στην
Βαρκελώνη,  εξειδικεύεται  στον  τομέα  της  τουριστικής
κατάρτισης και έχει εμπειρία περισσότερα από 40 χρόνια.  Η
CETΤ παρέχει υψηλής ποιότητας εξατομικευμένη τουριστική
κατάρτιση  και  προωθεί  την  προσωπική  και  επαγγελματική
ανάπτυξη  των  σπουδαστών  και  παράλληλα  παρέχει
συμβουλευτικές  υπηρεσίες  σε  περισσότερες  από  500
τουριστικές  επιχειρήσεις,  όπου οι  σπουδαστές  της,  κάνουν
την πρακτική τους άσκηση. Η σχολή CETT επίσης προωθεί
έντονα την έρευνα, την γλωσσική κατάρτιση και το σεβασμό
στην πολιτιστική και φυσική κληρονομία, καθιστώντας τη ένα
από τα πιο πρωτοπόρα κέντρα τουρισμού στην Ευρώπη.

Εισαγωγή  στην  τουρισμό  και  αναφορά  στις  βασικότερες
κατηγορίες. Συγκεκριμένα:
- Ιστορική εξέλιξη του τουρισμού στην Καταλονία
- Βασικές κατηγορίες τουρισμού:

● Τουρισμός Αναψυχής
● Εναλλακτικός Τουρισμός
● Αγροτουρισμός 
● Πολιτιστικός Τουρισμός 
● Θρησκευτικός Τουρισμός
● Αθλητικός Τουρισμός

Εισαγωγή στον αθλητικό τουρισμό. Συγκεκριμένα:
-Υφιστάμενη  κατάσταση  θαλάσσιου  αθλητικού  τουρισμού
στην Καταλονία. 
- Ανάλυση ορισμών εξειδικευμένης ορολογίας

https://www.cett.es/es/

https://www.cett.es/es/
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-Παραδείγματα καλών πρακτικών θαλάσσιου τουρισμού

TOMEA  Σ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ  
 οργάνωση, διαχείριση και λειτουργία 

τουριστικών μονάδων αθλητικού τουρισμού 
 εγκαταστάσεις σύγχρονων τουριστικών 

μονάδων αθλητικού τουρισμού
 εξέλιξη του αθλητικού τουρισμού και

η συνεισφορά του στην οικονομία
 τον σχεδιασμό καινοτόμων μεθόδων 

προώθησης του αθλητικού τουρισμού
 καινοτομία στη στρατηγική marketing 

του αθλητικού τουρισμού
 στρατηγικό σχεδιασμό προώθησης 

του αθλητικού τουρισμού
 αύξηση της κατά κεφαλήν τουριστικής

δαπάνης
 διασπορά τουριστικής κίνησης σε 

ευρύτερα χρονικά και γεωγραφικά όρια 

TOMEA  Σ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ  
 πληροφοριακά συστήματα και τεχνολογίες ΤΠΕ των

 σύγχρονων μονάδων αθλητικού τουρισμού
 ηλεκτρονικά συστήματα διαχείρισης και marketing 

αθλητικών τουριστικών προορισμών 
 χρήση σύγχρονων μεθόδων ηλεκτρονικού marketing
 ηλεκτρονική διαχείριση σχέσεων πελατείας
 social networking και τεχνολογίες WEB 2.0
 χρήση  προηγμένων  τεχνολογιών  πολυμέσων,

ψηφιακών, χαρτών και εικονικής πραγματικότητας
 χρήση τεχνολογιών κινητής πλατφόρμας (m-tourism)
 «έξυπνα»  συστήματα  μέτρησης  –  ανάλυσης

δεδομένων στον αθλητικό τουρισμό
 χρήση μεθόδων ΤΠΕ για την προσβασιμότητα 

τουριστικών  ιστότοπων  από  ομάδες  ΑΜΕΑ  και
ηλικιωμένους

3η Επίσκεψη μελέτης/πρακτική άσκηση:
Οργανισμός Ολυμπιακό  Κανάλι  της  Καταλονίας
(Canal  Olímpico  de  Catalunya  στο  Castelldefels) /
Εταιρεία EQUACAT SA

