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O PROJEKCIE

IProjekt R.I.S.T.o.VET – “Rural Innovative Sustainable Tourism 
for VET” (numer projektu: 2019-1-PL01-KA202-065682) 
jest finansowany przez Komisję Europejską w ramach 
programu Erasmus+ (KA2, partnerstwa strategiczne w 
edukacji zawodowej i szkoleniach) i ma na celu rozwój, 
strukturyzację i dzielenie się profesjonalną wiedzą na 
temat lokalnej turystyki zrównoważonej 4.0., instytucji 
edukacyjnych, kształcących i szkolących zawodowo, 
które będą zaangażowane w proces szkolenia i 
samokształcenia w celu sprostania wyzwaniom 
współczesnej turystyki

CELE

-  Rozwijanie, strukturyzowanie 
i dzielenie się profesjonalną wiedzą na temat lokalnej 
zrównoważonej turystyki 4.0.

-  Zaangażowanie europejskich instytucji kształcących i 
szkolących zawodowo oraz instytucji edukacyjnych w 
proces profesjonalnego szkolenia 
i samokształcenia w celu sprostania wyzwaniom 
współczesnej turystyki.

-  Zaprojektowanie, opracowanie
 i przetestowanie ścieżki szkoleniowej, tak aby miała 
zastosowanie zarówno w przypadku edukacji online, jak i 
bezpośredniej.

-  Przeniesienie modeli lokalnych najlepszych praktyk do 
innych krajów partnerstwa projektowego.

-  Testowanie narzędzi edukacyjnych - online i offline - i 
dostarczenie ich jako pierwszego tego rodzaju narzędzi 
edukacyjnych dla zrównoważonej turystyki lokalnej 4.0, 
dostępnego dla przyszłych specjalistów w dziedzinie 
turystyki, którzy chcą zaktualizować swoje kompetencje.

DZIAŁANIA

-  Zaprojektowanie innowacyjnej ścieżki szkoleniowej dla 
edukacji 
i szkoleń zawodowych w obszarze turystyki, dostępnej 
zarówno do nauki offline, jak i online.

-  Stworzenie wspólnego europejskiego zestawu narzędzi 
opartego na najlepszych praktykach wdrożonych przez 
małe firmy w dziedzinie zrównoważonej turystyki cyfrowej 
na poziomie lokalnym.

-  Opracowanie wspólnej metodologii w celu 
usystematyzowania praktycznej wiedzy małych firm 
turystycznych celem umożliwienia czerpania z tej wiedzy 
instytucjom kształcącym.

REZULTATY

-  Analiza istniejących danych na temat turystyki, nowych 
form gościnności 
i promocji tożsamości lokalnych, turystyki cyfrowej w 
lokalnych kontekstach poszczególnych krajów 
partnerskich.

-  Określenie ścieżki szkolenia, rozwój modułów 
edukacyjnych i proces pilotażowy.

-  Opracowanie platformy e-learningowej: organizacja 
seminariów internetowych do testowania platformy 
e-learningowej


