
 

Εκπαιδεςηικό ππόγπαμμα ζηελεσών πολιηιζηικήρ διασείπιζηρ 

SUSTCULT  WP5 – Εκπαίδεςζη και ανάπηςξη ικανοηήηων 

ηόσορ  

Σν εθπαηδεπηηθό παθέην έρεη ωο ζηόρν ηελ ελίζρπζε ηωλ πξαγκαηηθώλ 

ηθαλνηήηωλ ηωλ εκπιεθνκέλωλ ζηνπο ηόπνπο ηωλ Μλεκείωλ πνιηηηζηηθήο 

θιεξνλνκηάο ηωλ εηαίξωλ, λα θαζνξίζεη ζηξαηεγηθέο θαη λα δώζεη ηδέεο  

νινθιεξωκέλωλ ζρεδίωλ δηαρείξηζεο γηα ηε βηώζηκε δηαηήξεζε θαη δηαρείξηζε 

ηεο πνιηηηζηηθήο θιεξνλνκηάο.  

Πωρ ;  

Σν εθπαηδεπηηθό παθέην απνηειείηαη από on-line ζεμιναπίος θαη ελόο διήμεπος 

ενηαηικού ζεμιναπίος, εηδηθά γηα ηελ πιήξωζε ηωλ θελώλ πνπ εληνπίζηεθαλ θαηά 

ηελ αξρηθή θάζε. Η νκάδα εξγαζίαο ζθνπεύεη λα ζπκβάιεη ζηε βειηίωζε ηεο 

δηαρείξηζεο ηεο πνιηηηζηηθήο θιεξνλνκηάο κέζω ηεο πξνεηνηκαζίαο ηωλ δηαρεηξηζηώλ 

θαη ηωλ ηνπηθώλ επαγγεικαηηώλ ώζηε λα είλαη ‘πνιηηηζηηθνί επηρεηξεκαηίεο’, 

δεκηνπξγηθνί πξάθηνξεο ηωλ ηνπηθώλ ζπζηεκάηωλ θαη ηωλ θνξέωλ ηνπο, όρη κόλν 

ηεο δηαηήξεζεο αιιά θαη ηεο αλάπηπμεο θαη ηεο δεκηνπξγίαο ζέζεωλ απαζρόιεζεο.  

Δπαζηηπιόηηηερ πος έσοςν ολοκληπωθεί  

Η έξεπλα SUSTCULT κε ζηόρν λα αμηνινγήζεη ηηο επαγγεικαηηθέο δεμηόηεηεο πνπ 

ρξεηάδνληαη νη νκάδεο / εκπεηξνγλώκνλεο πνπ αζρνινύληαη κε ηελ πνιηηηζηηθή 

θιεξνλνκηά νινθιεξώζεθε ζηα κέζα Ννεκβξίνπ 

Σν εξωηεκαηνιόγην ζηάιζεθε ζε 45 δεκόζηνπο θαη ηδηωηηθνύο θνξείο ζηελ Κέξθπξα 

Υαπακηηπιζηικά  

Η κεζνδνινγία βαζίδεηαη ζηηο αξρέο κηαο  δηεπηζηεκνληθήο, θαηεπζπλόκελεο ζε 

πξαθηηθά δεηήκαηα πξνζέγγηζεο θαη ζε έλα «learning by doing». Δπηδηώθεη λα 

ζηνρεύζεη ζε ζπκκεηέρνληεο κε θνηλά ελδηαθέξνληα θαη δηαθνξεηηθνύο ηνκείο 

εμεηδίθεπζεο. ε ηνπηθό επίπεδν ζα παξέρεη εξγαιεία (εξγαιεία παξαθνινύζεζεο, 

ηε ρξήζε ηνπ GIS θαη εξγαιείωλ λέωλ ηερλνινγηώλ, ζπκκεηνρηθέο πξνζεγγίζεηο) 

γηα ηελ άξζε εληνπηζκέλωλ απεηιώλ γηα ηελ αθεξαηόηεηα ηωλ ρώξωλ θαη ηελ 

πξνώζεζε πνιηηηζηηθώλ πξωηνβνπιηώλ.  

Κύξηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ Online εκηλαξίνπ 

 Διάπκεια: 6 κήλεο γηα ζπλνιηθά 100 ώξεο. Έλαξμε 23 Ιαλνπαξίνπ – Ινύληνο 

2012 

 Αναγνωπιζμένα πποζόνηα: πηζηνπνηεηηθό παξαθνινύζεζεο  

 Tν online δηεπηζηεκνληθό κάζεκα ζα ηεζεί ζε εθαξκνγή από ην Παλεπηζηήκην 

Ca 'Foscari - Γηαπαλεπηζηεκηαθό Κέληξν Έξεπλαο θαη πξνεγκέλωλ 

δπλαηνηήηωλ εθκάζεζεο  ζηε Βελεηία.  

 Σν ζεκηλάξην ζα γίλεη ζε έλα θνηλό εηθνληθό πεξηβάιινλ κάζεζεο ζην νπνίν 

ζα έρνπλ πξόζβαζε ηαπηόρξνλα νη 4 δηεζλείο ηάμεηο. 