Επίσκεψη μελέτης/πρακτική άσκηση:: Νaturpark

9.00 – 13.00
Το Ολυμπιακό κανάλι της Καταλονίας δημιουργήθηκε από το
δήμο  της  Βαρκελωνης,  με  αφορμή  τους  Ολυμπιακούς
Αγώνες της Βαρκελώνης το 1992 ως τόπος διεξαγωγής των
αγώνων του ολυμπιακού αθλήματος κανόε καγιάκ. Το κανάλι
είναι μια εγκατάσταση των 430 στρεμμάτων, εκ των οποίων
τα 150 αντιστοιχούν  στο κυρίως αγωνιστικό  χώρο και   το
υπόλοιπο μοιράζεται μεταξύ των συστημάτων πρόσβασης,
των  εσωτερικών  δρόμων,  χώρων  στάθμευσης,  περιοχές

https://
www.olympicchannel.co
m/en/

https://www.olympicchannel.com/en/
https://www.olympicchannel.com/en/
https://www.olympicchannel.com/en/


14.00 – 
17.00

πράσινο και κτίρια.

Μετά  την  λήξη  των  Ολυμπιακών  Αγώνων,  το  1993
δημιουργήθηκε  η  EQUACAT  SA,  μια  εταιρεία  που
συγκροτήθηκε  από  το  υπουργείο  Αθλητισμού  της  τοπικής
κυβέρνησης   της  Καταλονίας  ως  εταιρεία  διαχείρισης  του
Canal  Olímpico de Catalunya στο Castelldefels.  Η εταιρεία
EQUACATSA παρέχει  τις  εγκαταστάσεις  με  σκοπό  τη
διεξαγωγή   αθλητικών   δραστηριοτήτων   θαλάσσιου
αθλητικού τουρισμού οι οποίες ανταποκρίνονται στις ανάγκες
των  μελών   και  στους  επισκέπτες,  παρέχοντας  ένα
διαφοροποιημένο τουριστικό μοντέλο.  Οι συμμετέχοντες  θα
καταρτιστούν στο θέμα του θαλάσσιου αθλητικού τουρισμού
και  θα  κάνουν  πρακτική  άσκηση  στις  εγκαταστάσεις  του
Καναλιού.

H εταιρεία  Νaturpark ιδρύθηκε  το  2001,  είναι  μια  από  τις
μεγαλύτερες  ετιαρείες  στον  τομέα  του  εναλλακτικού
τουρισμού και βρίσκεται σε ένα από τα μεγαλύτερα φυσικά
πάρκα  της  Καταλονίας,  εκτάσεως  20  εκταρίων.  Η  εταιρεία
παρέχει  διάφορες  αθλητικές  δραστηριότητες,  όπως
ορειβασία,  ορεινή  πεζοπορία,  διαδρομές  με  ποδήλατα,
αναρρίχηση  τόσο  για  αρχάριους,  όσο  και  για
προχωρημένους.  Οι  συμμετέχοντες  θα  καταρτιστούν  στο
θέμα  του  αθλητικού  τουρισμού  και  θα  κάνουν  πρακτική
άσκηση στις εγκαταστάσεις της εταιρίες.

https://bosctancat.net/
2014/04/28/natupark-
servicios/

4η
Επίσκεψη μελέτης/πρακτική άσκηση:: 
Εταιρεία Mojokite S.L.

9.00 – 15.00
Στο  πλαίσιο  του  δεύτερου  στρατηγικού  σχεδιασμού  της
πόλης  της  Βρακλώνης  -  πόλεις  με  μέτωπο  στη  θάλασσα
ιδρύθηκε  η  εταιρεία  mojokite.sl,  όπου  πρόκειται  για  μια
διεθνή  σχολή  Κitesurf  με  έδρα  τη  Βαρκελώνη.  Η  εταιρεία
διαθέτει χρόνια εμπειρίας και διδασκαλίας στο  Κitesurfing και
έχει  αναπτύξει  διάφορα  προϊόντα  θαλάσσιου  αθλητικού
τουρισμού, απευθυνόμενα σε ξεχωριστές ομάδες τουριστών
από όλο τον κόσμο. Η εταιρεία συνεχώς αναπτύσσεται και
από  το  2011  είναι  ο  επίσημος  συνεργάτης  του
πρωταθλήματος   Κitesurfing    που διοργανώνει  το  τοπικό
υπουργείο Τουρισμόυ της Καταλονίας. Οι συμμετέχοντες θα
καταρτιστούν  σε  όλο το  σύστημα  οργάνωσης,  διαχείρισης,
λειτουργίας και προώθησης της εταιρείας.   

http://
www.mojokite.com/

5η Επίσκεψη μελέτης/πρακτική άσκηση::
Eταιρεία ΚΕΤΕΚVT

9.00 – 15.00

H εταιρεία  ασχολείται  με  την  δημιουργία  εκδηλώσεων
event εναλλακτικού τουρισμού.                    
Επίσης  οργανώνει  αποκλειστικά  προγράμματα

https://www.iberica-
windsurf.com/

https://www.iberica-windsurf.com/
https://www.iberica-windsurf.com/
http://www.mojokite.com/
http://www.mojokite.com/
https://bosctancat.net/2014/04/28/natupark-servicios/
https://bosctancat.net/2014/04/28/natupark-servicios/
https://bosctancat.net/2014/04/28/natupark-servicios/


καινοτομίας,  σχεδιασμένα  για  την  παραγωγή  εκθέσεων
και  εκδηλώσεων.  Στο  κομμάτι  του  ορεινού  εναλλακτικού
τουρισμού  η  εταιρεία  διοργανώνει  αθλητικές
δραστηριότητες  ιππασίας,  καγιάκ,  κανό στα ποτάμια της
Καταλονίας,  καθώς  επίσης  ορειβασία  και  άλλες  δράσεις
για  το  teambuilding.  Οι  μαθητές  θα  κάνουν  πρακτική
άσκηση  στον  τομέα  του  μάρκετινγκ  και  της  ψηφιακής
προώθησης.

6η Επίσκεψη  μελέτης:  Δήμος  Βαρκελώνης  –  Τμήμα
Τουρισμού / Barcelona Turismo

9.00 – 15.00

Το  γραφείο  τουρισμού  της  Βαρκελώνης  δραστηριοποιείται
από το 1992 στην προώθηση και τη διασφάλιση ποιότητας
του τουριστικού προϊόντος της Βαρκελώνης. Οι δράσεις του
τα  τελευταία  χρόνια  επικεντρώνονται  στην  προώθηση  της
πόλης  μέσω μιας  σειράς  ποικίλων  δράσεων,  με  μοναδικό
στόχο  την  βελτίωση  του  παραγόμενου  τουριστικού
προϊόντος. Μέσω της επίσκεψης μελέτης,  οι συμμετέχοντες
έχουν  τη  δυνατότητα  να  έρθουν  ακόμα  πιο  κοντά  στο
αντικείμενο,  εμβαθύνοντας  στα  θέματα  του  αθλητικού
τουρισμού, τον τρόπο προώθησης του και θα γνωρίσουν από
κοντά  και  να  κάνουν  πρακτική  άσκηση  στις  4  βασικές
τεχνολογικές εφαρμογές  που χρησιμοποιούνται:
- BCN City,
- TimeOut,
- BCN Design Tour,
- Bus Turístic Virtual 
(http://www.barcelonaturismo.com/aplicaciones-movil/)

http://
www.barcelonaturismo.c

om/

7η Πολιτιστικό εργαστήριο 
Γνωριμία με την ιστορία της Καταλονίας

- Μουσείο Ιστορίας της Καταλονίας 
- Ναυτικό Μουσείο της Καταλονίας

http://www.mhcat.cat/
http://www.mmb.cat/

8η Πολιτιστικό εργαστήριο 

Πολιτιστική επίσκεψη στην πόλη της Τζιρόνας. 

9η Επίσκεψη μελέτης: Δήμος Βαρκελώνης – Τμήμα 
Πληροφορικής - Εφαρμογών – Τμήμα Προστασίας 
Πολιτιστικής κληρονομιάς/ Barcelona

9.00 – 15.00

Ο  δήμος  Βαρκελώνης  και  συγκεκριμένα  το  Τμήμα
Πληροφορικής και Εφαρμογών ασχολείται με την δημιουργία
πληροφοριακών  συστημάτων  και  τεχνολογιών  ΤΠΕ,  που
χρησιμοποιούνται ευρέως από τις τουριστικές μονάδες, αλλά
και  εξειδικευμένα  από  τις  θαλάσσιες  αθλητικές  τουριστικές
μονάδες.  Οι εφαρμογές  αυτές είναι  διαθέσιμες  για  όλες τις