Online εκηλάξην Κέξθπξαο  

 Σν Culturepolis ζα πξνηείλεη ηνπιάρηζηνλ 12  ζπκκεηέρνληεο από απηνύο πνπ 

ζα ζπκπιεξώζνπλ ηελ Φόξκα εθδήιωζεο ελδηαθέξνληνο.  



 

 Όινη νη ελδηαθεξόκελνη, πνπ εκπιέθνληαη ζε δηάθνξα επίπεδα θαη κε 

δηαθνξεηηθνύο ηξόπνπο ζηε δηαρείξηζε ηωλ κλεκείωλ, κπνξνύλ λα 

ζπκκεηέρνπλ.  

 Καηά ηελ έλαξμε ηωλ καζεκάηωλ νη εθπαηδεπόκελνη ζα παξαθνινπζήζνπλ 

θάπνηεο πξνθαηαξθηηθέο δξαζηεξηόηεηεο γηα λα θνηλωληθνπνηεζνύλ θαη λα 

νηθεηνπνηεζνύλ κε ηελ online κεζνδνινγία. 

ΚΤΡΙΟ ΠΕΡΙΕΥΟΜΕΝΟ ΣΟΤ ONLINE ΕΜΙΝΑΡΙΟΤ  

 ΜΑΘΗΜΑ 0 - Δπαηζζεηνπνίεζε - 1 ελόηεηα / δηάξθεηα 5 ώξεο 

 ΜΑΘΗΜΑ 1 - UNESCO θαη δηεζλέο πιαηζίν γηα ηελ 

πξνζηαζία θαη δηαρείξηζε ηωλ Μλεκείωλ Πνιηηηζηηθήο Κιεξνλνκηάο  - 4 

ελόηεηεο / δηάξθεηα 20 ώξεο 

 ΜΑΘΗΜΑ 2 - ΧΔΓΙΑ ΓΙΑΧΔΙΡΙΗ -4 ελόηεηεο / δηάξθεηα 20 ώξεο 

 ΜΑΘΗΜΑ 3 - κάξθεηηλγθ, πξνώζεζε θαη αεηθόξνο ηνπξηζκόο - 4 ελόηεηεο / 

δηάξθεηα 20 ώξεο 

 ΜΑΘΗΜΑ 4 – Πνιηηηζηηθή θαη θπζηθήο θιεξνλνκηά θαη νηθνλνκηθή  

Αλάπηπμε -4 ελόηεηεο / δηάξθεηα 20 ώξεο 

 ΜΑΘΗΜΑ 5 - Δξγαζία γηα ην Έξγν θαη ηειηθή αμηνιόγεζε 

δηάξθεηα 15 ώξεο 

Διήμεπο ενηαηικό ζεμινάπιο ζηην Κέπκςπα 

 Διάπκεια: 2 εκέξεο 

 Ποιορ είναι ο ζηόσορ ηηρ εκπαίδεςζηρ; 

Οη ζπκκεηέρνληεο ζα εξγαζηνύλ πάλω ζηα θύξηα ζέκαηα πνπ αλαδύζεθαλ θαηά ηε 

δηάξθεηα ηεο επεμεξγαζίαο ηωλ ζρεδίωλ δηαρείξηζεο ηωλ ζρεηηθώλ Μλεκείωλ. 

"Δθαξκόδνληαο ηελ θνηλή δηαθξαηηθή κεζνδνινγία γηα ηα ζρέδηα δηαρείξηζεο 

πνιηηηζηηθήο θιεξνλνκηάο’’ 

 Ποιοι είναι οι ζςμμεηέσονηερ; 

Η επηηόπηα εθπαίδεπζε είλαη απνθιεηζηηθά αθηεξωκέλε ζηνπο επαγγεικαηίεο  

πνπ εκπιέθνληαη άκεζα κε ηε δηαρείξηζε ηωλ Μλεκείωλ θαη ζα αλαπηπρζεί 

κέζα από ηελ επειημία ελόο εξγαζηεξίνπ 

ηελ αηδέληα ηνπ εξγαζηεξίνπ ζα πεξηιακβάλεηαη κηα εκεξίδα/ ζεκηλάξην 

πξνθεηκέλνπ λα εμαζθαιηζηνύλ νη  επθαηξίεο πξόζβαζεο ζε άιινπο 

ελδηαθεξόκελνπο γηα ην 

ζέκα. 

ςμμεηοσή  

Παπακαλούμε αν ενδιαθέπεζηε να ζςμμεηέσεηε ζηο online διεπιζηημονικού 

ζεμιναπίος ζσεηικού με ηην πολιηιζηική κληπονομιά ζςμπληπώζηε ηην 

ζςνημμένη θόπμα Εκδήλωζηρ ενδιαθέπονηορ και ζηείληε ηην ζηο 

photinipap@gmail.com ή ζηο secretariat@culturepolis.org 

Πιεξνθνξίεο/ Γηεπθξηλίζεηο 

Φωηεηλή Παπαραηδή  

πληνλίζηξηα Δθπαηδεπηηθνύ πξνγξάκκαηνο SUSTCULT 

ηει. 0030 26820 54445 / mob.: 0030 6973447018/  skype: photinip 

email photinipap@gmail.com 
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