http://
www.barcelona.cat/ca/

http://www.barcelona.cat/ca/
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τουριστικές  επιχειρήσεις,  αλλά  και  για  όλους  τους  πολίτες
που  ασχολούνται  επαγγελματικά  με  τον  τουρισμό.  Οι
συμμετέχοντες θα έχουν την δυνατότητα να κάνουν πρακτική
πάνω στα πληροφορικά συστήματα με την καθοδήγηση του
υπεύθυνου  του  τμήματος  και  του  υπεύθυνου  του  φορέα
υποδοχής.  Επίσης,  το  συγκεκριμένο  τμήμα  Πληροφορικής
ασχολείται και με την προστασία της πολιτιστική κληρονομιάς
της  Καταλονίας,  αναπτύσσοντας  σειρά  διαδραστικών
εφαρμογών μέσω των οποίων οι πολίτες ενημερώνονται για
τον πολιτισμό  της  Καταλονίας.  Είναι  μια  καινοτόμα δράση,
που οι συμμετέχοντες του 1ου ΕΠΑΛ Αργοστολίου θα έχουν
τη δυνατότητα να γνωρίσουν και να καταρτιστούν. 

10η Επίσκεψη μελέτης/πρακτική άσκηση:: 
Εταιρία 4AllDivers

9.00 – 15.00

Πρόκειται  για  μία  νέα  Εταιρεία  η  οποία  εξειδικεύεται  στον
τομέα  των  καταδύσεων  και  δραστηριοποιείται  στην
ακτογραμμή της Βόρειας καταλονίας,  τη Βαρκελώνη και τη
νότια  Γαλλία.  Η  εταιρεία  έχει  έδρα  την  Βαρκελώνη  και
συνεργάζεται  με  μεγάλες  ξενοδοχειακές  μονάδες  για  την
παροχή  ολοκληρωμένων  υπηρεσιών  αθλητικού  τουρισμού.
Και  τέλος  στην  εταιρεία  λειτουργεί   πιστοποιημένη  σχολή
κατάδυσης.  Οι συμμετέχοντες θα καταρτιστούν από ειδικούς
πάνω στη διαχείριση τουριστικών μονάδων καταδύσεων και
στις προοπτικές ανάπτυξης σε άλλες μεσογειακές χώρες. 

  

https://4alldivers.com/
quienes-somos/

11η Επίσκεψη μελέτης:
Πανεπιστήμιο Βαρκελώνης / Σχολή Φυσικής Αγωγής και
Αθλητισμού INEF – Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας

9.00 – 15.00

Η  σχολή  Φυσικής  Αγωγής  και  Αθλητισμού  ανήκει  στο
πανεπιστήμιο  της  Βαρκελώνης  και  σε  συνεργασία  με  το
τμήμα  Διοίκησης  και  Οικονομίας  παρέχει  εξειδικευμένες
σπουδές στο Sport Business Management. Ο κύριος στόχος
αυτού  του  προγράμματος  είναι  να  εκπαιδεύσει  τους
σπουδαστές  από  διαφορετικό  ακαδημαϊκό  υπόβαθρο  στην
αθλητική  οικονομία  και  πληροφορική,  ως προετοιμασία  για
τους ρόλους διαχείρισης σε αθλητικές. Αυτό συνεπάγεται την
απόκτηση  εμπεριστατωμένης  γνώσης  της  οργάνωσης  και
ψηφιακής  διαχείρισης  αθλητικών  επιχειρήσεων,  καθώς  και
προηγμένης  γνώσης  και  κατανόησης  των  θεωρητικών  και
πρακτικών πτυχών της διαχείρισης αθλητικών επιχειρήσεων.
Οι συμμετέχοντες θα καταρτιστούν από ειδικούς πάνω στη
διαχείριση  αθλητικών  τουριστικών  μονάδων  και  θα
αντιληφθούν το λόγο που η Καταλονία θεωρείται από τις πιο
επιτυχημένες στον θαλάσσιο αθλητικό τουρισμό. 

https://www.ub.edu/
web/ub/en/estudis/
oferta_formativa/
master_universitari/
fitxa/S/M0S0C/
index.html

12η Επίσκεψη μελέτης/πρακτική άσκηση:
ΕταιρείαBCNDiving

https://www.ub.edu/web/ub/en/estudis/oferta_formativa/master_universitari/fitxa/S/M0S0C/index.html
https://www.ub.edu/web/ub/en/estudis/oferta_formativa/master_universitari/fitxa/S/M0S0C/index.html
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Επίσκεψη  μελέτης:Κυβερνητική  υπηρεσία  της
Καταλονίας προώθησης τουρισμού

9.00 – 15.00

Πρόκειται  για  μία  νέα  Εταιρεία  η  οποία  εξειδικεύεται  στον
τομέα  των  καταδύσεων  και  δραστηριοποιείται  στην
ακτογραμμή  της  CostaBrava,  κοντά  στη  Βαρκελώνη.  Η
εταιρεία  είναι  μια  startup και  λειτουργεί  ως  πιστοποιημένη
σχολή  κατάδυσης,  Η  εταιρεία  διαθέτει  εξειδικευμένους
εκπαιδευτές,  οι  οποίοι  παρέχουν  διάφορες  υπηρεσίες
θαλάσσιου  αθλητισμού.  Οι  συμμετέχοντες  θα  καταρτιστούν
από  ειδικούς  πάνω  στη  διαχείριση  και  προώθηση
τουριστικών  μονάδων  καταδύσεων  και  στις  προοπτικές
ανάπτυξης.

Το 2010 ιδρύθηκε η κυβερνητική υπηρεσία της κυβέρνησης
της  Καταλονίας  (ACT),  η  οποία  είναι  υπεύθυνη  για  τη
διεξαγωγή  των  πολιτικών  προώθησης  του  τουρισμού.  Η
(ACT) δημιουργήθηκε ως όργανο της τοπικής κυβέρνυσης με
στόχο  την  προώθηση  της  Καταλονίας  ως  τουριστικού
προορισμού  αναφοράς,  με  στόχο  την  ποιότητά  και  την
οικονομική αποδοτικότητα.  Η κυριότερη καινοτομία είναι   η
αρμονική  σύμπραξη  του   ιδιωτικού  τομέα  με  το  δημόσιο
τομέα,  με  στόχο  την  προώθηση  του   τουρισμού  της
Καταλονίας  σε όλο τον κόσμο. Η ΑCT έχει χρηματοδοτήσει
μια σειρά από προγράμματα  στην ανάπτυξη του αθλητικού
τουρισμού  τα  οποία  έγιναν  καλές  πρακτικές  πρακτικές  με
επιχειρηματική  εφαρμογή  σε  όλη  την  περιοχή  της
Καταλονίας. Οι συμμετέχοντες θα καταρτιστούν στη δομή της
ACT και  στη  συμβολή  της  στις  ιδιωτικές  επιχειρήσεις  που
έγιναν καλές πρακτικές. 

http://
www.bcndiving.com/

english-c13q3

13η Επίσκεψη μελέτης/πρακτική άσκηση:
Εταιρεία Catamarán Orsom  

TrainingCenterMOVEU: www.moveu.es

9.00 – 15.00

17.00 – 
20.00

Η εταιρεία Catamarán Orsom  ιδρύθηκε στη Βαρκελώνη το
1992  με  αφορμή  τους  ολυμπιακούς  αγώνες.  Η   εταιρεία
διαθέτει   το  μεγαλύτερο  και  πιο  σύγχρονο  καταμαράν
ιστιοπλοΐας στο λιμάνι της Βαρκελώνης, με χωρητικότητα 80
ατόμων.Η εταιρεία παρέχει ένα διαφοροποιημένο  τουριστικό
προϊόν, το οποίο περιλαμβάνει αθλητικές δραστηριότητες σε
συνδυασμό  με  άλλα  είδη  εναλλακτικού  τουρισμού,
προσελκύοντας μεγάλη μερίδα τουριστών. Οι συμμετέχοντες
θα  κάνουν  πρακτική  σε  ένα  διαφοροποιημένο  τουριστικό
προϊόν,  όπου  θα  αντιληφθούν  πώς  τα  διάφορα  είδη
εναλλακτικού τουρισμού μπορούν να συνδυαστούν αρμονικά.

Σε αυτή την απογευματινή συνάντηση θα γίνει ανασκόπηση
του  προγράμματος  και  αξιολόγηση  του  από  τους
συμμετέχοντες. Θα συμπληρωθούν ερωτηματολόγια για την
αξιολόγηση  του  προγράμματος  και  με  τη  μορφή
διαδραστικού  παιχνιδιού  θα  εκτιμηθεί  η  επίδραση  στους

https://barcelona-
orsom.com/es/

https://barcelona-orsom.com/es/
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συμμετέχοντες. 

Η συνάντηση θα ολοκληρωθεί με την απονομή βεβαιώσεων
κινητικότητας. 
 

14η
Αναχώρηση για Ελλάδα


